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على طويلة باقامه انتهت أفغانستان في الهندوكوش جبال على سنوات عدة بعد
و البخييارى ارض فييي تليييد إسييلمي تاريييخ يرقد " حيث "جيحون آمودريا شاطئ

شيياطئ على الوراق هذه كتابة في شرعت الحمر البرابرة أقدام تحت الترمزى
التوحيد راية يحملون المسلمون عبر حيث طارق جبل مضيق قرب البيض البحر

جديييده دوره حانت . لقد فرنسا حدود حتى الكفر معاقل يدكون الحضارة وقبس
المنتفييش الباطييل يرهبهييم ل بربهييم آمنوا فتية سواعد راياته ترفع الحق لنبعاث

المشرق السلمي النبعاث . هذا الحق انوار جوانبهم اضائت ..وقد الماده بأنتان
"التكتيك" الحركي. ينقصه الصحيح-مازال اليمانى -أوكاد- التصور له اكتمل وقد

. بعضها بحضور الله حبانى طويلة تجارب عبر و
فييي الحصيييله جيياءت . و اخييرى تجارب في مائه بد شرك ممن كثيرين عاشت و

محاوليية فييي عملييية قضييايا حييول متنيياثرة فقرات بها و المتواضعة الورقات تلك
فييي السلمية تجاربنا ضوء على الجهادية القضايا هذه لبعض تصور الى للوصول

ميين شييئ فيهييا كييان ميدانية. فان تكون لن أقرب الخير. ملحظات قرن نصف
واب ل الص ه فالفض العميل سينه هيي وقصيور- كميا خطيأ شيابها وان وحيده لل

القصد. وراء من - والله الخاطئه نفسى إلى البشرى- فمرده
المقدسي الرحمن عبد

 ه1407 الحجة ذي أول مراكش-في

:- الفقه _ معنى1
للنيياس المتحييرك الواقع و السلمي الدين أحكام بين امتزاج هو السلمي الفقه

. المجتمعات و
 هامتان صفتان فيه تتوافر أن يجب الفقيه فان لهذا

وروحا. نصا الدين بأحكام الكاملة أ_ الدراية    
المعقدة.  تفاصيلها و الواقع حركة ب_ معرفة   

حركيية كييانت يييوم السييلم صييدارة في العظام الفقهاء مزايا من هذه كانت وقد
للحييياة المادييية الحركة في سواء والجرأة بالحيوية تتميز الرض على المسلمين

مبادرة ذو حركيا فهما للسلم المسلمين فهم وكانت والفكرية العقلية الناحية أو
. فعلة

لما تماما مناقضة صورة وهي اليوم نراه كما الواقع صر حتى تغير الحال ولكن   
معا. والفقه الحركة في جمودا اليوم . ونرى الصدارة أيام عليه كانت
فييي والنيياس المجتمع حله تناسب اجتهادات هي الفقهية الحكام كانت ولما   

والتطييورات الجديييدة للمتطلبييات مسييتوعبين فقهيياء إلييى تحتيياج زمنييية مرحليية
زمنيية مرحليه فيي يختليف الفقهيي الحكييم كيان مجتمعاتهم. وربمييا في الحادثة
ونفييس الزمييان نفييس فييي يختلييف الحكييم كييان . أحيانييا المكان باختلفا واحده

أن نفهييم هنييا . من فقهيا حكما يطلب الذي الشخص حاله باختلفا وذلك المكان



وهميييا أساسييييين عنصيييرين بيييين وتفاعيييل حييييه دينيييامكيه حييياله هيييو الفقيييه
________________:

السييلمي الييدين الخاتميية الرسييالة فييي جاء أزلى قانون وهو اللهي _ القانون1
للنسانية  التطبقية وامثلتها النصوص ووضع شرح الذي الرسول سنه وفي
طوقا وليس ذاته في جامدا ليس النهائى الزلي القانون الساعة. وهذا قيام حتى
لنييه الصييحيح هييو العكييس . بييل المجتمعات وتطور البشر حركه يجمد جديد من

بييين الداخلييية العلقيية سييواء البشييرى والمجتمييع الفييرد حركييه ينظم مرن اطار
وهييي البشيير حييياة فييي جييدا الساسييية العلقيية أو البشرية والمجتمعات الفراد

للبشر الرضية الحياة تلفت اهتزت اذا علقة . وهي الخالق الواحد بالله علقتهم
الخرة. الدار في عاقبتهم وتلفت

السيينن واكتشييافا الكون إعمار في البشرى للعنصر النشيطة الدئبة _ الحركة2
تعييالى اللييه حييددها غاييية إلييي وصييول واسييتخدامها الشييياء في الله أودعها التي

الغايية هيذه ولعيل فيهييم اللييه اودعهييا الييتي الغريييزة بقوة البشر صوبها ويتحرك
أنهييم اهلهييا وظن وازينت زخرفها الرض أخذت إذا " حتى الكريمة الية تصوريها
كييذلك بييالمس تغن لم كأن حصيدا فجعلنها نهارا أو ليل أمرنا أتاها عليها قادرون
يونس) يتفكرون" (سورة لقوم اليات نفصل

عييروس. كأنهييا وتزيينهييا خيراتهييا واسييتخراج الرض علييى الكاملة السيطرة أنها
انهييم يظنييوا لن الرض بأصييحاب الغييرور يصييل حييتى البشييرية العلييوم وارتقيياء
- النسييانى الغرور وقمه السيطرة قمه فيها- أنها متحكمون الرض على قادرون
إلييي المييور لعاده المطلقة اللهية القدرة تتدخل حيث أيضا النهاية نقطة ولكنها
تصييل لكن بأكمله البشرى الجنس محاسبة ثم الكبر و الغرور دار تدمير و نصابها

الله. حددها التي نهايتها إلي القصة هو
: هما بعنصرين إمساك هو الفقه إذن   

 فائرة إنسانية - وحركة أزلي إلهي قانون
بهييذين كييافا بشييكل المسيياك عجيز فيي الراهين وضيعهم في المسلمون ولعل

. ول معاصيير إسييلمي فقييه وجييود بييدون السيادة لهم تتحقق ولن معا العنصرين
عصيوره في السلمي الفقه علىتراث عاله نعيش أننا قلنا إذا كثيرا الواقع نجافى
عظيمة.  لمرحلة عظيم فكر وهو الذهبية

الي علىواقعنيا ذاتهيا الجتهيادات هذه من كثير تطبيق محاولة ولكن    ي الح ه
نطبقه. الذي الفقه نفس يقرها ول تماما خاطئة محاولة

؟ الشرعي العلم هو _ما2
مباشييرة تتصييل الييتي تلييك هييي الشرعية العلوم أن المسلمين معظم يعتقد   

. علوم من عنها تفرع وما والسنة بالقرآن
. ثييم دنيوييية علييوم علىأنهييا والفنون المعارفا باقي إلي ذلك بعد ينظرون ثم   

مضيييعه هييو تحصيييلها وراء السعي بأن ظنا متدنية منزلة وينزلونها عنها يترفعون
صالح. بمسلم يليق مال . وهو والمعاش الدنيا بأمور وانشغال للوقت

شباب من كثير بين الن " نشاهده الشرعية "العلوم لمعنى القاصر الفهم هذا   
. الحركيين المسلمين

معينيية تيياريخه ظييروفا فييي السيينين من مئات منذ الوجود إلي ظهر مفهوم وهو
.  بالمسلمين مرت
السييلمية الدوليية أفييول بداية مع كان وانتشاره المفهوم هذا ظهور أن ولبد   

. الرض ظهر من زالت حتى التدريجي وضعفها
. ولكن تماما تركوها حتى التطبيقية العلوم مجال في المسلمون تراخى لقد   

فييي السييلمية الجامعييات عييبر المسييلمين من الدفة استلم في بداوا اللوربين



مرحليية الغييرب فييي التطبيقييية العلييوم وصييلت . وعنييدما النييدلس خاصة أوروبا
التجيياه رفضييت والييتي وجمودهييا الكنيسيية بسييطوه جييوبهت النمييو من متقدمة
. الطفين من واحد تحطيم من لبد . وكان العلمي

التطبيقية- المنقولة العلوم بموجه المتمثلة وتطورها الحياة حركة تتحطم أن أما
العقييل علييى الجمييود تفييرض الييتي الكنيسيية سييطوه تتحطييم أو المسييلمين عن

وهكييذا الوربسى العقل على الكنيسة سطوه . وتحطمت الحياة وحركه البشرى
أخلقييية معييايير أي ميين متجييردا أصييح بمعنييى . أو ملحييدا أوروبييا فييي العلم نشأ

تلييك داخييل والخارجييية. ففييي الداخلييية الوروبييية المجتمعييات حركيية وكييذلك
إليي وصلت حتى تدريجيا الخلقيات وانهارت المعنوية القيم تقلصت المجتمعات

) ( التكنولييوجي والتطبيقي العلمي الجانب في التقدم تم . كما اليوم نشاهده ما
.  أيضا نراء ما إلي وصل حتى

الجنييس يعيييش . وهكييذا أخييرى ناحييية فييي متعاظم ونمو ناحية في تام انهيار أي
بييين التزان عدم من - حاله الغربية الحضارة عليه تهيمن - والذي اليوم البشرى
. الكامل الروحي وانهياره الهائلة المادية قدراته

نتائج إلي أدى منها المسلمين - وانسحاب للوروبيين العلمية الساحة خلو أن   
. البشرى الجنس لكل مدمرة

. الرض فييي المادييية القييوة علييى اللحادييية بأفكييارهم الوروبيييين _ سيييطرة1
الزمة زيادة إلي ذلك .فادى وتقويضها السلمية الدولة تحطيم في فاستخدموها

- المسلمون فيهم -بما كلها للبشرية والخلقية الروحية
الييدمار أسييلحة ظهور إلي أدى التطبيقية للعلوم أخلقي الل الملحد _ النطلق2

.   بالدمار البشرى الجنس تهدد التي الشامل
للجنييس ضييخمة رفاهييية إلي تؤدى أن من بدل علىالمادة الهائلة السيطرة أن أي

المسيييطرين ميين صييغيرة لقلييية محدود بشكل ال ذلك تتحقق لم فانها البشرى
الرؤوس. فوق معلق محقق لدمار كلها البشرية حياة عرضت بينما

الليية هييي المادة صرت أي المعاصرة الحضارة فكر هو المادي الفكرة _ أصبح3
الييدول شعار هي الرفاهية . وصارت والغاية الهدفا هي المتعة وصارت المعبودة

نظيير فييي التخريييف ميين ضييربا الخييرة الحييياة في التفكير وأصبح العلى ومثلها
("المتحضر!!). المعاصر النسان

لسيطرة حدود بغير الفرصة اتيحت متوازن الغير المضطرب المناخ هذا _ في4 
والتغلغييل العييالمي القتصيياد على السيطرة . بتحقيق الشعوب علىحياة اليهودية

علىالمنيياطق اليهودييية الصييابع وضع . ثم العظمى للدول السياسية النظمة في
- - القتصادية- الثقافية الحكم مجالت في السلمية الشعوب حياة في المؤثرة
الدين!! وأحيانا

بالغية نقطية إلي بسرعة تقودنا ولكنها الساسة النقطه لهذه فيه مبالغ تركيز هذا
قاصييرا مفهوما زال وما كان الشرعية للعلوم المسلمين مفهوم أن وهي الهمية
. جمعاء وللبشرية للمسلمين كارثه إلي أدي وخطيرا

:  أول
. شرعية ليست وأخرى شرعية علوما الحقيقة في هناك === ليس

اللييه هييو المعرفيية مصييدر لن شييرعية جميعهييا العلييوم فان المنبع حيث فمن  
: وتعالى سبحانه
ومعارفا ضارة علوما بالطبع ) وهناك البقرة " (سورة يعلم مال النسان " وعلم

النجييدين "وهديناه المجال هذا في هداية بغير النسان يترك لم الله ولكن تفيد ل
للنسان السوية الفطرة مع متضافرة السماوية الرسالت ) فإن البلد " ( سورة

لليه كليه الدين .. ويكون حجة للناس يكون ل "حتى والخطأ الصواب وتبين توضع



العلييم ميين يييذكر ل صييغيرا قبسييا إل ليسييت مجييال أي قي النسانية " فالمعرفة
هييي أنواعهييا بكييل ) فالمعرفيية ..." ( طييه قليل إل العلييم ميين أتيتم " وما اللهي
ول إليهييا اللييه أرشييدنا الييتي التعاليم مع تتفق مادامت ومشروعة شرعية معرفة

. معها تتعارض
:  ثانيا

لمصييلحة وتسخيرها الرض خيرات استخدام وسيلة هي التطبيقية === العلوم
. الحقيقة لهذه السلمي بمفهوم إل ذلك يتم أن يمكن ول النسان
ي العلوم هذه حول المفهوم هذا وغياب راع أداة إل ن والبغيي للص , الشيعوب بي

ليييس وأهييدر الضييعفاء منهييا القييوى واسييتعبد البعييض بعضييها دميياء أراقييت التي
. أيضا آدميتهم بل فقط حقوقهم

:  ثالثا
بكييون أن ينبغييي قييوة مصييدر هو خيراتها واستخراج الرض أسرار === معرفة

- عليه حربا - ل الرض في الله شرع لتمكين وسيلة
لخدميية لتسييخيرها المعارفا هذه على الستحواز عليهم يفرض فالمسلمين لهذا

. الملحدة الغربية الحضارة تفعل - كما نفاقا ل حقيقة البشرى الجنس
فييي للتوازن تحقيقا وذلك الله لشرع اخضاعه في تأتى البشرى الجنس خمه لن

العلمييي نشيياطها ميين السييلم اسييتبعاد جييراء ميين فقييدته الييذي البشرية الحياة
ارتفعييت الييتي والعلييوم المعارفا بنفس للغناء النهاية في يعرضها . مما والعملي

. الرقى قمة إلي المادية بحياتها
:  رابعا

ل الييذي الله حكم وهذا الرض على نهائية وسيطرة حتمي ظهور === للسلم
كييره ولييو كلييه علىلييدين ليظهره الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي " هو يرد

اللهييية بالقييدرة سييلفا محسييوم الحييال ) فالصييراع التييوبه " ( سييورة الكافرون
وخلفهييا خللهييا ميين تتحرك التي أو القدرة هذه . وأدوات السلم لصالح القاهرة

السييلم دوليية لتحطييم الكفر ظلمات تقتحم التي السليمة الصفوه هم الله قدره
. الدارين في والخسران الهلك من النسانية ملذ هي التي
الكييون فييي اللييه بسيينن العميييق اليمييان جييانب _ إلي تأخذ أن لبد الصفوة هذه

لهييا وخضعوا علىالبشر وسيطرت طغت التي الظلم دولة يقهروا . وحتى والحياة
الكفيير قييوة تحطيييم هي التالية والخطوه أول الذاتية قواهم امتلك من لهم . لبد

واعرض قبل من _ قبله الله بشرع السلمية دولة ذلك بعد . لتحكم دولته وازالة
" . الكافرون كره " ولو ويسيطر ينفذ أن لبد _ ولكنه اعرض من عنه

ودولته الباطل قوة تحطيم - ثم الذاتية القدرة امتلك مرحلة المرحلتين كل وفي
الييدين لمييور _ العلييم الشييامل بمعنيياه العلييم أول بييالعلم التسييلح ميين _ لبييد

العلييم _ وهييذا المييادة نييواميس على تسيطر التي التطبيقية _ والعلم والشريعة
. أساسية فريضة عليه والحصول تماما شرعي علم .. هو كله أخرى .. ومره كله

 شرعي .. علم  _ الحرب3
_ يأتي التقان إلي _ وصول تعلمها المسلمين على ينبغي التي العلوم علىرأس   

الحرب.  أو القتال فن
: أهمها .. ومن جدا كثيرة ذلك والسباب

فييي القتييال علىفرضييية الكريييم القييران في تأكيد جاء تعالى الله يعلم - لحكمة1
مرادعييا؟؟ ذلييك وجعييل تركييه عن النهي وتغليظ عليه والحث والتأكيد الله سبيل

. المجال هذا في المتخصصة الكتب تحصيها كثيرة أدلة وهي والكفر للنفاق
مييع الحييق صييرع أن يعنييى هييذا الساعة قيام إلي مستمرة التأكيد من حالة وهي

. ينقطع لن انصارهما بين والقتال دوما قائما سيكون الباطل



عيين بالرتييداد _ إل شييرعي عييذر _ بغير الفريضة هذه يترك أن لمسلم سبيل ول
. بالله والعياذ السلمي الدين

. واظهيير المتصييارعين لدى البشرية الطاقات كل حشد يتم القتال معارك -في2
     .. الخ والطبي والفني العلمي التقدم قمة
. وخييوض فيييه تدور الذي العصر في النسانية المعارفا قمة تظهر الحرب أن أي

الخرى المعارفا نواحي خوض على ضمنا يجهرهم المعارك لساحات المسلمين
. بها والحاطه

. وأعظييم القتييال أثنيياء الملحيية للحاجات نتيجة تطويرها بل بسرعة ماستيعابها 
المحلة. والمسلمون ضغوطها وتحت الحروب أثناء ظهرت النسانية الختراعات

. سواء المعارفا لتحصيل منه والستفادة التحدي هذالخوض ماسة حاجة في
بالحرب المتعلقة والعلوم المعارفا _أو القتال بفنون مباشرة المتعلقة المعارفا

. مباشر غير بشكل
نحييو السييلمي الصييعود مراحييل . وفييي والباطييل الحييق بييين قميية هو القتال- 3

الخييبرة اكتسيياب ميين . ولبييد ضييرورة اشييد القتييال سيييكون الشامل الظهور
الشييرعية العلييوم علىقميية القتييال علييم . ويصييبح المجييال هييذا فييي والعلييم

فييي القتييال طبيعيية لن قارتين فقط . وليس كافة المسلمين على المفروضة
محييارب بييين تفييرق ل الن الكفيير وجيييوش شيياملة طبيعيية أصييبح العصيير هذا

الحيديث القتيال سيمات مين المدنييية لمراكز وضرب الشاملة والبادة ومدني
مسييتهدفين سيييكونون كافيية المسييلمين أن وبمييا الثانييية العالمية الحرب منذ

العلمية الخبرة واكتساب والمعرفة فالستعداد ما, إذن وقت في المحنة لهذه
. كل قادر غير أم . قادرا أنثى أم كان ذكرا أحد منه يستثنى ل فرض والنظرية

هييذا ميين نصيييب علييى الجميييع يحصييل أن لبد . ولكن وإمكانيته طاقته حسب
. العلم

ي مسيلم هنياك أن تصور العسير - من4 دعي - غيير حقيق د - ل منيافق أو م يج
وأمييوالهم وأعراضييهم المسييلمين أرواح عن للدفاع الجيوش قيادة أن بل القتال
. وتقوى تعبدا لكثرهم - وليس القتال فنون في براعة لكثرهم تعطى

أو لعيياجز السييلم صييدر فييي تكن - لم - الخلفة المسلمين على العامة والماره
صيورها أعنييف فيي ومارسوها الحرب خبروا متمرسين أشداء لمقاتلين بل جبان
الحييرب شييئون في خبيرا وسلم- كان عليه الله - صلى . ورسولنا لحظاتها وأدق

عصييره فييي القتييال صييفوفا في وقف من أشجع - وكان وقتال وتجهيزا تخطيطا
مثييل الكبييار والئميية الراشييدون الخلفيياء كييان نهجييه . وعلييى العصييور كييل وفي

كييثيرين وغيرهييم الصيينديد البطييل تيمية - وابن عصره فرسان الشافعي- أفضل
. والعلماء الئمة مشاهير من

بمثييل يتصفون ل أناس النصر نحو السلمية الحركة يقود أن الن متصورا وليس
.. الصفات هذه
نيزال أبطيال ليسوا الباطل مع الصدام في المسلمين طليعه تكون أن يتصور ول

 …حروب وخبراء
يصييلوا لكييي الكييثير المسلمين أمام مازال أنه يعني فهذا ذلك غير المر كان وأن
الييدنس ميين وتطهيرهييا الرض سيييادة نحييو عملهييم لنطلقييه مناسبة نقطه إلي

عليها. المخيم
الييية ) .. هييذه العنكبييوت سييبلنا" ( سييورة لنييدينهم فينييا جاهييدوا - " والييذين5

فييي الجهيياد غييير الحقيقييية للمعرفة آخر سبيل وجود عدم نتصور تجعلنا الكريمة
المتعلقيية الشييرعية المعرفيية الحقيقيية للمعرفيية الوحيد الطريق . أنه الله سبيل
. والوجدان والقلب الشعور في متعمقة حقيقية معرفة بالدين



ة الميادي وتطيوره وفنونه العصر علم ومعرفة ه المسيلم . ومعرف - ذاتهيا لنفس
.  الدائم وعونه خالقها لرعاية الدائمة - وحاجتها وضعفها قوتها
عييامه البشييري الجنس لدى والتعلم المعرفة حوافز أكبر من الحروب كانت وإذا
لييو الحييال سيييكون - فماذا والعدوان والتعالي للبغي هي الحروب هذه كون رغم

؟ الدين راية ولرفعه الله سبيل في كانت الحروب هذه أن
فييي المقيياتلين المييؤمنين عباده على الله يفتحها سوفا العلم فيوضات من فكم

تأكيييد " أنييه سييبلنا " لنهييدينهم تعييالى قييوله فييي واضيح الهدايية وتأكيييد ؟ سبيله
. سبيله في المجاهدين لعباده الله من وبشارة

عنهييا يتخلييى ل وفرضييية شييرعي أميير ينهييا مييياد فييي وتعلمها الحروب خوض إن
. بالله المتصلة والمعرفة للهداية رئيسية وسيلة أنها كما اليمان صادق مسلم

     ؟ السلم لماذا- 4
وأشفقن يحملنا أن فابين والجبال والرض السماوات على المانة عرضنا " إنا   

) الحزاب " ( سورة جهول ظلوما كان , أنه النسان , وحملها منها
حملها ورفضن والرض السموات منها أشفقت التي الرهية المانة هذه هي فما 
. ؟

منها تشفق التي الثقيلة المانة هذه إذن فأين فقط تعبديا دينا هو السلم كان إذا
: " يسييبح جميعييا المخلوقات فيه تشترك صفة العبادة فان والرض؟ السماوات

" والرض السماوات في ما لله
أن إلييى يشير اليات من ذلك غير ) إلى " ( الرحمن يسجدان والقمر " الشمس

قيدراتهن وتتعيدى والرض السييماوات تخييف درجية إليى الثقيلة الضخمة المانة
 تصدى التي المانة هذه التحمل على

الجنيية اللييه خصييص التي هي المانة " هذه جهول " ظلوما لكونه لحملها النسان
جيياء العظيم الجزاء - هذا فقط تخيل - مجرد عظمتها تخيل بشر يستطيع ل التي

اللييه يكين . ولييم وظلييم بجهييل لحملهييا النسييان تصييدى عظمى لمسئولية نتيجة
تغمييده . ولكنييه والظلييم الجهييل بهييذا نفسييه يهلييك النسان ليدع وتعالى سبحانه
هييذه فييي بيييده يأخييذ حتى والكتب والنبياء الرسل إليه وأرسل وإرشاده برحمته
. فنها يهلك ول العصيية المحنة

طبيعة لبس ول فيها غموض ل بصورة - ليوضع الرسالت - خاتم السلم جاء لقد
ربييه مييع النسييان لعلقيية تنظيم هو . الذي الدين مفهوم فيه المانة. وأكمل هذه

. النسان بأخيه النسان علقة وتنظيم
: ربه مع النسان علقة

بهييا يتعبد التي الطريقة للنسان يوضع الدين في التعبدي الجانب هو هذا يييييييييي
. خالقييييييه إلى
ذي نفسه النسان لغير بفائدتها عائدة ليست ذلك مع العبادة هذه و    يحتياج ال

لشيييء الحتييياج عن منزه . فالله الروحي و النفسي توازنه من كجزء ربه لعبادة
ل بهييا يييأمر . و العبادة هذه مقابل الجزاء الله يعطي ذلك مع و خلقه لعبادة حتى

إلييى تركهييا يييؤدي الييتي العبييادة لهذه نفسه النسان حاجة لشدة بل إليها لحاجته
للحياة مدمر عنصر إلى يتحول بل الحيوانية درك من أسفل إلى انتكاس و تدهور

وبال أنها كيف الحياة. و في الكافرين حركة في عمليا يلحظ . كما المخلوقات و
.  الرض على الهلك و الفساد تنشر . و الكائنات و البشر باقي على و عليهم

:      النسان     بأخيه     النسان     علقة
و الجتماعييية النييواحي كافيية فييي البشيير بييين المعيياملت قييوانين تشييمل و   

ًدا ترسم . و القتصادية .  السليم النساني للمجتمع عامة حدو



- أنفسهم للبشر المعاناة و الوبال غير نتيجته تكون ل القوانين لهذه تعدى أي و   
رسييم . و للبشيير شييريعته ميين كجييزء تطبيقهييا على الجزاء الله نعطي هذا مع و

اليدين فيي الييواردة القيوانين بواسيطة علقيياتهم و البشييرية للحياة العام الطار
و لهييوائهم عبييوديتهم كيياهلهم عيين ترفييع و للبشيير الله حاكمية تحقق السلمي

الفسيياد ظهور و البشرية الحياة فساد من ذلك يتبع ما - و لبعض بعضهم استعباد
و ظالمين للجميع يطاق ل عذاب إلى الرض على الحياة تحول و البحر و البر في

اللهييي العقيياب إنييزال يييوجب المنهج وجود رغم الفساد هذا تفش . و مظلومين
.  الخرة في ثم الدنيا في الجميع على

الله شرع وفق بالنسان النسان علقة تنظيم هو و الدين من الثاني الشق و   
هييي - و لتحقيقهييا المسييلمين اللييه استخلف التي المانة من الساسي الجزء هو

الشرع لهذا المقاومة . لن الرض و السماوات منها أشفقت التي الثقيلة المانة
البشييرية النفييس ضييعف و حبييارة و عنيييدة تكييون الكفيير و باطل قوى جانب من

رع مين بالتفلت يغري رى الش ب و الليذات وراء والج و التظيالم و الشيهوات ح
. الحق بغير الرض في التعالي

الحرية الله أعطى بل لشرعه الستجابة و الله طاعة على إجبار هناك ليس و   
)  . فليكفيير شاء من و فليؤمن  شاء من ( و شاء إن يؤمن شاء إن يكفر للنسان
الحسيياب لكن .. و الرفض أو القبول في مطلقة الحرية " . إذن الكهف " سورة

.     عسير
بداييية في سلم و عليه الله صلى الرسول قابلت التي الساسية الصعوبة إن   

السييلم فييي التعبييدي الجانب لن ذاتها حد في العبادة جانب في تكن لم الدعوة
. و لصينامهم الجاهليية عيرب بهيا يتعبيد كان التي الطريقة تلك من بكثير أبسط
.  السلم على سابقة ديانة أي في نظيراتها من أبسط

و الن و سييابقا أجمييع العييالم فييي السييلمية العبييادات تسييود أن أيسر ما و   
شييأن تصييلح لكييي اللييه صيينع ميين أنها يكفي و النسان فطرة تبلى لنها مستقبل

.  فطرتهم تناسب و مخلوقاته
تظييل سييوفا و نشييأته في السلم قابلت  التي(؟) العويصة المشكلة لكن و   

.. النسيياني المجييال فييي الله شرع لتطبيق التصدي هي الساعة قيام إلى كذلك
المجتمعييات فييي اللييه حاكمييية تتحقييق . كيييف النسان بأخيه النسان علقة في

منهييا أشييفقت الييتي الهائليية ال/أانيية .. و العظييم التحييدي هييو .. هييذا ؟ البشييرية
ً ظلومييا كييان " إنييه النسييان لهييا تصدى .. و الرض و السماوات وقيع " و جهييول

- ذو الييودود - الغفيور اللييه يكين لييم لكين .. و الصييادقين المييؤمنين عليى عبئهييا
تلييو البشييارة سيياق بييل منفردييين المواجهة ميدان في . ليتركهم المجيد العرش
و أقييدامهم يثبييت لكييى الكريييم رسييوله لسييان على و المجيد قرآنه في البشارة

و أنييا لغلبيين اللييه " كتييب الباطييل قييوى مييع الصراع وحشة في صدورهم يشرح
)  المجادلة " ( سورة رسلي

)  الحج " ( سورة عزيز لقوي الله إن نصره من الله لينصرن " و   
كييره لييو و كليه اليدين على ليظهره الحق دين و بالهدى رسوله أرسل الذي " هو

)  التوبة " (سورة الكافرون
)  الصافات " ( سورة الغالبون لهم جندنا إ، " .. و   
)  عمران آل " ( سورة مؤمنين كنتم إن العلون أنتم و تحزنوا ل و تهنوا ل " و   
أو مات و صدق و بإيمان يخوضه لمن رصد الذي العظم التحدي هو هذا إذن   

و السييماوات عرضييها جنيية فييي العظييم الجزاء يربح أن الطريق على هو و قتل
الرض فييي يحققهييا النسييان يحملهييا أمانيية و رسييالة السييلمي - فالدين الرض
و إخلصييه و جهييده مقييدار علييى - و للييه كلييه الييدين - ليكييون اللييه شرع لتمكين



.. " و درجيياتهم و المؤمنين قدرات تختلق .. و الجزاء يلقى المعركة في صموده
)  المطففين " ( سورة المتنافسون فليتنافس ذلك في

 الخبرات تراكم
العلييم فييروع فيي الخيبرات تراكيم طرييق عين النسانية المعرفة تكونت     

التجربيية من تأتي الخبرة . و الستنتاج و للتحليل يخضع كي تراكم هو و المختلفة
كييانت مهمييا . و الفشييل نصيييبها يكون الحال بطبيعة التجارب معظم . و العملية

تعديل في القل على حدثت  قد تكون ما استفادة فإن التجربة في الفشل درجة
الفشييل دروس ميين الناتجيية التصييحيحات و التجييارب توالي مع . و البحث مسار
.  معين اختراع أو اكتشافا إلى النسان يصل و النهاية في النجاح يحدث

بالتجييارب الهتمييام فإن التجربة نتائج هي التي الخبرة عن الحديث دام ما و   
الفاشلة     التجارب     لول     لنه.  الناجحة بالتجارب الهتمام عن أهمية يقل ل الفاشلة
.      الناجحة     الخيرة     التجربة     إلى     توصلنا     ما     العديدة

- بشرط لكن - و النجاح     طريق     في     هامة     خطوة     ذاته     حد     في     الفشل     أن     بمعنى     
الفشييل أسييباب إلييى للتوصييل تييام بحياد الفاشلة التجربة تحليل هو الشرط هذا

. مناسب غير المسار كان إذا البحث مسار لتعديل أو التالية التجربة عند لتلفيها
لنظييرة نتيجة و شخصية . فلسباب الحقيقية الكارثة هو الشرط هذا غياب و   

المسييعة علييى خوفييا تييبريره أو الخطييأ عيين للييدفاع البعييض يتصييدى قييد ضيييقة
الخطييأ نفس في الوقوع النتيجة تكون و المسئولية تحمل من نهربا أو الشخصية

و مشييقة أكييثر الحقيقيية إلييى الوصييول يصييبح . و أفدح بصورة ربما و أخرى مرة
.  تكلفة

يسميه ما أو المعاصر السلمي العمل على المقدمة هذه تطبيق حاولنا إذا و   
.  الجديد السلمي النبعاث أو السلمية بالصحوة البعض

و بالفشييل يصيياب و المتتالييية التجييارب يخييوض زال مييا العمييل هييذا أن نجد   
أسييباب ليه و التشياؤم إليى ييدعو ل طييبيعي شييء هذا . و هناك و هنا النكسات
:  منها كثيرة منطقية

للمجتمييع الراهنيية الحديثيية الظييروفا مجيياراة عن الفقهية الجتهادات قصور   
.  المسلم الفرد و السلمي

الحركات هذه لتخلف نتيجة السلمية الجماعات لدى الحركة أساليب - تخلف   
التحييديات لمواجهيية جديييدة أساليب ابتكار . و فيه تعيش الذي العصر إدراك عن

. الراهنة
ذلك فأحدث الفهم مغلوطة نظرية اتجاهات نحو الحركات هذه معظم - تحول   

أعدائها عمل سهل - مم بينها المنازعات تفشت و الحركات هذه بين هائل ارتباكا
.  نفسه السلمي التحرك لضرب و لصالحها استخدامها أو اختراقها في

السييتفادة بييدون الحركييية الناحية في الصفر من يبدأ الجماعات هذه - معظم
.  السلمية للحركات السابقة بالتجارب

الحركية منهييا تعياني الييتي النكسييات و للفشل كثيرة أسبابا نعدد أن يمكن و   
الييوقت مع الحركة هذه تتجاوزها سوفا أسباب معظمها و لخر آن من السلمية

. هييو النصيير يييوم تباعييد الييتي الرئيسييية العقبة لكن و الكافية الخبرة اكتساب و
. زعيم أو لحزب تعصبا و ضيقة ذاتية مصالح عن دفاعا الفشل عن الدفاع موقف

التسييتر للكييثيرين يطيييب ادعاء هو " - و العداء عن عوراتنا " إخفاء في رغبة أو
يخشييون أو إليهييا ينتمييون معينيية تحزبييات عجييز و الييذاتي عجزهييم لخفيياء خلفه

.  إغضابها
خطييوة هو معين بفشل ما إسلمية حركة بها أصيبت التي الحالت تحليل إن   
.  المستقبلية خطواتنا اعتبار في ذلك وضع و النتائج للستخراج جدا هامة



حق في جريمة هو السلميين جانب من ارتكبت أخطاء على تستر عملية أي و   
أ، طالمييا الكيوارث بنفيس تصياب و الخطيياء نفيس ترتكب التي القادمة الجيال

لسييباب البعييض عليهييا تسييتر و عنهييا أخفيت بل إليها تصل لم السابقة الخبرات
.  زائفة دعاوى تحت و بحتة أنانية
التنييبيه و الخطيياء توضيييح و صييدق و بحياد السلمية التجارب تقييم من لبد   
.  أخرى أماكن في السلمية الحركات أو القادمة الجيال مع تتكرر ل حتى عليها
فييي حييدثت قييد ضييخمة إسلمية تجارب إلى سريعة إشارة نشير أن يكفي و   

ررت جميعها و الخيرة عاما الثلثين ى أدت و الخطياء نفيس فيهيا تك كيوارث إل
و الخطيياء علييى المييدراة نزعيية غييير سييبب ميين لهذا ليس و الحركات هذه على

الخطيياء أن بنيياء صييحيح بأسييلوب السلمي العمل مناقشة عدم و عليها التستر
يطلييق كييان ) الييتي الجزائرييية ( الثييورة الجزائيير استقلل حركة في حدثت التي
ي الجهياد حركية - ثم الجزائريون المجاهدون أفرادها على ة - ثيم إرترييا ف حرك

ليييس لكيين .. و حالة كل في متشابهة رئيسية أخطاء - جميعها سوريا في الجهاد
حييدث لمييا واضييحا صييحيحا تقييمييا قدم رصدها أو التجارب هذه حضر ممن هناك
.  السلمي العمل خبرات في صادقة معلومات يضيف لكي

العواطف تلهب براقة بشعارات مكتفين الحركات بهذه يحيط الغموض ظل و   
تهييدر و الخطيياء نفييس تتكييرر أن النتيجيية - و الحقييائق عن العيون تعمي لكنها و

فييي الجهيياد تفجيير أخيييرا . ثييم أراضيهم و أعراضهم و المسلمين أرواح من آلفا
الخطييأ لتلفييى محيياولت أن - صييحيح السابقة الخطاء نفس تتكرر و أفغانستان

.  تسير القافلة و موجودة
إسلمية تجارب هناك ليس أنه السبب .. و هائلة الخطار و فادح الثمن لكن و   

الصفر من مرة كل خبرتها تبدأ الجهادية الحركات و يندثر فمعظمها كافية حركية
 .

دميياء يهييدر الخييبرة . فنقييص الييدماء تعييادل الجهييادي العمييل في الخبرة إن   
.  النصر يوم يقرب و العراض و الدماء هذه يحقن الخبرة توافر و المسلمين

عن مسئولون الجريمة في شركاء هم المسلمين عن خبراتهم يكتمون من إن   
أثميين يقييدمون أنهييم الحالييية و القادمة المسلمين أجيال في ستهدر التي الدماء

و يشييعرون ل حيييث ميين دينهييم و أمانيياتهم يخونييون و السييلم لعييداء مساعدة
.  الله حساب على البشر يرضون

بحييث . و الخطاء لرتكاب معرض غير شخص أو جماعة أو حزب هناك ليس   
ميين و تجيياربهم ميين جزء لنها جميعا للمسلمين حق هي إليها الشارة و الخطاء

ميين تسييتفيد النظييم و المييم جميييع . و منهييا السييتفادة و عليهييا الوقييوفا حقهم
جماعيياتهم و أنفسهم جعلوا المسلمين بعض بال . فما أخطائها تناقش و تجاربها

  ؟؟ تخطئ ل آلهة

؟:     سلميا     الحكم     نظم     استبدال     يمكن     هل
تنازلت أن تاريخيا يحدث لم . و فقط نظريا احتمال كونه الحتمال هذا و يعد - ل   

. النهاية حتى داميا صراعا تخوض أن لبد بل طواعية صلحيتها عن حاكمة قوة
" رئيييس تعييبير حد على فقط مستقلتين دولتين سوى الن العالم في - ليس   
شييريك بييين مييا مركزهييا يييتراوح الحكومييات باقي أن يعني هذا " و إسلمية دولة

الهياكييل هييذه وافقييت لو . و عظمى دولة حكومة لدي بالجر موظفين إلى صغير
التدخل فإن بسيطة مقاومة بعد لو و للسلميين السلطة تسليم على المصطنعة

يكييون أخييرى إقليمييية أطييرافا باستخدام أو الكبرى الدول في المباشر الخارجي
. حتميا أمرا



ميين مركبيية طويليية " معركيية عييبر إل يتم لن ما بقعة في السلمي فالظهور   
فييي تخطييط أن السييلمية بالحركيية يجييدر و حاسييمة بضييربة تنتهي كثيرة معارك

طريقية نيوجز . لهذا للحرب بها يخطط التي السس نفس على للباطل مواجهتها
السييلطة إلييى للوصييول السلمي التخطيط بين و بينها نقارن و للحرب التخطيط
:  حيث من السياسية

)  عسكرية - استراتيجية سياسية ( استراتيجية الحرب استراتيجية - وضع أ   
.    الستراتيجي الهدفا إلى للوصول اللزمة التكتيكات - تحديد ب   

 

         

 الجهاد     يبدأ     أين7   
بنظيام المتسيلطة الملحيدة الحكيم نظييم تغييير بهدفا ( الجهاد الجهاد يبدأ    

كييانت الييتي ( أو السييلمية الراضييي أول: فييي العمييل هذا ) يبدأ شامل إسلمي
 ؟ .. لماذا العربية المنطقة في خاصة و ) ؟ إسلمية

المنطقيية هييذه فييي أفضييل بشييكل موجود الطلئع لدي السلمي  - الفهم1   
السييلم قليب العيرب سيييظل - و الخيرى السييلمية البلد فيي لنظيره بالنسبة

.  السنة و القرآن فهم أداة هي التي للغة استيعابهم لسهولة نظرا
. إسلمي نظام بتقبل قناعة و استعداد لديها عام بوجه السلمية  - الشعوب2   
المسييلمين أرض ) على شرقية أو ( غربية اللحادية الفكار دحر بسهولة يمكن و
.  ضدها الفكرية المعركة ربح و

النظم كانت لو و الرض هذه على إسلمية نظم لوجود التاريخية  - السابقة3   
إعادة كثيرا يسهل التاريخي التراث هذا لكن - و عيوب تشوبها و ناقصة التاريخية

.  الصحيح السلمي الحكم مظلة إلى الشعوب هذه
النظم تدمير بغير تتم لن السلمية الراضي على السلمي النظام  - عودة4   

غربييا و ( شرقا الملحدة العالمية النظم لصالح المسلمين بلد تحكم التي الحالية
 . (

كراميية تييدمر لنهييا إنسييانية غييير : نظييم ثانيييا شييرعية غييير : نظييم أول فهي   
للحضييارة عميليية نظييم : هي . ثالثا كرامتهم و حقوقهم و أعراضهم و المسلمين
المسييلمين بلد علييى الملحييدة الحضييارة سيييطرة أحكييام علييى تعمييل الملحييدة
.  عسكريا و سياسيا و اقتصاديا

مستخدمين الشيطانية الحيل بكافة السلم محاربة على النظم هذه تعمل - و   
 - :     هي     ذلك     في     وسائلهم     أهم   و المسلمين أموال ذلك في
النسانية للحياة العام المجال عن لبعاده السلم عن خاطئة مفاهيم  - نشر1   
.  العبادات مجال في ضيقة حدود في حصره و

و المساجد بناء مثل السلم حقائق أنها العامة إيهام و بالشكليات  - الهتمام2   
النيقة الطباعات . و شرعي أصل لها ليست التي و المبهرجة الدينية الحتفالت

التييبرك أو الزينة و للديكور أداة المصاحف بأن الفهم تكرس التي الكريم للقرآن
.  الحوال أفضل في



و العقائيد إصيلح و التغييير عين الباحثة السلمية الحركات صفوفا  - شق3   
جماعيات ابتكيار و بينهييا الشيقاق و الفتنية ييزرع طرييق عين السياسية الوضاع
.   عقليا شواذ أو للنظمة عملء إما يقودها منحرفة

حييتى الييدامي الصراع إشعال و السلمية الطوائف بين الفوارق  - تضخيم4   
ض بعضيهم المسلمين بين داخلي السلمي الصراع يكون خارجييا لييس - و البع

.   المحليين عملئها و اللحاد حضارة و المسلمين بين
تعليييم نظييم و إسلمية جامعات و علماء يضم للدولة تابع ديني كيان  - بناء5   

.  للسلم الكافرة الحكومات هذه نظرة تخدم جميعها و إسلمية
العامية المنظميات و الجامعات و التعليم مناهج و العلم وسائل  - تسخير6   

و العامة صفوفا في اللحادية الحضارة مفاهيم تسريب أجل من للسلطة التابعة
. و النيياس أعييين فييي مسييتهجنا و غريبا يصبح حتى للحياة السلمي الفهم تدمير
ار السهل من يصبح احتهم و أنصياره حص أحيانيا و العيام اليرأي سيلبية وسيط إب

.  الحكومات هذه مع تعاطفه
:      ؟     أول     العالمي     اللحاد     بلد     في     الجهاد     يبدأ     ل     لماذا

مع الصدام لبداية مناسبة إسلمية قاعدة توجد ل الشرقية الكتلة لدول بالنسبة   
.  هناك القائم النظام

النظيام قييام بيدايات ميع جسيديا تصيفيتها تمييت قيد المعارضة قوى فجميع   
القييوى ذلييك فييي . بمييا جديييد ميين تنمييو بييدأت القوى هذه أن . صحيح الشيوعي
.  الشرقية أوربا دول بعض و السوفيتي التحاد جنوب في خاصة السلمية

إليى احتياجت ربمييا و الن الصدام لبداية المناسب الوضع في ليست لكنها و   
.  لذلك مؤهلة تكون حتى طويلة سنوات

مغييامراته فييي الشيييوعي النظييام منها يعاني التي الهزائم تراكم يساعدها و   
فييي المتمثييل القتصييادي فشيله . و أفغانسييتان في . خاصة العسكرية الخارجية

و حرييياتهم التييأميم مقابييل مييواطنه بهييا وعييد الييتي القاطعيية العهود إنجازه عدم
الليية لحسيياب القتصييادي التييدهور ميين مزيييد غييير النتيجيية تكيين لييم و أمييوالهم

تحييت الواقعيية و المنكوبيية الشييعوب أمييوال التهمييت الييتي الجبييارة العسييكرية
النظرييية هزيميية هييو و النظييام هييذا به أصيب هام اندحار . و النظام هذا سيطرة

- أثيير بشييري معقل - أكبر الصين في علنا فشلها إعلن و الصميم في الشيوعية
ن خجيول إعلن " ثم تونج " ماوتس وفاة ل هيذا ع عين تيدريجي تراجيع و الفش

اد في النظرية د السيوفيتي التح ولي بع ام جورباتشيوفا ت هكيذا - و الحكيم زم
المجتمعييات قييوانين فييي معلييوم . و دارهييا عقر " في " فكريا الشيوعية تسقط

لنهيييار مقدميية هييو مجتمييع لي العقائييدي الفكييري السيياس انهيييار أن النسانية
الدوليية معقييل فييي الجهاد أفاق فان . لهذا جبروته كان مهما المادي للبناء حتمي

إلييى تحتيياج  لكنها و بالخير تبشر و - كبيرة السوفيتي التحاد - - خاصة الشيوعية
فييي البدييية السييلم صييلحية أثبتت و كثيرا الفغانية التجربة أفادت قد . و وقت
.  الكافرة العاتية النظم أنفاس زهق
إلييى جميعها السلمية المجتمعات في و المجتمعات هذه في الحاجة تبقى و   

.  لحقا عنها سنتحدث التي الجهادي البناء أساسيات
السييلمية القوى جانب من داخليا الشيوعي النظام مع الصدام استعجال إن   

هييذه . و الزمييان ميين عقود عدة عملها ستؤخر حتمية تصفية إلى الن سيعرضها
و أكييد بشيكل لصيالحها يعمل الزمن و مادي و فكري تكوين و بناء مرحلة القوى
الحركيية بها مرت التي الموات و الخمود فترات رجعة غير إلى انتهت قد و واضح

.  هناك السلمية



الحيدود علييى خاصيية أجميع العييالم فيي المائجة السلمية الحركة تأثيرات و   
طلئييع شييكلت و هنيياك السييلمي المجتمييع حركة في بعمق أثرت - قد الروسية

.  القيادة على قادرة
.  الغربي النظام ديار في الجهاد لبداية بالنسبة و   
أو العيش لقمة لجل المهاجرين المسلمين من مليين تضم الدول هذه  - إن1   

! " - ميين " السييلمية أوطانهم في يلقونه الذي - الضطهاد الضطهاد من هربا
" دول ميين الفارين للمسلمين ملذا أصبحت الغربي المعسكر دول أن السخرية
ديييرا فييي المطلييبين هييذاين بتحقق حتى و العدالة و الرزق عن !! " بحثا السلم
ميين مليييين إليه يأوي الذي الملجأ هذا إحراق يمكن فل المسلمين لكافة السلم

.    أمريكا و أوربا في المسلمين
الدستور و للقانون طبقا المجتمعات هذه في للمسلمين المتاحة  - الحرية2   

بلدهيم فيي للمسيلمين المتاحة الحرية مع مقارنته يمكن ل بما أكبر هناك القائم
ذه في . و العمل أو القول أو العتقاد في سواء ة ه شيرعي ميبرر يوجيد ل الحال

. بالقييانون مكفولة التبليغ فحرية دارها عقر في النظم هذه ضد القتال و للصدام
تبطييش أن بييدون العييادي المييواطن إلييى السييلم رسييالة إبلغا يتييم أن ويمكيين

.  الدعوة على بالقائمين السلطات
- الملحييد - الغربييي النظييام هذا طبيعة في القائم التناقض هذا نلحظ لعلنا و   
حريييات ميين كييبير جييانب يكفييل - و مواطيني بحريات يتمسك الذي الوقت ففي

علييى السييلمية الدول في العميلة الحكومات يشجع . فإنه أرضه على المقيمين
إهييدارهم و السييلمي العمييل و الفكيير و العقيدة حرية حجر و بمواطنيها البطش

ِ.   الرض على الله حكم إقامة في التفكير " مجرد " يفكر مسلم أي
أرض علييى يكييون أن ينبغييي النظييم هذه مع الحقيقي الصراع فبداية هذا على  

تحكييم الييتي شييرعية الغييير النظميية و الحكومييات تقييويض بهييدفا المسييلمين
واغيت عين بالنيابية المسلمين بهيذا المعركية . و الغربيي و الشيرفي اللحياد ط

. العدو أرض على ليس و نحن أراضينا على تدور لنها دفاعية معركة هي الشكل
الرض في الله حاكمية تصبح حتى البداية في الشكل بهذا تبدأ أن لبد لكن و   

.  المسلمين أراضي جميع على حزم و بجلء واقعا أمرا
مواقع إلى يتحولوا أن السلمي نظامهم راية تحت للمسلمين يمكن بعدها و   

.   الكافرة النظم دار عقر في الهجوم
لها بالنسبة النظم هذه بها تتمتع التي النسبية المميزات بأن للقول داعي ل و   
النظييم اعتبييار إلييى ذلك يؤدي . ل تجبر و طغيان من المسلمين بلد في قائم هو

.  شرعية نظم الغربية
هييذه و ز السييلم به جاء الذي الله شرع هي نعرفها " التي " شرعية فكلمة   

دائميية حرب في جعلتهم و الفطرة عن حرفتهم و للمادة الناس عبدت قد النظم
.  الخالق مع

هيذه سطوة من الشعوب جميع يحرروا أن منهم تقتضي المسلمين رسالة و   
.  الجل و العاجل الهلك إلى شعوبها تدفع التي النظم

جييديرين غير أصبحوا أل و الرسالة هذه من يتنصلوا أن للمسلمين يمكن ل و   
و تمثيلهييا شييرفا ميين حرماننييا إلييى يييؤدي الرسييالة هييذه عيين التولي . و بحملها
.  شعوبهم و المسلمين أجيال من أجدر هو لمن يوليها لكي منا الخالق يسحبها
)  الحديد " ( سورة أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم قوما يستبدل تولوا - " إن

   ؟     نتعلم     الحروب     ي    أ   8
تحقيييق و الشيوعية لستعادة حتميا أمرا الطاغوتية النظم مع الصدام دام ما   

الولى الدرجة من شرعيا أمرا يصبح الحرب فنون تعلم . فإن للعباد الله حاكمية



التي السلمية - الطلئع القل على - أو مسلم لكل الول الهم يصبح أن ينبغي و
غييير فييي يبييدو المادية القوى تناسب . إن أكتافها على الثقيلة المانة هذه حملت
ة جيوشيا تمتليك الكيافرة . فالحكومات السلميين صالح و التسيليخ جييدة حديث

داخلييي قمييع أجهييزة تمتلك . و شعوبها لستعباد الولي الداة هي هذه و التدريب
فييي طويليية خييبرات و برصيييد المييزودة المخابرات و الشرطة أجهزة في متمثلة
اسييتعباد فييي الثانية الطواغيت أداة هي هذه .. و تدميرهم و النظام أعداء تعقب

و النيياس عقلييية على تسيطر جذابة و حديثة إعلم وسائل يمتلكون . و الشعوب
الشييعوب لسييتعباد الثالثيية الداة هيي هييذه . و عقائييدهم تبدل و أفكارهم تشكل

- الميين - أجهييزة : الجيييش الطييواغيت أنظمة أيدي في رئيسية قمع أجهزة ثلثة
.  العلم أجهزة

تقيارن تطياد ل السييلم طلئيع أييدي فيي الماديية القوى فإن المقابل في و   
 ؟ المواجهة تبدأ فكيف المادي الجبروت هذا أمام بضئالتها

لصييالح سييلفا محسييومة يجعلهييا الييذي و المواجهيية فييي الرئيسييي المفتيياح   
.  العقائدي الجانب هو المسلمين

و الول السييلح الواقع في هي المتصارعة المعسكرات تحرك التي فالعقائد   
إيمانييا بهييا يييؤمن و الصييحيحة العقيدة يمتلك الذي . فالجيش الصراع في الحاكم
لييديه ليييس لكن و المادية بالمقاييس أضخم و أقوى جيشا يهزم أن يمكنه راسخا
.  عنها يدافع التي المثل في يثق ل . و صحيحة عقيدة

    كافرة أخرى و الله سبيل في تقاتل .. فئة التقتا فئتين في آية لكم كان لقد ..


-  عمران آل سورة  
ضعيفا كان الشيطان كيد إن الشيطان أولياء ..فقاتلوا  

76-  النساء سورة
مهزومييون فييإنهم الكفيير قييوى صالح في المادي الميزان كان فمهما   
- المسييلمة السيييوفا وطأة تحت حتما ينهارون سوفا .. و معنويا و نفسيا

الحضييارة حولتهييا الييتي المييادة تجدي لن - و ضعيفا كان الشيطان كيد إن
و الخييالق نعييم ميين نعمييه و الييدنيا في الكريم للعيش وسيلة من الملحدة
معاصييرة وثنييية إلييى البشر أضلوا . و الله دون من يعبد صنم إلى حولوها
.  حديثة
د حربنا في الحاسم السلح نمتلك فنحن إذن    قيييام حييتى الباطيل ض

هييذا نأخييذ أن إذن علينييا و سيينة و قرآنييا العقيييدة سييلح هييو . و السيياعة
نحييرر و ينهار حتى الباطل به نضرب أن السلح هذا حق . و بحقه السلح

.   ويلته من النسان بني
الحسان و التقان يكون ما - كأفضل القتال نحسن أن أيضا حقه ومن   
عليهييا المهيميين و قمتهييا و العبييادات رأس هييو الليه سبيل في القتال لن

.  جميعا
الجهاد لمتطلبات تخضع حج و زكاة و صوم و صلة من العبادات كل   

واسييعا المجييال تفسييح بحيييث توقيتها في و هيئتها في . تتغير مقتضياته و
عييرش على المتربعة الرائعة الفريضة أداء و الكافرين لقتال المومن أمام

.  الله سبيل في القتال - فريضة جميعا العبادات
تحقيق و المادية و التقنية السبل أفضل باتخاذ يأتي الجهاد إحسان و   

المعركيية ميييدان فييي صييورة بأفضييل اسييتخدامها و للقييوى حشييد أقصييى
.  النصر لتحقيق



هذا خبراء حدده الذي الستراتيجية هدفا هو الحديثة بالتعبيرات هذا و   
:   بأنه الفن

صييراعه فييي النصيير لتحقيييق المة لدى الطاقات و الوسائل جميع " حشد
" الخرى الم امع

فييي القييوى هييذه لسييتخدام طريقيية أفضييل اختيييار ميين لبد الحشد بعد و
لختلل نتيجة و نختار الحرب أشكال أي نقرر أننا . أى العدو ضد المعركة
ننافسه أن يستحيل بشكل المجال هذا في العدو تفوق و المادية الموازين

" ممارسيية و تعلييم علييى الييتركيز غييير المسييلمين أمام . فليس حاليا فيه
.  المتكافئة الغير المعركة هذه " في الجهادية الحروب

مثل حديثة عسكرية - مصطلحات فنيا " ترادفا الجهادية الحروب " و   
" - " حروب الشعبية " - " الحروب الصغيرة " - الحروب العصابات " حرب
" .  الشعبية التحرير " حرب " - أو الحرير

التكتيكات في اتفاق هو الحرب هذه " و الجهادية " الحرب بين التفاق   
هييو الحييروب هييذه و الجهادييية الحرب بين الساسي الختلفا و العسكرية

السييلم فييي الجهاد فكرة على قائمة الجهادية . فالحرب العقائدي الجانب
.  ينفصم ل ارتباطا به مرتبطة و

أو وطنييية أهييدافا بييأس ترتبييط أن فيمكيين الخييرى الحييروب أمييا    
.  سياسية أو اجتماعية

قوى ضد القتال في الصغيرة القوى استخدام فن فإن عام بشكل و   
وع هيو متفوقية ضخمة ن م ه العسيكرية الفنيون م وله و قواعيده ل و أص
.  طرقه
مقابلة في الراهنة لوضاعنا بالنسبة القتالية الفنون أنواع أنسب هو و   
. ماديا المتفوقة الكفر قوى

شييرعية غير حكومات حاليا بها المتحكم المسلمين أراضي داخل في   
و السييلمية بالشييعوب تسييتبد دولية طاغوتية قوى لصالح المسلمين تحكم
.  أعراضها و حركاتها تنتهك
فييي أنفسييهم المسلمون سيجد الحكومات هذه مع الصدام حالة في   

سييتكون .    و رحميية بل ضييدهم ستعمل التي الثلثة القمع أجهزة مواجهة
" الحييرب أسيياليب اسييتخدام هييو المسلمين أمام المتاحة الوحيدة الوسيلة
و اللشييرعية الحكومييات إسقاط و الثلث القمع أدوات " لتحطيم الجهادية

.  السلمي النظام إقامة
السلمي الجيش إقامة و الطواغيت على الحتمي النتصار بعد حتى و   

" الحييرب بوحييدات الحتفيياظ المسييلمين علييى محتمييا - فسيكون النظامي
نظييم ضييد للعمييل . و خارجية كبرى قوى من غزو أي " لمواجهة الجهادية

تتحرر.  لم التي المسلمين أراضي في المجاورة الكفر
تعيياطف تكتسييب - و السييلمية الطلئييع تجنييد الجهادييية الحييرب إن   

بطييش أدوات ضد - للقتال أمكن إذا المسلمة غير .. و المسلمة الجماهير
تحقق و للجميع العدل تحقق إسلمية سلطة لقامة شرعية الغير الحكومة

. جمعاء للنسانية العلى المثل
لهييم تتييبين ما عند الناس من قطاع أوسع تعاطف يكسبها ما هذا و   

.  الحقيقة فهذ
تهيدفا السيياعة ييوم إليى قائمة إسلمية رسالة الجهادية الحرب إذن   
.  السلم سلطة إقامة و الباطل تدمير



إلييى تهييدفا عسكرية مواجهة بأنها القول يمكن الحديثة بالتعبيرات و   
.  إسلميين نظام و دولة إقامة هي سياسية غاية

ي ( القتيال العسيكري العميل بين التمازج    ه سيبيل ف الهيدفا ) و الل
الحييروب فييي فصييله يمكيين ل تلحم ) . هو إسلمية دولة ( إقامة اسياسي
المحييورين هييذين علييى تتحرك أن لبد العصابات حروب جميع . و الجهادية

.  معا السياسي و العسكري
الغاييية . و العييادي الجييرام ميين نييوع هو سياسية غاية بدون فالقتال   

و القائميية الوضيياع لتثييبيت ل يييؤدي ل نفيياق هييي قتييال بييدون السياسييية
.   الشرعية للمعايير وفقا تغييرها إلى ليس و تقويتها
السياسي و المعنوي الحشد فإن المادية الوسائل في للعجز نتيجة و   

.  الجهادية الحرب في حاسما عامل يشكل
: - إلى يهدفا أن ينبغي الحشد من الجانب هذا و   
وحدات تشكيل و المباشر للصدام كقوة السلمية الطلئع قوة حشد   

.  الجبلية المناطق و الريافا و المدن في المقاتلين

اللشييرعية النظييم تغيييير بييأن اتجاهاتهييا بكافة السلمية القوى إفناع   
و خاص بشكل للمسلمين بالنسبة حتميا أصبح أنه كما شرعي أمر القائمة

النظييم هييذه لن الرض نفييس علييى معنييا يعيشييون الذين المسلمين لغير
ثييم مغتصبة ظالمة لفئات الثروات صادرت و الخلقية القيم جميع أهدرت
يقتنييع أ، لبييد المقابييل فييي . و كييبرى خارجييية قوى لصالح الوطان باعت

الحييل أنييه . و المعضلة لهذه الوحد الحل هو السلمي النظام بأن الجميع
. فالهييدفا مسييلمين يكونوا لم لو و حتى البشر لجميع الفائدة يحقق الذي

ميين كييل إبادة ليس . و الكافرة النظم كافة تحطيم هو للمسلمين النهائي
لإنسان الله منحها التي الحرية هو العتقاد في . فالصل السلم يعتنق ل

الكهف سورة فليكفر شاء من و فليؤمن شاء من"  للمانة ملزم كجزء

الدين في إكراه ل أ/أ البقرة سورة/ -
إليهييا يرتكيز الييتي الجتماعيية القواعد تفتيت يشمل للجهاد السياسي ** الحشد

. القائم اللشرعي النظام
ميين ) فكييثير - العلم - الميين ( الجيييش الثلث القمع جهزه أفرادا ولء وسحب

عييواقب يخشييى فييإنه البييديل يجهييل ولكنييه القائميية الوضيياع بفساد اقتنع هؤلء
تحييييدهم بغييية عليهييم للتييأثير بهؤلء التصال . واستمرار تعاتها وتحمل المواجهه

ة قبيل ضيروري أمير هيو القل على هم أن . وطيبيعي القتيال بداي سينضيم بعض
المعلومييات بتقييديم سيكتفون . وآخرون امرته تحت التي بالقوة الجهاد لصفوفا

إلييى القتييال فييي سيسييتمر . والبعض المجاهدين لقيادة السلطة مخططات عن
قبييل يفيير أو ذلييك فييي يهللك حتى جاهلة أنانية مكاسب عن دفاعا الباطل جانب

. لذلك مشابهة حالت أفغانستان في الجهاد شهد . وقد النظام سقوط
المجاهييدين ضييد والعرقييية الدينييية القليات تأليب إلى تسعى الكفر سلطات

كسييب علييى يعمييل أن لبييد وأثنائها المعركة قبل للجهاد السياسي والمجهود
ضييد إرهيياب قييوة ليييس . فالسييلم الكفيير قييوة ميين السياسية المعركة هذه

- وحسييب السييلمي النظييام أن بييل دينية أو عرقية نوعها كان مهما القليات
الطوائييف لجميييع والمسيياواة العييدل يحقييق نظييام أفضييل التاريخية السوابق
. ذلك غير أو كانت - مسلمة البشرية



الييديني أو العرقي الصدام فسخ في المزلق عدن المجاهدين قيادة على ويجب
. السلميين قوة تستنذفا لكي الكافرة السلطات إليها تسعى الذي

بعييض إسييرار حالة . في الطوائف هذه أمام وعمل قول النية حسن إظهار ويجب
. المؤامرة هذه تنفيذ على الطوائف هذه قادة من الزمة خربي

الوقوفا في ومساعدتهم الطوائف هذه بعقلء التصال المسلمين على ينبغي   
صييداما الميير اقتضييى . وإذا الغوغيياء ميين اتبعهم ومن المتئآمرين زعمائهم أمام

المتييآمرين ضييد المسييلمين بمسيياعدة الطوائييف هييذه عقلء بين يبدأ أن فينبغي
. الطوائف هذه في والغوغاء

الحييياد نحو الطوائف هذه ندفع وأن الصدمات هذه كافة نتجنب أن المثل والحل
الطوائييف هييذه زعميياء يعى أن . وينبغي شرعية الغير السلطات مع صراعنا في

صييعبا مييوقفهم سيييجعل شرعية الغير السلطات جانب إلى انحيازهم أن إتباعهم
إليى حتمييا مصيرها القوة تدعى والتي القائمة الحكومات هذه لن المستقبل في

هييؤلء يتجنييب أن والعقل الحكمة . ومن محالة ل آت السلمي الحل . وأن زوال
القييوى يمتلك سوفا والذي الرض نفس على معهم المقيم السلمي التيار عداء

. المستقبل في الحكم
المواجهة بضرورات إقناعها ينبغي الكفر لنظم المهادنة السلمية * التيارات    

يكفييي مييا والعييبر التجارب من فيها النظم هذه مع السلميين . وتجارب والتغيير
. وإسلميا إنسانيا تحتمل ل أصبحت النظم هذه بأن للتدلل

فتييح عييدن ينبغييي الصييراع حلبة دخول السلمية التنظيمات هذه رفض حالة في
ميين كييثيرا أن سيحدث والذي انقطاع بدون الحوار يستمر بل معها للصراع جبهة

والجهيياد المواجهيية حركيية إلييى ينضيين سوفا الشنان من التنظيمات هذه قواعد
. تأثير أو قوة بل الهواء في معلقة العاجزة القيادات وستترك

طابعا تأخذ أن يجب الجهاد حركة أثناء السلميون سيرفعها التي * المطالب   
. والعنصرية التشنج مظاهر عن تبتعد و عاما إنسانيا
. المجاهدين صفات هما الرحمة مع القوة
رسييول ) " محمييد المتقون " ( سورة وللمؤمنين ولرسوله العزة : " ولله القوة

) . أنهييا الفتييح .." ( سورة بينهم رحماء الكفار على أشداء معه آمنوا والذين الله
علييى ورحمة المسلمين بين ورحمة الحق وبقوة الباطل على إستعلء وقوة عزة

. بشر وغير بشرا أجمعين الخلئق
اليتي الرحمة ) أنها النبياء " ( سورة للعالمين رحمة إل أرسلناك : " وما الرحمة

.  أفواجا الله سبيل في الناس دخل وبها الحق لقبول وتخضعها القلوب تأسر
مذهب أو حزت دولة - ليست فقط الواحد لله العبودية دولة هي السلم دولة    

.
. الدين ومعنى الدولة لمعنى الضيق الغربي بالمفهوم دينية دولة وليست

ميين الكلمييات هييذه تحمله وبما أجمعين للبشر والمن والعدالة السلم واحة أنها
. العصر هذه في النفاق معان من اكتسبته .. لما حقيقية معان

القتيال بدايية يسييبق تمهيييد .. وهيو الجهاديية للحيرب السياسيي التمهيد نجح إذا
..  المعركة من أساسي كجزء الصدام أثناء .. ويستمر طويل بوقت

.. بمييا أجمييع للعييالم والقييدوة النمييوذج تقييديم أجييل من النصر بعد أيضا ويستمر
. والبشر الرض فوق مجسدة السلم ليعاني صحيح تطبيق من يشهد
و البشيير بييين كثيفييا حجابييا فقدانه يمثل . والذي المفقود السلمي النموزج وهو
هييذا السييلم إلييى الييدعوة خطييوات أكييبر هو النموزج هذا . وتحقيق السلم بين

.. بييل النفس في مؤثرة عظات فقط . ليس والخرة الدنيا دين التطبيقي اليدين
.  الرض على البشرية الحياة يصبغ ومؤثر فعال حي واقع



حمليية و الرض فييي اللييه جمود دعوة .. بل وأحبار قساوسة و رهبان دعوة ليس
. والمانة الرسالة

مشيييئته بخييم تتحقييق اللييه قييدرة خلفهييا ميين تتحييرك .. وسييباب الباطييل وقاهر
وسلم عليه الله صلى الله رسول علمه كما السلم هو . هذا عبادة فوق القاهرة
من دانت كما أخرى مرة .. وستدين الرض لهم دانت والرحمة .. بالقوة لصحابه

الصييدام قبييل السياسييي التمهيد مرحلة .. إن الطريق نفي على سرنا .. إذا قبل
. المجاهدين لنجاح الهمية غاية مسألة الباطل مع

. ضاربة إسلمي قوي أكبر حشد *ينبغي
. متعاطفة جماهيرية قوي أكبر حشد *ينبغي
. الطاغوتي النظام مع المتحالفين قاعدة تقليص *ينبغي

. الهزيميية إلييى حتمييا سيييؤدى السياسييية الستراتيجية هذه تحقيق في فشل أي
وربمييا دنييياهم حقائق معرفتهم وعدم قضيتهم طرح في السلميين فشل ويعني
. دينهم

الدوليية . وإقاميية للباطييل حتمييية هزيمة إلى سيؤدى العمل هذا أداء في والنجاح
. السلمية

: - العسكري والحسم - الجهاد9
أجهيزة كافية تيدمير . بمعنى عسكريا جسما أحواله جميع في الجهاد يعنى ل   

. العسكرية اللة . خاصة الطاغوتي النظام لدى القمع
لحسة تحقيق في لفشله نتيجة النظام سنهار أن هو الحالت هذه في الغلب بل

. المجاهدين ضد العسكري
نهاييية ويعنييى المجاهيدين صالح في هو العسكري الحسم حدوث عدم أن أي   

المنيياطق أو المييدن فييي المجاهدين قوات تسعى الجهادية الحرب . وفي النظام
مباشييرة مواجهيية في قواتها حشد . وعدم العسكري الحسم مين التهرب النائية

. والمنية العسكرية القمع قوات مع
: - هو العمل في وأسلوبها

ضييربة تييوجيه العييدو يبييدأ أن قبييل بسييرعة والخييروب الصييغيرة الضربات توجيه
. صاعقة

مجموعييات شييكل علييى المجاهييدين نشيياط رقعة واتساع الضربات التوالي *مع
المناطق في أو السكنية التجمعات في الناس بين وتختفي تعمل متفرقة صغيرة
. ضعفها ويظهر هيبتها الطاغوتية الحكومة سيفقد النائية

فترسييل المفقييودة هيبتهييا اسييتعادة علييى جاهييده الطاغوتييية الحكومة *ستعمل
فييي الشييرطة . وقييوات المجاهييدين لملحقيية واسييعة مناطق في الجيش قوات
. المنييين ضييد الظلييم أعمييال من كثيرا . وسترتكب عنهم للبحث والقرى المدن
. لشعوبها المعادة الحكومات هذه حقيقة وتتضح

بما طويلة زمنية ولفترات طائلة مبالغ الحكومات ستكلف القمع *مجهودات   
: - مثل إجراءات ستتخذ النهاية وفي طاقتها ذلك يتعدى

المعيشي المستوى على يؤثر ما الضرائب زيادة .
البنييوك ثقيية بعييدم سييتواجه ولكنها الدولية القروض من مزيدا ستطلب

بسييداد يطييالبون بييل القييروض عنهييا فيحجبييون اسييتقرارها في الدولية
. الضطراب هذا في ضياعها خشية القديمة

فييي العظمي القوى من عسكرنة وربما ومادية مالية مساعدة ستطلب
حقيقتهييا - فتظهيير أفغانسييتان في حدث كيما السلمي الجهاد مواجخة
بييالفا المجاهييدين صفوفا . فتتزايد والمعاندين المكابرين أمام واضحة

. الحقائق لهم اتضحت الذين الجدد الشباب من



: أهمها نتائج إلى تؤدي واستمرارهم تنظيمهم وحسن المجاهدين *صلبة    
 والنصار المقاتلين عدد زيادة .
 حساباتهم إعادة في الجميع فيبدأ القادمة القوة أنهم في الشعب ثقة .
 وربمييا للحكومة دعمها سحب في تبدأ القمع قوى في كبيرة قطاعات

تصييحيحيا انقلبييا يكييون أن تحاول قد ولكنها التغيير عملية في ساهمت
ل . لهييذا جديييد طاغوتي نظام إلى تدريجيا يتحول ضباطها كبار لحساب

التسييليم غير الجهزة هذه من يقبل . ول الحلول هذه ميثل قبول ينبغي
السلمي للنظام وفقا الجهزة بشكيل يعيدون الذين المجاهدين لقيادة

.
وفييي السييبل بكييل الطيياغوتي النظييام بمساعدة ستبدأ الدولية القوى .

المجاهيدين ميع التفيياهم الدولييية القيوى ستحاول الجهاد استمرار حالة
. بهييدفا المتهيياوي النظييام حسيياب علييى معهييم سياسييية صفقة وعقد

. والقليمية المحلية مصالحهم على الحفاظ
العمييل أن . بل العسكري الثر يفوق الجهادية للحرب والسياسي النفسي أثر إن

. الجهاد قضية يخدم وسياسي نفسي تأثير أحداث إلى أساسا يهدفا العسكري
القمييع بقييوى خسييائر توقع أنها صحيح ومحدود صغيرة العسكرية فالعمليات   

. والرجييال المعييدات لييوفرة نتيجة النظام جانب من تحملها يمكن خسائر ولكنها
مواجهيية فييي وفشييله النظييام عجييز نتيجيية والسياسييي النفسييي الثيير ولكيين

والمسيياندة التأييد . وينقل النهاية في النظام يسقك الذي العامل هو المجاهدين
سقوط حتى قيادهم تحت تدريجيا الشعب ويصبح المجاهدين جانب إلى الداخلية
. القمعية الحكومة

. فيهم الثقة وتزيد المجاهدين معنويات ترفع الصغيرة العسكرية *النتصارات   
معنويييات انهيييار إلييى يؤدي القمعية سياستها وفشل الحسم عن الحكومة وعجز
. الحتمية نهايتها . حتى وعالميا محليا الحكومة وعزل القمع أجهزة

: ؟ يبدأ : ومتى للجهاد الساسية النية- 10
: - وهي الجهاد في الشروع قبل استكمالها من لبد أساسية عناصر ثلثة

. القيييييييييادة- 1
. التنظييييييييم- 2
.  القتصادي الستقلل- 3

هييذه اسييتكمال قبييل القتييال ميييادين فيي للباطل ومقارعة للجهاد بداية وأي   
. الجهادية للحركة الفشل يعنى الثلثة العناصر

: -   القيييييييييادة- 1
معرفيية أن علييى التأكيييد مييع السييلمي الفقييه في ومعلومة كثيرة شروطها   

القييائم للتلزم . نتيجيية القيادة هذه في توافره ضروري شرط السياسية الحوال
.  السياسية وأهدافه القتال بين

افة لعبتهييا وأسيرار القطير في المحلية السياسة ومعرفة السياسية إليى . بالض
متخصييص سياسي جهاز تكوين . وينبغي توافره ضروري أمر ومساراتها العالمية

. المجال هذا في القيادة لمساعدة
- القيييادة في توافره ضروري شرط العسكرية المور معرفة على *والتأكيد   

مسييتوى علييى يكونييوا أن لبييد هييؤلء - كل الشورى ومجلس أركانه وهيئة القائد
حيرب بفنييون قويية - ومعرفية عييام بيوجه العسيكرية بيالمور اللميام مين جييد

.  خاص بوجه العصابات
القيييادة اختيييار فيي القواعيد - اشييتراك بفاعلية وميمارستها الشورى *مبادئ  

.  ومناقشتها القيادة لمحاسبة - نظام العلمي - التخطيط - السرية بالنتخاب



. مناقشتها و للقيادة عنها السغناء يمكن ل صفات جميعها
هذا لممارسة قيادتها صلحية على كبير حد إلى يتوقف الجهادية الحرب نجاح و   

و السلمي للعمل كارثة إلى تؤدي الكفاءة معدومة صالحة الغير . القيادة العمل
. للطواغيت اكبر تثبيت و للمسلمين مجزرة إلى الجهاد يتحول
أيضا ينبغي و التامة الطاعة و الكاملة الصلحيات اعطائها ينبغي الجهادية القيادة

. الفشل أو النحرافا حالة في الدرجة بنفس الحساب مناقشتها
: - التنظيييييييييييم

اليمييان ميين عظيييم بقيدر افييراده يتميييع تنظيييم بغييير الجهاد في النجاح يمكن ل
هيي - التي السلمية الدولة ظهور و انتصاره حتميه . و وفريضته الجهاد بضرورة
.  الدين هذا مين جزء و فريضة

و الجهادييية المسيرة فهم من يمكنهم واضح سياسي بوعي افراده يتمتع كما   
و القصيوى غيتهييا إليى بهييا السير و الناس صفوفا في لفكرتها الدعاية و توجيهها

. الحديث بالتعبير سياسي فدفا هو و السلمية الدولة اقامة هي
إليى النياس عامة يدعوا .. و الطواغيت .. يقاتل داعية و مقاتل هو *المجاهد   

علييى العييادل السييلم نظييام .. وارسيياء الطييواغيت ظلييم من النعتاق و السلم
. الرض

النظييام مييع الطريق منتصف في باللتقاء يؤمنون ل الجهادي التنظيم *اعضاء  
أحييد نهاييية حييتى تقييف ل الييتي الحييرب فهييي الفعلي الجهاد بدأ إذا . و الطاغوتي
تنكيييل و استئصييال غييير يكييون ليين القتييال بعييد خاصيية الكفر . وظهور الفريقين

.  القصوى غايته حتى الجهاد مواصلة و النتصار إل بديل ل .. إذن بالمسلمين
تسيييح ل خاصيية البنائييية سيينه هنييد . و تمامييا سييرى تنظيم الجهادي *التنظيم 

. السر في افراد عدة قوع و حالة في السلطة قبضة في التنظيم بسقوط
يمكين ل و وزبيانيته النظييام حراسية كلب ربييية يثسيير ل المجاهدين *مظهر   

بغييير معتييدل سييلوكهم . و المظهيير حيص من العاديين الناس باقي من تمييزهم
. حولهم بمن جيده العمة علقاتهم . و الربيبة يثير إسرافا

ميين جزء نظرياتها دراسة و العصابات حرب بمبادئ ملمين التنظيم *- افراد   
 التعليمي منهجهم

. أراضيهم في الجهاد بداية قبل حتى أمنية و واجب عمليا وممارستها
لييش . و يشارك و يفهم و يناقش الرادة حر العقل مكتمل انسان *المجاهد   
. مستبدة قيادة بواسطة بعد عن توجيهها يتم سلبية كمية

مراتبها في التدرج و وفب أي في القيادة مسئوليات لتولى جاهز خلق فرد هو و
حييتى أو زعيم بفقد قيادة أزمة المجاهدين تنظيم يواجه ل . لهذا  درجة أعلى إلى

. قيادية مجموعة
: -     المتعجلة     البداية     مخاطر

الجهادية للحركة مؤكد فشل هو الثلثة الساسية العناصر بناء قبل الجهاد بدء ان
و مشوشييا يبقييى الجهيياد اسييتمرار فييان التنظيم استكمال قبل الجهاد بدأ إذا - و

- التنظيمييات تعدد و الخوة بين الصراع و الجنبية التدخلت و الخلفات فيه تكثر
ة موحيدة قييادة بيدون الجهياد بيدأ إذا و أفغانستان في الجهاد في حدث كما قوي

ضييعيفة زعامييات لصييطناع أجنبييية جهييات تخلييت و تصارعت و القيادات تعددت
- و إسييلمية - غييير خارجييية قوي مصالح و الخاصة مصالحها لجل تناور و تساوم

 …………يتوقييف العمييل فإن القتصادي الستقلل استكمال قبل الجهاد بدأ إذا
. خارجي نفوذ تحت يقع أو

 : -     القتصادي     - الستقلل



بتمييويله نشيياطاته علييى ينفيق أن .. يسييتطيع اقتصاديا مستقل الجهادي التنظيم
طائليية تحييت يقييع ل حتى المالية قدراته من أكثر عمله نشاط يوسع ل . و الذاتي
. الحاجة

و السييلح علييى الحصول في القتال أثناء يعتمد الطاغوت ضد القتال بداية عند و
ن المكتسيبة الغنيائم على الدوات و الطعام ة م ى و القميع قيوى ميع معارك عل
انتصيياراته و صموده زاد كلما عددهم يزداد الذين المتعاطفين و العضاء تبرعات

. سحقه عن السلطات عجز و
ميين المالييية المسيياعدات قبييول هو الجهادي التنظيم على المزالق أخطر من  

بنظييام عييداوة علييى كييانت ولييو . حييتى السييلمية غييير الجهييات خاصيية الخييارد
غييير المسيياعدات هييذه كييانت لييو حييتى . و مباشييرة تييواجهه الييذي الطيياغوت
ميين تجعييل بطريقيية النفقييات فييي التوسييع إلى تؤدي فإنها البداية في مشروطة

بل تأتي كانت أن بعد طلبها إلى السعي بالتالي و بعد فيما عنها الستغناء الصعب
. النحرافا و الضغوط مزالق تأتي وعندها طلب
و المجاهييدين دميياء تبيياع و الجهيياد ثمييرات علييى كييافرة جهييات تسييتولى ثم   

. خارجية طواغيت من الخارج في الثمن دفع لمن تضحياتهم
التفصيييل ميين مزيييد عيين يغنى المعاصر المسلمين واقع في الحية المثلة لعل و

. الجانب هذا في
. الجهاد لحركة الساسية البنية تشكل التي الثلث الركائز هي هذه   

-     ؟     الجهاد     يبدأ     متي
لبداييية مسييتعدا الجهادي التنظيم يكون للجهاد الساسية البنية استكمال بعد   

القيييادة على يعتمد عبقري سياسي عمل هو المناسبة اللحظة تحديد . و الصدام
. وكفاءتها

الفنيياء أو القصوى نهايته الجهاد وصول قبل عنه الترجع يمكن ل خطير قرار هو و
. دونها
أحييد بنهاييية إل ينتهييي ل الجهيياد إعلن . و الطيياغوت مييع عييودة الل نقطيية أنييه

. الطرفين
: - الول المقام في سياسية لحظة التوقيت ولحظة

أصييبحت قييد اسييتبداله إلييى الحاجيية و النظام بفشل القناعة يكون أن _ لبد   
. عاما شعبيا شعورا

الجهاد التنظيم يدفع أن . ولبد النظام ضد المقاومة بفكرة الشعب يقبل بحيث   
و إرهييابه و تجيياوزاته و النظييام عجييز توضيييح و الشييعب صفوفا في الفكرة هذه

. الطاغوتي بنائه حقيقة . و فساده
لتوجيه خارجها و المدن داخل الجهادية المجموعات واجبات تحديد من _ لبد   

فييي محصييورة الحركيية تصييبح ل . حييتى المييدن داخييل و القيياليم فييي الضييريات
إخفيياء و عزلهييا فيسييهل الكييبيرة السييكانية التجمعييات عن بعيدا النائية المناطق

. الناس أعين عن النظام عجز
يشعر أن بدون النائية المناطق في المقاومة استئصال من النظام يتمكن قد   
. ماديا و سياسيا الكافي الدعم لها يقدمون أو المدن سكان بها
و المحيطة الدول في السلمية التنظيمات مع خارجي ترابط خلق من _ لبد   

الجهيياد حييالت في متناصرة إسلمية جبهة لتكوين محاولة في العالم نطاق على
. الفعلي

النظام استقرار عدم للعالم يظهر حتى العالمي العالم الرأي مع قنوات فتح و   
السياسيية عن عزله و العالمي القتصاد مجال في إضعافه إلى يؤدي مم ضعفه و

. مواطنيه من مرفوض مستبد كنظام العالمية



حركيية لتفجييير ملئمتهييا و العالمييية و الداخلية السياسية الظروفا _ مراعاة   
الوصييول و النضييج إلى دفاعها - و تقريرها و العوامل هذه كل قياس . إن الجهاد

الجهادييية القيييادة وجييود علييى أساسييا يتوقييف الجهاد لنطلق مناسبة درجة إلى
اليدولي الوضيع ملئميية . و منضييبط و فعييال جهييادي تنظيم مساندة . و السليمة
بييدء علييى دولييية موافقيية  وجييود غييير آخيير شيييئا يعني الجهادية الحركة لنطلق
مباشيير لتدخل مناسب وضع في ليست العالمية الكفر قوى أن يعنى . بل الجهاد

.  الطاغوتي للنظام فعالة و كبيرة مساندة تقديم أو الجهاد حركة ضد
بشييكل البعييض بعضييه يحيييد وضييع في عالميا المتصارعة الطاغوتية القوى أن أو

. الطاغوتية حكومتهم بنظام ينفردوا لكي للمجاهدين فرصة يتيح
من كثيرا يوفر ذلك في نجاحها و المصيري التوقيت هذا تقرر الجهادية القيادة   

.  للنصر اللزم الوقت يختصر و التضحيات
:     المدني     العصيان

إسييقاط إلييى تييؤدي يمكيين المييدني العصيييان حييالت أن الشييعوب تجارب أثبتت
.  المستبدة الحكومات

و المدنييية الحييياة فييي المتشييعبة فروعييه لييه قييوى تنظيييم جييود و حاليية فييي و
السييلمية النتفاضية . ( انظير السيلطة لسيتلم يتقدم ان يمكن فانه العسكرية

) الثالث الفصل
المواجهات و الحروب هذه مثل في آخر خيار جانب إلى نفسه يطرح الحل هذا و

. الفاسدة النظم ضد العنيفة
ادواتييه تييدمير . قبل النظام انهيار إلى تؤدى عصابات حرب هو  و: -     الول     الخيار

. القمعية
فييي عسييكري حسييم إلييى تييؤدى المدى طويلة عصابات حرب ___________ أو

. الثوار جانب
ر تحطيم و الحكومة جيش هزم . حيث الصين في حدث كما    الحيرب . ( انظ

كييل فييي يصييلح معييين أسلوب أو طريقة هناك ليس ) . و الثاني الفصل الجهادية
المواجهة أسلوب ابتكار في تتجلى القيادة عبقرية . و الحالت هذه لمثل مناسبة

أسيياس هييي القييوة أن هييي الرئيسييية القاعييدة . و تواجهها التي للحالة المناسبة
التسليم على ارغامه و إرهابه أدى ربما و كامل بشكل تستخدم لم و حتى التغيير

السلم الظهور بداية في خاصة ضعيف احتمال هو . و ضده القوة استخدام قبل
.
فييي الواقييع الرعب فإن هيبتها و قوتها تعاظم و السلمية الدولة قيام بعد لكن و

مقيياومتهم إضييعافا أو التسليم إلى دائما ليس - و - أحيانا يدفعهم أعدائها قلوب
. حد أقصى إلى
و اللييه عييدو بييه ترهبييون الخيييل ربيياط من و قوة من استطعتم ما لهم اعدوا " و

)  النفال " ( سورة يعلمهم الله تعلمونهم ل دونهم من آخرين و عدوكم
حد إلى مقاومته يضعف و العدو يرهب نفسي سلح ذاته حد في القوة امتلك أن

. قتال بدون أحيانا التسليم
:      الرهيييييييييياب11
المتزن التصرفا و السليم التفكير على القدرة تفقده بدرجة الخصم إخافة هو   

. شريف " حديث شهر مسيرة بالرعب " نصرت
هائليية . حمليية اليهودييية الدوليية و العالم في الكفر أجهزة جانب من حاليا تقام و

. الرهاب ضد
مليئة مدلولت اللغة إعطاء على العالمية اللحاد نظم و اليهودية تعاونت وقد   

. المغلوطة المفاهيم و لنفاق



حقيقيية عيين ليدافع مظلوم به يقوم عمل كل هو الرهاب أن هؤلء قاموس وفي
, عملئهم بطش رد أو عدوانهم ضد

- مييواطنين ضييد للرهاب مصدر اكبر إلى اللشرعية الحكومات تحولت قد و   
و التعييذيب و القمح - وأجهزة المن اسم ذلك على - وانطلقت السلميين خاصة

. ؟ إذن الرهاب أجهزة تكون - فماذا المن أجهزة أسموها الدعاة ملحقة
. دينييه و عرضييه و شييرفه عيين يييدافع مييواطن لكييل الرهيياب اسييم أعطييوا لقييد

) . - إعلم - أمن ( جيش الثلثية القمع أجهزة عليه وسلطوا
و رعاياهييا ضييد المنظم الرهاب لتوجيه إدارة إل ليست الطواغيت الحكومات إن

الرهيياب لهييذا عرضة خاص بوجه السلميون . و الفطرية حقوقهم على العتداء
. منهجية لخطط طبقا

. الفاضح الظلم هذا على بالمثل الرد حقهم ومن   
فييي التمييادي علييى البغيياة يشييجع التجيياوز هييذا تحيييل فييي التمييادي أن شك ل و

. عقاب بدون يمر العتداء مادام البطش
تحييدد . أن المسييلح الجهيياد بداييية قبييل حييتى و المسييلمة انطلئع قيادات على و

. التمادي عن للزبانية زاجرا يضمن بما الرهاب هذا ضد الفعل رد مدى و شكل
. أدواتييه و شييروطه نضييوج قبييل المسييح الجهيياد إعلن في السراع ذلك يعنى ل

مجييرد السييلميين تصييرفات تكييون و السييتفزاز وراء ننساق ان فادح خطأ فهذا
.  منظما منهجيا عمل تكون أن ينبغي  . بل أفعال ردود
بييدون تميير أل ينبغييي للسلميين الجسدية التصفيات و العراض هتك لكن و   

. عقييييياب
زبانيتهييا أحييد تييرى هييو و السييلطة جييانب من عنيفة فعل ردود إلى ذلك يؤدي قد

. اللييه سبيل عن صد و قبل و عدوان في فعله لما عادل قصاصا و انتقاما ل مجند
إلييى الحملت تلييك أدت . فييان السييلميين علييى حملتهييا الكفيير سلطات تزيد و

و التمييادي علييى السييلطات تلييك يشييجع ذلييك فييان السييلمي القصيياص توقييف
تلييك ان علييى ذلييك برهيين منظم بشكل الزبانية كبار عوقب إذا لكن . و الرهاب

فييي الزبانييية لتمييادي رادعييا ذلييك شكل و حساب بدون تمر لن الباغية السياسة
. غيهم
هييؤلء إرهيياب و أعراضييهم و المسييلمين دماء استباحة ليقافا القصاص من لبد

. الشاملة الحساب ساعة تحين حتى التمادي عن الطغاة و الزبانية
: -     القصيييياص     ضرورة

) البقيرة " ( سيورة تتقيون لعلكم اللباب أولى يا حياة القصاص في " ولكم   
القمييع كلب و الطغيياة ميين قلئييل أفييرادا يهلييك الييذي القصيياص  . إن179 الية

. ثييابت بشييكل تطبيقه تم إذا السلمي الشباب من العشرات دماء يحفظ سوفا
لوقييوع نتيجيية الرهيياب زيييادة النظييام حاول إذا . و هلك و جريمة فيه التهاون و

فدائية بطريقة ولو ممارسته تجب بل الحق هذا عن التنازل ينبغي . فل القصاص
و الشييباب ميين العشييرات لرواح حفظييا ذلييك . لن بحييياته البعييض فيهييا يضحى
. المسلمات النساء من المئات أعراض

.. عييادل إلهييي قانون و شرعي حق هو .. و لهم إرهاب - و لنا حياة القصاص   
بييين ربطييت السييابقة . والييية تخيياذل و تهيياون دليييل .. و هلك و جناييية وتركييه

بالشهر الحرام  ) . ( الشهر194 ( الية السورة نفس في . و التقوى و القصاص
اعتييدى مييا بمثييل عليييه فاعتييدوا عليكييم اعتييدى فمن قصاص الحرمات و الحرام
) . المتقين مع الله إن الله اتقوا و عليكم

. مساندته و تعالى الله بمعيه أيضا و بالتقوى القصاص يرتبط أخرى مرة و



و السياسييية النظييام قيييادات اغتيييال عمليييات تكييون الجهيياد انييدلع حيياله في و
ل . و الطياغوتي النظيام يربيك لنه مطلوبا عمل العسكرية ذليك . و بنهيايته يعج

النظييام يييوقعه الييذي الخييراب يخييتزل و ضحاياهم يقلل و المسلمين دماء يحفظ
. الزوال من بقائه على يحافظ أن أجل من النسل و الحرث في الطاغوتي

 :     القياتل     الضعيف     و     المطلقية      القيوة12
و إقترفتموهييا أميوال و عشيييرتكم و أزواجكيم و أبنياؤكم و آبياؤكم كان إن " قل
جهيياد و رسوله و الله مين إليكم أحب ترضونها مساكن و كسادها تخشون تجارة

" ( سييورة الفاسييقين القوم يهدي ل الله و … الله بأتي حتى فتربصوا سبيله في
) التوبة

" الية … أنفسكم و بأموالكم الله سبيل في قاتلوا " و
فييي يقيياتلون الجنيية لهييم بييأن أموالهم و أنفسهم المؤمنين من اشترى الله " إن

" .  القرآن و النجيل و التوراة في حقا عليهم وعدا يقتلون و فيقتلون الله سبيل
للييه كلييه دنييياهم متاع و أرواحهم يبيعون المؤمنين عباده مع الله صفقة هذه   

.. بييالموت أو شييهداء امييا الله يلقوا حتى الطاغوت يقاتلوم , ثم تعالى و سبحانه
. الجنة ثم الله : رضاء المقابل

الحقيقيية فييي ليييس غالية ثمينه تبدو التي كلها الشياء هذه عن المؤمن تنازل ان
و بيالقعود النسييان تغيرى ضيعف نقياط عين تنيازل . أنه قوة أو متاع من تجريدا
. عرضه و دنياه فساد و دينه في بالجنية الرضى

رجييل . و دنيييوي غييرض أو مييادة بييأي متمسك غير المسلم يجعل التنازل هذا ان
سييلفا بيياع قييد لنه يخسره ما لديه ؟.. ليس عليه التغلب يمكن كيف الشكل بهذا
. ؟ يخسره شئ .. فأي شيئا يملك ل هو أصبح .. و لله يملك ما كل
و حيياته فقد .. حتى الخط طول على و دائما الربح إل لديه .. ليس يربح فقط إنه
- أن المييؤمن لدى اثمنها و الجوائز اعلى الواقع في هو الخسائر افدح يبدو ما هو

.. و الحقيقييية الحييياة و البقيياء دار هييي . فالخرة الله سبيل في يموت - أو يقتل
هييو بما المؤمن أصيب إذا . و حدود له ليس الذي الحقيقي الجزاء هو فيها الجزاء

يملكييه شئ في  يصاب لم .. فهو ولد أو مال او بدن في كإصابة الموت من أدنى
الفعلييي الواقييع هو هذا _ و له ملكا اصبح و لله بيعه تم قد شئ في الصابة .. بل
_ الجاهلون به يقبل لم ولو حتى
نفسييه .. ووصييل الضييعف مصييادر كييل من المؤمن تحرر البيع هذا و الصفة بهذه
ل سييلح إنييه الكييون فييي المشيييئة لتحقيق ربانية أداة أصبح و المطلقة الله بقوة
.. فيها استشهد أم المعارك في .. انتصر يهزم ل و يقهر

صييراعه لكيين .. و المعييارك بعييض يفقييد انييه ظاهريييا بدا إن و يخسر ل جندي انه
فييي ممتييد صييراع .. انييه لصييالحه النهائييية نييتيجته حسييمت قد الباطل مع الزلى
بنصييرة الليه تعهيد .. لقد هناك و هنا متفرقة معارك تحسمه ول المكان و الزمان

تعهييد " و الكييافرون كييره لييو و كلييه الدين على " ليظهره الرض على الدين هذا
عليهييم خوفا ل " أن الجنة درجات بأعلى فوزهم و الخرة في المجاهدين بنصرة

"  يحزنون هم ل و
؟ الصراع هذا في الكافرين صورة هي ما المقابل في و

و حياة يمتلكون ما كل دنياهم .. إنها الموت بعد بعث أو جزاء بإله يؤمنون ل إنهم
. القرآن في مشروح و معروفة الخرة في قصتهم باقي و أموال و شهوات

هييؤلء إعتقيياد . إن المفهييوم هييذا علييى بنيياء معهييم لصييراعنا نخطط كيف ولكن
دائييرة ووسييع حييد أقصييى إلييى أضييعفهم قييد متاعهييا و بالييدنيا تمسكهم و الكفار

دنيا تمسيكهم . لكيثرة الليه جنود بواسطة هزيمتهم و إهلكهم و اصطيادهم و بال



أو يمتلكييونه عمييا الييدفاع عليهييم عسيييرا يصييبح ثرواتهييا حيييازة علييى حرصييهم
. الخرين من يغتصبونه

العتيياد و الجلييد توفير لهم يمكن ل و تدميرها و ضربها ويمكن واسعة فممتلكاتهم
اسييتحوذوها و نهبوهييا لييثروات الرض أطييرافا فييي المترامي المدى هذا لحماية

مراحل في تدميرها بواسة سهل الثروات هذه من تدريجيا حرمانهم . و حق بغير
. ضدهم الصراع

تنحمييوا الييتي المادييية رفاهيتهم مستوى تدنى و انهيارهم سرعة إلى يؤدى هذا و
اركييان يزلييزل هييام صلح القتصادية الهدافا ضرب و القتصادية . فالحرب فيها

. دولتهم
حد - على هذه بعد أخرى حياة لهم ليس و يمتلكون ما هي في دنياهم دامت ما و

- تصييورهم فييي كله لوجودهم كامل تدمير يعنى الحياة هذه فتهديد - إذن زعمهم
ع و البياقين نفوس في والهلع الفزع يثير هؤلء من عدد قتل إن .. و أفئيدتهم يخل
عيالميتين حربيييين فيي شيعوبهم احيترقت ان بعيد الحيرب مين رعبهيم وضع قد

و الحييرب عيين الشييعوب بلييك أضربت النهاية في . و بنيرانها احترقوا و اشعلوها
نعيييم و الرفاهييية إلييى الخلييود سييبيل فييي شي كل عن للتخلى مستعدة أصبحت
كييان إذا خاصيية ثرواتهييم علييى السييبيلء و الغير لقبل مستعدون لكنهم و العيش

. المقاومة محدود أو الرد عن عاجزا الغير هذا
ل .. قيوة الباطييل ميع الصراع في مطلقة بقوة يزودنا القرآن في بما اعتقادنا إن

. قوته و الله بقدرة موصولة لنها تقهر
قعقعييات و المييادة بهرجييات رغييم النهيييار درجيية إلييى يضعفهم الطواغيت وكفر

ميين خييواء لنهييم معهييم صييراعنا وقييت شيئا عنهم يغنى ل لكنه و المدمر السلح
. العقيدة و الروح قوة الحقيقية القوة من مفرغين الداخل

 المال و الحياة يعبدون إنهم
و الكييافرين : أرواح الصييراع فييي نييدمرهم لكييي لنييا أهدافا هما الهدفان هذان و

. أموالهم
استغللها يمكن كبيرة ضعف نقطة العالمي اللحاد لدول القتصادية للمصالح ة  

فييي لضييربة الكييافرة الحكومييات تناصيير و السييلمي التيييار تعادي الدرل . فتلك
يمكن . و المسلمين أراضي على كبيرة اقتصادية مصالح فيه تمتلك الذي الوقت
و السييلميين بييين الييدائر الصراع في الحياد موقف التزام على الدول تلك إجبار

بتهديييد عليييه يجييبرون الحييياد هييذا . و رقييابهم في المتحكمة الكافرة الحكومات
.  بتدميرها التلويح و المسلمين أراضي على القتصادية مصالحهم

لمسيياندة الخييبراء ميين عناصيير إرسييال عليى الييدول تليك إقييدام حاليية وفي   
يرغمهييا الدول لتلك هاما رادعا يمثل العناصر تلك اغتيال فأن الكافرة الحكومات

.  الحياد التزام على
الحييذر جييانب العييالمي اللحاد قوى التزمت الجهادية الحركة شوكة قويت وكلما

العالييية التكلفييه و القتصييادية الخسييائر أن الملحظ من . و صراحة معاداتها من
للنسييحاب جييديا للتفكييير الييروس دفعت التي الهامة السباب من كانت للحرب

العييادي الفييرد ميين ملموسييا صيير للحييرب القتصييادي العبة . لن أفغانستان من
. معيشته مستوى على يؤثر و هناك

بينمييا القتصييادية الناحييية ممن عالية كانت فيتنام في المريكيين خسائر وكذلك
. كبيرة تكن لم البشرية خسائرهم

ميين الناجميية القتصييادية خسييائرهم ان نتيجة جاء قبرص من النجليز انسحاب و
. الجزيرة تلك من يجنونها التي الفوائد من أعلى كان للمقاومة التصدى



القتصييادي العامل . إن الجزائر و المغرب من الفرنسيين انسحاب كان وبالمثل
. العالمي اللحاد لنظام بالنسبة حاسم عامل

ميين حييدث مييا هييذا . و قليلة كانت ولو البشرية الخسائر من حساسيتهم كذلك و
فيتنييام فييي القليليية جيشييهم خسييائر ضييد امريكييا فييي عنيفيية شييعبية فعل ردود

. لبنان في لهم الهزيلة والخسائر
و كييثيرة أضييعافا مضيياعف العملييين هييذين ميين فزعهييم فييان اليهييود عيين أمييا

. القتصادية و البشرية الخسائر من الهلع حد إلى مفرطة حساسيتهم
) البقييرة " ( سييورة أشييركوا الييذين ميين و حييياة على الناس احرص " ولتجدنهم

لضييرب الوسييائل انجييح ميين الستشييهادية فالعمليييات . لهييذا العظيم الله صدق
. المسلمين أرض على المعاصر اليهودي الجبروت

:      النقييييييلب13
إسلم نظام إقامة في السلميين أهدافا العسكري النقلب يحقق أن يمكن هل
؟..

الطوييل المسلح الجهاد محل العسكري النقلب يحل أن يمكن هل آخر بمعنى و
. ؟ المدى

الثانية العالمية الحرب بعد الفقيرة العلم دول معظم عن الستعمار بانحسار   
الذي و للستعمار الجديد . الشكل العسكري الحتلل أشكل من جديد شكل حل

المتخلفة الدول على سياسية و اقتصادية سيطرة ) هي ( المبريالية عليه يطلق
. بالعظمى المسماة المتقدمة الدول مع متعاونة عميلة حكومات بواسطة

بييبيع تقييوم البلد أبنيياء ميين وطنييية أيدى أصبحت المتخلفة الدول في الحكم أداة
المنييافع ميين نسبة مقابل في القوى تلك لصالح حكمها و المبريالية للدول بلدها

. المادية
ع قيوي تسيتخدم المتحكمية الطفيليية الطبقيات هذه و ي الثلث القم إخضياع ف

هيو العوامل هذه أقوى ) و العلم - قوى الشرطة - قوة الجيش ( قوة مواطنيها
. المحكم تنظيمه و نيرانه قوة و لضخامته نظرا الجيش

القييوة مقومييات فييان البلد بتلييك مرت التي الطويلة الستعمارية للفترة نتيجة و
. تام تفكك ز ضعف حالة في تكون الناس لدى

فييي - تكييون السييلمية الييدول فييي - خاصة العقيدة في المتمثلة المعنوية القوة
تييأميم - و السييلمية المؤسسييات - و الييديني التعليم إتلفا نتيجة حالتها أضعف

. المسلسل هذا آخر إلى البدع و الجهل نشر العلماء محاربة - و الوقافا
تكييون البلد هييذه سكان رأي عن تعبر أن يمكن التي الخرى المؤسسات كافة و

-  - الوطنية الجديدة الحكومات من تامة سيطرة تحت و شلل حالة في
قبضيية احكييام و للقمييع أداة اكييبر و الداخلي الموقف سيد هو الجيش يبقى وبهذا

. البلد سكان على الجديد الستعمار
وحييدة كوسيييلة المتخليف العالم دول في العسكرية النقلبات لعبة ظهرت لهذا

الشييعبية النقمييه لمتصيياص ورئيسييية وسيلة النقلب . و ظاهريا التغيير لحداث
الطفيلييية . فالطبقييات للتغيييير حقيقييية محاوليية أي إجهيياض أو الييدول تلييك فييي

إذا عسييكري انقلب احييدث إلييى بيبادرون الجيش جنرالت مع بالتعاون الحاكمة
يبذل الحكم قمة على جديد جنرال يظهر . و مسدود طريق إلى الحكومة وصلت
حييتى العميير ميين إضييافية سيينوات عييدة للنظام يكسب بهذا و حساب بل الوعود
.  السلوب بنفسه تغييره فيجرى عجزه و كذبة يتضح

:     الصغييار     الضبيياط     انقلبات
و الجتماعييية التغييييرات إحييداث فييي رغبيية أكييثر تكييون الصغار الضباط فئة   

 البلد في القتصادية



فييي يطرحييون فهييم . لهييذا الشييعبية الطبقات من قربا أكثر تكون الفئة هذه لن
. طموحة برامج و شعارات البداية
و للتحكييم الشييديد تعطشييهم يظهيير السييلطة فييي أقييدامهم تثييبيت بعييد ولكيين

العامة الحريات مصادرة و الثروات على الستحواذ نحو سعيهم يبدأ . و الستبداد
فييي الكبييار الجيييش جنييرالت مسييلك نفييس سييلوك إلييى المطييافا بهم ينتهي و

 العالمي اللحاد قوى خدمة و الطفيلية الطبقات في تعاونهم
 ) .1962  - السودان1969 ليبيا  - انقلب1952 عام مصر ( انقلب

  :     الحيزبية     النقيييلبات
الييوزن و الشييعبية إلييى تفتقر التي الحزاب بعض لجأت المتخلفة الدول في   

. الجيش في فروعها بواسطة عسكري بانقلب القيام إلى السياسي
شييعبها قيييادة إلييى قييدرتها عدم هو النقلبات لسلوب الحزاب تلك لجؤ سبب و

ثقيية إلييى الحييزاب تلييك لفتقييار نتيجيية القائمة الحكومة مع مكشوفا صدام في
. القائمة المستبدة الحكومات من اكثر مكروهه كانت ربما . و الناس

. السابقة الحكم أنظمة من أسوأ بديل تقدم فأنها النقلبات هذه نجاح حال في و
الجماعييية التصييفيات و النتقام إلى فتلجأ طائفة و عرقية أحقاد تحركها ما فغالبا
) . والعراق سوريا في البعث ( انقلب السياسين الخصم لجميع

النقلب بييه يييأتي الييذي الحكييم نظييام فان الحوال جميع في أنه يتضح هذا من و
الحكييم ميين أسوأ - وربما امتداد مجرد - بل النظام طابع في جوهريا تغييرا يقدم

. السابق
فية فيي العنيف اسييتخدام فيي الفيراط بغيير البقياء من النقلب يتمكن ل و تص

أو بها القيان قبل تفشل النقلبات معظم . و العامة الحريات مصادرة و الخصوم
لجهييزه مفاجييأة تحقيييق و المؤاموة على تعتمد لنها شروعها من قليلة فترة بعد
مصيالح تحقق ل و مبدأ على قائم شعبي سند على تعتمد ل . و القائم الحكم أمن

. للناس جوهرية
تييوقيت فييي بييدأت و جيييد بشييكل لها العداد تم جهادية حركة من المقابل في و

. أجنبي تدخل ضدها تم لو حتى هزيمتها أو إيقافها المستحيل من يكون مناسب
بشيرية . وقوى مطلق إيمان و فعالة معنوية بعناصر تتميز لها المؤيدة القوى لن

قتييال بأسيياليب تعمييل و المييواطنين صييفوفا بييين و البلد أرجيياء فييي منتشييرة
. بفعالية السياسي للعمل تتصدى و مدروسة

:     الجيهادية     المرحيلة     أهميية
.. تمحيصييها و السييلمية الكوادر تربية هو الجهادية المرحلة مزايا أهم من و   

الصلبة بمميزات متمتعة السلطة زمام استلم و المواجهة نجاح بعد تصبح بحيث
. الخبرة و الخلص و

فيي تنجيح الييتي العناصير و مثيييل لهييا لييس تمحييص عملية الجهادية العملية أن
علييى اللييه شرع لتحقيق الحكم مسؤلية لتولى العناصر أصلح هي تكون اجتيازها
مقابييل لها أرضية رسالة بل دنيويا مغنما لها الحكم يكون لن الفئة - فهذه الرض

. الخوي الجزاء في
هي الستضعافا موضع كانت و جبروته و الكفر بطش عليها إنصب التي الفئة إن

.  جمعاء للبشرية القيادة و الصدارة مكان في لتكون المستحقة
نجعلهييم و أئميية نجعلهييم و الرض فييي استضييعفوا الييذين علييى نمن أن نريد " و

الييذين البشييرية لئميية اللهييي القييانون هييو ) هييذا القصييص " ( سييورة الييوارثين
عزيميية و بإيمييان صييمدوا ولكنهييم دينهييم عيين فتنتهم حاول و الباطل استضعفوا

كييان الشيييطان كيييد ان الشيييطان أولييياء " فقاتلوا الشيطان أولياء إقتلعوا حتى
" ( سييورة فيييدمغه الباطييل علييى الحييق نقييذفا ) " بل النساء " ( سورة ضعيفا



محمد " ( سورة ببعض بعضكم ليبلو لكن و منهم لنتصر الله شاء ) " ولو النبياء
. (

و القاتييل هييو - بل الكفر سلطان لزاحة مريحة سهلة وسيلة أذن هناك ليس   
الذاعة مبنى إلى مبكرا يصلون الصغار الضباط من حفنة مسألة - ليست النزال
. السلمية الدولة قيام ليعلنوا

و تأييييده و اللييه ملئكيية عييبرة يأتي و يعلم و يربى و يصقل الذي العنيد الجهاد بل
. الجهد طاقة العباد يفرغا و المادة اسباب تتقطع أن تعد نصرته
" قريييب اللييه نصير إن أل الليه نصيير مييتى معييه آمنوا الذين الرسول يقول " يوم

)  البقرة ( سورة
.. و الرض على الله رسالة بحمل الجديرين هؤلء لختيار اختبار و تمحيص إنه   

ل . و الجنيية فييي العلييى الفييردوس فييي العلييى المراتب سيشغلون الذين هؤلء
. للجهاد المباركة و الشاقة المسيرة غير التخصيص لهذا وسيلة

- أو النقلب أعقيياب فييي واسييعة تطهييير لعملييية يتعرض الجيش أن *** يلحظ
عيين للييدفاع أساسييية كقييوة الجيييش علييى العتماد حالة في و الحكم نظام تغير

ميين أضييعف يكييون التطهييير لعملييية نتيجيية فييانه النقلب بعييد الجديييد النظييام
. الحدود عن الدفاع و الداخلي الوضع على السيطرة

. خارجية مدعوم مضاد انقلب النجاح فرصة تزيد بهذا
جهيياز - و المسييلحة القييوات داخييل الجهييادي للتنظيم الفرع أهمية ينفى ل _ هذا

الحييذر - مييع الميين جهاز داخل من متعاونة عناصر بعض وجود بل أيضا الشرطة
هيي الجهييادى للتنظيييم المدنييية التشييكيلت تبقييى هيذا ميع . و ذلييك في الشديد
السيطرة ثم وإسقاطه اللشرعى النظام مع الصدام في الساسي الدور صاحبة

بعد كافية غير الجيش قوة تكون - حيث الحدود عن والدفاع الداخلي الوضع على
القييادرة الوحيييدة هي المدنية التشكيلت ان - كما الفاسدة العناصر من تطهيره

طريييق عيين الشييامل السلمي النظام و السلمي الحياة نحو الناس قيادة على
. الجيد التوجيه مع الحسنة القدرة و المباشر الختلط
:     الميدن     حييرب
دون  اسيتطاع1979 عام مارس شهر +  في      ض ميع الفغيان المجاه بع

. فأرسييل هييرات مدينيية علييى السيييطرة معهييم    المتعاطفيية الجيييش قطاعات
بييالطيران اسييتعانت و المدينة نحو ضخمة عسكرية إمدادات الشيوعية الحكومة

. ونتيجيية المدينيية يقصييف لكي الروسي الراضي داخل من أقلع الذي السوفيتي
الشيييوعيين اعاد و المدينة سكان من آلفا عدة أستشهد الجوية و البرية للحملة

. عليها الستيلء
السييلميون اسييتطاع سوريا في البعث حكم ضد المسلح صراعهم +  في    

و بالصييواريخ البعييثي الجيييش فقصفها فيها تحصنوا و حماه مدينة على السيطرة
. فيها بمن نكل و المدينة استباح ثم المدفعية

السيطرة السلميون استطاع السادات اغتيال أعقاب في أسيوط في +  و    
قييوات أرسييل الجيييش لكيين . و بهييا المن قوات على تغلبوا ان بعد المدينة على

. السلميين على القبض تلقى و المدينة على السيطرة تعيد لكي المظلت
الحيرب لمبييادئ السييلميين اسييتيعاب عدم على تدل الثلث الحداث هذه و   

. العصابات حروب أو الجهادية
" اهييرب و " إضييرب مبييدأ هو الولى مرحلتها في الحرب لهذه الساسي فالمبدأ

صييغير . فالبرغوث الكلب مع البرغوث حرب تشبه خبرائها أحد وصفها كنا هي أو
الييبرغوث اصييطياد أظافره و بانيابة يحاول و يختبئ و يقفز لكنه و ضعيف الحجم

وميين العييياء من الكلب يسقط حتى هكذا الوضع يستمر .. و جدوى بل لكن .. و



. معييين موقييع عيين للييدفاع قييواهم حشييد إلييى المجاهدون يلجأ ان القادح الخطأ
قييوات بييادة ل سييانحة فرصيية للعييدو يتيح ذلك لن حساسا موقعا أو مدينة سواء

. الكافية العداد و المناسب التسليح إلى تفتقر التي المجاهدين
أو المييدن فييي سييواء الولييى مرحلتهييا فييي المجابهة طابع هي البرغوث حرب و

لنهييا الجهادييية الحييرب فييي خاصيية أهمييية لهييا المدن عمليات و النائية المناطق
الييتي النائييية المنيياطق بعكييس الدولي و المحلى العام الرأي على التأثير مناطق
عيين كاذبية بيانييات يييذيع ان للنظييام يمكيين و فيهييا يحيدث مييا عليى التكتم يمكن

. الضربات يواجه حيث موهومة انتصارات
كييبيرة أهمييية كابييل فييي المجاهدين عمليات تكتسب مثل الفغانية الحرب في و

فييي الدبلوماسييية البعثييات عييبر العييالم أرجيياء إلييى الضييربات هييذه نبييأ لوصييول
قييد الريييافا و الجبال في اكبر هزائم يواجه الشيوعي النظام ان . رغم العاصمة

و أضييعافا فييي أهميتهييا يلغييى ل هييذا لكيين . و العييالم إلييى معظمها أنباء يصل ل
. النظام تصفية

:     المدن     في     العسييكرية     الهدافا
و الجلدييين و الزبانييية كبييار . و له المحركين و النظام أركان كبار _ اغتيال1   

.  الجواسيس
بشييكل للنظييام المسيياندة العظمييى للييدول القتصييادية المصييالح _ تدمير2   

خبرائها اغتيال و مكشوفا
. مخابرات رجال و عسكريين من       
و النظييام لعمييل عرقليية ضييربها يشييكل الييتي القتصادية الهدافا _ ضرب3   

. الشعبي المستوى على سلبي فعل رد ذلك يشكل أل على إضعافه
:     المدن     في     السياسيييية     الهدافا

. السلمي النظام لقيام مؤيدة و القائم للنظام معادية بمظاهرات _ القيام1   
فضييح و الجهاد أخبار لنقل الشعب أوساط في المجاهدين دعابات _ ترويج2   

الحكومة مخططات
. خيانتها و ضعفها كشف و الكافرة      
و الجيييش فيي و المجتمييع أوسيياط في متعاطفين و جدد مجاهدين _ تجنيد3   

 و الجامعات و الشرطة
 ….. الخ الفلحين و العمال و العلماء من      
حملتهييا و خططهييا و الكييافرة السييلطة تحركييات عيين المعلومييات _ جمع4   

و عملئها و القمعية
. المجاهدين لقيادة ذلك إبلغا      
حراسييات فييرض بييدون مستحيل حياتها جعل و الكافرة الحكومة _ إرهاب5   

أعضائها على مشددة
الجمهور ضد القسوة ميمارسة إلى فتندفع منشآتها على و معها المتعاونين و     

. معها تعاطفه تفقد و
:      السييييييييرييية15
بالغيية ظييروفا فييي تعمييل المييدن داخييل للمجاهييدين الضيياربة المجموعييات

التجمعيات فيي الحكوميين الجواسيس و المن قوات لتركيز نتيجة الخطورة
يمكيين ل أفييراد ميين المجموعييات هييذه تكييون ان . ويلييزم الكييبيرة السكانية
. منوعة عادية مهنا يمارسون و العاديين الفراد عن تمييزهم

كييافا مجييال لييديهم فليس السرية هو به يحتمون الذي الرئيسي سلحهم و   
  مجموعات مثل للمناورة



يمكنهم الحكومة سلطان عن نسبيا بعيدة مناطق تمتلك التي النائية المناطق   
و إليها اللجؤ

. فيها المراوغة   
العمليييات بداييية ميين طويييل وقييت قبييل علييية المحافظة يجب السرية ومبدأ

الكييافرة السييلطة ضييد الجهادييية للمواجهة يخطط الذي . فالتنظيم الجهادية
. اللبيياس و الهيئة في السلم بالمظهر التزامهم عن أفراده يتنازل أن ينبغي

ذلييك . و المشبوهين قوائم في الهيئة هذه أصاب تضع القائمة السلطات لن
. المواجهة بداية في علنهم خطورة يشكل

مييؤتمرات و ورحلت نييدوات شييكل علييى للييدعوة العييالم النشاط فأن كذلك
أفييراد يمارسيية أن . علييى القتييال مجموعييات الفييراد بالنسييبة تجنبييه ينبغي

و القتييال تشيكيلت عن منفصلة تشكيلت هم ( و السياسي العمل و الدعوة
الشيباب ميع التعارفا دائرة توسيع فان بالمثل ) و واحدة العامة القيادة لكن

ييؤدي قيد لنيه مستحب غير عمل /أ يعتبر لذلك عملية دواع /أ بدون السلمي
. تنظيمهم و المقاتلين عن معلومات تسرب إلى

مراجعيية إلى يحتاج الراهن وضعها في المساجد إلى السلميين نظرة أن كما
هييو . بييل السييلمية الدوليية فييي رئيسية مؤسسة هو الصل في . فالمسجد

ظييل تحييت . و الحييياة و الييدين مجييالت في المسلم للمجتمع النابض القلب
إلييى حولهييا قييد المسيياجد علييى الدوليية اسييتيلء فييان الكييافرة الحكومييات
.  الرصد و للتجسس حكومية مؤسسات

) _ الخطيب _ الخادم _ المؤذن ( المام المسجد موظفي يكون ما غالبا و    
للحكومة عملء

. البعض بعضهم على التجسس و بل الشباب خاصة المصلين على للتجسس    
بييأن المؤسييفة الحقيقيية هييذه تثبييت الخيييرة           السييلميين تجييارب و    

 أسيرة أصبحت المساجد
على ينبغي . لهذا ضرار و إرصاد مساجد إلى المنافقين و الكفار حولها قد و   

القتال مجموعات
تأدية في النتظام أو فيها الجلوس و المساجد تجنب عامة الجهادي التنظيم و   

  خاصة بها الصلة
. الفجر صلة   
التفيياخر و التجمهيير و الشييللية نحييو - تتجييه - الجماعات السلمية التجمعات

. لييذلك العضييو تشييغل مهييام وجود عدم ذلك يصاحب العدد بكثرة بينها فيما
و النميميية و الغيبيية بينها يتفش و بينها فيما التنازع بداء الجماعات هذه تبتلى

. المهاترات
 أحيانا يدفعهم للتباع ليقدموه لديهم شيئ وجود عدم و المراء ضعف أن كما

" برنامييج ذلييك اعتبييار و الجماعييات بييين الداخلية النزاعات هذه تشجيع نحو
! " .  عمل

السلمية الجماعات اختراق الكافرة للسلطة تسهل التنظيمية الفوضى هذه    
. بها العبث و
جميعهييم السياسييية و العسييكرية أركييانه وهيئة الجهادي للتنظيم العام القائد

أو العتقييال ميين لحمييايتهم ذلييك و جماهيرية ليس و معروفة غير شخصيات
. الغتيال

المدن في العمليات مسارح مختلف في الحركة يمكنهم أركانه و العام القائد
شييبهات إثييارة بييدون ذلييك . و العمييل لتنظيييم لخيير وقييت ميين الريييافا و

. السلطات



فوفا فيي توجد د قييادة هيئية الحتيياط ص ي قييادة أركيان و عيام ( قائ ) لك
ذلييك . و الصييلية القيييادة كشييف حالة في مباشرة القيادة مسئولية تمارس

بييأي أو السييلطة بواسييطة القيييادة فقييدت إذا بالشلل التنظيم يصاب ل حتى
. عرضي حادث
ت السلمية الجماعات إنشاء === يتم ة شيعارات تح ن براق تحقييق اجيل وم

. الغايات هذه لتحديد برامج وضع بدون لكن . و عالية غايات
ذلييك يتبع إليه الوصول المراد الهدفا تحديد هي البداية تكون ان المفروض من و

التنظيييم تشييكيل يتييم . ثييم مراحييل علييى الهدفا هذا إلى للوصول مخطط وضع
المقترحيية المهام لداء الملئمون الشخاص له يختار و المراحل تلك يحقق الذي

.
و المجموعييات علييى المحددة المهام توزع العمل مجال في التنظيم وضع عند و

أو الداء تحسيين اجيل مين مجهيوداتهم تقييم و أدائهييا عليى يحاسبون ثم الفراد
. العمل برامج على التعديلت إدخال

:_ منها مخاطر يحمل معين حد عن التنظيم عدد ازدياد === و
منييع و , النضييباط : الصييلحية ناحية من الفراد على السيطرة صعوبة

. السلطة عملء تسرب
التنظيم سرية على المحافظة صعوبة .
الداخلية المشاكل ازدياد و المجموعات فعالية انخفاض .
المتاحة الموارد على التنظيم نفقات زيادة .

)     الحرب     و     : ( السياسية      الجهاد16
بمييا المقاتييل التنظيييم لفييراد الضييروري العدد تحدد التي هي القيادية الخبرة

. المالية - المكانات - السرية : الفعالية متطلبات مع يتناسب
رسييم في القيادة دور أهمية على كثيرة مرات و .. بل آخرى مرة التأكيد من لبد

السياسيية أن حيث واحد إطار ضمن للحركة العسكرية و السياسية الستراتيجية
" الحييرب الحييرب لعلييم الخييبراء تعريييف في و واحدة لعمله وجهان العسكرية و

" عنيفية أدوات باسييتخدام السياسية هيي " الحيرب " أو المسلحة السياسة هي
تقييف عنييدما يتييم الحييرب اسييتخدام أن علييى تييدل التي التعريفات هذه آخر إلى

ام السياسية ق أم ق أن يسيتحيل و مسيدود طري دون أهيدافها تحق إدارة قهير ب
أبييادته ليس - و الخصم إرادة قهر بهدفا الحرب إلى اللجؤ يتم إذن . عند الخصم
. أهدافنا بشرعية لنا يسلم - لكي

الغير الحكم لنظمة الشرعي التغيير إجراء في حقهم فان المسلمين حالة في و
لييم بحيث الطغيان و الكفر قوى من شرسة بمواجهة تتم أراضيهم على لسلمية

تييزداد النظميية أصبح بل الحسنة الموعظة و بالحكمة الدعوة أساليب تجدي تعد
. أعراضهم و السلميين دماء في لغت و كلما شراسة

و قهرهييا بهييدفا الحكومييات هييذه ضييد العنييف اسييتخدام الييواجب من الن أصبح
تحقيييق و المسلمين ديار في الحكم نظم إلى الشرعية إعادة قبول على إرغامها
. فيها الله حاكمية

فشييلنا نظييام بتطييبيق السلمية غير الخرى الشعوب إقناع يستحيل ذلك بغير و
: واحدة ضرورة ل ضرورتان هي . إذن أراضينا على تطبيقه في نحن

لهييذه مقييرا سييابقا كييانت الرض ميين جييزء فييي الله حاكمية : تحقيق أول
. الحاكمية

. عليها الحجة إقامة و العملي التطبيق على للنسانية المثل : تقديم ثانيا
:     السياسيية     : الستراتيجيية     أول



و الركان هيئة و الجهادي التنظيم قيادة ترسمها التي السياسية الستراتيجية   
سييبل و السياسييي للمجهييود الرئيسييية الهييدافا تحديييد علييى تحتييوي الشييورى
: ذلك أمثلة من تحقيقها
جوانب في الصلية متابعة من السلم . لعتناق السلمية الدعوة نشر- 1

. المعاملت و العبادات
و تطبيقيا و فكييرا العامية الحييياة فيي السييلم لقبول العام الرأي تهيئة- 2

. قانونا
صييفوفا في حتى طبقاته بشتى المجتمع في السلمية الرضية - توسيع

. المسيطرة الطبقات
        يكفلها التي القتصادية و الجتماعية الضمانات عن صراحة - العلن
بييين البغييي عدم يضمن الذي الوحيد النظام انه و تمييز بل البشر لجميع السلم
و فقييير علييى غنييي أو ضعيف على قوى أو أخرى على فئة طغيان عدم و الناس
النظييام هييذا فييي الوحيييد التمايز معيار بل أخرى على مادية ميزه من لفئة ليس

مثييل شييعارات أن النيياس إفهييام و  أتقاكم الله عند أكرمكم إن  الله تقوى هو
أنييه بييل السييلمي النظام في جزئيات هي - الخاء - الحرية - المساواة العدالة

و نفاقييا ليسييت و الحقيقييي معناهييا يعطيهييا و أعظييم و أشييمل هييو لما يتخطاها
. الوضعية النظم فعلت كما خديعة

          من أفضل هو السلمي النظام بان الدينية القليات خواطر - تهدئه
يعيرض قيد السييلمي التيييار معاداة أن . و العدالة و المن و الستقرار لها يحقق

فيي الحييياد بيالتزام القليييات هيذه إقنياع و جسيمة لخطار القليات هذه مصالح
.  الكافرة السلطة و السلميين بين الصراع

  للنظام حمايتها برفع المنطقة في المصالح ذلك العظمى الدول - أفها
علييى قييادر السييلمي التيييار بييأن الضييرورة عنييد عمليا أو نظريا إقناعها و القائم
أيييدت أو ضيده بييالحرب بييادرت إذا كلهييا السييلمية المنطقة في مصالحها تدمير

و يقيير السييلمي النظييام أن . كمييا مباشيير و مكشوفا بفعل اللشرعية السلطة
. نظمها لختلفا العالم دول كل مع العادل و المتكافئ التعامل يحترم
الجهاديية الحركية برناميج رأس عليى تكيون أن ينبغيي اليهوديية المسييألة

صييدر إلييى الرمييح رأس اليهييود باعتبار العربية المنطقة   في - خاصة السلمية
و اليهييود لقتييال المسييلمين همييم تستنهض أن الحركة هذه . وعلى الحركة هذه

لم - و مختلفة بدرجات جميعها المسلمين بلد داخل تشعب الذي نفوذهم ضرب
. فلسطين أرض احتلل على يقتصر

د العسكري و السياسي العمل فان لهذا فيي لويية أو يحتيل أن يجيب اليهييود ض
المسييلمين من قطاع اكبر حولها يلتف راية يكون أن يصلح و السلميين برنامج

.  السلمي التيار مع المتعاطفين و
و اليهيود ميع تتيآمر و تتعياطف اليتي الكيافرة النظييم لعزل هامة وسيلة أنه كما

. المسلمين ديار في لهم التمكين في ساهمت
   و الخييرى السياسية التيارات إلى المنتمين الشباب اجتذاب على - العمل

. ضده ليس و السلم مع بالعمل إقناعهم
وعند السابقة السياسية البرامج في التقدم مدى تلحظ للجهاد العامة _ القيادة

جيياهزا الموقييف يكييون النضييج ميين كافييية درجة إلى السياسي الموقف وصول
النظام. لسقاط العسكرية العمليات لبداية
:     العسيكرية     : السيتراتيجية     ثيانيا



العسييكرية السييتراتيجية ملمح وضع الشورى و الركان وهيئة العام القائد على
الكفيير قييوى لدى الكبر و العناد إرادة تحطيم و اللشرعي النظام لهدم الموجهة

. المسلمين رقاب على المتسلطة النفاق و
:  المجال هذا في تحديدها ينبغي التي النقاط أهم و

. اللشرعي النظام لسقاط القوة استخدام مبدأ إقرار- 1
. العصابات حروب - أو الصغيرة الحروب بمبدأ الخذ- 2
الثيير و العسييكرية الضييربات إليهييا سييتوجه الييتي الهييدافا تحديييد- 3

تييوجيه عيدم القيييادة تقييرر فقييد المثييال سييبيل على و ذلك عن الناتج السياسي
- الناس عن للدفاع القصوى الضرورة حالت في - إل المسلحة للقوات ضربات

الحركيية صييفوفا في اكتسابه على العمل و الصراع في الجيش تحييد على عمل
لجنيرالت اغتيييال عملييات شييكل عليى الضيربات هيذه تكيون . فقيد السلمية

قييد - و يهييود أو عظمييى - دول الخييارجي العييدو مييع المتواطئين الخونة الجيش
.  تاريخية سوابق في بنجاح الجيش تحييد إسلمية حركات مارست

و سيييطرته كييانت إذا الخييارجي العييدو إلييى الضييربات تييوجيه القيييادة تقرر وقد
السرائيليين - أو البلد في الجنبية القواعد جنود - مثل بارزا البلد داخل تواجده

وجيه القيادة تقرر فد و مختلفة بأشكال المتواجدين النظيام لزبانيية الضيربات ت
لعييدالتها العييام الييرأي ترحيييب تلقييي ضييربات هييي . و التعييذيب و القهر وجهاز

. الواضحة
. السياسية و المادية أهدافها و النائية المناطق في العمليات إقرار- 4
النظييام نفقييد أن إلى نهدفا بحيث المدن في الجهادي العمل إقرار- 5

. فيها النظام لحفظ الجيش استدعاء على إرغامه و تدريحيا عليها سيطرته
قمييع أداة يكييون ان يكييره الييذي الجيش ولء يفقد كما السياسية السمعه فنفقد

. مواطنيه ضد
) قتييال و ( سياسيية الجهيياد فييي النسائي للعنصر إسلمي سياسة - إقرار6      
عيين الييدفاع لغييراض إعييداده يجييب و العييدو قبل من مستهدفا العنصر هذا لن

. أيضا الهجوم و النفس
السييتراتيجية هييذه لوضييع اللزميية العملييية الخطييوات تحديييد القيادة وتباشر

التكتيكييات انتهاج آخر . بمعنى لذلك اللزمة الدوات تجهيز و التنفيذ موضع
. المواجهة استراتيجية لتنفيذ الملئمة

. و توزيعهييا و تييدريبها علييى الشييرافا و الخليييا تكييوين و العناصيير بأعييداد تبدأ و
ل التصيال شييبكة تنظيييم , و المناسبة الماكن في توجدها جهياز و التنظيييم داخ
سلسيلة آخير إليى الخيتراق مين لحميايته التنظيييم أمين عليى للشيرافا خياص

. التنفيذية الخطوات
:     السيالييب      صحية17
أن و الخاطئة الساليب انتهاج إلى العدو دفع : " علينا تقول هامة قاعدة هناك   

" . النتائج أفضل على الحصول في جهدنا نبذل و الصحيحة الساليب نحن ننتهج
د دائميا المتصيارعة الطيرافا تستخدمها قاعدة هي و النظمية اسيتخدمتها . وق

صيراعها فيي الحركات تلك تستخدمها أن بقى و السلمية الحركات ضد الكافرة
. الكفر مع

: السلطات قبل من استخدامها أمثلة ومن
الحركييات صراع جعل و السلمية الصفوفا في الفرقة و النقسام _ تشجيع   

. الحقيقيين والعداء الكفر ضد صراعها على يطغي البعض بعضها ضد السلمية



داخييل مسييلمة الغييير القليات ضد صراع في السلميين الحركة _ استدراج   
حكمييا بكونهييا تتظاهر بينما الباطن من الصراع تشجع بعيدا السلطة تبقى و البلد
. فيه

مظياهر مقاومية .. بمعنيى الصل بدل الظل لمحاربة السلميين _ استدراج   
شييرعية ل هي و النحرافات جميع أصل إلى التوجه بدون المجتمع في النحرافا
بكافيية النحرافا مظاهر تقوى و تخطط التي هي الكافرة . فالحكومات السلطة
الشييرعي المعنييى إعادة و السلطات هذه إزالة في يكون الداء . وعلج مظاهره

. للحكم السلمي
حييتى السييلمية القيادات بعض أمام الشهرة و الرفاهية الثروة أبواب _ فتح   

إسييلمية لتنظيمات المزايا بعض إعطاء - و الباطل مع صراعها حقيقة عن تنسخ
. الخلفات شقة فتزداد النظام مع متواطئة بأنها تظهر حتى

إلييى السييلميين علييى بقييي .. و تحصييى تكيياد ل السيياليب تلييك علييى المثليية و
الخطييوة بنهايتهييا تعجييل خاطئيية عمييل أسيياليب إلى الكافرة السلطات استدراج

: ذلك نحو الولى
العسكري و السياسي المستويين على يعمل إسلمي جهادي تنظيم أ_ تكوين   

ضييربات بعييدة ل و واحييدة بضييربة عليه الفضاء يمكن ل لهذا تماما سري وبشكل
السييلمي التيييار علييى طويليية مكشييوفة حييرب شيين علييى السييلطة تجييبر بهييذا

إليى تلجيأ . و المسييلمين إخضياع عين عجزهيا و الكييافرة حقيقتها فيها وتتكشف
فييي تنجييح مييرة كييل فييي كييانت كمييا تنجييح فل البطييش درجات أقسى استخدام

. واحدة اعتقالت حملة بمجرد السلمي النشاط على القضاء
. نهائيا إزالته يتم حتى التساقط و الضعف في النظام يبدأ بالتدريج و   

يفقييده بقائه على للحفاظ طويلة مدة القمع ممارسة على النظام ب_ إجبار   
و الجيش ولء يفقده و اقتصاده يضعف و الخارج و الداخل في السياسية الرضية
حركيية كييل تصييبح و التعقل و التزان يفقده و الخارجية الدول مساندة و الشعب

. نهايته تعجيل و إضعافه إلى تؤدى بقائه على يحافظ لكي ببذلها
:      السيييتقلل18
. . بمعنى الستقلل قضية هي الجهادية الحركة تواجه التي القضايا أخطر من   

ثمراتيه مين السييتفادة أو توجيهه و الجهاد على الهيمنة أخرى لقوة السماح عدم
للسييتقلل أساسييية محيياور أربعيية هنيياك . و منهييا المسييلمين حرمييان و النهائية
الباطل على النتصار عند و أثنائها و الجهادية العملية قبل عليها المحافظة ينبغي

. السيطرة و السيادة قمة إلى الوصول و
: هيي الربعية المحاور هذه

. الفكري الستقلل- 1
. القتصادي الستقلل- 2
. السياسي الستقلل- 3
. العسكري الستقلل- 4

:     الفكري     : الستقلل     أول
يلييبي الييذي الخييالق منهييج فهييو المميييز الخيياص طابعيية له السلمي المنهج   

الجامد الضيق بالمنهج ليس فهو ذلك . . ومع الساعة قيام حتى الخلق احتياجات
و قييدراتهم نمييو و للبشيير الحييرة بالحركيية يسمح ما اليسر و السعة من فيه - بل

. السياسية و الجتماعية نظمهم تطور
اللييه إفراد - أي التوحيد هو السلمي المنهج عليه يحافظ الذي الساسي الشيء
مخوليية كييانت مهمييا أرضية سلطة هناك ليس - و بالحاكمية الله إفراد و بالعبادة
السييبل إيجيياد فييي البشيير صييلحيات تنحصيير بييل إلغييائه أو إلهييي قييانون بتغيييير



هذا في المنزلقات من . و وجه اكمل على اللهي التشريع لتطبيق لهم المناسبة
محاوليية . أو اللهييي القانون حساب على الخلق نزوات تملق محاولة هو المجال

بطريقية السيلمي الشيرع تطوييع محياولته و السييائدة الرضيية النظمية نفياق
. النظم هذه استرضاء منها الهدفا تعسفية

حملت تزايدت العملي واقعهم في السلم تطبيق نحو المسلمون توجه وكلما   
اللييه نييور يطفئييوا أن " يريييدون تشييريع و نظييام و كييدين السييلم ضييد الباطييل

)  " ( الية بأفواههم
ميين حييالت بينهم تظهر المسلمون بها يمر التي الهزيمة أو الضعف حالت في و

باسييم بهييا التعلق محاولة و الظالمين مناهج تمجيد و الفكرية الهزيمة أو التراجع
. السلم

للنصيير الحقيقييي المفتيياح هييو السلمي فكرهم و بمنهجهم السلميين تمسك و
فييان الرهيين فييي و للسلميين مؤقتة انتكاسات من الصراع أرضيه شهدت مهما

الفعلييية البداية هي هذه . و إفلسها أعلنت و فكريا هزمت قد الرضية النظم كل
لظهور الوقات أنسب هو الحالي . فوقتنا المادي جبروتها رغم النظم تلك لزوال
الباطل نظم قهر و الرض على سيطرته و انتشاره و جديد من السلمي النظام

.  البشر استعبدت التي
منييافس هنيياك ليس المجال هذا في و العقيدة قوة هو للقوة الول فالمعيار   

ميين البشيير أرواح فيه فرغت وقت في للسلميين منافس هناك ليس و للسلم
. الله دون من النفس هي و المادة عبدوا و قيم كل

 :     القتصادي     : السييتقلل     ثيانيا
اللحاد نظم تستخدمه و اليهود يستخدمه الذي الول السلح هو القتصاد سلح   

. السلمية الشعوب - خاصة العالم شعوب على السيطرة في العالمية
ميين جييزء اسييتعادة الشييعوب فيهييا حاولت كثيرة - ثورات العلم في نشبت قد و

عيين لعجزهييا نتيجيية أهييدافها إلييى الوصييول فييي فشلت لكنها و المفقودة حريتها
إلييى تسييعى الييتي السييلمية الحركة على . و القتصادي استقللها على الحفاظ

ى الشرعية إعادة د أن الجهياد قيوة باسيتخدام بلدهيا فيي الحكيم نظيم إل تحش
للمكانييات وفقيا للصيدام تخطيط ثيم الحيرب لهيذه القتصيادية قيدراتها أقصى

. فقط أيديها تحت المتوفرة القتصادية
الخييارج ميين تجييئ قييد الييتي مشييروطة الغييير المعونييات أن علييى التنبيه يجب و

ثيم الجهياد شيئون فيي سافر تدخل ثم مشروطة معونات إلى تتحول ما سرعان
. عليه السيطرة

غييير معونييات تييدفقت حيييث مماثليية حاليية أفغانسييتان فييي الجهيياد شييهد قييد و
إلى الوقت مع ذلك بأدى إسلمية أخرى و إسلمية غير دول من قادمة مشروطة

: منها خيمة و عواقب
ب الجهياد تقيود التي الحزاب زعماء بين التناحر و الفرقة وقوع- 1 /أ حس

. المعونات من قدر اكبر على الستحواذ /أ بهدفا زعمها
تييوزع حيييث باكسييتان إلييى المعييارك أرض ميين الجهيياد قيييادات انتقال- 2

. الهائلة الموال
بعملء الييداخل أو باكسييتان فييي سييواء الجهادية المنظمات اختراق تم- 3

. المعونات توزع التي الجهات
. المعنويات انخفاض و القتال في الديني الحافز تدنى- 4
قضيييتهم مصييير ترك و السياسي العمل ساحة من المجاهدين استبعاد- 5

. الجهاد قضية مصير في يتفاوضوا لكي الممولين أيدي في



يتفييق بمييا العسييكرية العمليات سير في الممولين جهات بعض تدخلت- 6
. الجهاد متطلبات مع ليس و مصالحها مع

فييي - حييتى الخييارجي السياسييي العمل إمكانيات كل المجاهدون فقد- 7
رسييم فييي خارجييية قييوى تييدخلت - و الفغييان المهيياجرين أوسيياط

. عليى كييبير حيد إليى العملييات سياسيية توجيه و العسكرية سياستهم
ق عين القل ي التحكيم طري اليذي العتياد و اليذخائر كميية و نوعيية ف

. المجاهدين إلى يسربونه
تلك سياسات مع تتفق التي الرئيسية الهدافا اختيار في آخري أحيانا و    

ليس و الدول
. السياسية و العسكرية مصالحهم و المجاهدين تخطيط على بناء            

جنياح كيل اجنحية إلى الفلسطينية المقومة حركات انقسمت فلسطين في و
ق للمقاومية فيرع كل واصبح ممولة دولة يمثل الدولية مبيادئ و أفكيار يعتن
. الدولة هذه لصالح تقابل ميليشيا إلى تحول بل تموله التي

تحت العلماني التجاه إلى - تحل فتح - منظمة إسلميا بدأ الذي التيار حتى    
و الكييافرة الييدول فييي العييام الييرأي مييع نفاقييا و العرب    الممولين ضغوط
. أنظمتها

الدول صوب اتجهت عندما و خالصة إسلمية بدأت ارتيريا في الجهاد حركة و
هييي - و الشيييوعية و البعثييية إلييى تحييولت معونييات علييى للحصييول العربية

للييدول موال آخر تيار - و حاليا العسكري العمل على تسيطر التي التيارات
. عسكري عمل بدون المعونات على للحصول متفرغا العربية النفطية

إلييى قياداتهييا تحييولت ثييم إسييلمية بشييعارات بدأت الجزائر في الجهاد حركة
تسيهيلت و السييلحة لهييا قيدمت الييتي العربييية الييدول بمسيياعدة العلمانية
.  والعمل الحركة

و السياسييي للسييتقلل رئيسييي مفتيياح هو القتصادي الستقلل أن إلى نشير و
. العسكري

فييي حييدث مييا هييذا . و الثلث الفييرع هييذه في الستقلل فقدان يعنى انه فقد و
. - أفغانستان - سوريا - ارتريا - الجزائر فلسطين في الجهاد حالت

الردن على تماما اعتمدوا و القتصادي استقللهم فقدوا سوريا في فالمجاهدون
نظييام نع صراعهما في الجهاد حركة من استفادتا اللتان الدولتان هما و العراق و

يتييم سوريا داخل في للعمليات العسكري التوجيه كان . كذلك دمشق في البعث
. النظمة تلك جانب من معظمه في
حتى الجهادية للحركة العسكري و السياسي الستقلل أهمية إلى هنا نشير و

علييى معينيية سياسييات تملى أن الجهاد أرض خارج السلمية لقوى بالنسبة
إذا قبولهييا يمكن فالنصائح تجنبه يجب موقف أيضا هذا . و المجاهدين قيادة
الجهيياد قيييادة مسييئولية ميين فهو صعيد أي على التخطيط أما مناسبة كانت

. نفسها
حليفيية إسييلمية قييوى حيياولت أن أفغانسييتان فييي الجهيياد حركيية في حدث قد و

و مختلفيية مجييالت فييي معينة سياسات المجاهدين على تملى أن الجهاد لحركة
. جسيمة أخطاء إلى أدت و مؤسفة النتائج كانت و ذلك المجاهدين قبل قد

الجهادية بالمور الخبرة عديمة الجهاد لحركة الحليفة السلمية القوى كانت فقد
السييلمية القوى تلك من قطاعات أن . كما خاص توجه الفغاني بالوضع و عامة

النظييم بعييض بواسييطة الفغانييية الساحة على منها الستفادة و حركته توجيه تم
السييلميين هييؤلء حركة خلل من و السلمي وللنظام للجهاد المعادية الحاكمة

. بهم العبث و المجاهدين صفوفا اختراق الجهات تلك استطاعت



: -     السييياسيي     : السيتقلل     ثيالثا
 العامل - و فقط الجهاد قيادة مسئولية هو السياسي العمل استراتيجية وضع

السياسية الستراتيجية تكون أن أعينها , نصب القيادة هذه تضعه الذي الرئيسي
. أول السلمية للصول موافقة

. ثانيا للجهاد النهائية الغاية لتحقيق عمليا مناسبة و
. ثالثا خارجيا و داخليا العامة الظروفا مراعاة مع
 تطبيقهييا أسيياليب أمييا ثابتيية للمجاهييدين السياسييية السييتراتيجية أهييدافا -

. للظروفا طبقا يختلف فهو التكتيك
 قواعييد إلييى النتقييال الجهييات قيييادات بعييض المواجهيية ظروفا تضطر وقد

ميين الضييغوط و للبييتزاز عرضييه تكييون الوضع هذا في و مجاورة دول أو خارجية
- السياسييية أهدافها و الفكرية توجهاتها على التأثير بهدفا المضيفة الدول جانب

أو وطنييية حركيية إلييى إسييلمي نظييام إقاميية تنشييد جهادية حركة من تحويلها أي
قيييام تحقيييق تنشييد للجهيياد السياسية الستراتيجية تكون ان من بدل . و علمانية
للييدول السياسييية الهييدافا خدميية إلى الجهادية الحركة تتحول السلمية الدولة

تدفع قد للعمل تسهيلت و منطلقات إلى الحاجة و القتصادية الحاجة و المضيفة
إلييى النهاييية في تتحول حتى الضغوط لتلك تدريجيا الرضوخ إلى الجهادية القيادة

. النظام يد في طيعة أداة
)     التشيتييت     - و     : ( الحشيد      مبيدأ19
للقوى الحشد درجات أعلى تحقيق اجل من جهدهم قصارى المجاهدون يبذل   

تتضح الحشد هذا أهدافا و . نوعية السلمي النظام إقامة إلى الرامية السلمية
به ترهبون الخيل رباط من و قوة من استطعتم ما لهم اعد " و الكريمة الية في
آل " ( سييورة يعلمهييم اللييه تعلمييونهم ل دونهييم ميين آخرين و عدوكم و الله عدو

) . عمران
:- يلي ما الية إليه ترشدنا ما ضمن ومن

. الكافرين مع للمواجهة مطلوب أمر القوى أنواع جميع حشد أن- 1
الطييابع أهمييية إلى يشير المواجهه في الهجومية القوى هو " و الخيل " رباط- 2

فييي . فالخيييل بوسييائلها الهتمام و السلمية العسكرية مفهوم في الهجومي
. و المطيياردة و التطويق و المحاصرة و الختراق و الصدمة قوى هي الجيش
. الخصم قوات تدمير بهدفا الهجوم عناصر جميعها

تحطيييم و العييدو . فإرهيياب الهدافا مقدمة في يأتي للحشد المعنوي الهدفا- 3
لحشييد النفسييي . بييالثر المعييارك لكسييب الوسائل أفضل هو القتالية إرادته
هذه توجهها التي الساحقة الضربات من العدو في تأثير أشد السلمية القوى

. المحتشدة القوات
. " الخييائنين و الجواسيس و المنافقين صفوفا يزلزل السلمية القوى حشد- 4

" . يعلمهم الله تعلمونهم ل دونهم من آخرين و
مسييتمرة و دائبيية محيياولت السييلمية القييوى حشييد عملية يرافق أن وينبغي  

القييوى صييفوفا في أسافين بدق ذلك و قوات حشد في العدو مجهودات لفساد
و تييوازي عملييية فييي و إضييعافها بهييدفا العييدو اختراق و جهة من معه المتحالفة

. السلمي الجانب على القوى حشد عملية ترافق
 ثلث نطاقات على معركة .. يعنى ما بقعة في الجهادية الحرب إعلن إن   

 العالمي ج_ النطاق     القليمي ب_ النطاق    المحلي أ_ النطاق
هييذه " علييى التشييتيت و " الحشييد مبييدأ تطييبيق إمكانييية بإيجيياز نسييتعرض و

. الثلث المستويات



. و المواجهيية فيييه حدثت التي القطر أو المنطقة هو و:      المحليي     : الميطاق     أول
: هي المحلي النطاق في إسلمي نظام لقيام المعادية الساسية القوى

اللحيياد قييوى بمباركيية تعمييل . و السييتعمار خلفييت الييتي و الحاكميية الطبقة- 1
أو مباشيير غييير أو مباشيير بشييكل تحكييم عسكرية مؤسسة إما هي و العالمي

. حزبي غطاء ذات طائفية أقليات أو ملكية أسرة
المؤسسية هذه . و أعوانهم و الضباط كبار في المتمثلة العسكرية المؤسسة- 2

. السلمية البلد في الحكومات لجميع الرئيسية الدعامة هي
هييي ) و . . الييخ عام - أمن دولة - أمن - مخابرات ( شرطة المن مؤسسات- 3

. السلمية الشعوب لقهر الحكام يستخدمها التي المباشر القمع أدوات
حف - تلفزييون ( إذاعية العلمية المؤسسات- 4 .. ) و سييينما و - مسيارح - ص

لييدى السييلمي التييوجه مقاوميية و الفكري النحرافا لتكريس مؤسسات هي
. الشعوب

الييثروات تحتكيير الييتي الثرييياء فئة هي . و المتحكمة القتصادية المجموعات- 5
. تكريسه على تعمل و العظمى للدول القتصادية التبعية وضع من مستفيدة

أصوله عن سلخة و المجتمع تغريب تتولى التي السياسية و الفكرية القيادات- 6
. السلمية

دينهييم بيياعوا الييذين السييوء علماء تشمل . و للدولة التابعة الدينية المؤسسة- 7
. الطواغيت لخدمة النصوص يؤولون بدنياهم

اد قيوى ميع مصيالحها ربطيت اليتي العرقية و الدينية القليات- 8 العيالمي اللح
. المسلمين بلد تعيشه الذي المنهار الوضع من مستفيدة

مقاومية فييي فعييال مجهييود بييذل على عادة القادرة هي الثمانية الفئات هذه   
الفئات هذه منع على المجاهدون يسعى أن ينبغي . و المنشود السلمي التحول

إفسيياد علييى الطييرق بشييتى العمييل و مييتراص متجانس واحد كفريق العمل من
قابلية الفئيات هيذه معظيم . و الداخليية خلفاتهيا رقعية توسييع و بينهييا التحالف
. السلمية الحركة مع مخلصين متعاونين تجنيد بمعنى الختراق

هييو . و الجهيياد إعلن يسبق تحالفاته و الخصم صفوفا لتشتيت المجهود هذا   
و الييترغيب سييائل و اسييتخدام . و القنيياع و الييدعوة علييى يعتمد سياسي مجهود

. بعناييية الهييدفا هذا خدمة فيها يراعي العسكرية العمليات تبدأ عندما و الترهيب
للوحييدات الضييربات تييوجيه عييدم و الجيييش تحييد على العمل الفضل من فمثل

و الجنييود تعيياطف لكسييب السياسييي العمييل ميين كييبير جزء يوجه بل العسكرية
التعزيييب لزبانييية الضييربات تييوجه . بينمييا السييلمية الحركية مع الصغار الضباط

ها المسيلحة القيوات حيتى و الشيعب تعياطف و بتأييد يحظى الجواسيس . نفس
تهديييدها مجرد يكون قد السلمية الحركة بعداء تجاهر التي المترفين فئات بينما
. ضدها العنف استخدام بدون المعركة عن بعيدا النكماش إلى لدفعها كافيا

تنجييرفا ل حييتى معها للتعامل فائقة عناية إلى فتحتاج الدينية للقليات بالنسبة و
زعميياء ميين المتطرفييين ميين . و قواهييا يستهلك ثانوي تيار إلى الجهادية الحركة

:-  التالية الطرق بإحدى ذلك يتم أن الفضل من أتباعهم و القليات هذه
الييتي المتطرفيية للعناصر التصدي على الطائفة من المعتدلة العناصر تشجيع- 1

لخطييار كلييه القلييية مصييير بييذلك تعييرض . لكونها السلمي التيار ضد تعمل
باسيتخدام ليو و طيائفتهم أبناء من المتطرفين كبح المعتدلين . فعلم جسيمة
. العنف

الول الحتميال لبعيذر نتيجية بأنفسيهم الضيربات تيوجيه السلميين تولى إذا- 2
هييذه أفراد من المتطرفا التيار قيادات إلى توجه أن ينبغي الهم الضربة فان

. بالغتيال تصفيتهم و القليات



هييذه داخييل المتشييدد التيييار مييع المتعيياطفين إلييى عسييكرية ضييربة تييوجيه- 3
ضييعيفة نقطية علييى للغاييية شيديدة قييوة بييتركيز تكييون الضربة - و الطوائف

الطائفيية فييي المتشييدد الطائفيية لفييراد مخيفييا و مييذهل التييأثير يكييون بحيث
هييذه معنويييات علييى تييأثيرا اكييثر القتصييادي الهييدفا ضييرب يكون ما ( كثيرا

اللييه صييلى اللييه رسييول فعييل هكذا . و البشرية الهدافا ضرب من الطوائف
لهييم دافعييا نخيلهييم إتلفا كان و حصارهم عند المدينة يهود مع السلم و عليه
) . التسليم على

منهيم المعركية كسيب و الطوائيف هيذه تحيييد محاولة دائما الفضل من يظل و
منهييم المتشددين جانب من الستفزازات تحيل . و القوة إلى اللجؤ بدون سلميا

. الجهاد حركة مسيرة على كبيرة خطورة تشكل ل مادامت
عملية لكل النفسي التأثير دراسة ينبغي العدو صفوفا تشتيت مبدأ لخدمة و   

الناحييية ميين ناجحة تكون قد العمليات . فبعض فائقة بعناية للمجاهدين عسكرية
الطييواغيت يساعد و الجهاد لحركة مضاد السياسي تأثيرها يكون بينما العسكرية

.  العام الرأي اكتساب على
مصيينع مثييل الناس من كبيرة أعداد مصالح به تتعلق اقتصادي هدفا ضرب فمثل

السييلطات مييع تعاونهم و المجاهدين من العام الرأي نفور إلى يؤدي قد جسر أو
قييد منحرفيية فنية أو أدبية شخصية أو السوء علماء أحد اغتيال . كذلك الطاغوتية

أو السييلطة فييي مسييتبدة شخصييية اغتيييال يييؤدي . بينما النتيجة نفس إلى يؤدي
إلييى فاضييحة أجنهيييه هيمنيية يمثييل اقتصييادي هييدفا أو زائييرة إسرائيلية شخصية
هكذا .. و العام الرأي أوساط في كبير تعاطف

  وضوحا اكثر فهو المحلي النطاق على السلمية القوى تجميع مبدأ تطبيق أما
ع إليى تميايزت قيد السيلمية الجموع تكون الجهادية العمليات بداية .. فقبل ارب

: رئيسية فئات
الدوليية قيييام سييبيل فييي المييال و بييالنفس للتضييحية المسييتعد الشييباب أ_ فئيية

صييفوفا تتييألف منهييا .. و فائييدة أكثرهييا .. و عييددا الفئات أقل هي . و السلمية
. الضارية قواتها و المجاهدين

على العون لبذل استعداد لديهم و السلمية الدولة قيام مع المتعاطفين ب_ فئة
. كبيرة لمخاطر التعرض بدون مختلفة درجات
محايدة فئة هي - و ما موقف اتخاذ في مترددة - أو كلها بالقضية تبالي ل ج_ فئة

.
. السلمي النظام قيام معاداة في الدنيوية المصلحة و الجهل يدفعها د- فئة

و الولييى الفئيية زيييادة على يعمل الدعوة نشاط و للمجاهدين السياسي العمل و
, و محايييد إلييى المعييادي الباقييية الفئييات مواقييف تحويييل و نوعييا و كما تحسينها
. مجاهد إلى المتعاطف و متعاطف إلى المحايد

 :     القليميي     : النطياق     ثيانيا
لمقاوميية المتحييدة الوليات ترعاه إقليمي تحالف يوجد العربية المنطقة في   

فيييه تشارك كما التحالف هذا في بارز بدور إسرائيل تشارك و السلمية الحركة
. لمريكا التابع - المحور العربية الدول معظم في المن أجهزة

القييوى . و الستئصييال سياسيية السييلميين فينتهييج لروسيييا التييابع المحييور أمييا
المنطقية فيي جدييد مين السيلم انبعياث خطورة تماما تدرك الملحدة العظمى
فئييات اقدر هم التاريخي و الجتماعي التراث و اللغة بحكم العرب لكون العربية

المجييال هييذا فييي تأثيرهم أن كما الدين هذا مع الصحيح التفاعل على المسلمين
ة بياقي على ون المسيلمة الم ول فيي السيلميين نجياح و كيبيرا يك إليى الوص

السييريع النهيييار إلييى سيؤدى عربية بقعة أي في إسلمي نظام إقامة و السلطة



راييية تحييت جديييد من العرب توحيد إعادة و المنطقة في الكافرة النظمة لباقي
. السلم

الييتي المنيياطق تلييك خاصيية الرض أرجيياء فييي السلم انسياح تلقائيا ذلك يتبع و
. السلم دولة من جزءا ما يوما تتشكل كانت

و السلميين الحركة لمقاومة خاص برنامج هناك حدة على عربية دولة كل في و
و المعلومييات تبييادل بنيوده . واهيم إسييرائيل و أمريكيا ترعياه عيام برنامج هناك

الدراسييات إجييراء " و " المشييبوهين أو الحركيييين المسييلمين متابعة و الخبرات
النشيييطة العناصير تحطيييم على التعاون . و اتجاهاتها و السلمية الحركات على
الوظييائف و الييثروة أبييواب بفتييح أو السييجن و بالعتقال إما السلمي العمل في

. قواعدهم عن بعيدا غنية أخرى بلد في أمامهم الكبيرة
كشييفه و التحييالف هييذا فضح المجاهدين  علىأضعيافه:_     و     الحلف     هذا     بمقياومة

. السلمية و العربية الدول في السلمي العام الرأي و السلمية الحركة أمام
فييي خاصة مشتركة برامج ذو الدول فيتلك السلمية للحركة تحالف _ إقامة   

. الجهادية الناحية
أنظمية إنهيا - حييث العربيية النظمية بين الموجود الثغرات من _ الستفادة   

يييدفعها - و الخفي و الظاهر التنافس بينها يشتعل و رابط يجمعها يكاد ل متنافرة
. الثغرة تلك من للستفادة كبير المجال و البعض لبعضها الكيد إلى ذلك

الميير هييذا فان العربية البلد في السلمية الحركات بين بالتنسيق يختص فيما و
تنسيقا ليشمل يمتد أن لبد التنسيق هذا أن بل كثيرة جوانب من كبيرة أهمية له

اللييه حاكمييية لتنسيييق               السييلمية الحركات بين العالمي المستوى على
. الرض على

المعركة فان لهذا عالمية جبهة هي السلمي النظام لقيام المعادية فالجبهة   
- المحلييية الثلثيية النطاقييات علييى فعاليية تواجه بقعة أي في للسلميين المحلية

. - العالمية القليمية
إسييلمية جبهة لوجود الفائقة الهمية أفغانستان في الجهادية التجربة أثبتت قد و

هذه مثل وجود عدم . و منظمة أسس على الجهاد حركة مناصرة و لدعم عالمية
تييأثير تحييت هنيياك الجهادييية الحركيية أوقع أفغانستان في الجهاد لمناصرة الجبهة

فييي ذلييك أدى قييد و إسييلمية غير دول و جهات جانب من متزايدة ضغوط و كبير
. خيمة و عواقب إلى النهاية

:     العالمي     : النطياق     ثالثيا
لكن و جيد من السلم لنتعاث كراهيتها على مجمعة العالمي اللحاد نظم أن   

. آخر شئ السلم ضد الموحد العمل و شئ الكراهية
المشييترك العمييل ميين بمنعها ما الداخلية التناقضات من لديها النظم هذه أن بل

. الملحة القتصادية الضرورات باستثناء شئ أي في المثير
. و السييلمية الحركيية مواجهة في متراصة واحدة كتلة اعتبارها الخطأ فمن لهذا
سيييفكر المعسييكرين أحييد لنفييوذ خاضعة دولة في الجهادية الحركة بدء حالة في

اسييتعدادا سيييبدى و مصييلحته إلييى تحويلهييا و منها الستفادة في الخر المعسكر
ميين البسيياط سييحب علييى نفسييه الييوقت في سيعمل لكنه . و لها العون يد لمد

توجهيياته و مصييالحة و يتفييق لمييا مسييارها حرفا و السلمية الحركة إقدام تحت
. العقائدية

يمكيين و قائمة الغربي و الشرقي المعسكرين بين القائمة الثغره تبقى هذا مع و
. منها الستفادة الجهادية للحركة

منهييا نييذكر و منهييا السييتفادة يمكن عديدة ثغرات معسكر كل داخل في أن كما
- المثال سبيل على



  الغربيي:-     _ المعسيكر1
و اليابييان و الغربييية أوروبييا دول يضييم و المريكييية المتحدة الوليات وتقوده   

أن بعييد العسييكري و القتصادي جبروتها بحكم المعسكر هذا على أمريكا تسيطر
علييى أمريكييا سيييطرت . و الثانييية العالمييية الحرب في اليابان و أوروبا تحطمت
أصيبحت . و العيالم مين واسيعة أرجاء تغطي كانت التي الوروبية النفوذ مناطق
التي اليابان كذلك . و عسكريا و اقتصاديا المريكية للهيمنة خاضعة نفسها أوروبا
. الخاصة السيوية إمبراطوريتها تمتلك كانت

السيييطرة فييي أمريكييا تواجهييا الييتي للمشاكل اغتباطها الوربية الدول تخفى ول
تتخذ الثالث العالم لنظمة المعارضة حركات جميع . و الجديدة مستعمراها على

. و الحكومات تلك من مختلفة بصور الدعم يتلقى أكثرها - و أوروبا في لها مقارا
المسيياعدات تلك طريق عن منه جزء أو القديم نفوذها استعادة في أوروبا تطمع

تجيياه بالضييغينة يشعر اللماني الشعب . و الحكم إلى المعارضة وصول حال في
ميين حرمييانه و الثانية العالمية الحرب في تحطيمه في السبب كانت لنها أمريكا

نحييو المتجييه و لمريكا المعادي التيار . و الحرب بداية في الكبيرة انتصاراته ثمار
الجييانب هييذا ميين و لليهييود العواطييف نفييس يوجه هو و ألمانيا في يتنامي العنف
. الفلسطنية للمقاومة كثيرة مساعدات ألمانية منظمات قدمت

كل فييي القتصييادي الييرواج حالة . ولكن اليابان في موجودة لذلك شبيهة حالة و
إذا حتمييا سييتنفجر لكنهييا و الشباب بين التفاقم من الظاهرة هذا يمنعان البلدين
. الملئمة الظروفا لها توفرت

بلدهييم على المريكية للسيطرة الكراهية روح أيضا بينها تسوى أوروبا شعوب و
الييدول . و الغربييية للحضييارة العييراق الممثلييين بلدهييم و أنفسهم في يرون . و

محييدث كما أعنف و أوضح بطريقة المشاكل هذه عن تعبر سبيا الفقيرة الوربية
. مثل إيطاليا في

    مجموعييات الخييرى هييي تشييكل أمريكا و أوروبا في السلمية القليات
. السلمية الحركة لصالح المجتمعات هذه على للضغط

من - خاصة إسلمية دول من  القادمين العمال من مليين عدة يوجد أوروبا ففي
الرخيصيية العمالييية للقييوة بشييريا مخزيييا يشييكلون هم - و تركيا و أفريقيا شمال

__  عنها الستغناء لوروبا يمكن ل التي  _ل أمريكييا فييي السييلمية الجالييية  و
ذوي خاصيية أنفسييهم المريكيييين بييين السييلم انتشييار جييانب إلييى بهييا يسييتهان
. الفريقية الصول

    النظييام هييو واحييد اقتصييادي نظييام يجمعييه الغربييي المعسييكر أن رغييم
الوطنييية الطميياع أن إل بلدانه بين عديدة اقتصادية اتفاقات تربطه و الرأسمالي

تحقيييق نحييو سييعيا الييدول هييذه علقييات على تطغى ما كثيرا الضيقة المصالح و
. مادية فائدة أقصى

ميا علييى الربييح حيافز يتقدم ما كثيرا . و السياسية تصرفاتها على ذلك ينعكس و
. العقائدية الدوافع حتى حوافز من سواء

     :     الشيرقيي     ب_ المعسيكر
الشرقية أوروبا دول يضم الذي المعسكر هذا على السوفيتي اللحاد ويسيطر   

مثييل الشييرقية الكتليية خييارج المتناثر الفتات بعض فلكه في يدور و الساس في
. الشيوعية بالعقيدة المعسكر هذا يدين و غيرها و الجنوبي اليمن و اثيوبيا و كوبا

.  للدولة المني و السياسي بوجود يسمح ل و
ميين استئصييالها يجييري بييل المعسييكر هييذا داخييل فييي قمعهييا ليتييم المعارضة و

سييبيل علييى ومنهييا الخييرى هييي بييالثغرات مليئيية المعسكر هذا جبهة و الساس
:- المثال



 منيييت قيد الكتلية هيذه لشيعوب الفكيري الربيياط وهيي الشييوعية النظرية
- نفسه السوفيتي التحاد داخل حتى الساسية قواعدها أفقدتها خطيرة بنكسات

الشيوعي الخط عن تراجعها أعلنت فقد العين - أما العالم في شيوعية دولة أول
. فيها الشيوعية مؤسس تونج ماوتسي وفاة بعد
 لنهيييار نتيجيية نتصيياعد و ينشييط السييوفيتية الرض فييي السلمي التيار بعد

. أفغانستان في الجهاد حركة بتأثيرات و ناحية من الشيوعية النظرية
ران شاه حكم سقوط أعقاب في و ت إي . هنياك السيلمية الثيورة شيعارات تح

الروسييية المبراطورييية تييدمير فييي بييه للقيييام مرشح هام دور السلمي وللتيار
الجيييش فشييل و روسيييا جنييوب فييي للمسييلين الكييبيرة السييكانية للكثافة نتيجة

عليى الجهياد لهيذا المعنيوي التيأثير و الفغيان المسيلمين جهياد قمع في الحمر
. آسيا وسط مسلمي

 السياسيية لفشييل نتيجية واضيح اقتصييادي ضيعف مين القتصادي تلك تعاني
العاميية للمييوارد الجيش لستنزافا نتيجة أيضا و القتصادي المجال في الشرعية

القتصييادية المشكلة . و الغرب مع التسلح سباق برامج و العسكرية اللة لتقوية
. عرقية و ينية أسس على السرية المعارضة تنامي و اجتماعي تفسخ إلى تؤدي
 الشيوعي النظام و للسوفيت عميقة بكراهية تشعر الشرقية أوروبا شعوب

هزيميية بعيد المباشير العسكري بالحتلل إل النظام هذا زمرة في تدخل لم فهي
. برلين عاصمتها صوب الحمر الجيش تقدم و النازية ألمانيا

 المعسكر هذا بدول تعصف أمراض الدارة سوء و الرشوة و الفساد انتشار .
 و النهيييار ميين المبراطورية هذه لحفظ الرئيسية الداة هو الروسي الجيش

المجيير ثييورات قمييع ميين ذلييك أتضييع - كما شعوبها على الشيوعي النظام فرض
الشيييوعي النظييام لحماييية أفغانسييتان غييزو  ثم1968 تشيكوسلوفاكيا  و1956

 .1979 عام فيها
البرية القوات تحرك يسهل مم جغرافيا متصلة المبراطورية هذه ان يلحظ و   

للجيش المباشر الحتلل تحت الواقعة الشعوب مهمة فان . لهذا الحمر للجيش
البعيييدة اليدول أميا الشيييوعي النظييام مين التخلص في جدا عسيرة تبدو الحمر

.. الجنييوبي - اليميين - إثيوبيييا كما مثل السوفيتي الفلك في تدور التي و جغرافيا
. الشيوعية السيطرة من للفكاك افضل فرصها فان الخ

 
منهييا الستفادة و العداء صفوفا في الموجودة الثغرات دراسة فان أخيرا و   

فييي قييوة أقصييى حشييد و حركتنا لتقوية ضروري أمر هو الجهادية الحركة لصالح
. أضعافها و الخصم قوى تشتيت .. و السلمي الجانب

 و متراصيية واحييدة كجبهة العمل من السلم أعداء منع دائما المهم من و .
فييي الجهييود أقصييى نبييذل الييوقت نفييس . وفييي الطرق بشتى تحافاتهم تخريب
. فالدولي فالقليمي المحلى المستوى من ممتدة و واسعة إسلمية جبهة إقامة

:     النبوية     السيرة     في     ذلك     يؤيد     ما     إلى     نشير     و
المدينيية علييى الحملة إفشال في المباشر السبب كان حيث الخندق غزوة أ- في

.. و بينهييم فيمييا الشييكوك وزرع اليهييود مع المشركين تحالف صفوفا تفريق هو
ثييم الحصار وجه في المسلمين صمود مثل أخرى عوامل على بالضافة ذلك أدى

ثييم وميين كلهييا الحمليية إفشييال إلييى المشييركين معسييكر علييى هبت التي الريح
. منها طردهم و بيهود المسلمين استفراد

لح تلت التي الفترة خلل المسلمين ب- استطاع قرييش عيزل مين الحديبيية ص
ذلييك أسييفر و القبائييل مع التحالفات و الدعوة نشاطات في التوسع عبر سياسيا

ع الصيدام سياعة حانت حتى معنويا و ماديا السلمية القوة في كبير حشد عن م



ان نتيجيية المسييحة المقاوميية فييي تفكر لم إنها درجة إلى معزولة نفسها قريش
. المسلمين جانب إلى بشدة مال قد القوة ميزان
كل أن رغيييم الفيييرس و اليييروس دوليييتي ضيييد المسيييلمين حيييروب فيييي ج- و

لهييم يتيياح فلييم إبادته إلى جاهدة تسعى و السلم ضد تعمل كانتا المبراطورتين
ذلييك أتيياح . و بينهمييا المتأصييلة للعييدوات نتيجيية مشييتركة جبهيية فييي العمل أبدا

. عليها القضاء و الروم ثم الفرس بجيوش الستفراد للمسلمين
:     للعدو     الخمسة      الهدافا20
: هي و النجاح و الستمرار من تمكنت رئيسية ركائز الجهادي للعمل   
 _ القيادات2                العقائدي _ الساس1
 القتصادية _ الركائز4                 التنظيمي _ الهيكل3
 _ المعنويات5
. الخمس الركائز تلك مستهدفا ضرباته الطاغوتي و العدو يوجه و
تعمييل الذي الرئيسي و الول المعنوي الهدفا يمثل للجهاد العقائدي الساس

القييوى " و المحليييين العملء أمرتهييا تحييت " و الطاغوتييية النظميية ضييده
يضييمنوا لكييي السييلم خييارج الجهاد نزع على تعمل التي العالمية الشيطانية

و البشيير علييى اللييه حاكمييية عييودة وعييودة البييد إلييى الرض علييى السيييادة
مييازالت . و المكييان هييذا فييي تحصييى ان ميين اكييثر المجال هذا في مكائدهم
ميين اقتلعييا و للجهيياد الفكري و العقائدي الساس لضرب مستمرة جهودهم
السوء علماء من عددا المخطط هذا في يستخدموا أن غريبا ليس . و الجذور

. .. الخ القومية العلمانية و اليسارية التيارات و المثفقين و
إلييى الطاغوتييية النظميية تسييعى الييذي الول المييادي الهييدفا تمثل القيادات

القيييادات مين حرمانهييا هيي الجهاديية الحيرب لمقاومة السبل . وأنجح إبادته
الحركيية في المفكرة العقول - و أمكن إذا الفساد - أو الساس في بالغتيال
الفعالييية ذات القيييادات تليهييا الطييواغيت أهييدافا مقدميية فيي تيأتي الجهادية
. التنفيذية

كشييف و للجهيياد الضيياربة القييوة و الرئيسييي الكيييان هييو التنظيمييي الهيكييل
و بالقتييل لتصييفيته دائييم سييعيهم . و للطييواغيت عظيمييا نجاحييا يعتبر خيوطه

. العتقال
و متطلبيياته و الجهيياد لنشيياطات المحييرك الوقييود هييي القتصييادية الركييائز .

. حركتهييم علييى للقضيياء فعاليية ووسيييلة هام هدفا المجاهدين موارد تجفيف
. مصادرتها و الموارد هذا كشف إلى الطواغيت يسعى لهذا

تحطيمييه و منه للنيل الطواغيت يسعى هام هدفا للمجاهدين المعنوية الروح
التعييذيب و الملحقة في العنف درجات أقصى استخدام ذلك إلى . ووسيلتهم

رب أسياليب استخدام و العراض انتهاك و " الهيدافا . ضيرب النفسيية الح
إلى عليهم العتداء و تعذيبهم و الطفال و النساء مثل محاربة " الغير المدنية

أو كسييبها يتييم المعييارك أكثر عان عام بوجه . و الخسيسة الساليب تلك آخر
يربييح الييذي الطييرفا . و المعارك ساحات قبل المعنوية الجبهة على خسارتها

. المطافا نهاية في حليفة النصر يكون المعنوي المجال في
عنها الدفاع و الساسية الخمس الركائز هذه حماية الجهادية الحركة واجب ومن

: التالي بالشكل للدفاع مختلفة وسائل ثلث ذلك في متبعين
الحييرب أن أي بحييت هجييومي بأسلوب يتم و العقائدي الساس عن : الدفاع أول

يلييتزمون ل و المجاهييدين جييانب ميين دائمييا هجومية تكون العقائدية الجبهة على
. دفاعيا موقفا مطلقا فيها



و العسييكرية العملييات بدايية من كافا وقت قبل الجبهة هذه على المعركة وتبدأ
:- الفكرية المعركة أهدافا من يكون

. السلمي الدين في الحيوي دورها توضيح و الجهاد فكرة __ تثبيت
للنظميية عمالتهييا و القائميية للنظميية الطيياغوتي و اللشرعي الطابع __ توضيح
. العالمية الشيطانية
مين أساسيي كجيزء عامية المسيلمين أذهيان " في " الحاكمية فكرة __ توضيح

رسول محمد الله إل إله " ل شهادة السلم إلى الفرد تدخل التي التوحيد شهادة
البشيير علييى للييه الحاكمية هقة إقرار بدون السلم في حقيقي دخول ل " و الله

. أجمعين
على السلمي النظام قيام و العميلة الطاغوتية النظم لسقاط الذهان __ تهيئة

الرض علييى اللييه حاكمية يحقق عالمي إسلمي لنظام كمقدمة المسلمين أرض
. المسلمين عقيدة من أساسي جزء ذلك جعل و

الهييدفا تحقيييق حييتى تسييتمر العقيييدى المسييتوى علييى الهجومييية المعركة هذه
ليظهييره اللييه وعييد يتحقييق و قاطبيية الرض ظهر على الدين هذا بتمكين النهائي

. الكافرون كره ولو كله الدين على
شكل يتخذ القتصادية الركائز - و التنظيمي الهيكل -و القيادات عن : الدفاع ثانيا

أفضييل هييو الطييواغيت رصييد أجهييزة عيين الهييدافا هذه إخفاء ان . بمعنى سلبيا
أقوى من تعتبر الجهادي العمل في السرية فان لهذا التدمير من لحمايتها السبل
. عنه الدفاع و العمل وسائل

) ضييد ( والقصيياص الييردع سياسيية بانتهيياج يتم عنها الدفاع : و : المعنويات ثالثا
و التعييذيب عناصيير تصييفية . و السييلطة تنتهجهييا الييتي المنظييم الرهاب سياسة
وزبانيتهم الطواغيت جماح كبح في فعالة طريقة الخونة و الجواسيس و الرهاب

المييوازين - يقلييب القصيياص - أو الردع ان كما بالبرياء البطش في التمادي عن
. العدو معنويات يحطم و المجاهدين لصالح المعنوية

 :     الهجرة     و      الجهاد21
. و الكبرى النسانية الدعوات تلزم التي الهامة الظواهر من الهجرة ظاهرة   
الحييالي العصيير فييي هييي . و السييلم ظهييور فييي خطيييرا و بييارزا أثرهييا كان قد

سييلطات تمارسييه الييذي الوحشييي للرهيياب نتيجيية الجهيياد مييع أيضييا متلزميية
نشيير بهييدفا عييام بشييكل البرييياء ضد و خاص بشكل المجاهدين ضد الطواغيت

. المسلمين عند التغيير ارادة تشل الرعب من حالة
أمنا أكثر أرض إلى المعركة ساحة مغادرة إلى البعض يضطر الحالة هذه في و   

. العمل استطاعة عدم أو الضعف لدواعي
فييي معينة مراحل في السلمية الحركة على إيجابية أثار  للهجرة:     الهجرة     فوائد

: الفوائد هذه . من الجهاد معارك اشتعل أو الضطهاد مراحل في خاصة تطورها
و للييدعوة جديييدة مجييالت فتح مع الفتنة أو التصفية من الدعاة على الحفاظ

. سابقتها من خصبا أكثر تكون قد الجهادي العمل
المنيياورة . أي القييوى مييوازين فييي تحييولت حدوث حين إلى الوقت كسب "

الحسييم نحييو بسييرعة الطييواغيت يسييعى الصييدام بداية " ففي الزمن بعامل
إلييى المجاهدون يسعى . بينما كاسح بشكل المادي لتفوقهم نتيجة العسكري

حيييث المعركيية أمييد لتطويييل حاسييمة الغييير الصغيرة الضربات سياسة تبني
شيروط - فيي تيوفر قيد الهجيرة . و الزمين ميع تدريجيا القوى موازين تتبدل
. جديدة لجولت الصفوفا تنظيم و الفكار لترتيب - فرصة معينة

إلييى سييلم و عليييه اللييه صييلى اللييه الرسييول هجييرة في الفوائد هذه تجلت قد و
إسييلميا مجتمعييا بنييت التي الضاربة السلمية القوة بناء من تمكن حيث المدينة



الجهيياد لعمليييات الخيييرة التجييارب فييي انييه . غييير المعمييورة انحيياء في مصغرا
و سابقا بعضها إلى الشارة سبق الهجرة لعملية مخاطرة عدة اتضحت السلمي

: التي في أخرى مرة نوجزها
للحاكمييية وفقييا تسييير ل مجتجعييات هييي و الجديدة المجتمعات في ___ الذوبان

. الجهاد و الدعوة أمور عن الدنيوية المعيشة بامور النشغال و اللهية
و شخصييية لمصييالح واهييية أسس على التحزيات و الفكرية الخلفات ___ ظهور

فكرييية مييدارس ظهييور إلييى يؤدي قد الوقت تقادم مع ذلك و ضيقة نظر وجهات
. منحرفة

قييد و النفسييي و المعنييوي النهيييار و اليييأس و السييلوكية النحرافات ___ ظهور
ضيد معهيا التعياون و الطاغوتييية للسيلطات التسيليم درجية إليى البعض ينحرفا
. رجالها و الدعوة

لهجييرة بالنسييبة خطييورة أكييثر إضييافية مخيياطر هنيياك السييلبيات تلك جانب إلى
هييي و أيضييا ذلييك ذكيير سييبق قييد .. و المواجهة ساحة  خارج إلى الجهاد زعمات
: منها خاص بوجه أفغانستان و سوريا في الجهاد حالت في مؤخرا تجلت تجارب

و رؤوسييها فييي تحكمييت حيييث الجهيياد بحركة خارجية طاغوتية أنظمة تلعب
قيييادة بل مفككيية الجهادية الحركة بقيت . بينما أهدافها و لمقايسها أخضعتهم

. الرأس مقطوع بجسم أشبه أصبحت . و مركزية
على قادرة تعد لم و الجهاد بحركة العضوي اتصالها انقطع المهاجرة القيادات

- الجهادية الحركة داخل من جديدة قيادات بروز عرقلة على عملت و القيادة
لييك أصييبحت " و الشييرعية القيييادات هييي المهاجرة القيادات أن اعتبار على
. ذاتها الجهادية الحركة على خطرا و عائقا

بل و فاسدين أشخاص رفع من الجهاد لقيادات المضيفة الدول أنظمة تمكنت
مادييية بإمكانيييات وزودتهييم الجهادييية الحركة في القيادة صدارة إلى مؤهلت

قيييادات ظهور على الطريق قطع و جهة من الجهاد حركة إفساد بهدفا كبيرة
-  أخرى جهة - من حقيقية

و المعركيية أماكن في القيادات تواجد حتمية هو هام استنتاج إلى ذلك يقودنا _ و
هيذه عمييل اسييتحالة حاليية فييي - أميا الظييروفا كييانت مهمييا منهييا الهجيرة عدم

ى المواجهية ساحة تغادر فانها مؤكد لخطر تعرضها و القيادات و الهجيرة دييار إل
. التنظيمي التسلسل في التالي الصف بقيادات استبداله يتم

لحركيية رمييوز مجييرد إلييى تتحييول بل فعلية قيادات تصبح ل المهاجرة القيادات و
فييي للمجاهييدات توجيهييات أو أميير أو إعطيياء حييال بييأي لهييا يجييوز ل و الجهيياد

ة حيول الملحظيات كتابية يمكنهيم بيل الساحات عين تقيارير و الجهاديية الحرك
. بالجهاد المحيطة الخارجية الوضاع

 :     الصحيحة      المعلومات22
ذا عليى تطليق اليتي السماء من    . فتجميع المعلوميات عصير هيو العصير ه

إليهييا يحتيياج لميين بيعهييا ثم الكمبيوتر أجهزة في تخزينها و تصنيفها و المعلومات
. المتقدمة الدول في بذاتها قائمة صناعة تكون لكي طريقها في

تيوفر بيدون إنساني نشاط لي ناجحة نتائج على الحصول الممكن غير من و   
حييد فييي قيميية لها ليست الصحيحة المعلومات . و الدقيقة و الكافية المعلومات

. عمليا منها الكاملة الستفادة تتيح دوره في تدخل لم ما ذاتها
هييي عادة تكون المعلومات مجال في متخصص أجهزة هناك فان للدول بالنسبة
ى ل . و السيتخبارات أجهزة ذه مثيل أن هيذا يعن ي الجهيزة ه ط ه المعنيية فق
الخييارج و الداخل - في الدولة أجهزة كل ان بل المعلومات على الحصول بعملية



و التحليييل و التصيينيف و بييالتجميع يختييص فيمييا لكيين . و العملييية بهييذه - تقييوم
. العمليات بتلك المعنية هي الستخبارات أجهزة فان المتابعة

أو واحييد موضييوع في شعبة كل تختص شعب عدة بها تقوم  و:     التجميع     عمليةأ_ 
ميين عليهييا الحصييول تم معلومات من بها يتعلق ما بتجميع تقوم موضوعات عدة

المعلومات. لتحصيل المتعددة القنوات
الحشو من المعلومات تنقية بهدفا خاص قسم بها يقوم  و:     التصنيف     عمليةب_ 

. مترابطا الموضوع يكون بحيث ترتبها و الهامة الشياء إبقاء و
تكييون - قييد مسييتمرة متابعيية إلييى المعلومييات بعض  تحتاج:     المتابعة     عمليةج_ 

الغييرض لهذا مجموعة تخصيص يستدعى هذا - و سريعة لتطورات لحظية متابعة
.

الموضييوع لتطورات الهامة المدلولت استنباط إلى تهدفا  و:     التحليل     عمليةد_ 
ينبغييي بمييا العليييا للمستويات توصيات التحليل بهذا يرفق ما عادة و المتابعة قيد

الطييرافا مواقف و للحداث المقبلة بالتطورات تنبؤات و خطوات من به القيام
تجميييع مراحل عمليات أهم هي العمليات هذه و الحدث في المشاركة المختلفة

. العملييية السييتفادة طرييق بدايية فيي المعلومة تضع لنها الصحيحة المعلومات
. مكتوبة كلمات مجرد كانت ان تعد مادي تأثير و قوة ذات تصبح لكي
الييتي الحساسيية للموضييوعات بالنسييبة الييدول إليهييا  وتلجأ:     الخاصة     المتابعةه_ 

بييالطرق عليها الحصول يمكن ل معلومات استيفاء . أو ميدانية متابعة إلى تحتاج
عمليييات - أو قانونييية غييير عمليييات غاليييا هييي . و المتاحيية الوسييائل أو العادييية
. تجسس
الصيحيحة المعلوميات بتيوافر الول المعنيى هيي : القيييادة المعلومات     و     القيادة
و بشييأنها السليمة القرارات تتخذ . لكي المناسب التوقيت في و اللزمة بالكمية

- و الكفاييية - و الصييحة هييي و الثلثيية الشييروط تلييك المعلومة في يتوافر لم إذا
/أ حسييب مييدمرة أو ضارة كانت ربما و الجدوى عديمة . كانت المناسب التوقيت
/أ _  الموضوع خطورة

القييرارات لتخيياذ ضييروري شييرط الثلثيية المواصييفات بهذه المعلومات توفر ان
- و ثيياقب فكر ذات و دراية و كفاءة ذات نفسها القيادة تكون ان يبقى و الصائبة

. فعالة و سليمة تكون عندئذ القرارات - فان الخلص افتراض مع
بييدون مهمتهييا أداء يمكنها ل المختلفة التخطيط  أقسام:     المعلومات     و     التخطيط

الدوليية فييي وزارة كييل . و نشيياطها بمجييال الخاصيية الصحيحة المعلومات بدفق
المركييزي الجهيياز مييع تكامييل وجييود مييع بهييا الخيياص المعلومييات جهيياز تمتلييك

. الستخبارات - جهاز الدولة في للمعلومات
وقتها في تصل التي و الكافية و الصحيحة المعلومات فان الذكر سبق كما و   

ل الفعل قوة بمفردها تملك ل المناسب ر كفياءة . ب ها و البشيرية العناص إخلص
. العملي المجال في قوة إلى تتحول لكي المعلومات هذه لدور المكملن هما

حسييب علييى النقطة هذه في الحال  يختلف:     الصحيحة     المعلومات     و     العام     الرأي
الييرأي يخضييع الشيييوعية الكتليية . في البشر رقاب على المتسلطة الحكم نظام
المركزييية اللجنيية العاميية خطييوطه ترسييم مكثييف و مييدروس تييوجيه إلييى العام

أجهييزة تبثهييا المبرمجيية الكيياذيب ميين لسلسييلة العام الرأي يخضع وفيه للحزب
. شديد إلحاح و بإصرار الدولة و الحزب في الدعاية

و لقيييادته الجماهير خضوع ضمان و الحزب سيطرة تكريس النهاية في الهدفا و
علييى بالحصييول المهوليية الوحيدة الجهة هو النهاية في الحزب . و أهدافه تحقيق

المجتمييع في أخرى جهاد من العملية هذه في تدخل أي . و إذاعتها أو المعلومات
- الغربييي الرأسييمالي النظييام فييي . و بقسييوة عليهييا يعيياقب جريميية يعتييبر



ليدى المتييوفرة المعلومييات مين كييبير قيدر تييوفير القوانين - تكفل الديمقراطي
الصييورة بتلييك ليييس الميير فييان عمليييا و السرية المعلومات ماعدا الدولة دوائر

مع غسيل و مستمرة توجيه لعمليات يخضعون الدول تلك مواطني لن المشرقة
. الشيوعية الكتلة في زملئهم لها يتعرض التي تلك عن التأثير ناحية من تقل ل
العلم سييائل و هييي و صييياغته و العام الرأي تشكيل مراكز المهمة بهذه يقوم و

علييى تسيييطر . و الحرفييية و التكنولوجييية النييواحي فييي هائييل بتفوق تتمتع التي
تلييك فييي العظمييى المالييية القييوى و الصييناعية الحتكييارات العلم وسييائل

الغرب أموال على تقريبا تسيطر التي اليهودية القوى غالبا هي التي المجتمعات
. مباشر بشكل لليهود معظمها في مملوكة هناك العلم وسائل ان بل

ن السيلمي للعميل المعلوميات أهمية تقل  ل:     المعلومات     و     السلمي     العمل ع
تكتسييب الصييحيحة المعلومييات أن . بييل آخيير إنسيياني عمل أو دولة لي أهميتها
شييرعي تكليييف بتحقيق لتعلقها الشرعية الناحية من لمكانتها نتيجة خاصة أهمية

- الحاكمية لهذه الناس إخضاع و الرضي على الله حاكمية تحقيق هي و أساسي
.  قسرا السلم اعتناق على اجبارهم بالطبع تعنى ل التي

يصييبح بهييذا - و واجييب - فهييو بييه إل الييواجب يتم ل  و:     تقول     الشرعية     القاعدة     و
نفس لها شرعية فريضة المناسب وقتها - في - الدقيقة المعلومة على الحصول

اليذي السيلمي العمييل عليى ان يعنى . هذا تحقيقه إلى تسعى التي الهدفا قوة
ينشييئ ان /أ عليه الدماء و بالمال سبيل في يجود و كاهله فوق الهدفا هذا يحمل
لهييذا العلمييية و الفنية المقاييس وفق تعمل التي و به الخاصة المعلومات أجهزة
بلييوغا فييي تقصير هو المجال هذا في تقصير أي . و الن معه نتعامل الذي العصر
.  بها الله كلفنا التي الغاية

حيحة المعلومية إسيتخدام فيان ذكرنيا كما و هيو منهيا العمليية السيتفادة و الص
تحصيييل يكييون ذلييك بييدون . و عليهييا الحصييول لعملييية التالية الرئيسية الخطوة

فوريييا المعلوميية اسييتخدام يكيون أن ذلك يعنى ل . و العبث من نوعا المعلومات
. الباطل اللغو بكثرة العقل و يتم أن لبد لكنه . و الوقت لبعض مؤجل يكون فقد

وضعها عظمى أهمية الصحيحة للمعلومات:      المعلومات     و     السلمي     العام     الرأي
للرسل لزمة صفة الصدق صفة أصبحت . حتى آياته من كثير في الكريم القرآن

صفة طبقت المقابل في و مؤمنين و شهداء و صديقين من تبعهم من و النبياء و
. بأكمله النفاق و الكفر معسكر على الكذب

جبانا أو بخيل يكون قد المؤمن أن سلم و عليه الله صلى الله الرسول بين كما   
واحدة نفس في اليمان مع تتعايش أو تتفق ل صفة فالكذب كاذبا يكون ل لكنه و

ميين التثبت و المعلومات في التدقيق . و للخر المكان يخلى ان لحدهما لبد . و
فتييبينوا بنبأ فاسق جاءكم إذا آمنوا الذين " ياأيها القرآن بنص شرعي أمر صحتها
" .. الية

صييدق فلييول الخييبر من التثبيت في الدقة مدى توضح الهدهد مع سليمان قصة و
. سليمان الله نبي لذبحه الهدهد نقله الذي الخبر

الكييذب عن تنتج التي الثار بشاعة يوضح القرآن ذكره الذي الفك حديث أن كما
الغييير بأعراض يتعلق فيما - خاصة تثبت أو بينة بدون الشاعات و الخبار تناقل و
. شرفهم و

حييددها عييام بشييكل المجتمييع بسييلمة تتعلق التي الخبار إشاعة ضوابط أن كما
و القيييادات قبل من تمحيصها قبل الخبار هذه مثل إذاعة عن نهى و أيضا القرآن

فييي تنتشيير أن قبييل دللتهييا علييى الوقييوفا و محتوياتها لتقييم المعرفة أصحاب
الخييوفا أو الميين من أمر جاءهم إذا " و معنوياتهم من تنال و المسلمين صفوفا



يسييتنبطونه الذين لعلمه منهم المر أولى إلى و الرسول إلى ردوا لو و به أذاعوا
 )83_  النساء " ( سورة قليل إل الشيطان تبعتم ل عليكم الله فضل لول و منهم

ول البشيير عقول يحترم الناحية هذه من هو و الصدق على قائم كدين السلم إن
آثييار ميين عليييه يييترتب لمييا السييلم يأبيياه أمر بالكذب العقول تشويه . و يمتهنها
. البشرية الحياة على مدمرة

لييو حتى شرعا مرفوض أمر سياسية أو حزبية لغراض التضليل و الكذب أن   
العاملة الكوادر عن حتى المعلومات حجب . كذلك إسلمية لفتات تحت من أتى

يرتييدي كان لو و حتى مرفوض أمر فكرية وصاية لفرض إعلمية أدوات تسخير و
أو بينيية بييدون و حساب بغير التهامات و الشاعات إطلق . و إسلمية مسوحات

غيير مين قبيوله يمكين ل و أخلقيي غيير أمير الفكير فيي المخيالفين عليى دليل
!! . أيضا قياديين كانوا لو بالك ما - و أنفسهم بالمسلمين بالك . فما المسلمين

ض عند دينا أصبح الناس عن الحقائق إخفاء أن ي العاملية الجهيات بع ة ف الحرك
السييلمية الحركة عن يعرفون السلم أعداء أن الن المشهور من . و السلمية

ذلييك ما . و مجموعاتهم عن و أنفسهم عن الحركات هذه أعضاء يعرفا مما أكثر
عيين ناتييج هييذا و المعلومات و الحقائق مع التعامل في الخاطئ للمنهج إل لشيء
. الخطير العمل لهذا المتصدين بعض لدى أخلقي و عقيدى ضعف

حييد فييي هذا و الموثوقة المعلومات و للحقائق وفقا الصحيح العمل وقت آن لقد
. الجدل يقبل ل شرعي فرض ذاته
 :     أفغانستان     من     تجربة 24

عمل كل و العامة الستراتيجية للخطة موافقة التكتيكية العمال تكون أن ينبغي
السييتراتيجية إطييار عيين خييرج إذا الجييدوى عييديم يكييون باهرا كان مهما تكتيكي
: كييل مثييل مختلفيية بصيييغ طرحها يمكن و معروفة عسكرية قاعدة . هذه العامة

إسييتراتيجية هنيياك تكين لييم ميا البحييث ميين شييئ هي الناجحة التكتيكية العمال
. للعمل شاملة

فالسييتراتيجية . إذن عنيفيية بوسائل لكن و السياسي العمل من نوع الحرب   
بهييدفا العييدو علييى الكلييي أو الجزئييي النتصييار إلى النهاية في تهدفا العسكرية

القييوة اسييتخدام لييول بهييا ليقبل كان ما معينة سياسية أوضاع قبول على إرغامه
. ذلك على لجباره المسلحة

هييذا نحييو محييدودة - آثييار تكتيكييية - أو محييدودة عسييكرية عملية لكل تكون بهذا
. تحقيقه نحو محدود خطوة و النهائي الهدفا

من بدأت التي جاجي معارك على المبادئ هذه تطبيق تقصى نحول سوفا و   
( فييي رمضييان أواخيير في ذروتها بلغت  و1407 شوال أوائل حتى شعبان أواخر

) .  تقريبا87 /أ 5 /أ 26
1987 عام أوائل في منها الغربي الجنوبي الطرفا على و باكتيا محافظة في

" بعييد " سييناكي منطقيية في مرتفعات احتلل من الحكومية القوات استطاعت
. و متوالييية مييرات ثلث الموقييع اسييترداد الطرفييان فيهييا تبييادل عنيفيية معارك

خوسيت منطقية فيي المتيوفرة القيوات  % من80 حوالي الحكومة استخدمت
سييوفيتية قييوات اسييتخدام عيين أنباء ترد لم لكن و الطيران مساندة إلى إضافة

. الرض على
لطريييق تحديييدها و التلل فوق الحكومية القوات استقرار كانت المعركة نتيجة و

لوادي نسبيا طيق شعب عبور ثم جاور ثم صدقي نقطة من يبدأ الذي المجاهدين
فييي " و " سييرانا إلييى ذلك بعد الطريق يستمر لكي سناكي منطقة عند خوسب

عاصييمة لجييارديز الملصييقة زدران مناطق في الرئيسية المجاهدين قيادة مركز



فييي فسيييح وادي هناك من ليسبر زورمات منطقة إلى الطريق يتجه . ثم الولية
. أفغانستان في كثيرة مناطق إلى يتفرع ثم لوجار إلى طريقه

المييرور ليتفادوا عورة و أكثر طرقا يعبروا أن المجاهدين على أصبح المعركة بعد
. جزئيا اغلق قد الهام المعبر هذا أن " أي " سناكي من
طرييق نحييو الزحيف فييي كييثيرا الحكومييية القيوات توسعت العام نفس وفي

إقاميية فييي التوسييع فييي اسييتمرت " و " جيياجي منطقيية من القادم المجاهدين
و طييول أزداد الييذي الييوادي في كثيفة كمائن في قواتها نشر و الجبلية الحصون

. مدافعها و الحكومية للمراكز تفاجيا تعرجا
و إسناد كقاعدة " الشهيرة " تشاوني قلعة على تعتمد الحكومية القوات كانت و

من أكثر منذ المجاهدين هجمات من مأمن في القلعة هذه أصبحت أن بعد تموين
. مؤثرة غير مناوشات . باستثناء عام
السييتراتيجية مييع تماما " يتماشي " سناكي " و " جاجي في الحكومة تحرك

الييدول ة أفغانسييتان بييين الحييدود إغلق إلييى الهادفيية المعلنيية السييوفيتية
. أي الحييدود عييبر القادميية المييدادات ميين المجاهييدين لحرمييان المجاورة
. النهائية للتصفية تمهيدا حصارهم

السييتراتيجي السياسييي الهدفا تحقيق إلى ترمي العسكرية الستراتيجية هذه و
دوليية إلييى تحويلهييا و أفغانسييتان فييي لهييم موالي حكم تكريس هي و للسوفيت

العبر الهدفا هذا يتحقق لن . و فنلندا . أو منغوليا جمهورية نمط على لهم تابعة
. عليها المنافذ إغلق و حصارها بعد أفغانستان في السلمية المقاومة تحطيم

انعكاسييا الهييامين المحييورين هيذين عليى المجاهيدين معيارك كانت المقابل في
من الجهادي لعملهم استراتيجية وجود انعدام بالصح - أو الستراتيجي لتفكيرهم
الخييط انعدام . مع العقيمة الدفاع عمليات إلى الهجوم من انكفائهم . و الساس

. للعمليات الستراتيجي
( حييوالي خوسييت فييي قواتها معظم الحكومية القوات  وجهت:     سناكى     في     مثال
" جبييال علييى احتلوهييا الييتي النقيياط ) لتعزيييز المييدرعات و المشيياة  % من80

. تقريبا شهرين الوضع هذا استمر . و تأمينها " و سناكي
- الجوار من تعزيزات - و المنطقة في قواتهم معظم بحشد المجاهدون ورد   

عييدة المواقييع اسييتعادوا و شييديدة ببسييالة قيياتلوا - و المرتفعييات تلييك لسترداد
القييوات تحتشييد حيييث للييواعي تمامييا ملصييقة المرتفعييات تلك لكون . و مرات

كفيية رجحييت . فقييد مركييزه مدفعييية تغطييية توفر و بالجنود تدفع التي الحكومية
الفادحيية الخسييائر رغييم الجبال على السيطرة في استمرت و الحكومية القوات

الصيياروخي القصييف نتيجيية الييوادي فييي المحتشييدة القييوات بهييا منيييت الييتي
. للمجاهدين

الحيوييية الهييدافا كييانت سناكي معارك استغرقتها التي الطويلة الفترة طوال و
تييوجيه يمكيين كييان و ضييعيفة حماييية ذات و مكشييوفة خوست مدينة و وادي في

المحوليية مجييرد المجاهدون يبذل لم لكن و الهدافا هذه ضد جدا مؤلمة ضربات
من قلق بدون الوقت طوال باطمئنان تعمل الحكومية القوات كانت . و ذلك في

. حماية بل ترقد حساسية الهدافا أكثر حيث المؤخرات على هجمات
الييتزم و الييوقت طيوال نشييط هجييومي موقيف فا الحكومييية القيوات كانت لقد

الشييهرين - بعييد لعملييياتهم غالبيية سييمة أصييبح الييذي الييدفاع موقف المجاهدون
علييى سناكي في الجبلية المواقع تركت و الوادي من الحكومية القوات انسحبت

اسييترداد محاوليية فييي المجاهييدون يفكيير أن بييدون أسابيع مضت - و عليه هو ما
تفرضه جديد واقع أمر انتظار في ظلوا . و واقعا أمرا أصبحت كأنها و المرتفعات

. عليهم الحكومية القوات



1404 رمضان في " ( بدأت " جاجي في الفاشلة المعارك  بعد:     جيياجيي     فيي     و
حالية و مشييهود حيزب قائيد بقيييادة العام نفس أواخر في انتهت  و1984 ) مايو

الحصون ينشر واخذ " قوة " شاوني حصن . زاد المنطقة فوق تخيم الحباط من
إلييى طرقهييم أهييم من يعتبر الذي المجاهدين طريق اتجاه في و حوله المراكز و

 . و1986 عييام المنطقيية في الوضع تحريك آخر قائد حاول . و أفغانستان داخل
كئيبا ظل الوضع لكن . و صاخبة دعائيه بهالة كعادته أحاطه محدودا نجاحا صادفا

نمط على إزعاج بدون و بهدؤ سيطرتها رقعة توسع و تزحف الحكومية القوات و
. الزيت بقعة

 . و1987 عييام بداييية فييي مألوفا غير حدا الوادي في الحكومية الحشود بلغت و
أو صييامت اتفيياق كييأنه و يبييدو فيما المنطقة يخلون المجاهدون كان المقابل في

.  الفوضى حد يبلغ تسيب و إهمال
الحيزاب قادة كبار لحد الرئيسي القيادة مركز على تحتوي المنطقة أن و خاصة
زاد الييذي اللييدود رفيقة - كذلك باكستان مع تقريبا الحدود على أفغانستان داخل

أمييام للتظيياهر تنييافس فييي كلهمييا و زميليية تواجد لمعادلة المنطقة في تواجده
. العرب

دعائيييا تواجييدا كييان المنطقيية فييي الكييبيرين للزعيمييين الزائد التركيز هذا و   
الضيوفا بتزايد يزداد التواجد هذا كان و العرب المتحمسين أموال على للحصول

. غيابهم حال في يتلشي حتى يقل و العرب
 و1986 نهاية منذ تتقدم و تنتشر القوات اخذت حيث العام هذا حدث ما هذا و   

كبييار زعماء ل بالتالي و عرب هناك يكن لم  . حيث1987 بداية في ذروتها بلغت
. صغار أو
لفظييي استنكار حتى أو مقومة بل الكبير الحد هذا إلى الحكومية القوات توسع و

القيييادة غييياب علييى بييل فحسييب الستراتيجية غياب على يدل ل المجاهدين من
. كبيرة درجة إلى الحالية القيادات فساد على . و الفعلية
المتطوعييون يييدخلها لييم أفغانييية محافظيية توجييد يكيياد ل جييياجييييي     فييي     العرب
أفغانسييتان فيي العيرب باسييم إسيمها ارتبيط الييتي الماكن أكثر لكن . و العرب
أحييد بييين يشييأ الذي للتحالف ذلك في الفضل كان " و " جاجي منطقة هي كانت
. عربية دولة و عالمي السلمي تنظيم و الفغانية الحزاب قادة كبار

الوسيياط فييي شييعبية ذات مفتعليية جهادييية قياجيية صييناعة فييي التحييالف نجح و
و العييالمي السييلمي التنظيييم صييحف ذلييك في ساهم . و الخارج في السلمية
و الميذكورة العربيية الدولية جيانب من الكثيف التمويل و العربية باللغة الصادرة

حييزب إلييى للجهيياد القادمة العرب الشباب تدفق المجهودات هذه نتائج من كان
يحييرز أن مفترضييا كان . الذي جاجي هو و الفعالية ذو الوحيد مركزه و القائد هذا
قيييادة يؤكد حتى تشاوني قلعة هي هناك شهيرة قلعة باقتحام عسكريا نصرا فيه

مواصييفات أفغانسييتان فييي العربييي الحشييد سيياد عام بوجة و المفترضة الزعيم
. الحداث مجري في بعد فيما أثرت عامة

: السمات هذه من
لتقصييى عقلييي اسييتعداد أي بييدون المتييدفق الحميياس و المفرطيية العاطفية

. المور
بالحماس اكتفاءا فيه الرغبة عدم - و العسكري التدريب انعدام .
بييأي قيييامهم العسييير ميين جعييل المتطييوعين بييين تنظيمييي رباط وجود عدم

. منظم و مشترك مجهود
بينهييم فيمييا مشاكل إلى أدى تضاربها و للمتطوعين الفكرية المدارس كثرة .

. عنيفا بعضها - كان أيضا الفغان مع و



القييادة كبييار لييدى أيضييا و المتطييوع الشييباب لييدى سياسييية رؤية وجود عدم
سييالف السييلمي التنظيييم منييدوبي مثييل مؤقتيية بصييورة المتواجدين العرب
و المجاهييدين مييع المقيييم العربييي العلميياء أحييد مثييل دائميية بصورة أو الذكر

. المتضاربة الجتهادات تكاثرت و العربية الستراتيجية انعدمت بالتالي
فييي فادح خطأ على اجتمعوا فقد للمتطوعين الفكرية المدارس تضارب رغم

ميين مكافييأة ليست و الجهاد من غاية و كهدفا إليها النظر "و " الشهادة فهم
جودة. و بإخلص الجهاد أداء على الله

مجهود إلى لديهم الجهاد حول و خطيرة و كثيرة سلبيات عن ذلك أسفر قد و   
. تعالى الله أراده كما الكون و الحياة في إيجابية حركة إلى ل عدمي

التييدريب و الحييرب فنييون بدراسية الهتمييام عدم الفهم لهذا السلبية الثار من و
الييتي الصابات كثرة . و تطبيقية و إنسانية علوم من بها يتعلق ما دراسة و عليها
. مبرر لها ليس

في تكتيكي نصر تحقيق العرب الشباب استطاع السلبيات هذه وجود رغم و   
أفغانسييتان فييي العرب المتطوعين أداء بمقاييس  " . هو1987"  جاجي معارك

. رائعا عمل يعتبر
و حييدتها حيييث ميين عادية تعتبر فالمعركة البلد أرجاء في يحدث ما بمقاييس أما

. بعد فيما نذكرها الميزات ببعض تميزت أن و نتائجها
بيل أفغانسييتان في للعمل استراتيجية العرب للمتطوعين هناك فليس ذكرنا كما
. الستراتيجية هذه مثل لديها ليس الفغانية المقاومة أحزاب أن
. ينطبييق الضياع مصيرها كلها التكتيكية النجازات فان المحزن الطار هذا في و

معييارك فييي أخييرى إنجييازات أي أو جيياجي فييي للعييرب الخييير النجيياز على هذا
. الفغان أو للعرب قادمة بطولية

معسييكر أن لجيياجي زيارته أثناء ثرى عربي مجاهد لحظ عندما البداية كانت   
عييدم مييع الييبرد بشييدة تعللوا الذين المجاهدين من خاليا يكون يكاد الكبير القائد
بالخلصيية . و التنظيييم انعييدام و المعنويييات بتييدني الرجل شعر . و ملجئ وجود
و القوات تقدم لحظ انه و خاصة المجاهدين تقوية و الموقف تعديل حاول الزائد

. للمراكز المقابل الوادي في انتشارها
قييوى تسييليح حديييد بنيياء أدوات و متقدميية حفيير و طييرق شييق معييدات فاستورد
فيييه أنفقت حصين مركز النهاية في انشأ حتى بسخاء انفق و الخارج من جميعها

. المليين
العييالم مييع بالتعيياون ( !! ) . و للمركييز مجاهييدين وجييود عييدم المشكلة كانت و

و السييعودية إلى أستنفر رسائل الرجلن أرسل المجاهدين مع المتواجد المسلم
الجهيياد و الموقييف لنقيياذ أفغانسييتان إلييى القييدوم إلييى الشييباب لييدعوة اليميين

فييي رغبيية و حماسييا يتفجييرون المراكييز على يتدفقون العشرات بدأ . و بالنفس
: كالتالي الجهادي للبحث لبد كان و الشهادة

. النهائي و الول الهدفا هي الشهادة كانت للشباب بالنسبة- 1
و الجهيياد علييى بلده شييباب حييث هييدفه كييان المجاهد العربي للثرى بالنسبة- 2

. فيه ترغيبهم
الشييباب مشيياعر استشييارة البداييية منييذ هييدفه فكان العربي للعالم بالنسبة- 3

. الجهاد نحو السلمي
ن و ثيابت موقيع اتخياذ خطيورة إليى النظميية البعض لفت البداية منذ _ و محص

البييادة لخطر سيعرضهم ذلك لن الوادي في المحتشدة القوة مقابل في للعرب
عيين معسكرهم تفصل التي الواسعة للمسافة نظرا حصارهم إمكانية جانب إلى

ميين عييدد سيياهم . و الباكسييتانية الحييدود ميين القريبيية المجاهييدين مراكييز باقي



ذلييك انعكييس . و تنظيمهييم و الشباب تدريب إعادة في الخبرة ذوي المتطوعين
. المعارك احتدمت عندما القتالي الداء جودة على

 شخصييا120 حييوالي المعييارك وقييت العييرب للمتطوعين الجمالي العدد كان و
.  شخصا16 المشاركين من استشهد  شخصا50 حوالي فعليا منهم شارك

دفييع الفغانييية القييوات ميين الييوادي فييي المحتشدة الكثيفة القوات جانب إلى و
قييرب إلييى المييدرعات حملتهييم الييذين الكومانييدوز جنييود ميين كبير بعدد الروس
كييانت . و محيياور عييدة ميين العييرب معسييكر صييوب تقييدموا و الشييتباك منطقة

فمنييذ الطيييران سيلح مشاركة مستوى تدني المعركة تلك في البارزة الملحظة
الروسييية الطييائرات لخييتراق مواجهتهييا باكسييتان  صييعدت1987 إبريييل شييهر

" المضادة " كروتال صواريخ بقواعد دفعت و طائرات عدة أسقطت . و لجوائها
 " يييوم16_  " افا طييائرة باكستان فقدت كما الفغانية الحدود صوب للطائرات

دة سيرا روسييا ركبيت حييث " سيوفيتي " سيام لصاروخ نتيجة رمضان الول ع
انكميياش  إلييى المتبييادل التصييعيد هييذا أدى . و خوسييت منطقيية فييي منه قواعد
هييذه فييي للمجاهييدين فرصيية ذلييك أتاح و الحدود قرب الروسي الطيران فعالية

أحييد يسييتغلها لييم الفرصيية لكيين .. و المبييادرة زمام من جزء لستعادة المناطق
. أصل بوجودها على بدون منها استفادوا الذين العرب ماعدا

علييى نوعا و كما العرب تفوق هي البارزة الملحظة كانت العربي الجانب على و
علييى بوضوح ذلك انعكس قد و اللسلكية التصالت مجال في الشيوعية القوات
. العرب صالح في الكفة ميل إلى أدت عوامل ضمن كان و العمليات مجرى

براجمييات قوييية ضييربات تييوجيه إلييى الرصييد دقيية و التصالت جودة أتاحت فقد
ة العرب لدى _ كان الصواريخ دة تعميل منصيات خمس ت منهيا واح إدارتهيم تح
تحسيين العييرب هاونات نيران كذلك . و الحزاب رجال بإدارة الباقي و المباشرة

مييواقعهم ميين العييرب استطاع قد . و الخيرة المراحل في خاصة أدائها مستوى
ضييد دقيقيية ضييربات تييوجيه ميين الصييواريخ منصة باستخدام و المتحكمة الجبلية
. العدو قيادة صدم بشكل المشاة و الدبابات نحرك طرق

مراكييز عيين قيمة معلومات أسرهم تم المخابرات سلح من أفغان ضباط قدم و
لييدى القوية الرؤية مناظير بواسطة _ و الدفعية تركز و القوات تجمح و القيادات

حققهييا أخييرى . مفاجييأة بالراجمييات ضييربها و الميياكن هييذه تحديد أمكن العرب
يتييم استخدامه كان ربما قتاليا تكتيكا إتباعهم كانت الشيوعية القوات ضد العرب

المواجهيية علييى مقاتلوهييا يعتمييد الييتي الحدودييية المنيياطق تلييك فييي مييرة لول
. التكتيكية المهارة على اعتمادهم من اكثر الفردية الشجاعة و المباشرة

قييوات حيول تلتييف صيغيرة فدائييية مجموعييات في الحرب هو السلوب هذا كان
إربيياك إلييى التكتيييك هييذا أدى قييد و الخلييف ميين تهاجمها و المتقدمة الكوماندوز

كييان هنييا . و بييالتطويق تهديييدها بييل حركتهييا خطييوط تهديييد و المهاجميية القييوة
صييمودهم في إيجابيا أثرا العرب المتطوعين " لدى " للشهادة السلبي للمفهوم

و الرابحيية أوراقهييم ميين مسييتفيدين المهاجمة للقوات التصدي على تصميمهم و
: هي

. المتقدمة التصال _ قوة
. المتقدمة الرصد _ قوة

. سيطرتهم تحت المتحكمة الجبال كانت . حيث المتحكم _ الموقع
. الهاونات و الصواريخ منصات النيران _ قوة

. باكستان مع للموقف نتيجة العدو لطيران المحدودة _ الحركة
فيي فشيلها بعيد . و كييبيرة بشيرية و ماديية بخسائر الشيوعية القوات منيت لقد

إلييى النسحاب إلى اضطرت قوية هجمات عدة بعد العرب معسكر إلى الوصول



فييي المحتشييدة القييوات بيياقي فعلييت كييذلك و جييارديز إلى منها و تشاوني قلعة
تميارس الحكوميية للقوات حصينة جبلية قلع عدة المنطقة في بقيت . و الوادي

.  المدفعية بواسطة المجاهدين قوافل طريق على جزئية سيطرة
:     المعركة     في     العربي     الجانب     على     ملحظات

:     اليجابيات     أول
. المعركة في الحاسم و الول العامل كان المعنويات قوة- 1
من المتطوعين أنقذ المعسكر إلى الخبرة ذوي العرب عن قليل عدد انضمام- 2

. معظمهم لدى التدريب نقص و لديهم الخبرة لنعدام محققة كارثة
علييى تفوقييا لهييم أحرز الرصد و التصال ناحيتي في النوعي و العددي التفوق- 3

تكتيكية مفاجأة حقق . و نيرانهم فعالية زاد بالتالي و المجالت هذه في العدو
. للعدو
:     أهمها     و     السلبيات

. الفغاني الجهاد في العربي للعمل الستراتيجية النظرة انعدام- 1
و انفعييالت أعلييى بنيياء تطييور و الموقييف بدأ فقد البداية منذ المبادرة فقدان- 2

كييانت الموقييع اختيييار . فعملييية عملييية خطيية بييدون و مدروسة غير خطوات
. برمته الوضع تطور عليها و خاطئة

اللييه خيييل " يييا لحشييده رفعييت التي الشعارات و المتأججة الشباب عواطف- 3
و العواطف لهذه تستجيب أن العامة القيادة على المحتم من " جعلت اركبي
ضييغط تحييت القيييادة وقعييت هكييذا و ظروفهييا تنضييج أن قبل المعركة تتعجل
ي _ و الجنود ي ميال ه دث أن ينبغ ي يح افة _ ذليك معركية أي ف ى بالض إل
خييبرة ذات عسييكرية قيييادة تييوافر عدم و تجهيزه و المكان اختبار في خطئها

. العمل بداية قبل لديها
فكييانت للعييرب العسييكري العمييل علييى النظامييية الحييرب تفكييير سيييطرة- 4

بالمعييدات التجهيييز حيييث ميين نظامييية معركيية العييرب جييانب ميين المعركيية
الييتي هييي نفييذوها الييتي اللتفييافا عمليات فان بالكاد . و المتبعة والتكتيكات

. متصارعين جيشين أمام ليس و عصابات حرب حالة أمام بأننا تذكر
( حييرب اللنظامييية _ و النظامييية العسييكريتين المدرسييتين بييين التميييز ليس و

مييؤثرة و بييارزة مادييية آثييار في الواقع على انعكس بل نظريا ) تمييزا العصابات
:- منها

بانهييا القييول في المبالغة ليس و العرب تكبدها التي المادية التكاليف أ_ ضخامة
. الدولرات من المليين عشرات كانت

واحدة معركة في النفاق من المبذر المستوى هذا يقبل أن المعقول من ليس و
أنهييا . كمييا متكامليية عملييية خطيية بدون العواطف أثاره غير هدفا من لها . ليس

اشييتباك مجييرد _ بييل استراتيجية _ أو حاسمة معركة ليست عسكرية وجهة من
. عادي تكتيكي

مهمييا أنه أي شخصي شبة تمويل على يعتمد العرب تمويل فان الوقت نفس في
د نظاميية معارك في لستذافة السماح ينبغي ل محدود تمويل فانه كان دولية ض

. محدودة غير موارد ذات عظمى
يجييد أن قبييل حييتى أو ينضييج أن قبييل العربييي الجهييادي العمييل توقف يعنى فهذا

. الصحيحة البداية
ينبغييي ل درجيية إلى عاليا كان العرب صفوفا في البشرية الخسائر ب_ مستوى

لهييذه السييتجابة . و الشييهادة نحييو الشييباب عاطفيية كييانت مهمييا بهييا السييماح
هييذا ميين معييارك فييي بهم الزج . و بإعدامهم السماح تعنى ل الجياشة العواطف

القتييال أعبيياء توزيييع مييع العداد من طويلة فترة مرور قبل يتم أن ينبغي ل النوع



أميير حيث المعركة هذه في يحدث لم ما هذا . و والفغان العرب المجاهدين بين
هييم فتحملييوا الفغييان لشييراك الكييافي المجهود يبذلوا ولم النفراد على العرب
50 أصييل ميين  شهيدا16 العرب فقد قد . و الرواح في الخسائر من نسبة أعلى
نسيبة فيي الحكومييية القوات مع متعادلين يكونوا لكي  % أي32 نسبة أي مقاتل

كييانت إذا  جنييدي1280 الشيييوعية القوات من قتل قد يكون أن فينبغي الخسائر
_ و القييوات لهييذه تقدير أقل هو هذا _ و فقط جندي آلفا أربعة المهاجمة القوة
سييقط يكييون أن فيه المشكوك من و  % للطرفين32 الخسائر نسبة تكون بهذا
تكبدنا قد كمدافعين تكون بهذا . و نصفه حتى . أو القتلى من العدد هذا العدو من

معنى . و عسكري منطق كل عكس هذا و للمهاجمين البشرية الخسائر أضعافا
أن علينيا كيان و العسيكرية النظير وجهية من تماما صحيحا يكن لم عملنا أن هذا

. أخرى بأساليب نقابل و مخالفة بطريقة نتصرفا
. القتصادية قوتنا استهلكت و باهظة البشرية خسائرنا جعلت النظامية العقلية و

/أ10 انفق قد العربي المجاهد أن فلو التحيياد . فييان المعركيية فييي أمواله  من1 
ن ملييون مئة من جزء يفقد لم السوفيتي ي أميواله م ذا . و المعركية ف خطيأ ه

_ حروب النظامية غير بالطرق الحرب . فإدارة للمعركة إدارتنا طريقة في فادح
بمراحييل أعلييى ومادييية بشييرية خسييائر بالعييدو نوقييع أن علينا _ تحتم العصابات

لكنهييا . و المحتوم مصيرنا هي الفناء و الهزيمة فان إل . و نحن نفقده عما كثيرة
العاطفي التصرفا . و الستراتيجية النظرة و السياسية الرؤية فقدان النهاية في

. الطريق بدايات في التوقف أو الهزيمة النتيجة تكون قد النهاية في و النفعالي
قييد المعركيية سييماء فييي الطيران لحرية الجزئي التقييد أن ملحظة يمكن و   

الطبيعية الوضاع حالة في . و الحد هذا عند العرب خسائر نسبة إبقاء في ساهم
إبريييل فييي جيياور معييارك في يمتلكها كان كالتي مطلقة بحرية تمتعه و للطيران

. تخيلها يمكن ل بطريقة ستتضاعف كانت للعرب البشرية الخسائر  فان1986
تقييوده ل عسييكري عمييل هنيياك ليييس ذكرنييا  كمييا:     السياسييي     العمل     _ انعدام5

كييل و العملييية هذه في . فالروس سياسي عمل يرافقه . و سياسية استراتيجية
ح السيتراتيجي السياسيي هدفهم أخرى تكتيكية عملية وم و واض يجيري . و معل

. متوالية عسكرية حملت عبر تحقيقه محاولة أو تحقيقه
. فقبييل محليية و خارجييية مختلفيية مسييتويات علييى سياسييية حملت ترافقييه بل

و الجواسيييس و العملء بييزرع الييروس يقوم جاجي مثل قبلية منطقة في العمل
فييي للتجول مدنية ثياب في ضباط وإرسال فيها يدور عما التفصيلية الخبار جمع

و اسييتطلعها و باكستان في المؤخرات فحص يجري . بل العملء بصحبة ربوعها
المباشر العسكري العمل إلى بالضافة فيها التخريب و التجسس عمليات تنظيم
ظييروفا تنضييج حييتى التمهيييد هييذا يسييتمر و المييدفعي و الجييوي بالقصف ضدها

تنجييح مييا كييثيرا و كاسييح تفوق و ساحقة هجمات في بقواتهم فيقذفون المعركة
كامل أو جزئي بشكل أما المرسومة السياسية أهدافها تحقيق في الحملت هذه

.
تكين ليم البدايية منيذ ؟ سياسييية ناحييية مين للمعركية تمهيييدا العرب فعل فماذا

: منها كثيرة لسباب العرب ناحية من العمل هذا لمثل سياسيا تصلح المنطقة
. العدو مع متعاونين معظمهم في المنطقة _ أهالي

. منظمة غير و بالجواسيس مخترقة الحزاب _ تجمعات
. العرب أموال لستجلب دعائي تنافس مجال المنطقة جعلت العليا _ القيادات

بالعناصير مليئيية باكسييتان مين إليهييا المؤدييية الطييرق . و جاجي منطقة _ أهالي
ابييتزاز الحييوال أحسيين فييي تتعدى ل بالعرب علقتهم و الشيوعين مع المتعاونة
لهييم الرئيسييية الفغانية أحيانا. _ القيادات العرب اغتيال إلى ذلك أدى و أموالهم



أييا سياسيييا المعركيية نتائييج لسييتثمار تحفزهييم كييان و ذكرنا كما تنافسية مراكز
: التالي الوجه على و لمصلحتهم كانت

العييرب إبعاد في أهدافهم تتحقق فسوفا اندحارهم و العرب هزيمة حالة في- 1
دورهييم وحصيير تنتهييي ل الييتي مضايقتهم من التخلص و الفغانية الساحة عن
أيييديهم فييي تجييرى الييتي السييائلة بييالمليين القادة تزويد و فقط التمويل في

. الشخصي نفوزهم لتعزيز
- و أمييوالهم ابتزاز يجري المنطقة في طويل لوقت العرب استمرار حالة في- 2

طييائل أمييوال يطلبييون كييانوا . حيييث أثنائهييا و المعارك قبل فعل حدث ما هذا
ثييم البداييية فييي ميؤثرة غييير أو شيياحبة كانت التي المدفعية المساندة لمجرد
الشيييوعي الهجييوم لييرد عليهييم باكستان ضغوط تحت و المعركة أثناء تكثفت
. الباكستانية الحدود صوب

القييوات بانييدحار الشييكل بهييذا المعركيية انتهيياء إطلقييا المتوقييع ميين يكن لم- 3
السياسيية هييي كمييا المواقييع تييدمير و باقتحييام هدفها تحقيق بدون الشيوعية

خسييائرها - ميع التيدمير و التفيتيش - سياسية الحملت هذه مثل في المتبعة
ليدى يكيين لييم المعركيية أثنيياء . و للعيرب انتصارا و نجاحا اعتبر هذا و الكبيرة

و القواعييد إلييى الوصييول ميين منعييه و الهجوم صد على قادرة قوات الحزاب
هييذه ميين لينقييذوهم بييالعرب تعلقييوا . لهييذا الباكسييتانية الحدود إلى الوصول
و عليهييم تنفييق الييتي باكسييتان حكوميية مييع أوراقهييم سييتحرق الييتي الورطة
يسييتطيعوا لييم إذا قاسييية عقوبييات بهييم توقع أن يمكن و مجهوداتهم تستأجر

بينميا يقياتلوا لكي للعرب ذخائرهم خزائن . ففتحوا الباكستانية الحدود حماية
. العسكرية البيانات إذاعة هم تولوا

" " مكيية في مندوبه " بإرسال " الكبير الفغاني القائد سارع المعارك انتهاء بعد
هنيياك بييأن العربييية المخييابرات إلييى البلغا يشبه بما السعودية الصحف يبلغ لكي
فقدوا أنهم و جاجي في يقاتلون واحد معسكر و واحدة عسكرية قيادة تحت عربا

 ) .2  ص87 /أ 6 /أ 20 بتاريخ جازيت سعودي ( جريدة شهيدا عشر خمسة
 -     العبادات     في     الجتماعي     الجنب - 23
 الطور " - سورة ليعبدون إل النس و الجن خلقت ما " و
لحاجيية نابعييا ذلييك ليييس . و بالعبادة النسان خلق غاية تعالى و سبحانه الله حدد
كمجمييوع النسيياني المجتمييع و كفييرد نفسه النسان لحاجة بل العبادة لهذه الله

محتمييا ضييياعا تعنييى للخلييق الوحيدة الغاية هذه عن انحرافا أي . و العبادة لهذه
. عامة النساني للمجتمع و للفرد

عبادة كل و المزدوجة الوظيفة و الثنائي الطابع هذا لها السلم أركان جميع و   
ذا . و البشري المجتمع لمجمل اجتماعيا دورا و للمتعبد ذاتيا دورا تؤدي ول ه الق

الجهيياد فريضيية حييتى و السييلم إلى المدخل هي التي التوحيد كلمة على يسرى
. الصوم و الحج و الزكاة و بالصلة مرورا سنامه ذروة هي التي

" و " الماتة و الدين هذا إماتة إلى يؤدي الدين في الجتماعي الجانب غياب و   
فييي شييابا شيياهد مييا عنييه اللييه رضييي الخطيياب بن عمر أطلقه الذي التعبير هي

" معنيياه " مييا له قال و بالدرة فضربه العبادة أنهكته قد و متماوتا يمشي المدينة
" الله أماتك دينهم الناس على تمت ل

و العضييود الملييك إلييى الراشييدة الخلفة من السلم في الحكم نظام تحول منذ
تييدريجيا . و الدولة على المهيمن هو الدين كان أن بعد الدين على الدولة هيمنت

فيي اليذاتي الجيانب نحيو انكفيائه و العامية الحيياة فيي المسيلم دور ينحسر بدأ
للسييلم الجتماعييية للممارسيية التييدريجي النحسييار من قرون بعد . و العبادات



عاميية عند نفسها السلمية المفاهيم تراجع و الخلفة دولة زوال إلى المر انتهى
. المسلمين

لمعنييى الميييت المفهييوم مييازال قييرون عبر تراكم الذي الطويل التراص هذا بعد
الييتي الجدييدة طلئعهييم أفكييار فيي ظياهرا و المسلمين أفكار على طاغيا الدين
. جديد من الحياة إلى السلمي النظام إعادة على تعمل

التيييار عيين يعزلهييا و حيويتهييا المسييلم الشباب حركة يفقد للدين الميت الفهم و
هييو اليدين إتبيياع فيي الخلص . أن عليهيا القضياء يسيهل و فتيذبل للحيياة العام

. الجنة دخول إلى السبيل
. ل صييحيح بشييكل الرض علييى الييدين رسييالة تفهييم أن شييرط علييى صحيح هذا

شييرع إتبيياع و النسييانية مسار لصلح الدين هذا الله أنزل . فقد متماوت بشكل
بهييذه المكلفييون هييم الييدين هييذا أصييحاب . أن الحييياة نشيياطات جميييع في الله

. صحيحة إسلمية حياة إلى البشري الجنس قيادة و الريادية المهمة
" سييمعت أذن ول رأت عييين " مييال فيها التي الجنة بدخول العظيم الجر يجئ و

النكفيياء و الييدين فييي التميياوت . أما أدائها في التفاني و الرسالة هذه تأدية لقاء
المطالبيية مييا . و الرسييالة تأدية عن نكوص فانه العبادات في الذاتي الجانب إلى

. الوقاحة من ضربا إل المخزي النكوص هذا بعد العظيم بالجر
رة هذه وضوح أن أثير ليه المسيلم الشيباب أذهيان فيي الفك وجيه فيي كيبير ت ت

. الصحيحة وجهتها إلى نشاطاتهم
بتفصيييل و بعمييق مناقشييته و المفهييوم هييذا طرح من لبد الفكري المجال في و

. عباداته و السلم أركان كافة على
أول نميير و بايجيياز ذلييك و الجهيياد بفريضية يتعلييق فيمييا المفهييوم هذا سنناقش و

ؤدي كييف و للسيلم الخمسية الركيان على عابرا مرورا ى الثنييائي دورهيا ت عل
-  النساني - أو العام الجتماعي ثم الشخصي المجال

أن و اللييه إل إلييه " ل " بشييهادة يتم السلم في الفرد دخول  أن:     _ الشهادتين1
لغاييية الشييخص إدراك الفييردي المسييتوى علييى يعنى هذا " و الله رسول محمدا
جيياء التي الرسالة بإتباع الحق طريق التزام على عزمه و الله عبادة هو و وجوده

فييان الجتميياعي المسييتوى على . و السلم و عليه الله صلى الخاتم الرسول بها
لميية تكييوينهم و واحييدة راييية تحت الدين لهذا المتبعين توحيد تعنى الشهادة تلك

النسييان بييل واحييدة الميية و واحد الرسول و واحد الشرع و واحد . فالله واحدة
. بييالتقوى إل أحييد علييى لحييد افضييلية بييدون المنهييج ذات اتبعييت إذا واحدة كلها

مسلمة أمة من جزء بل مسلم فرد مجرد الفرد يصبح ل العظيمة الشهادة فبهذه
. الساعة قيام حتى الزمان امتد أو الماكن تباعدت مهما واحدة

. إنسانية اجتماعية أخرى و فردية واحد وظيفتين ذو إذا فالتوحيد
خمس الله مع العهد تجديد الفردي المستوى على تعنى الصلة  و:     _ الصييييلة2

إلييى ميلييه و تكييوينه بحكييم للنسييان ضييروري هييذا . و الليليية و اليييوم في مرات
بالعهييد تذكير و بالخالق صلة تجديد . فالصلة الهواء و الشهوات إتباع و النسيان

. المادية الحياة ضرورات و الروح مطالب بين النفس إلى التوازن اعادة و
. و الحياة متاهات في تضل ل حتى النسانية للنفس المسار تصحيح من نوع أنها

بنفييس عليييه التأكيييد يتييم أيضييا هييو العام المسار فان الجتماعي المستوى على
. فهييي المنكيير و الفحشاء عن تنهى الصلة وأن . كما المتواصل التكرار و القوة
. ربانيا طاهرا يبقى حتى منتظمة بصفة و الموبقات من للمجتمع تطهير

تكيين لييم كأنها و يجعلها الصلة عن الجتماعي الجانب غياب أن الذكر عن عنى و
. يصل لم فكأنه سلوكه صلح في الصلة أثر يظهر ل الذي فالشخص



فيييه تقييم لم مجتمع فهو الظلم و الضللت و المفاسد فيه تموج الذي المجتمع و
. بالمليين وروادها اللوفا بعشرات فيه المآذن تعداد كان لو و الصلة

أميير أو تلبييية علييى الفييرد تعويييد هييو العبييادات في العبر أكبر  من:     _ الصيييوم3
. الشهوة متطلبات و النفس أهواء عن النظر بغض الخالق

هييي و الفضيييلة هييذه تغييرس الييتي العبادات أشمل الفردي جانب على الصوم و
دة . و الخالق رضا في طمعا المشقة رغم الطاعة ادرة البشيرية القاع عليى الق
الخيييرة و الحييج علييى القادرة تلك من عددا أكثر هي السلمية المة في الصوم

فيهييا تظهيير التي الشاقة العبادات هي . و الجهاد على القادرة تلك من عددا أكثر
فييإلى الفييردي المسييتوى علييى الصييوم فضائل هي . كثيرة آثارها و الفضيلة تلك

الجسد طغيان مقابل في الروح تقوية و التعاطف و التقشف هناك الطاعة جانب
فييي الولييى الدرجيية هو الصوم فان الجتماعي جانب على . و بالشهوات الزاخر

أميية لي الضييرورية الصفات هي و الصرامة و الجندية و الطاعة على المة تربية
السييلم رسالة أداء إن الزمان أعماق و الرض إتصاع على شاملة رسالة صاحبة
نشيير سييبيل في راحتها و شرابها و طعامها عن التخلي المة من تستدعي سوفا

. نصرته و الدين هذا
لييم الييتي الميية بييأن القييول عيين غنى . و المعاني هذه على المة يربي الصوم و

تصييم لييم أمة فإنها الصوم شهر خلل سلوكياتها في تترسخ و المعاني هذه تدرك
. قياما و صياما رمضان شهر طوال المساجد في ضجيجها عل أن و
المييوال مجييال فييي نصييابها إلييى المور تعيد التي العبادة هي  و:     _ الزكيييييياة4

دميار إلى يؤدي قد عصفا البشرية بالنفس تعصف التي الشهوات إحدى هي التي
. كله المجتمع دمار بل

ميين المقنطييرة القنيياطير و البنييين و النسيياء ميين الشييهوات حييب للنيياس " زين
والله الدنيا الحياة متاع ذلك الحرث و النعام و المسومة والخيل الفضة و الذهب

 ) .14_  عمران آل " ( سورة المئاب حسن عنده
الحقيقييي المعنييى الفييرد مفهوم في ترسخ الفردي الجانب على الزكاة و     
ئ لكل الحقيقي . فالمالك للملكية الى و سيبحانه الليه هيو ش وال أن . و تع الم

ينفقهييا و يكتسييبها فيها مستخلف فقط هو بل له ملكا ليست الفرد يدي بين التي
. الله يحددها التي بالكيفية

و الكسب على قادر بأنه الظن و الطغيان و الغرور من الفرد تحفظ الزكاة و   
. سلطانه و خالقة قدرة عن بمعزل التصرفا و المتلك

وظيفيية إلييى والييثروة المييوال تحييول الزكيياة فييان الجتميياعي الجييانب علييى و
. و مساره يحدد و الله يرعاه الفراد بين تكامل . فهي إنسانية ورسالة اجتماعية

. التوحيد رباط يربطها التي المة و المجتمع أفراد بين الثروة لتوزيع وسيلة هي
علييى النفيياق و الييدين لتقوييية عبييادة حفظييه و تنميتييه و رسييالة المييال يصييبح و

. الرسالة متطلبات
مقاصيدها تحقيييق بدون إخراجها أن و . كما الدين عن وخروج كفر الزكاة منع أن

. الشرع أهدافا عن خروج و الدين لهذا أمانة هي الجتماعية
فييي رغبتهييا النسييان لروح يلبي الحج فان الفردي المستوى  على:     _ الحيييييج5

ربييي " قييال خالقه من يطلب موسى الله نبي . فهذا برؤيته التمتع و خالقها لقاء
فسوفا مكانه استقر فان الجبل هذا إلى أنظر بل تراني لن قال إليك أنظر أرني

فييي مسييتحيل المطلييب هييذا . و ربها رؤية إلى شوق في المؤمن " فروح براني
لحظة تتحمل ل فهي النسان عليها خلق التي المادية للطبيعة نتيجة الدنيا الحياة
. تطيقها ل و الرؤية



لشروط وفقا لها وتلبية الرؤية هذه لمعاني تقريب الحرام الله بيت زيارة الحج و
و إليه السعي طلب و الله بلقاء الغافلة للنفس تذكير أيضا الحج و الرضية الحياة

تغليييب . و الخيالق لرؤيية شييوقا و طلبيا مليذاتها و اليدنيا مشياغل مين التخليص
- ملييذاتها علييى التكييالب و الدنيا طلب على إليه الشوق و الله رضاء في السعي

-  منها الحلل حتى
تجتمييع فيه السلمية للمة العم المؤتمر هو الحج فان الجتماعي الجانب على و

و القتصييادية المصييالح و الحكييم أمور في كلها شئونها لتنظيم و الله طاعة على
. السياسية

عيين محاسييبتهم و الييولة محاكميية موسييم كييان الراشييدة الخلفيية أيييام فييي و
. الرعية أمور في سياستهم

علييى الخير يجلد يأمر و ابنه و العاص بن عمرو يحاكم عنه الله رضي عمر هذا و
للعبييادة موسم الحج . إذن القبطي حق في ظلم من ارتكبه ما على الناس أعين

.  للقتصاد موسم و للسياسة موسم و
و ثانية خطوة هو ثم ي تترسيخ فييه و الجنديية نح وس ف اني المية نف طاعية مع

و العييام السييتنفار فيييه . و المييال و النفييس و البدن على بشق أمور في الخالق
و دنيوييية و تعبدية نفرة في كلها المة تلتقي حيث واحد ومكان موعد في التجمع

. المثال نادرة سياسية
فهييم فييي هييو - كما الحج معاني فهم في الحصول النكفاء بأن القول عن غنى و

هذا افقد قد العام الجتماعي الجانب دون الذاتي الجانب إلى السلم أمور باقي
ميين القييادرين علييى الحييج اللييه فييرض لجلها التي السامية المعاني الهام الركن
. المة هذه أفراد

أمام المة لهذه تشفع ل عام كل بعض في بعضها يموج التي الحجاج مليين إن   
. السلم أركان من الركن هذا أقامت بأنها القيامة يوم الله

مييا إزاحيية و الحضييور إثبييات لمجييرد الحييج موسم في تحضر التي المليين و   
آخيير شييئ أي أدوا قييد . فييانهم كييان شييكل بأي و كواهلهم على ثقيل عبئا تخيلوه
الييدور مفهييوم على العابر المرور هذا بعد . و عليهم الله فرضه الذي الحج سوى

فييي الدور هذا مفهوم عند قليل . نتوقف السلم في الخمس للركان الجتماعي
. الجهاد .. فريضة للسلم العظمى الفريضة

إلييى السييبيل و الييدين هييذا شييوكة هييو اللييه سبيل في  الجهاد:     ؟     الجيهياد     ليمياذا
. حماه عن الدفاع و دولته إقامة

هييو بييل الرض ميين جييزء عيين للسييلم دوليية إقامة مجرد عن يتوقف ل الجهاد و
ورفيع الكييافرة النظييم كافيية علييى للسييلم المطلقية الغلبيية تتييم حييتى مسييتمر
.  البشر رقاب فوق من نهائيا سلطانها

اكتفييوا و عليهييا سيطروا التي الشاسعة الرض برقعة المسلمون اكتفى عندما و
ثييم القوية دولته  يقيم و يجتمع أن للباطل . أتيح حدودها صيانة و بخيراتها بالتنعم
أزال و السييلمية الدول اسقط حتى أطرافها في ينهش السلم ديار على ينقض

. الرض ظهر من السلمي النظام
دولة ستقام الجهاد بواسطة . و تبدأ أن الجديدة الدورة حانت العصر هذا في و   

و الوضيعية النظييم كيل إسيقاط حييتى الجهيياد يسيتمر عنيدها و الجدييدة السلم
كييره لييو و كلييه الييدين علييى " ليظهييره يييه الله وعد الذي الكامل الظهار يتحقق

" . الكافرون
ذار ذوي - إل الله سبيل في يقابل بان مكلف مسلم كل و ن تكلييف هيو و الع م

عسى و لكم كره هو و القتال عليكم " كتب البشرية النفس على التكاليف أشق



يعلييم اللييه و لكييم شر هو و شيئا تحب أن عسى و لكم خير هو و شيئا تكرهوا أن
" تعلمون ل وأنتم

يصيل أنيه يكفيي و تحصيى أن ميين أكييثر البشييرية للنفييس الجهيياد فوائيد لكيين و
ليقييدم الدنيوييية العلئق كافة من المسلم يتجرد حيث المثالية قمة إلى بالنسان

سعيدا. و فرحا بل مختارا طائعا خالقه إلى روحة
بالجهاد إل أحد إليها يصل ل قمة هي و المجاهد غير القمة تلك يصل أن يمكن ل و
 .
للشييهادة كوسيييلة الجهاد إلى ينظرون الجهاد إلى يتوجهون الذي الشباب أكثر و

. الجنة في العلى الدرجات لهم تضمن التي
فييروض ميين إلهييام الفييرض لهييذا الضيييقة الذاتية النظرة أخرى مرة يتجلى هنا و

و الجهيياد سيياحات فييي الشييباب تصييرفات على النظرة هذه تنعكس . و السلم
. فالشباب الجهاد مسيرة مجمل على التصور هذا يؤثر بل كبيرا تأثيرا عليها يؤثر
يهمييل تراه كغاية إليها ينظر و الجهاد ساحات في الشهادة عن إلى يبحث ل الذي
فييي محصييورا للمييوت نفسييه يعييرض بييل لئق بشكل وأدائها القتالية الناحية في

رغييم الواقع على ذلك يسقط و غزوات من السلمي التأريخ في قرأه ما خيالت
ى ذليك سياعد . و البشر و الظروفا في التام الختلفا ن مجموعيات بيروز إل م

السييطح علييى يطفييون لكي السلمية الشعارات في المزايدين و القيادة مدعى
دورهييم يعييدو ل و إسييلمية غييير لقوى خدم أنهم الحقيقة بينما إسلميين كأبطال

. الرديء النوع من السياسة محترفي دور سوى
ي الدائمة الرغبة هي الهجومية  الروح:     الهجومية     الروح و العيدو ميع الشيتباك ف
عبر قد و النفس لسترداد فرصة إعطائه عدم و إرادته و معنويات تحطيم بهدفا
فييانهم تييألمون تكونييوا أن القوم ابتغاء في تهنوا ل " و بقوله الكريم القرآن عنها

هييي ) و النسيياء " ( سييورة يرجييون ل ميا اللييه ميين ترجون و تألمون كما يألمون
الييدفاع نحييو النكفيياء و المعنويييات انهيييار يعنييى فقدانها و للجيوش النصر مفتاح
مين و العسييكري العمل في المبادرة فقدان إلى يؤدي هذا و كاستراتيجية الثابت

إلييى سحبها يجري الحرب أثناء الهجومية روحها تفقد التي . الوحدات الهزيمة ثم
نفسها في ثقتها استعادة بهدفا خاصة برامج فق و للقتال تجهيزها لعادة الخلف

. أخرى مرة المعركة إلى إعادتها ثم الهجومي طابعها استرداد و
يتصور مم خطورة أكثر عملية مدلولت له سؤال وهو ؟     غاية     أم     : أمنية     الشيهادة
المتطييوعين ميين كييثير أن ثبييت أفغانستان في الجهاد تجربة واقع فمن الكثيرون

ل حيييث سييلبي طابع ذات رغبة لكنها و الستشهاد في جارفة رغبة لديهم العرب
ول و الجنية إلى طريق كأقصر القتال أثناء الحياة من التخلص سوى تهدفا الحص
. الخرة في العالية المنازل على

يهييدد و السييلبية فييي غاييية عملييي أثر ذو الشهادة لمعنى الخاطئ التفسير هذا و
ميين . حيث المقصود الشرعي المعنى يخالف أنه كما السلمية العسكرية الروح

) و الجهييد طاقييات أقصى ( بذل جهاده أثناء للمسلم الشهادة تأتي ان المفروض
الكييون في اللهية للرادة التسليم على إرغامه و دحره بهدفا و للعدو قتاله أثناء

. والحياة
" إلييى اللييه سبيل في " القتال العمل هذا في المسلم يصل أن المفروض من و

بنفييس عليهييا يحييرص ل و العبييادات بيياقي في عليها يحرص التي الحسان درجة
!! الطاعات كل رأس هو الذي الجهاد في الصورة

إلييى دفعييه و القتالييية العييدو إرادة تحطيييم هييو اللييه سييبيل فييي القتال هدفا أن
قبييل أحيانييا يتييم القتالييية العييدو إرادة تحطيييم - و الرض في الله بحكم التسليم



كلهييا العسكرية قواته بتحطيم إل يتم ل أخرى حالت في و أثنائه أو القتال شروع
. معظمها أو

من جائزة هي و مجاهد لكل غالية أمنية هي . بل للقتال هدفا فليست شهادة أما
. وإحسان عزم و بإخلص الجهاد أدائهم جزاء عبادة من يشاء لمن يهبها الله

هدفا ليست و غالية أمنية الشهادة أن المسلم الشباب أذهان في يتضح أن لبد و
ي الشيهادة أما الرض على يتحقق مادي الجهاد . هدفا زء فه ي ج رة ف . و الخ

ه يلقيون المجاهدون كل ليس ل المعيارك أرض عليى شيهداء الل ة . ب منهيم قل
مقارعة عن يتوقفوا ل و الشرفا ذلك ينتظرون فهم الباقون أما ذلك لهم يتحقق
اللييه لسيييف حييدث ( أمييا فراشهم على يموتون قد ذلك مع . و بسيوفهم الباطل

قييد ذلييك رغيم ) و السييلم في العسكرية العبقرية رمز الوليد ين خالد المسلول
و العبييد إخلص و اللييه بمشيييئة مرهييون ذلييك . و اللييه عند الشهادة درجة ينالون

. العمل إحسان
وهييي القتالييية العملييية مراحييل جميييع بإتقييان تييأتي الجهاد في الحسان درجة و

:- بالتدريج
I.تييوفير العسييكرية _ القيييادة المقاتليية (القييوات المتين القتالي التنظيم بناء _

الطعام) و بالعتاد التموين
II.ممكن مستوى بأعلى النظري و العملي التدريب استكمال .
III.السييتطلع للقتييال الفنييية و العلمييية للسييس وفقا للمعركة الجيد العداد ) :

) الخ … المهام _ توزيع التخطيط
نتيجيية المهميية هييذه تييواجه عديييدة صييعوبات ؟     هجومييية     روح     بنيياء     يمكيين     كيييف

و التنظيمييي مسييتواهم تييدني . و المسييلمون يعيشييها الييتي العاميية للظييروفا
عيين ناهيك كبيرة و صغيرة كل في النظر جهات و تباين و تنتهي ل التي خلفاتهم

. الضطهاد و الملحقة حملت
أعلييى بدرجيية و المشيياكل ذات من يعاني أنه بينت حاليا الفغاني الجهاد تجربة و

.. العادييية حياتهم ممارسة إلى العودة و الجهاد بترك . ماديا الجهل لتفشي نتيجة
ى أصيروا إذا معنوييات أو لة عل ق مواص ديهم ييتركز حييث الطري ي الرغبية ل ف

ن كنيوع شيكل أي المعركية فيي الميوت و الحياة من الخلص و الييأس أنيواع م
هييذا فييي العربية المعنويات رفع أجل من فيه التأثير يملكون ل واقع من الهروب
: أهمها خطوات اتخاذ ينبغي المناخ

. الستمرار في الرغبة فيها للمتوفر العناصر من قتالي تنظيم _ تشكيل أ
وجييود مييع الطمييوح و بييالجرأة تتميز الجهادية لمشاركتهم استراتيجية ب_ تحديد

. الستراتيجية الهدافا هذه نحو العمل لنطلق واقعية أسس
( معظييم الزمنييية الناحييية ميين الجهادي العمل لستمرارية ضخم مجهود ج_ تذل

و المحليييين المجاهدين نع اللفة عنصر تتيح التي المكانية الناحية من ) ثم السنة
العنصيير ناحييية ميين . و العمليييات فييي ببراعة استخدامه يمكن بحيث المكان مع

المعنوية. و المادية الستمرار مستلزمات بتوفير ذلك و البشري
و المادييية و البشييرية المكانيييات ميع تتفيق الجبهيية في عمليات سياسة د_ تبنى

نجاحييات لتحقيييق طاقيية أقصييى بذل و للعمل الستراتيجية الخطة أهدافا تحقق
إلييى أقييرب الطموحة الهدافا يجعل ذلك و المشاركين معنويات لرفع العدو ضد

. الواقع أرض في التحقيق
الجهادية     الحرب                             /أ     الثاني     الفصل

محترفة جيوش بها تقوم التي النظامية الحرب هو للحروب السائد النوع
- القوات البرية القوات هي و التسليح نوع حسب رئيسية افرع إلى مقسمة
. البحرية - القوات الجوية



تتزايييد هائليية ميزانيييات لجهييا تخصص . و الدول سوى تمتلكها ل الجيوش هذه و
- خاصيية صييناعتها احتكييار و تعقييدها و السلحة تطور لعوامل نتيجة آخر بعد عاما

واع ة الن دودة دول تنتجهيا اليتي تكنولوجيييا المتقدم عارها فيي تتحكيم مح و أس
. بيعها سياسة

- التهديييد ميين حالة في العالم دول يجعل المعسكرين بين العالمي التوتر تزايد و
. العسكرية الميزانيات مضاعفة على يساعد - مما المصطنع أو الحقيقي

دول فييي و - بالييذات الثييالث العييالم فييي النظامية الجيوش تحولت النهاية في و
الثييالث العييالم فييي دورها تحول و للثروات مستهلك اعظم إلى عام بوجه العالم

. عميلة و متخلفة أنظمة فرض و الشعوب في السياسي للتحكم أداة إلى
الييدول سيييطرة لفييرض عالمييية قهيير أدوات إلييى النظامييية الجيييوش تحييولت و

ي حيدث . كميا المستضيعفة الصيغيرة الدول على الكبرى السيتعارية الحقبية ف
. الخيرة الثلث القرون خلل

الثانييية- العالمييية الحييرب - بعد حديثا المستقلة الصغرى الدول جيوش تحويل أو
الحييروب ميين جديييد نييوع ظهييور على ذلك ساعد قد شعوبها ضد قمع أدوات إلى

- التحريرية - الحروب العصابات : حروب منها عديدة تسميات عدة عليه أطلقت
أخيييرا - و الصيغيرة - الحييرب الثورية - الحرب الوطنية - الحرب الشعب الحرب

. الجهادية الحروب
تقييوم الييتي العسييكرية الفكييار و القواعد ناحية من تتشابه الحروب هذه جميع و

. الحرب تلك نشوب على الباعث ناحية من تختلف و عليها
ثيورة مثيل وليوجي أييد منظييور مين اجتمياعي و سياسيي البياعث يكيون قد

و الييوطني الحكييم ضيد ثييم اليابيياني السييتعمار ضيد الصييين في تونج ماوتس
.  الصين في شيوعي نظام بإقامة حروب تلك انتهت

جهيياد مثييل اجتماعييية إبعيياد أو سياسييي مفهييوم ذو دينييي البيياعث يكييون قييد
ضييد ليبيييا فييي المختار عمر جهاد و الروسي الحتلل ضد قازقستان مسلمي
فييي . و الييروس الحتلل ضد أفغانستان في الجهاد أخيرا و اليطالي الحتلل

. البروتستانتية النجليزية السيطرة ضد الكاثوليك ايرلندا ثوار حرب أوروبا
 العصابات     لحروب     العالمية     الهمية

السييتعمارية لليدول بالنسييبة قصيوى أهمييية ذا موضييوعا العصابات حروب تمثل
روب هيذه كيون بسيبب الكيبرى اسيترداد فيي الضيعيفة الشيعوب أداة هيي الح
. حقوقها

حييروب تطييورت قييد و المواقييع ميين كييثير في الكيدة فعاليتة السلح هذا أثبت و
و أصييوله لييه فنييا و علمييا أصبحت بحيث القرن لهذا الثاني النصف منذ العصابات

. مقاومتها المستحيل من لصبح بدقة طبقت لو التي قواعده
ة فيي الضعفاء أداة كونها في العصابات حرب خطورة تأتي و . و القويياء مواجه

و العييوام يطبقهييا أن يمكيين يسيره تكتيكات و المادية الوسائل ابسط باستخدام
قوى بين و بينهم القائم التوازن يقلبوا لكي قبل العسكري العمل يحترفوا لم من

المريكييي الجيييش انييدحار كان ذلك على المثلة آخر . و حديثة و نظامية عظمى
عييدة بييدأها ثييورة أمام كوبا في باتيستا حكم نظام سقوط . و فيتنام فلحي أمام

مسييافة علييى تقييع الييتي أمريكا من المدعوم نظامه ضد عسكريين غير أشخاص
أمييام السييوفييت يعييانيه الييذي العسييكري و السياسييي الحييراج أخيييرا . و قريبة

. العسكرية الخبرة عديمي المسلمين فقراء من أفغانستان مجاهدي
حييروب تجييارب دراسيية علييى المعنييية العييالم دول فييي خاصيية دوائيير تعكييف و

. رقعته اتساع على و كله العالم في العصابات



أكبرها - و الحالية تجاربه حتى و العسكري الفن هذا نشأة منذ الزمنة باختلفا و
. أفغانستان تجربة الراهن الوقت في

ذات عصابات أيدي على أوروبا في الفن هذا في الحادث التطوير دراسة كذلك و
. اليابان - ثم ايرلندا و إيطاليا و ألمانيا في فاشية أو يسارية ميول

 المترامييية المصييالح ذلييت للدول بالغة أهمية ذلت العصابات حروب دراسة و
الشييعوب ثييروات اسييتنزافا اسييتمرار و دوامهييا ترجييوا الييتي و العالم أرجاء في

السييبل أفضييل تحديييد هو الدراسات هذه هدفا فان . لهذا شعوبها رفاهية لصالح
معرفة إلى تهدفا أحيانا . و الشعوب بها تقوم قد التي العصابات حروب لفشال
المعسييكر وجييه فييي القلقييل أثنيياء فييي الحييروب هييذه لسييتخدام السبل أفضل

.  المضاد
مسيياعدة - و الجنوبييية أمريكييا فييي العصابات حروب مساعدة روسيا تحاول كما

. الوسط الشرق و أوروبا في اليسارية العصابات
تسييخيره و نتييائجه علييى اسييتحواذ و الفغيياني الجهيياد مسيياعدة أمريكييا تحاول و

. السلمي دورة تعطيل و المنطقة في مصالحها لخدمة
روسيا و أمريكا من متناقضين بموقفين دوما ستواجه العصابات حروب فان لهذا

تلقيي فقيد منهمييا كل مصيالح خارطه على الجغرافي الحروب هذه موقع حسب
و الييدعم تقييدم الييتي تلييك حييتى لكيين . و الخييرى ميين القمع و واحدة من التأييد
ليييس و العييالم في الستعمارية مصالحها يخدم إطار في إل ذلك تفعل لن التأييد
. الجهادية أو الصغيرة الحروب تلك على القائمين أهدافا لخدمة
:     السلمي     للعالم     العصابات     حروب     أهمية
بشييكل أمييا الكييبيرتين القييوتين سيطرة نطاق تحت بالكامل المسلمون يقع   

الحتلل تحييت الرازحييين الوسييطى أسيييا مسييلمي حال هي . كما مباشر احتلل
تحييت أغلبهييم في الواقعين أفريقيا و آسيا و العربية الدول مسلمي . أو الروسي

و القتصييادي ( السييتعمار المريكييية المبريالييية . أو المريكييي الستعمار هيمنة
لجييش مباشيرة سيييطرة تحيت واقعيون أما المسلمون كان لما ) - و السياسي

بعييض فييي - كمييا مسييتترة عسكري قواعد - أو أراضهم على جاثم أجنبي احتلل
السييلمية الشييعوب تلييك أن - أو أفريقيييا و آسيا في أخرى دول و العربية الدول

تحييت و العظميى اليدول لصييالح تحكييم مسييتبدة حكومات سيطرة تحت الواقعة
. أوامرها

تعلييم إلييى حاجيية الشييعوب ) أكييثر نسييمة ( مليييار السييلمي العالم شعوب فان
و العظمييى العالمييية الكفيير قييوى لمواجهيية العصييابات حييرب فنييون و قواعييد

. الرهاب و بالقمع المسلمين دول تحكم التي الصغار الطواغيت
و القتصييادية مقييدراتهم علييى الكفييار سيييطرة فييي المسلمين تخلص كان لما و

السيييطرة هييذه عبر المسلمين عقائد على الكفار تأثير إلى /أ بالضافة السياسية
الكفيير إلييى تييؤدي الكفار فموالة أساسيا شرعيا مطلبا يعد المر /أ هذا المحكمة

. ؟ لهم الكامل الخضوع بال فما
) أمير الجهاديية ( الحيرب العصيابات بحيرب المعرفيية عليى الحصيول فييان لهذا

. لهم الخضوع و الكفار موالة بعدم المر قوة نفس له شرعي
علييوم علييى الحصييول أهميتهييا فييي يعييادل المعرفيية هييذه علييى الحصول حكم و

. ذاتها السلمية الشرعية
:     العصابات     حرب     قوة     أسباب

العصييابات حييرب رجييال عليهييا حصل التي الباهرة النتائج تلك المدهش من يبدو
. جانب كل من الخطار بهم تحف و بالسلح التجهيز و التدريب يعوزهم الذين



حيرب تحصييل لكيي و مدربية نظامييية جيوش و مستقرة حكومات تواجههم بينما
تييوافر من لبد أهدافها تحقيق على قادرة تكون و القوة تلك مثل على العصابات

:- أهمها خصائص عدة
متكامليية عقيدة أو اجتماعية و سياسية ( مبادئ واضحة     فكرية     قاعدة     وجود:  أول

فييي الحاسييم و الول العامييل هييي العقائدييية أو الفكرييية القاعييدة ) هذه واضحة
. الصلبة قاعدتها و العصابات حروب

القاعدة هذه فعلى لهذا الواقع أرض على بنفسها نفسها تحقق ل الفكار أن على
العقييدة أو الفكرة تترجم التي الفعالة المادية الكيانات من سلسلة تقام الفكرية

التنظيييم و القيييادة هييي المادييية الكيانييات . هييذه الفعييل و الحركيية ميين تيار إلى
. الجهاديين

مع الشورى بمبدأ تعمل أنها جماعية كونها من يقصد  و:     الجماعية     القيادة:-  ثانيا
. العام للقائد الكاملة الصلحيات إعطاء

ل . بحييث تطبيقييا و ملوكييا كامييل بشييكل الفكييرة فيها تتمثل أن لبد القيادة هذه
للحركة قيادتها طريقة أو الخاصة أفعالها و المعلنة مبادئها بين فاصل هناك يكون

. الواقع الحرب نواحي ) في العصابات حرب ( أو الجهادية
الجهادية الحركة كل على سلبيا ينعكس تصرفاتها و القيادة سلوك في خلل أي و

أن القيييادة . فعلييى انهيييارا يصبح و القواعد عند يتضخم ) و العصابات حرب ( أو
. و عنييه تحيييد إل و الجهادييية للحركيية الفكييري - بالمنهج بصرامة - و نفسها تلزم

. الجهادية الحرب في للنصر رئيسي مفتاح الموهبة و الكفاءة ذات القيادة
. و منظميية غييير حربييا وهليية لول العصييابات حييرب تبييدو قييد:-      التنظيييم:-  ثالثا

ع لكنها " و نظامية غية " حرب أنها الصحيح ارم لنظيام تخض بيه ييوحي ل قيد ص
بغييير يتحركييون و متنييافرة ملبييس يرتييدون الذين العصابات حرب مقاتلي منظر

. لنظامية الجيوش وحدات في الناس تعود ما عكس . على انضباط
العمل استراتيجية أول تحدد التي القيادة لنشاء التالي المر هو التنظيم تكوين و

لهييذه المناسييب التنظيييم بنيياء فييي تشييرع ) ثييم العصييابات حييرب ( أو الجهييادي
. الستراتيجية

محييوري و العقائييدي أو الفكييري الموقييف هو أساسها يكون عصابات حرب أي و
ميين أساسييا بتكون التنظيم فان لهذا السياسي و العسكري المجالت هما عملها

:- رئيسيين فرعين
. العسكري أ_ التنظيم

. السياسي ب_ التنظيم
. العامة القيادة أقرتها التي العليا الستراتيجية بتطبيق الفرعين كل يقوم و

- مييؤمن فعييال - قييوى منضييبط تنظيم بدون جهادية حرب نجاح المستحيل ومن
. يخوضها التي الحرب بأهدافا

) علييى الجهادييية الحرب ( أو العصابات حروب تعتمد:     القتصادية     القاعدة:  رابعا
تكييون - و باحتياجيياتهم المقيياتلين وإمداد التمويل و التسليح في الذاتية مصادرها
الكتفيياء لكيين و ثييانوي و مسيياعد - عامييل توافرها حال - في لخارجية المعونات

. الساس هو الذاتي
البيئيية مييوارد علييى العصييابات رجييال ميين المحارب يعتمد التقليدي الوضع في و

للختبيياء الملجيياء و الملبييس و الطعييام ميين الشييعب إفييراد تبرعييات و المحلييية
. . . الخ المعلومات ومصادر

المييداد خطوط على العتماد يقلل الشياء هذه مثل في المحيط على العتماد و
. التجويع و المحاصرة مخاطر و الجيش لغارات عرض اقل تكون و



أن . كمييا ضييرورية بمعييدات لخيير آن ميين وحداته بإمداد القتالي التنظيم يقوم و
إجمييالي بييين الموازانيية القيييادة تحيياول - و تكلفه ذو أيضا هو السياسي النشاط
الييذاتي التمويييل على قدرتها مستوى فوق نشاطها يتسع ل بحيث الحرب نفقات
القيييادة هييذه اضييطرار . أو المعلييي للعجييز نتيجيية النشيياطات هذه توقف مخافة
ميين حتمييا ذلييك يتبييع . بمييا الخييارج ميين مالييية معونات طلت نحو للسعي نفسها
. نفسها الجهادية الحركة أهدافا مع تتماشى ل شروط و لمطالب رضوخ

النشيياط بداييية قبييل - تسييعى العصييابات حييرب - أو الجهادييية الحركيية قيييادة و
هيئيية - علييى مييا بشييكل محييددة و ثابتيية تمويييل مصييادر تييأمين إلييى العسييكري
. المقاومة حركة مع المتعاطفين و العضاء من اشتراكات

النشياط . أميا الحركية لصالح تدار الخارج أو الداخل في اقتصادية مشروعات أو
و العتيياد و بالسييلح ذاتيييا نفسه تموين إلى العمليات أثناء في فيسعى العسكري

- فيكييون المييدى الطويليية الحييرب حاليية فييي ذلييك و الخصييم مخازن من الدوية
و - فسييلح نفسييه العييدو هييو العصييابات حييرب رجييال لتموين الساسي المصدر
. العصابات مقاتلي رصيد و احتياطي هما العدو مخازن

ح أن كما ة - مين المحيررة المنياطق ري ي زراع - فيانه صيغير صيناعات أو ورع
وارد تنمية في يساهم ة م غط عيدم مراعياة ميع الحرك ى مادييا الض الح عل مص

الشييعب عاميية فمسيياهمات الجهادييية للحركة لنهم و استمرار لضمان الجماهير
فييي القتصادي النشاط على تفرض قد التي الضرائب . و طوعية تكون أن يجب

النيياس يضييطر ل حتى للغاية ميسرة و معقولة تكون أن ينبغي المحررة الراضي
( حييرب الجهادييية بالحركيية الضييرر أفييدح يوقييع ممييا المنيياطق تلييك هجيير إلييى

تسييتحيل بيدونها الييتي الحييياة بيئيية هييي لهييا بالنسييبة الجميياهير ) لن العصييابات
" لهييذا الميياء هييي الجميياهير و السييماك مثييل العصابات حرب " رجال المعيشة

. أي السيمك ليمييوت الميياه تجفييف هييو العصيابات حيرب مقاومية مبادئ فمن
ال فيهيا ينشط التي المناطق من الجماهير تهجير ر و العصيابات رج النياس حص

فعييل ( كييذلك المقيياتلين لتصفية للجيش الفرصة لتاحة جبرية تجمع مناطق في
) . أفغانستان في - الروس ليبيا في اليطاليين - و ماليزيا في النجليز

العصييابات حييرب ميين الشييعبي  الموقييف:     الجميياهيري     التأييد     و     العصابات     حرب
تمامييا متماشييية الحييرب هييذه أهدافا تكون أن أول . فلبد للغاية أساسية مسألة

مسييتعمر طييرد إلييى مثل تهدفا الحرب كانت . فإذا تطلعاته و الشعب رغبات مع
عنصييري تييوفر لييو و " حييتى بنجيياح الجهادييية الحييرب تنشب أن يمكن فل أجنبي

جيييش طييرد و للمقاوميية مهيييأ الشييعبي الشييعور يكيين لم " ما التنظيم و القيادة
. بالقوة الحتلل

يمكيين فل القنييوط و اليييأس يسييودها و سييلبية الجميياهير مشيياعر كييانت إذا أمييا
مثييل مشكلة لمعالجة المثل الطريق . و ناجحة جهادية حرب في عندئذ الشروع

الجماهير عواطف استشارة في السياسي جهودة الجهادي التنظيم يركز أن تلك
. المحتل لمقاومة حماسها الهاب و

و المتبلدة المشاعر تلك إيقاظ في جريئة عسكرية عمليات عدة تساعد قد و   
.  المقاومة نحو دفعها

د و تنظيمهيم حسين ) و ( المجاهدين المقاتلين صفوفا وحدة فان كذلك توح
علييى كثيرا تساعد القتالية نجاحاتهم و التنظيمي و الخلقي انضباطهم و قيادتهم
تسييهيل و الميياديين العييون و المساعدة تقديم و نحوهم الشعب جماهير التفافا
يعمييل أن . ولبد لهم الضرورية المعلومات تقديم و المجاهدين المقاتلين تحرك

سييبيل في نبلء كمقاتلين الجماهير أمام مثالي بمظهر الظهور على المجاهدون
. الضيقة الشخصية الهتمامات تتعدى عامة قضايا و أهدافا



الهييالي حقييوق رعاية ) على العصابات حرب مقاتلي ( أو المجاهدون يحرص
عييدم يراعييي . و جزئييي أو كلييي بشييكل سيييطرتهم تحييت الواقعة المناطق في

بدون للخطر أمنهم تعريض . أو المالية بالعباء كواهلهم أثقال أو الهالي إرهاب
. داعي

الغييارات تلييك مثل على والرد المعتدية للقوات النتقامية الغارات من حمايتهم و
.  وردعها

أهييدافا الجميياهير تلقييين . و تنظيمهييا و المحييررة للمنيياطق الخييدمات تقييديم و
فييي النخييراط و معهييا التعيياون علييى تشييجيعهم و مراميهييا و الجهادييية الحركيية
. صفوفها

الجواسيييس مع التهاون إلى حال بأي يؤدي ل الشعب جماهير لرضاء السعى
و المجاهدين هيه من يزيد الناس أمام بهم الرادع الجزاء إيقاع أن . بل الخونة و

. القضية خيانة نحو تنجر التي الضعيفة النفوس في يلقى
إلييى تحتيياج و المييدى طويليية حييرب ) هي العصابات ( حرب الجهادية الحرب

تلييك مثييل الجميياهير تتحمييل أن يمكيين ل . و طويييل لييوقت و كييبيرة تضييحيات
تلييك بمصييالح وثيقييا ارتباطييا ترتبييط الجهادييية الحركيية تكيين لييم مييا التضييحيات

و المقيياتلين شجاعة فان . كذلك الناس أذهان في واضحا ذلك ويمكن الجماهير
حييتى المعركيية فييي صييموده يييدعم و الشييعب معنويييات يقوى نبلهم و بسالتهم

. نهايتها
العييالم فييي التغيييير أمييل هي السلمية  الحركة: -     الجماهير     و     السلمية     الحركة

طاغوتييية إليى تحيولت الييتي الحكييم نظييم إليى الشيرعية إعادة بهدفا السلمي
الكفيير لييدول نفييوذ مناطق و أسواق و مراتع إلى السلمي بلد تحول . و متجبرة

. العظمى
بعد المسلين بلد في نبتت التي الفكرية و السياسية الحركات جميع فشلت قد و

تلييك لشييعوب النسييانية الكرميية ميين شييئ إعييادة فييي العثمانية الخلفة سقوط
العشييائرية و العلمانييية و الوطنييية و القومييية دعيياوى فان العكس . بل المنطقة

ى أدت كلهيا ن مزييد إل ذل و الخضيوع و الضيياع و النحطياط م دول ال ر ل الكف
. العالمي

سييتعاده ل السلمية الحركة شباب أمام الرئيسية الداة الجهادية الحرب تعتبر و
العقيييدة ذو الضييعيف أداة الجهادييية الحييرب . باعتبار أراضيهم على السلم مجد

. فكريا و معنويا المنهار و ماديا المتورم المتجبر الطاغوت . أمام القوية و الثابتة
خاضييتها حيييث القرن هذا من الثاني النصف في فعاليتها الوسيلة تلك أثبتت قد و

- - المغييرب ( الجزائيير السييلمية الشييعوب بعييض بينها . من بنجاح شعوب عدة
،36 عام فلسطين  - ثيم1951 عييام السيويس قنيياة معيارك فيي  - مصير38  

النجيياح إلييى السييلمية الجهادييية الحركيية افتقييار لكيين ) و مييؤخرا أفغانسييتان
ؤة الجماعية ( القيادة الساسية - القتصيادي - السيتقلل الفعيال التنظييم الكف

) .  قيادتها على القدرة و بالجماهير الصلة عمق
السييلمية الحركييات انتبهييت قييد . و النحرافا أو الفشل إلى الحركات بتلك أدى

إلييى الكييافي النتباه تعط لم لكنها و التنظيم و القيادة عنصري أهمية إلى مؤخرا
إلييى اللجييؤ حييال فييي خاصيية الطييواغيت مييع المواجهيية عملية في الجماهير دور

الحركة أن الملحظ . و الجهادية الحرب طريقة على المسلحة المواجهة أسلوب
الرئيسييي الكيان فهم المتعلمين و المثقفين طبقة نطاق في محصورة السلمية

. السلمية للتنظيمات
. التعييالي و الجفاء مطابع الناس عامة مع السلمية الجماعات علقة تتميز بينما

و خيياطئ موقييف أنييه إل أسييبابا لييذلك كان إن . و والمواجهة الصدام يكن لم أن



دعييم فييي رسييالتها أداء مين المسييلمة الجماهير تلك تستطيع حتى تداركه ينبغي
و الرض علييى اللييه حاكمية تحقيق و المور زمام استعادة نحو السلمي التحرك
. البشر رقاب في التحكم من نهائيا الطواغيت استبعاد

فييي الييدين مفهييوم انحييرافا إلييى راجييع الجماهير مع السلمية الحركة وجفاء
رافا و الخرافيات و البيدع                    كثرة و العامة اذهان العيام السيلوك انح

. السلم منهج عن
و بسييرعة حسمها في رغبة و صبر بنفاذ المشكلة تلك السلمي الشباب يعالج و

جميياهير و السييلمية الحركيية شييباب بييين كبير انفصال إلى ذلك نؤدي . و غلظة
المسلمين قاعدة بين تلحم هناك يكون أن المفروض من كان . بينما المسلمين

. السلمية طليعتهم و
. العالمي و المحلي الطغيان مع المواجهة لنجاح ضروريا شرطا ذلك باعتبار

النحييرافا أبعيياد شييرح السييلمي العمييل قيييادات تتولى أن المفيد من ربما و
الشييباب يسييتطيع . حتى السلمية للمفاهيم بالنسبة العوام احوال في الحادث
إلييى النيياس قيييادة . و ملئييم بشييكل اليدعوة بييواجب القيام و المشكلة معالجة
. الخرة و الدنيا في النجاة

منييذ الن عليييه هييو مييا إلييى وصييل حييتى العاميية أحييوال في النحرافا بدأ لقد
الراشيدة الخلفية مين التحييول و السلمية أصولها عن الحكم مؤسسة انحرافا

تكرست و الزمن بمرور النحرافا اتسع و الشرخ تزايد . و العضوض الملك إلى
تييم . و الحييياة و الحكييم فييي السلمي التصور و الحاكمة المؤسسة بين الفرقة
اتسييعت الذي الحاكم تصرفات أو الحكم نظام على الرقابة من نوع أي استبعاد

ل غالبييية و الحكييم و الييثروة تلييك النخبة من طبقات لتشمل حوله الفساد رقعة
. مطلقا تحكم ل و اليسير إل تملك

الييذي الدين على ) تسيطر عرقية طبقة أو ( عائلة الحاكمة المؤسسة أصبحت و
بحمييد تسييبح كلهييا مسيياجد و مييدارس و علميياء ميين مكونيية مؤسسيية إلى تحول

. الشرع خلفا على ولو أمر كل في تطيعه و السلطان
و الدينييية التصييورات في النحرافا /أ نشوء العصور مر /أ على الحكام ساعد قد و

. الفرق بين الصراع و الجدل و الخلفات كثرة و الخرافات و البدع ظهور
إلييى الدوليية فييي تحييول و العامة الحياة من تماما وانسحب السلم دور تقوقع و

خييط لدفع إل الحاكم يرفعها يكن لم الجهاد راية . حتى احتفالت و بدع و طقوس
دول علييى سييلطانه بسييط فييي منه رغبة . أو خارجي معتد من ملكة على رداهم

أوروبييا وسييط إلييى وصلت التي الهائلة العثمانية الغزوات . حتى ضعيفة مجاورة
والحديييد النييار زخييم يماثييل الشييعوب إقناع و الدعوة في بزخم مصحوبة تكن لم

بييه /أ بقييوم تقريبييا الييدعوة من /أ الخالي العنف إلى اقرب كانت . و صاحبها الذي
.  لعقيدتها الدعوة تحسن ل و كثيرا عنه تفقه ل لكن و للجهاد متحمسة جيوش

وفرقييت الكفيير فييي ولغييت الييتي الضييالة الفييرق . و الصوفية البدع تشجيع تم و
عن السلم استبعاد يتم حتى أضلوا و انحرفوا حكام بمباركة ذلك . كل الصفوفا

. شهواتهم شاءت كما ليحكموا لهم يخلو و العامة الحياة
" اتاتورك اليهودي يد على العثمانية الخلفة سقطت عندما أنه النتيجة كانت و   

. للرثاء يدعو بشكل باهتا التركي الشعب رد " كان
علييى منحرفين سلطين فيها غيبة التي الغيبوبة في غارقا التركي الشعب كان و

جاسوس قاد . فقد أمر و أدهي فعلها رد فكان العربية الشعوب . أما القرون مر
هذا أقم !! " و التركي " الستعمار !! " ضد العرب " الثوار جنسيا شاذ بريطاني

حسيياب علييى الوروبييي للكفيير بييالوجود و بييالولء تييدين متهافتيية دويلت الشيياذ



إسييلمية ثييروات أضيياع المسلمين على متسلطا عشائريا حكما فأقامت السلم
. مقدمة بقاعا و هائلة

ي يتم لن العقائدية و الفكرية العاهات هذه من العامة علج إن ت ف قصيير وق
. المد طويل تعليمي و تربوي منهج إلى يحتاج بل
ترعى التي الراهنة الطاغوتية النظم ظل في المنهج بهذا القيام المستحيل من و

قييوة بيأي تبطييش . و تسيينمية و تباركية و العاميية أوساط في الموجود النحرافا
ن النياس هدايية و المظليم الطريق أضاءه تحاول مستنيرة إسلمية لل م و الض
. الفساد

اللييين و بييالرفق الجميياهير هييذه يأخييذ أن لبييد السييلمي الشييباب فييان هذا على
الجتميياعي السييلوك فييي قييديم لنحييرافا تاريخييية ضييحية الجميياهير هذه باعتبار

و الرض علييى الله حاكمية يحقق الذي الشرعي السلمي منهجه إلى للمسلمين
. أفواجا الله دين إلى الناس لعودة حكم يزيل

يعمييل . أن لظروفهييم مقيدرا بالعامية شيفوقا يكون أن السلمي للداعية لبد
- معهييم حييياته فييي يندمج ان و الطويل المدى على و بالتدريج فهمهم تغيير على
. و محبيية و بمييودة بل صدام بل و ببطء يغيير - و ثقتهم يكسب - و أخطائهم على

تييدري ل الييتي الجميياهير و الفقييراء مشيياكل تبنى على المسلم الشباب يعمل أن
ان و الطاغوتي العسف ظل في الحياة مطالب ترهقها التي و شئ دينها أمر  من

علييى العمييل و بحقييوقهم المطالبة و مظالمهم عن التعبير في الناس أداة يكونوا
للعاميية يوضييحون فييانهم ذلييك تعييذر إذا . و حالنا المتاحة القنوات عبر استردادها

السييلم به يأمر بما ذلك يقارنون . و الطاغوتي النظام في القهر و الظلم طبيعة
الحييرب نشييوب عنييدها الييدارين فييي سلمة و نجاة السلمي النظام أن كيف . و

بييل اللزميية المسيياعدات و الضييرورية التضحيات الجماهير هذه ستقدم الجهادية
. التوحيد دولة يقيم و البلد يفتح و السلم رايات يحمل من صفوفها من سيخرج

أن العصييابات حييرب خييبراء  يقييول:     الجهادية     الحرب     في     للجماهير     الفاصل     الدور
. لها الحقيقي البطل هي و الحرب تلك تصنع التي هي الجماهير

) .  للسمك الماء دور ( مثل للمقاتلين بالنسبة للعمل صالح مناخ من توفره بما
يمنييع الييذي المييان حييزام هييو الشييعب و المجاهييدين بييين القييائم الربيياط هييذا و

. مضادة عصابات حرب شن من المستبدة الحكومات
و الكمائن و الليلة الغارات مثل العصابات حرب رجال تكتيكات إتباع اليسير فمن

. .. الخ القواعد عن البعيدة العارات
و بهييا تقوم أن النظامية الجيوش في الخاصة للقوات يمكن التكتيكات هذه فمثل
الحرب بداية منذ صعب موقف في نفسها تجد عام بوجسه النظامية القوات لكن

ة غيير مرتعبية متيوترة حكومة بحماية تقوم هي ناحية فمن الجهادية بسيبب متزن
. ضدها العصابات حرب نشوب

المدن عن الدفاع مثل الدفاعية بالمهام مثقلة الجيوش تلك فان آخر جانب من و
- السييكك - المطييارات المواصييلت - طييرق والقتصييادية الصييناعية - المنشييآت

القواعييد مثييل البحتيية العسييكرية الهييدافا حماييية جييانب إلى هذا .. الخ الحديدية
. المخازن و التموين خطوط و المخافر و العسكرية

عنييده ليييس و الريييح مثل ينزلق العصابات رجل بينما الجيش كاهل يثقل ذلك كل
مهلة أسلحته . و متطورة مواصلت وسائل ول قواعد ل و منشآت ل عنه يدافع ما
أو إسييقاطها يمكيين طائرات لديه فليس خاصة حماية أو كبيرة عناية إلى تحتاج ل

الضييرورة حييالت فييي . و الييذخائر و الوقييود من ضخمة كميات إلى تحتاج دبابات
و عنهييم تمييييزه يمكيين فل الشييعب جميياهير بين يذوب المقاتل هذا فان القصوى

ن ييذوبوا أن المستعمر أو الحكومة لعملء يمكن ذا لكين و الشيعب أفيراد بي ل ه



مجييرد إلييى يحييولهم - بييل عصييابات حييرب مقيياتلي - أو مجاهييدين إلييى نحييولهم
جانب من العقيدة و المبدأ اعتناق على يتوقف الحالتين بين الفارق . و جواسيس

. العادلة قضيتهم في معهم الشعب تجاوب و المجاهدين
الشييعب تعييون بدون و الجهادية الحرب نشوب يمكن ل الشعب تعاطف بدون

القضيياء يسييهل معييزول طريييق قيياطع مجرد إلى العصابات حرب مقاتل يتحول
. الشرطة دوريات بواسطة عليه

نحييو للهمييم مثير و الطواغيت لسقوط مبشر و عليا لمثل داعية هو الجاهد أن
ميين جزء الطاغوت ضد القتالية عملياته و للسلم حياة . و إسلمي نظام إقامة
نظام إقامة نحو المسلمين عوام دعوة

إليه تنضم عندما عملة في نجاحه قمة تأتي و صحيحة إسلمية حياة . و إسلمي 
عجييزه أظهييرت و أنهكتييه الذي الطاغوتي النظام على للجهزة المسلمين جموع

. الظافرة الجهادية الحرب
   الجتماعية     الشروط

   ناجحة     جهادية     حرب     لقيام
دة الجهاديية الحيرب لظهيور المرشيح المجتميع في تتوافر أن لبد فات ع مواص

 الحرب هذه نجاح تكفل
ذلك يرافق مزعزع و ضعيف خارجيا و داخليا للدولة العم السياسي :- الوضع أول

آخيير بمعنييى . و القتصيياد فييي ضعف و الداخلية الجتماعية التوترات في تصاعد
. الداخلي - الوضع - القتصاد السياسة حمالت في الدولة في واضح ضعف

غييير و حرييياتهم و الفييراد حقييوق علييى معتدييية طاغييية مسييتبدة :- حكوميية ثانيا
. المشاعر لتهدئة قيمة ذات تنازلت لتقديم مستعدة

بإصييلح المرتبطيية والقتصادية الجتماعية و الخلقية الدينية المثل :- وضوح ثالثا
بالتضييحية جديرة إسلمية أسس على الدولة في القتصادية و السياسية الوضاع

. السكان جانب من
الحركيية بييدء علييى قييادر كفئييوة قيييادة ) ذو عسييكري ( سياسييي :- تنظيييم رابعا

تحقيييق و الشييعب قيييادة فييي جييدارته أثبييت قد التنظيم هذا يكون أن و الجهادية
. إسلمية ومبادئ أسس على الجماهير أهدافا
- الشيعب من المتردد القطاع تشجع جهادية حرب لنجاح إمكانية :- وجود خامسا

ضد ناجحة عمليات يشن أن الجهادي للتنظيم لبد - لهذا البداية في الكثرية وهم
موقف يحدد بدايتها في العمليات هذه فشل أو نجاح . و الستبدادي الحكم قوات

. الجماهير من الكبر القطاع
تراعيهييا أن يجييب هاميية سياسييية  قاعييدة:-     الخييارجي     العييدو     و     المحلييي     الهييدفا
عييدو إلييى النظييار تييوجيه الفضييل : " ميين تقول القاعدة هذه السلمية الحركة
"  الداخلية القاعدة في اتحاد و إجماع على للحصول خارجي

وراء ميين قادميية خارجييية تهديدات برزت إذا الشعب صفوفا توحيد السهل فمن
أكيبر مصيدرا تكيون الهشيه الداخلييية الوضياع ذات اليدول فيان . لهيذا المحدود
شيين إلييى تلجييأ قد الكبرى الدول . حتى أخليا المستقرة الدول تلك من للحروب

أنه نلحظ . لذا حدتها و تهدد داخلية أزمات بوادر لديها ظهرت إذا خارجية حروب
فإنهييا السييلمية للحركيية انتقامية ضربة الطاغوتية الحكومات توجه مرة كل في

مين أميوال تتلقيى بأنهييا الدعيياء و الجميياهير عيين الحركية هيذه عزل إلى تسعى
. خارجيين أعداء لمخططات وفقا تعمل و الخارج

حملتهييم وجهوا هم إذا بنجاح السابقة القاعدة من الستفادة للسلميين يمكن و
. خارجي عدو - ضد الجهادي العمل بداية عند العسكرية ضرباتهم - ثم الدعائية



. الهييدفا ذلييك على الثور الحالية السلمي العالم ظروفا في الن السهل من و
. اقتصاديا و سياسيا العالمية الكفر دول لسيطرة خاضعة الدول تلك فجميع

التييأثير . و الشييارع لرجييل تمامييا ملموسيية الجنبييية السيييطرة و التواجييد و
. الحياة مرافق كافة في دليل إلى يحتاج ل السلمية الشئون على الستعماري

بشييكل فسييادا فيهييا يعيثييون لليهييود مرتعييا أصييبحت السلمية الدول أكثر أن بل
و سيمع تحيت عمييق سيرى بشيكل . أو العلية التفاقات و القانون يحميه جهري

إلييى منتسبة و صهيونية ميول ذات بعناصر المزدحمة الحكم أجهزة تواطؤ و بصر
) . .. الخ ليونز ، ( روتارى المختلفة اليهودية المحافل

للحركيية يضيمن الخيارجي الهيدفا هييذا نحيو الساسييي المواجهيية تيييار تحوييل و
: التالية الميزات تحقيق السلمية

دول علييى تمامييا تعتمييد الييتي الطاغوتية للحكومات الساسي المرتكز ضرب.1
العظمييى الدول عن نيابة بشعوبها والبطش حكمها تثبيت في العظمى الكفر

. السياسية و القتصادية لمصالحها تحقيقا و
مموليها كذلك و بها الجانب أسيادها ثقة و الطاغوتية الحكومات هيبة إضعافا.2

. اليهود
تتحييرك سييوفا الحكومييات . فهييذه شييعوبها عيين الطاغوتييية الحكومات عزل.3

اللحادييية القوى مصالح لحماية بأسره الشعب و السلمية الحركة ضد بعنف
. المسلمين بلد في اليهودية و

تحمييى خييارجي عييدو مواجهيية في إسلمية قيادة خلف الشعبية القوى تجميع.4
. شعبها عن معزولة طاغوتية حكومة مصالحه

لنجيياح ضييروري شييرط هييذا و الشييعب لحركيية السييلمي التيييار زعامة تأكيد.5
. الحكم و القيادة إلى في السلميين

على الجنبي التسلط يكرهون الذين ضباطه و الجيش أفراد تعاطف اكتساب.6
فييي الساسييية أداتهييا هييو الييذي الجيييش تعيياطف السييلطة تخسيير و بلدهييم
. الرهاب و البطش

لهييذه قيييادتهم تأكيييد و شييعوبهم قيادة في السلميين لنجاح الطرق أيسر أن
المسييتعمر إليى الضيربات تيوجيه هيو الطاغوتيية الحكومييات عيزل و الشيعوب
هويتهييا عيين تكشف لكي المحلية الحكومات ترك ) و يهود و ( صليبين الخارجي

الصييليبين و اليهود لجل بشعوبها البطش و أسيادها عن بالدفاع ذلك . و بنفسها
.
فييي يؤكييد المحليييين الزبانية مواجهة على السلميين اقتصاد فان المقابل في و

الحكوميية بين عقائدي غير صراع و شخصي طابع ذات المواجهة أن العامة أذهان
الشخصييي الثأر و النتقام طابع له الصدام ان ) و ( السلميين الشعب من فئة و

أن قبييل المعركيية الطيياغوتي النظام يكسب و عزلتهم السلميين يؤكد هكذا . و
. تبدأ

الييدعائي الهجوم من المحليين الطوغيت استثناء تعنى ل السابقة القاعدة أن
. الجهادية العمليات أثناء العسكري أو

عنييدما و " الخييارجي الصليبي " اليهودي العدو إلى أول الضربات توجيه يعنى بل
بلد فييي العييالمي الكفيير مصييالح تحمييى أنهييا و حقيقتهييا عيين الحكوميية تعليين

أن بعييد المحليييين الزبانييية إلييى ضييرباتهم يوجهييون المجاهدين . فان المسلمين
الجيييش و الشييعب تعيياطف ضمنوا و هوياتهم كشفوا و شعبيا عزلوهم قد يكونوا

اسييتعادة إلييى تسييعى الييتي القائييدة القوة هم السلميين يصبح و السلميين مع
و الضيييقة الحييدود تتخطييى إسييلمية أسييس علييى الوطنييية الكرامة و الستقلل

. الشاملة السلم رحاب إلى بالحياة تنطلق



و الجهادييية الحرب لنجاح ضروري شرط السلمية بالجماهير الصلة عمق إن
. و اسييتحقاق و جييدارة عيين المسييلمين لجماهير قيادتهم تأكيد السلميين على
( صييهيوني الخييارجي العييدو إلى الجهادية الضربات توجيه ذلك إلى السبل انجح

) . صليبي
كمييا نتائجهييا أفضييل التي الضربات تلك على المترتبة السياسية الثار استغلل و

: الذكر سبق
اكتسيياب المسييلمين لجماهير السلميين قيادة - تأكيد الطاغوتية الحكومة عزل

. السلمية الحركة مع الجيش و الشعب تعاطف
عاميية انتفاضيية إلييى مراحلهييا إحييدى في الجهادية الحرب تحويل الممكن من

. و السلطة على الستيلء نحو المسلمين فيها تندفع و السلمية الطلئع تقودها
حد لوضع المسلمين الضباط من بطلئع الجيش فصائل نتحرك أخرى أحيان في

البعاد ذات العسكرية ضرباتها و الجهادية الحرب أنهكته الذي الطاغوتي للنظام
. المدروسة السياسية

و سييامية رسييالة ذو إنسان هو الجهادي  المقاتل:-     الجهادي     المقاتل     مواصفات   
- ميين واعييي - كمسلم يعمل فهو الواقع أرض على تحقيقها على يعمل عليا مثل
تتعييارض الييتي الرض على الله حاكمية مبدأ تحقق التي السلم دولة إقامة أجل
. المستبدة الطاغوتية النظمة كل معها
سييوى مييا - و الشييرعية ذات الوحيييد الدولة هي المنشودة السلمية الدولة تلك
يجييب طاغوتييية شيطانية نظم سوى ليست الشرعية تسدعى حكومات من ذلك

. الله منهج عن النسانية الحياة في خطيرا انحرافا تمثل لنها إزالتها
تصييرفاته و سييلوكه فييي تتجسييد و الول المقييام فييي داعييية الجهييادي المقاتل و

. أجله من يقاتل الذي و إليه الناس يدعو الذي السلمية النظام و السلم مبادئ
بالصييطلح سياسييية عملييية هي إسلمي نظام إحلل و طاغوتي نظام إسقاط و

. الحديث
سياسييي أثيير أحييداث إلييى غالبييا تهييدفا الجهييادي للمقاتل العسكرية العمليات و

و استضييعفهم الييذين نفييوس فييي هيبتييه ويكسر القائم الطاغوتي النظام يضعف
. المسلمين عامة من أرهبهم

ة ناجحية دعيوة هيو الجهادي المقاتل يحرزه نجاح كل و تقنعهيم المسيلمين لعام
. الطواغيت حكم على النقضاض و استضعافهم من التخلص بضرورة

تكييون أن طييبيعي و الجهادييية العسييكرية للعمليييات السييمى الهييدفا هييو هييذا
ى المحافظية مثل صرفه عسكرية أهدافا الجهادية العسكرية للعمليات أرواح عل
لحة على الستيلء أو المقاتلين دو ذخيائر و معيدات و أس مسيتلزماته وكافية الع

ميين المجاهييدون يتمكن لكي قواته نشر على العدو إجبار . أو تدميرها أو الخرى
. تدميرها و الصغيرة العدو وحدات على بها الهجوم و قواتهم تركيز
ابلييغ الجهادية للعمليات النفسي التأثير  يعتبر:     الجهادية     للعمليات     النفسي     التأثير

المخططين اعتبار في النفسي العامل وضع من لبد . و المادية تأثيراتها من أثرا
. العمليات هذه أمثل

تييثير و الطاغوتييية الحكومة نفسية في بليغا أثرا العمليات هذه تترك أن يراعي و
. واليأس والتخبط الحيرة و الشك فيها

الييذين مواطنيه ضد حرب في متورطا نفسه يجد قد الذي الجيش نفسية كذلك و
إلى تدفعه الحكومة . بينما تحقيقها في نفسه الجيش أفراد يطمع بمبادئ ينادون
ذات حيياربه قييوات أو عدو أمامه فليس تكوينه بحكم حسمها عن عاجز هو حرب
. مفهومة تشكيلت و كيان



المالييية العبيياء ميين تزيييد الجهادييية الحييرب لمواجهيية الحكومة إجراءات أن كما
. والدولي الداخلي وضعها يعقد و عليها الواقعة

للعمل الستراتيجية الخطوط  رسم:     الجهادية     الحرب     في     والتكتيك     الستراتيجية
ع ( أي التكتيييك بخصيوص . أميا الجهاديية القييادة مسئولية من هي الجهادي وض

. المحلية القيادات مسئولية من ذلك ) فان العملي التنفيذ موضع الستراتيجية
فجميعهييا الخصييوص هييذا في قيمة ذا شيء تعلم في المتخصصة الكتب تفيد ل و

قييابليتهم و أنفسييهم للمجاهييدين الساسييي الييدور يبقى و عامة مبادئ و تفاصيل
. الملئمة الستراتيجية تحديد و الستراتيجية . فوضع البداع و للبتكار

تحييدد الييتي هييي البتكييار علييى قييدرتها و التالييية القيادييية المسييتويات براعيية و
. ملءمة الكثر التكتيكات

أمييرا السييتراتيجية فييي العاميية وأسسها العصابات حروب مبادئ على الطلع و
ه حد في يعتبر ل لكن و الجهادية الكوادر و للقيادات ضروري يغنيى ل و كافييا ذات

. المجتهدة الممارسة و البتكار عن بحال
أجييل ميين المراوغيية و التملييص هو الجهادية الحرب لتكتيكات العامة القاعدة

جييانب ميين تخطيييط و عمييد عيين تطييول حييرب . فهييي المواجهيية أمد تطويل
و السياسييية و العسييكرية القييوة لبنيياء اللزم الوقت كسب بهدفا المجاهدين

. معنوياته تحطيم و الخصم استنزافا و إرهاق الخر الجانب على
- و العمييل جييوانب أحييد هو المجاهدين جانب من القوات نشر و المراوغة لكن و

الجيانب - أميا المجاهيدين قيوات عليى المحافظية إليى - يهدفا سلبي عامل هو
ي أساسا فيتمثل العسكري للعمل اليجابي وات تجمييع ف وجيه و الجهاديية الق ت

. الضعيفة الخصم نقاط لحد صاعقة ضربة
: هو للمجاهدين الساسي القتالي المبدأ

تنفيييذ عمليييات يعنييى هييذا " و العييدو قوة تدمير و الذاتية قوانا على " المحافظة
. والخسائر التكاليف من قدر بأقل المفيدة الجهادية العمليات

فييي /أ حتى مشهورة عسكرية تكتيكات المجاهدون يطبق ذلك تحقيق أجل من و
غييير كقييوات طييبيعتهم ميين النييابع الفريييد بأسييلوبهم لكيين /أ و النظامية الجيوش
. نظامية

:-  مثل التكتيكات هذه
- . - النتشار - الحشد - المبادرة الضاربة - الهجمات - الحركية المباغتة
السلمية     النتفاضة                            /أ     الثالث     الفصل
   عامة     أسس     و     مبادئ

بالتغيير بغرض السلطة على للستيلء الخرى الرئيسية الصورة هي النتفاضة   
. البلد في القائم النظام في الجذري

منظميية إسييلمية طليعة تخوضها التي الجهادية الحرب هي الولى الصورة كانت
. المسلمين من شعبي تأييد . ووسط مقتدرة قيادة تحت

الحرب لنشوب ذكرها سبق التي الشروط نفس توافر تستدعى النتفاضة و   
الملئميية الموضييوعية الظييروفا و الملئمة الذاتية . فالظروفا الناجحة الجهادية

روع قبل توافرها من لبد ي الش ة ف ي الذاتيية الظيروفا . و الحرك نتعليق ميا ه
لقييرار الشييرعي صييراعها لخييوض اسييتعدادها مييدى و نفسها السلمية بالحركة
. المتحكم الطاغوت قوى ضد الرض في الله حاكمية

و السييلمية بالحركيية المحيييط المجتمييع تقبييل مدى هي الموضوعية الظروفا و
. و فيييه المشيياركة و الجهييادي الصييراع فكرة لتقبل المسلمين جماهير استعداد
لمثييل العالمييية و القليمييية الظييروفا ملئميية أيضا الموضوعية الظروفا نتضمن

. الحركة هذه



التحييرك لبدء الموضوعية و الذاتية الظروفا ملئمة عدم الذكران عن غني و   
المحيطيية الظييروفا لنضاج العمل تكريس يعنى بل عنه التخلي يعني ل الجهادي
تغيير على العمل . أي الجهادي للتحرك موائمة أكثر تكون كلي السلمي بالعمل

. النسب إلى والموضوعية الذاتية الظروفا
 :     الضاربة     القوة
يتوقيف النتفاضية أو الجهاديية الحرب هما و التغيير وسيلتي من أي إختيار و   
. بها المحيط المجتمع و السلمية الحركة ظروفا على

في ستكون التي الضاربة العسكرية قوتها تشكيل منها يستدعى الطريقتين كل و
. الصدام ساعة تحين عندما إليها الحاجة أمس

مثل في الجهادي الستعداد أهملت إذا فادحا خطئا السلمية الحركة ترتكب   
. الظروفا هذه
لوقييف السييلميين علييى بييالبطش تييرد مييا سييريعا القائمة الطاغوتية النظم لن

الظييروفا فييي كييبير بشييكل تنتشيير الييتي حركتهييم اتسيياع و قييوتهم تنييامي
. الديموقراطية

بالسيلطة بطيش عليى بعنيف لليرد عسيكرية لقيدرة السيلميين امتلك عيدم و
. التنكيل و للبطش سائغة لقمة يجعلهم

الحركيية لفييراد خادعيية تكييون الديموقراطييية الظييروفا فييان الييوقت نفييس في
ضد القتالي الجهادي للعمل العداد فكرة بسهولة يتقبلون ل تجعلهم و السلمية

النظييم بشييرعية التسييليم هييو و اخطر هو ما إلى تجرفهم . بل الطاغوتية النظم
. القائمة

تصييبح و . إذ شييرعي غييير معنييى تأخييذ " و " الشييرعية كلميية عييم عند تنضخم و
ليسييت . و الوضييعية قييوانينه و القييائم النظام شرعية هي أذهانهم في الشرعية

الحركية ييدمر جسييم اعتقيادي خطيير هيذا . و الشيرعية وقييوانينه السيلم هيي
. الساس من السلمية

عامة ركون هو الديموقواطي المناخ في السلمي العمل يواجها أخرى صعوبة   
خادعيية صورة لهم يوفر الذي الطاغوتي النظام ظل في التراخي إلى المسلمين

دعييوة الظييروفا هييذه مثييل في الجهادية الدعوة تصبح و الشخصية الحريات من
. بييل أنفسهم السلميين من كبير قطاع فيهم بما الناس عموم من مستحبة غير
نتحييول و القييائم الحكييم شييرعية عيين للدفاع ينحاز قد السلميين من قطاعا أن

. الطواغيت صفوفا إلى تدريجيا
:     الصدام     قوانين     و     قواعد

. الحرب صور من صورة هو الطواغيت ضد الجهادي العمل    
انتفاضيية أم جهادييية حربييا كييان - سييواء الجهادي العمل فان تماما الحرب مثل و

محاوليية . و احترامهييا ميين لبييد الفنون من كثير له و حركته تحكم قوانين له فان
هييذا ترتكييب الييتي السلمية الجماعة هلك إلى تؤدي إهمال أو جهل عن تجاهلها
. الخطأ

و قييادات مشياركة ضيرورة إليى أخيرى ميرة نشيير القاعدة هذه هامش على و
مكييان أي فييي الجهادية الحروب خاصة الحربية للتجارب السلمية الحركة كوادر
العسييكرية مجالتهييا فييي الحييرب فنييون و قواعييد علييى للوقييوفا العييالم فييي

الحركيية علييى المسييتحيل فميين الخييبرات هذه على الحصول بدون و والسياسية
حكييم إقاميية أجييل ميين الطييواغيت ضييد ناجحا مسلحا جهادا تخوض أن السلمية
. صحيح إسلمي

فيمييا السييتراحة فترات - أو الديموقراطية مراحل في السلمي التنظيم حتى و
التنظيييم يأخييذ أن . لبييد آخيير و آن بين السلميين على تنصب التي المجازر بين



المعركيية حتمييية كييوادره أذهييان عيين يغيييب إل . و العسييكرية طييابع السييلمي
. الطاغوتي النظام مع المسحة

بييل الصدام فترات في فقط ليس العسكري العمل قواعد احترام من لبد كذلك
. حتمي لصدام عداد فترات هي التي السلم فترات في

بعيييدة مخططيية معركيية إلى يسعوا أن الباطل مع صراعهم في السلميين على
العفوييية و المغامرة نحو ينساقوا ل و الحرب قواعد يحترموا ان . و الرتجال عن
قيييادتهم و تنظيمهييم داخييل ميين نماما يأتي أن لبد الجهادية حركتهم تخطيط . و

أجهييزة أحييد يسييعى . فقييد الجيييش خاصيية الدوليية أجهييزة داخل من ل السلمية
قييد و الطييواغيت بييين داخلييي صييدام فييي السلمية الحركة استغلل إلى الدولة
و حركتهييا قييوة ميين يسييتفيد حتى لها بالنحياز يتظاهر و السلمية الحركة نخادع

الطيياغوتي وجهيية يظهيير بعييدها و السييلطة إلييى الصعود من تمكينه في تضحيتها
. سابقة عن كثيرا يختلف ل الذي

فييي طمعييا السييلمية الحركيية إليييه تنسيياق قييد الباطييل أجنحيية أحد مع التحالف
قييد تكييون بييذلك لكنهييا و للييوقت اخييتزال و بسييرعة المادية القوة على الحصول
للمسييار جييذريا مغيياير مسييار إلييى تحييولت و مبادئهييا أضيياعت و الييوقت أهدرت

. السلمي
ب اليتي العسيكرية المبادئ من العيداد أثنياء السيلمية الحركية تراعيهيا أن يج

الهجوم إلى التقدم . فقبل الحذر و الحيطة مبدأ هو القتال نشوب أثناء و للصدام
.  مأمن في المؤخرة تكون أن لبد

و السييلمية للقيوة العامية التعبئيية اتمييام مين لبيد الجهيياد فيي الشيروع قبييل و
الخطييط وضييع و ، جيييدا الصييراع ميييدان دراسة و الفعالية مراكز على السيطرة

. فعل القائمة الظروفا أساس على
مين تحدييدها سبق التي نفسها هي بانتفاضة القيام أجل من الملئمة الظروفا و

. الجهادية بالحرب القيام أجل
 الطليعيية تكييوين هييو الجهادييية الحييرب أو للنتفاضيية العييداد شييروط وأهييم

الكفيياءة ذات والقيييادة الممتيياز السياسييي و العسييكري العييداد ذات السييلمية
. والعلم

وليييس لشييعب كطليعيية السييلميين يتحييرك أن هييو الرئيسييي الحركيية وشروط
مجتمع في يذكر تغييرا يحدث أن التاريخ في استطاع حزب هناك . فليس كحزب

تعاطفهييا وفقد الشعب جماهير عن انعزل - إذا الحزب هذا قوة بلغت - ومهما ما
. المطلوب التغيير نحو قيادتها في هو وفشل معه

 جماهير عمل هو الجهادية والحرب : النتفاضة صورتيه في الجهادي العمل إن
خلفييه وميين معييه الجميياهير تتحييرك لييم مييا ينجح أن له يمكن ل أي حزبي وليس
نظيام فيي المطلييوب السييلمي التغيير أحداث أجل من المجاهدين قيادة وتحت
. الحكم

 يتجنبييه أن يجييب أحمق تخيل هي الحكم سدة إلى للقفز الحزبية المؤامرة أن
.  السلميون

ضييمان هييو . وهييذا حييولهم والتفييافه للشييعب قيييادتهم علييى أول التأكيد من لبد
وما الحكم إلى الوصول حالة في أيضا الستمرارية وضمان المواجهة في النجاح

. عويصة مشاكل مع ذلك يتبع
. النظامييية الحرب وبين بينها تميز معينة خصائص  للنتفاضة:     النتفاضة     خصائص

بييالتعبير الشييعبية الثييورة أو الهلييية الحييرب صييورة إلييى أقييرب هييي فالنتفاضة
. السياسي



بكثير تتمتع أنها إل الحروب وفنون لقواعد تخضع عام بشكل كانت وإن وهي   
. بها تتمتع التي الخاصة للسمات نظرا القواعد تلك تطبيق في المرونة من
القوانين أكراه تحت الجنود يخوضها النظامية الحرب فان المثال سبيل وعلى   

. أمييا الواميير طاعيية رفضييوا إذا بالرصاص رميا بالعدام تعاقبهم التي العسكرية
. العمليات في المشاركين جنودها عدد يقينا تحدد أن تستطيع فل النتفاضة في

معروفيية أسلحته تكون النظامي فالجيش والعتاد للسلحة بالنسبة المر _ كذلك
غييير بأسلحة تبدأ ما غالبا التي للنتفاضة بالنسبة تماما . والعكس ومتوفرة تماما

. البداية في سلح بدون - واحيانا كافية وغير ملئمة
 أن النظييامي الجيييش يسييتطيع الييتي الشييتباك لجبهييات بالنسييبة آخيير خلفا

بالنسييبة مؤكييدا وغييير مجهييول الميير يكييون النتفاضيية فييي ولكيين تمامييا يحددها
. الصدام يبدأ وكيف ومتى أين تحديد يمكن فل لقيادتها
دراسيية ميين لبييد النتفاضيية يميييز - الييذي التأكييد عييدم - أو المرونييه لهذه ونظرا

إجييراء جييانب . إلييى وتحليلهييا المختلفيية العييالم منيياطق فييي الحادثيية النتفاضيية
. المحييدد مجتمعهييا فييي السييلمية للحركيية الذاتية والتجارب الخاصة الدراسات
العمل أساليب استخلص في أساسي دور لها السلمية للحركة الذاتية والتجربة
.  لها الملئمة
ى:     المجهول     العنصر در  عل فيي المسيلمين جمياهير دور أهميية عليى التأكييد ق

والييتي المجهوليية العناصيير أكييثر أن على تجمع النتفاضات دراسة فان النتفاضة
الجميياهير موقييف هييو والفشييل النجيياح بين ومعلقا غامضا النتفاضة مصير تبقى
. منها

فييي الجميياهير مشاركة درجة على للتعرفا مؤكدة وسيلة الن حتى هناك فليس
يبقييى النتفاضيية ليشييوب والموضييوعية الذاتييية العناصيير تييوافر . مييع النتفاضيية

. به نجزم أن أحد نستطيع ل الذي المجازفة عنصر هو منها الجماهير وموقف
ل النجياح بسيكولوجية يسمى ما إلى هنا نشير أن ولنا    البدايية . فيان والفش

للنحيياز الجمياهير يشيجع سوفا وناجحة أولى ضربة وتوجيه للمجاهدين الناجحة
.  صحيح . والعكس إليهم

.  الفشل على يشجع . والفشل النجاح من مزيد إلى يؤدي فالنجاح
:     القرار     اتخاذ

 يحتاج قرار هو الباطل مع - العسكري بالصدام القرار اتخاذ فان حال كل على
حيث بالمسئولية الشعور دراجات أعلى ويستدعى الشجاعة من كبير مقدار إلى
طويليية لسيينوات مسييتقبلها كل بل السلمية الحركة مكتسبات بكل مجازفة أنه

. واحدة معركة في النجاح ورهن القرار ذلك على معلقا يكون ذلك . كل قادمة
 معينيية قواعييد تحدده ل الذي القرار هذا بمسئولية مكلفة السلمية والقيادة .

هييو الباطييل علييى الهجوم لبدء ملئمة بأنها والموضوعية الذاتية الظروفا فتقدير
النظرييية القييدرة هنيياك القيادة في اليماني الجانب . وإلى ومعقدة هائكة عملية

ل فرصييا يضيييع قييد المناسييب الييوقت اغتنييام في والتردد  القيادة لهذه والعملية
.  شئ كل يتلف قد القرار اتخاذ في والتعجل بسهولة تتكرر

 وكييوادر قيادات فيه يقع الخطأ . وهذا وقدراته الباطل قوة تضخيم الخطر من
. التردد أورثتها بدرجة مرارا للبطش تعرضت إسلمية
أن . كمييا الصدام نحو للحركة الملئمة الظروفا ضياع إلى يؤدي الخطر وتضخيم

اهمييال إلييى ويييؤدي والخييبرة المعرفيية انعدام إليه تدعو الباطل بقدرة الستهانة
. فيه للنتصار المواتية الظروفا نضج قبل الصدام وتعجل العداد

 المسييلحة النتفاضة في والشروع المعركة في والبدء الصدام قرار اتخاذ عند
: شيئين من التأكد من لبد



. بنجاح الهجوم شن على المسلحة السلمية الطليعة /أ قدرة    الول
. المسلحة الطليعة لمساندة للتدخل الجماهير /أ استعداد    الثاني

وقييدراته المسلح التنظيم وتنظيم تدريب خلل منه التأكد يمكن الول _ والعامل
. النظرية وليست الفعلية

روح أن علييى تييبرهن مؤكييدة عملييية شييواهد ميين تقييديره يتييم الثاني _ والعامل
. الشعب لوعى حدث قد جذريا تغيرا وأن والستسلم الستكانة

شييواهد يقييدم لييم مييا للتضحية الشعب لستعداد برهانا يصلح ل المكتوم والتذمر
. للسلطة العنيف للتصدي عملية

بانتشييار شييواهد تؤييدها ليم ما بها عبرة ل للسلطة للتصدى الفردية الحوادث أن
. وعصيييان تمييرد حركييات أو مظيياهرات شييكل علييى البلد فييي التييذمر حاليية

لحالية وتجياوب الجييش داخيل تأيييد حالت . وظهور القمع اجهزة مع وصدامات
. الشعب يعيشها التي الفوران

 التي الصدامية العمال تعض ترتيب يمكنها جيدا المستعدة السلمية والحركة
الحقيقييية النظييام قييوة فيها ويتضح الستجابة على الشعب مقدرة بها تستكشف

علييى تسيياعد إستكشييافية طبيعيية ذات العمليييات تلييك أن . أي ضييعفه ونقيياط
خطيية . ووضييع المناسييب تييوقيته فييي الصييدام قييرار وإتخيياذ العييداد اسييتكمال
ميين اظهرتييه ومييا الستكشييافية العمليييات تلييك لنتائييج طبقا المناسبة العمليات

.  حقائق
تحقيييق يسييتطيع الييذي والطرفا المعارك في أساسي عامل  المباغتة:     المباغتة

. بخصمه الهزيمة ايقاع من غالبا يتمكن العنصر هذا
دامهم فيي المباغتية عنصير تحقييق للسلميين يمكن : هل الن سؤالنا و ع ص م

. ؟ الطواغيت
مين لبيد معينيية شييروط هنيياك ولكين المباغتيية تحقييق دائمييا يمكن : أنه الجابة

. المباغتة عنصر لتحقيق توافرها
التخطيييط . وكتمييان المباغتيية بحييدوث يسييمح عامل هي  السرية:     : السرية     أول

. المباغتة بتحقيق للسلميين يسمح مراحله كل في والتجهيز
من ومنعه العدو قيادة في الرتباك " أحداث هي حقيقتها في المباغتة _ وتعريف

يفهمييه كمييا المباغتيية " وليسييت المناسييب وقتهييا في الصحيحة الجراءات اتخاذ
التاميية المفاجييأة هي ليست المباغتة أن . كما نائم وهو العدو مفاجأة هي البعض

. بعد فيما سنشرح كما
- السييلمية الحركيية تجريهييا الييتي العاميية التعبئيية وتحجييب بشييمل _ والسييرية

الطيياغوت مييع بالصييدام نواياهييا اظهييار تشييمل ل ولكنهييا الستراتيجية وخططها
إلييى ودفعهييم الهييدفا هذا نحو والسبل الوسائل بكافة المسلمين جماهير وتعبئة

. إسلميا شعبيا مطلبا ذلك يصبح فيه المشاركة
تجهيييزات أميا علنية تكون له النفسية والتعبئة الصدام نوايا فان آخر وبمعنى   

. تماما سرية فهي وخططه الصدام
كييبير نييوعى بتفوق تتمتع الكفر قوى فان مادية ناحية  من:     العددي     : التفوق     ثانيا
. والتنظيم والتسليح التدريب نواحي في

تفوق تحقيق على قدرتها هو المباغتة عنصر على النتفاضة حصول شروط من و
. الطاغوتية للحركة القمعية القوات على عددي

" نسييبي " تفييوق يكييون " أو مطلييق " تفييوق يكييون أن أمييا العييددي التفييوق و
الطلئييع /أ وتشييمل السلمية القوة إجمالي يكون عندما يحدث المطلق والتفوق

نمكيين الييتي القمييع قييوات علييى عييدديا /أ مسييتفوقة لهييا المسيياندة والجميياهير
. حشدها للطواقيت



عنييه يستعاض وعندها الحالت كل في وتوفيره صعب يكون قد المطلق والتفوق
. النسبي بالتفوق
المعركيية أميياكن ميين واحييد مكييان في عددي تفوق بتحقيق يتم النسبي والتفوق
وتحقيييق آخييو مكان إلى مجتمعه السلمية بالقوة التحول ثم فيه انتصار وتحقيق

. وهكذا فيه لمصلحتها المعركة وحسم نسبي عددي تفوق
التفييوق أن رغييم المواجهييات جميييع فييي عييددي تفييوق للمسلمين يتحقق وبذلك

. صالحهم في ليس الجمالي العددي
ددي التفيوق تحقييق السيلمية للحركة ويمكن ن المطليق الع تعمييق طرييق ع
القييوات تعيياطف واكتسيياب والنقابييية الشييعبية وتنظيماتهييا بالجميياهير صييلتها

. بأمره للشعب السلمية الحركة قيادة . وتأكيد المسلحة
عنصيير النتفاضة تحقق لكي الثالث  العامل:     الرئيسي     الهدفا     اختيار     : صحة     ثالثا

. للنتفاضة العسكرية للحملة الرئيسي الهدفا اختيار صحة هو المباغتة
. وبيدون العيدو قييوة مركيز تيدمير هييو الحملية لتلك الول الهدفا يكون أن فلبد

.  عليها والسيطرة المناطق عشرات احتلل أبدا يجدي فل ذلك تحقيق
التفييوق وتحقيييق القييوات تركيييز ينبغييي الرئيسييي الهييدفا هييذا اتجيياه وفي

. عليييه والسيييطرة تدميره بهدفا المكان ذلك في العدو قوات على النسبي
صييله ذات ولكنهييا عسييكرية غييير أهييدافا الرئيسييي الهييدافا من يكون وقد

. للمقاومة الجماهير حماس وتلهب الشعبي بالوجدن
 أو نسييبيا كان سواء العددي التفوق توفير أن وهي عامة نقطة إلى هنا ونشير

العييدو مفاجييأة لنا يتحقق لم وان حتى بنجاح المعركة استمرار من يمكننا مطلقا
. كامل وبشكل
كييبيرة مواجهييات فييي خاصيية متكييامل المفاجييأة عنصيير تحقيييق يمكيين ل فغالبييا

التنفيييذ أثنيياء تحييدث التي والخطاء الهفوات فان . وعمليات التفاصيل ومتشعبة
العييددي التفييوق عنصيير تحقيق . ولكن الكاملة المفاجأة عنصر فقدان إلى تؤدي
فقييدان عيين ويعييوض نهايتهييا وحييتى بنجيياح المعركة خوض من المجاهدين يمكن

. الكاملة المفاجأة
- " العسييكري العمييل فييي هاميية هي - مثلما النتفضة عمل في هامة قاعدة أنها
" . المباغتة عنصر أهمية في يعادل العددي التفوق توافر أن

تمامييا يعوضييه المباغتيية عنصر في الحادث العجز أن أخري بصورة القول ويمكن
.  العددي التفوق
يحييل أن يمكيين منفييردا العييددي التفييوق أن الكييثيرة العسييكرية التجارب وأثبتت

. المباغتة عنصر محل
مييا هو العددي التفوق عنصر أمام المباغتة عنصر تراجع على مثل ابرز وكان   

. الثانية العالمية الحرب في حدث
علييى معتمييدين الحييرب بداييية فييي رائعيية عسييكرية انتصارات اللمان حقق فقد

حشييد الحييرب ميين التالييية المرحليية . ولكيين الصيياعقة والحييرب المباغتة نظرية
يتمكيين لييم القييوات ميين ضييخمة أعييداد والمريكيييين السييوفييت خاصيية الحلفاء
. أمامها الوقوفا في اللمان

ارب وفي رة السيلمية تج ا المعاص حييث أفغانسيتان فيي السيوفييت يفعليه م
خمة أعيدادا يحشيدون خب . واحيانييا سيرية غييير - وبصيورة القيوات مين ض بص

فييي إسييرائيل فييان . كييذلك المجاهييدين مراكز ضد حملت يوجهون - ثم إعلمي
واسييتطاعت النسييبي التفييوق مبييدأ حققييت العربييية الجيييوش مع معاركها جميع

.  الجيوش تلك على التغلب
. المباغتة عنصر تحقيق في أيضا نجحت أنها رغم



فييي شييعبي عمييل هي النتفاضة أن يتضح سبق  مما:     النتفاضة     في     الشعب     دور
السييلمي السياسي الدب في باستفاضة النقطة هذه معالجة من ولبد الساس

فييي العيياملين أوسيياط فييي احيانييا تظهر التي والتعالي الحتقار نظره - لتحاشي
. الن تعانيها التي البائسة والحالة المسلمة للجماهير السلمية الدعوة حقل

الجميياهير إمكانييات ميين تسييتفيد أن لبد صحيح إسلمي وضع نحو التغيير فعملية
. السلم أجل من والتضحية الفعل على وقدرتها المسلمة

- عودي تفوق على الحصول ضرورة للنتفاضة الفنية الشروط في ذكرنا وقد   
. الجماهير من قطاع أوسع تحريك من ذلك في ولبد مطلقا أم كان نسبيا

خلل الجميياهير تحريييك علييى السلمية الطليعة قدرة خلل من إل ذلك يتأتي ول
متفرقيية عملييية تجييارب فييي القدرة تلك من والتأكيد للنتفاضة السابقة الفترات
.  النتفاضة برنامج في الشروع قبل ومحددة
النيياس اعتقيياد درجيية إلى يصل أن لبد عليها السيطرة ودرجة الجماهير وتحريك

انفسييهم النيياس لمطالب تحقيقا تجئ انما السلميون يقودها التي النتفاضة أن
. ديني أو سياسي فصيل تها يقوم مغامرة مجرد وليست

. إسلمية طليعة تعوده شعبي مطلب هي انما
لحظات في فقط ليس أهميته تبرز العتقاد هذا إلى الجماهير ايصال وأهمية   

إلييى الوصييول فييي والنجيياح النتفاضيية انتصييار يعقب فيما بل الساخنة النتفاضة
. الحكم

ها لوضيع غفييرة باعيداد سييتتحول الفعالية وذات المقتنعة فالجماهير تحيت نفس
تحييول وهييو الهمييية غاييية عامل يتحقق وبهذا الجديدة السلمية السلطة تصرفا
. وبهييذا مطلييق تفييوق إلى النتفاضة أثناء السلميين حققه الذي النسبي التفوق
التييدخلت مواجهيية كييذلك الطاغوتية القوة تدبره مضاد انقلب أي مواجهة يمكن

. الحالة هذه مثل في حدوثه المتيقن القتصادي والحصار المسلحة الجنبية
اسييتخدامها ثم النتفاضة أثناء نسبي عددي تفوق تحقيق في الجماهير واستخدام

فارقييا يشييكل النتفاضيية نجيياح بعييد مطلييق عييددي تفييوق تحقيق في أخرى مرة
. النقلبي والعمل النتفاضة بين آخر جوهريا
- فييان مجامليية الكييثر علييى - أو النقلب إزاء سييلبية الجميياهير تبقييى فبينمييا

وحتى للنتفاضة التجهيز منذ اليجابية بمواقفها حركة عامل إلى تتحول الجماهير
. الجديد السلمي النظام

الحييرب حاليية فييي محظييورة الوسييط الحلييول أن  وكمييا:     الوسييط     الحلول     حظر
جييوهري فييرق . وهذا السلمية النتفاضة حالة في محظورة أيضا فانها الجهادية

النتفاضيية أو الجهادييية الحييرب وبييين الييدول بييين فيمييا النظامييية الحييرب بييين
. السلمية

لجييرة الخصييم لدي القتالية الرادة " قهر هو الهدفا يكون النظامية الحرب ففي
. عسكريا هزيمته لول به ليقبل يكن لم سياسي بحل القبول إلى
دفه القتيال أن أي ول ه ول سياسيي تفياوض إليى الوص ى للوص لصيالح حيل إل

. عسكريا المنهزم الطرفا حساب على عسكريا المنتصر
طيياغوتي ميين الحكييم نظييام في جذري تغيير إحداث أجل من الصدام صور ولكن

الصييدام هييدفا . بل الوسط الحلول أنواع من نوع أي اطلقا يقبل ل إسلمي إلى
القمعييية الدوات وحييل تحطيييم هو المذكورتين صورتيه في السلمي العسكري

متكاميل إسييلمي بنظييام كليه هيذا . واستبدال السياسي نظامها وتحطيم للدول
هييذا . وعلييى منظميية جهادييية قييوات تحميها إسلمية سياسية سلطة رأسه على

بييدأ منذ الطاغوتي والنظام السلميين بين السياسي التفاوض صور جميع تنعدم
. حسمه وحتى الصدام



الجماهير تكون للطوغيت القمعية النظمة ظل  في:     للجماهير     النفسي     التحضير
قمييع علييى ليس دائما يركز . فالنظام السوء في غاية معنوي وضع في المسلمة

. النظام مقاومة فكرة مجرد على العضاء بل المعارضة
شيامل ييأس حالية المسيلم الشعب يعيش وعنفها القمع عمليات لتلحق ونتيجة

السابقة تجاربه . فتحكم المقاومة طلئع في ثقة وانعدام النفس في ثقة وانعدام
. النظام مقاومة لمحاولة المأساوية النتيجة يعرفا
بييالحرب سييواء الطيياغوتي النظييام لتغيييير التصييدي عملييية فييي الشييروع وقبييل

الجميياهير لييدي المقاوميية روح ايقيياظ ميين لبييد السييلمية النتفاضة أو الجهادية
. النظم من والهلع اليأس من وتخليصها

المتعلقة الفقهية للحكام التوضيح بعض فان المنظمة السلمية للطلئع بالنسبة
. ولكيين المييوت حييتى الطيياغوت ضييد القتييال إلييى لييدفعها تكفييي الموضوع بهذا

وامكانييية العملييية القييدرة يثبييت ملمييوس مييادي دليييل إلييى حاجيية في الجماهير
القمييع علييى تقهيير ل قييدره يمتلييك بييأنه النيياس يييوهم الييذي للنظييام التصييدي

. فيها التفكير حتى أو حدوثها قبل المعارضة واقتلع المواطنين على والتجسس
- بعنايية - سياسيييا مدروسيية هجمييات بشين السلمية الطلئع قيام من لبد لهذا

وباسيياليب فييترات علييى العمليييات تلييك تكييرر . وان متناهييية بدقيية عمليييا وتنفذ
. متنوعة

. النفوس من النظام هيبة تزيل فانها النجاح صادفت إذا التحضرية العمليات هذه
الصفوفا من بل العادية الجماهير صفوفا من فقط ليس والوهن الخمول وتزيل

د أنهيا . كميا والسيترخاء اليتردد عنها وتبعد نفسها السلمية العميل أرضيية تمه
. الجهادي

ل العييدو ميين تنييال وان ناجحيية العمليييات هذه لتكون الجهد أقصى بذل من ولبد
. الجماهير ثقة في أكثر وفقدان عكسية نتائج إلى يؤدي سوفا إحباطها
أمنهييا عيين تييدافع أن كييثيرة شييعوب اضييطرت التاريييخ  عييبر:     السياسي     الغتيال

علييى المشييروع الدفاع هذا . وجاء كبريائها وأهانوا أذلوها طواغيت ضد وكرامتها
نظامه ورموز معاونيه بعض أو الحاكم الدكتاتور ضد سياسي اغتيال عملية شكل
حريتها عن للشعوب العفوي الدفاع هذا أخلقية على العالم شعوب تختلف . ولم

. والجبابرة الطواغيت ضد
مجدي غير أنه /أ إل أيضا إسلمي منظور من /أ وشرعيته العمل هذا اخلقية ورغم

. للشعوب التاريخية التجارب ذلك أبتت كما النظام تغيير في
الشييعب يتمكيين أن وقبييل بحتييه عاطفييية بدوافع العمليات هذه ترتكب ما وكثيرا
. وتكييون النظييام لجهييزة تتصييدى صييدامية قييوة بنيياء ميين فيييه المعارضة وقوى

أحييدثه الييذي ميين بكييثير أكييبر صييفوفها في الحادث والتدمير الخسائر أن النتيجة
. الحاكم الدكتاتور اغتيال
. النتيجة هذه يثبت الذي الخاص رصيدهم السلميين ولدى

 ل عمييل الطاغوت وأعوان أشخاص ضج الغتيال عمليات على التركيز أن كما
وضيع إلييى يسييارع الييذي النظييام إسييقاط إلييى يييؤد أن يمكن ول خلفه من طائل

دث . فقيد الحاكم سده في آخر دكتاتور ي الغتييال عملييات تح كل السياس بش
العمليييات هييذه بأحييد القيام المعارضة قيادة تقرر قد خاصة حالت . وفي عفوي

تييؤدي ول النظييام ضييد نفسيييا الجماهير تهيئة عملية حدوثها يخدم أن شرط على
هييذه اتخيياذ . ولكيين المعارضيية لتصييفية ذريعييه النظييام إعطاء - أي العسكر إلى

إل يئييودي وليين خيياطئ اتجاه هو عمل استراتيجية النظام لتغيير طريقا العمليات
.  نفسها المعارضة لتصفية



إل الجماهيري شكلها رغم النتفاضة بأن القول  سبق:     المسلحة     الطليعة     تشكيل
. فالنتفاضيية عسييكرية طليعيية لهييا يكييون - أن ثمارها تؤتي - لكي حاجة في أنها

المسييتعدة السييلمية القيييادة وتجهيييز  تصييميم ميين السيياس في هي السلمية
إلييى الوصييول وحييتى لهييا التجهيييز فييترة منييذ النتفاضة لقيادة وعسكريا سياسيا
. السلطة

المتنافه الجنحة أو نفسها الحاكمة النظمة منها تستفيد العفوية فالنتفاضات   
.  فيها

 عرضه يجعلهم لها ويستعدوا يجهزوها لم انتفاضة لي السلميين اتباع أن كما
. غيرهم عليها سيحصل مكاسب ثمن لدفع
- مصر  في1952 انقلب في - كما الفائزين ضحايا أول هم يكونوا وقد

 جيييش بدون الحرب دخول يشبه مسلحة طليعة وجود بدون انتفاضة ودخول .
السييلم وقت تجهيزه يتم الجيش أن هو والمسلحة والطليعة الجيش بين والفرق

. الصدام وقت في إل متكامل بشكل تجهيزها فليتم المسلحة الطليعة أما
الطليعة . وتكوين السلم وقت المسلحة الطليعة استكمال بمكان الصعوبة فمن

السييلمي التنظيم أمام الهامة القضايا احدى هو التكوين هذا ومشاكل المسلحة
. الجهادي

فكييرة لن . إمييا خامييدة أوضيياع ذو إسييلمي بلييد فييي طليعة تكوين كانت _ إذا1
العمييل لن أو المسييلمين أذهييان عيين جييدا بعيدة السلمي الحكم وإقامة الجهاد

أن . أو آثارهييا لعلج طويليية سيينوات إلييى تحتيياج ساحقة ضربات تلقى السلمي
وفكرها. السلمية الحركة مسيره أصاب جسيما انحرافا

: بمرحلتين المسلحة الطليعة تكوين _ يمر2
الساسييية والكوادر العسكرية القيادات تجهيز يتم  وفيها:     الصدام     قبل     أ_ مرحلة

التييدريب ميين ممكيين قييدر بييأعلى هؤلء وتجهيز تدريب ويجري العسكري للعمل
وتييدريب فيهييا اللزمية والخدمة النظام الجيوش خلل من حتى المتاح العسكري

القتالييية العملييية أن حيث السياسي والعمل السياسية القضايا على الكوادر هذه
سييبق كمييا السياسييي عمييل - هييي الجهادييية الحييرب أو النتفاضيية - فييي نفسها

. ذلك مناقشة
نييواحي ميين تفصيييليا للدوليية المسييلح التنظيييم دراسيية تجييري المرحلة هذه في

مقتضيييات حسب معه للتعامل تمهيدا ذلك غير إلى والداريات والتسليح التنظيم
. الظروفا

 بشييكل وتربيتها العسكرية الكوادر من اعدادا تجهيز يمكن الهجرة مناطق في
. العمليات أرض السي على ملئم توقيت في تنقل أن على ملئم

 أو لفصائل قيادات تكون المرحلة هذه في تجهيزها يتم التي العسكرية الكوادر
. العمليات وقت جهادية كتائب حتى

 لن القتييالي التنظيييم في كوادر ليكونوا عسكريا كبيرة اعداد تجهيز يمكن ل .
ذلييك استخدام ان طالما المتدرب على ثقيل سيكون العسكري التنظيم التدريب

العسييكري العداد عمليات بتزايد ستزداد المنية المخاطر أن . كما بعييدا مازال
. الزمنية فترتها وطول

 لن بالعييدد الهتمييام من كثيرا أهم المرحلة هذه في العناصر بنوعية الهتمام
فييي سييواء المواقييف وأصييعب المهييام أشييق عيياتقهم علييى سيقع الكوادر هؤلء

. أثنائها أو للنتفاضة العداد
. يتم لن ما إنجازا فان الدقة من درجة بأعلى هؤلء ينتخب لم وإذا

السييلمية النتفاضيية وظهور التحدي روح اشتعال  بعد:     الصدام     بداية     ب_ مرحلة
داد إليهيا . تنضيم مظفر بشكل ن كيبيرة أع ري اليذين المسيلمين م كيل يج تش



الييتي العسييكرية الكييوادر قيييادة تحييت عسييكرية مجموعييات في منها الصالحين
الخدميية أدوا الييذين الشييخاص اختيييار . ويتييم السييابقة المرحليية فييي جهييزت

. الوحدات هذه في كجنود الجيش في العسكرية
الكييبيرة العسييكرية التشييكيلت فيهييا تظهيير الييتي هييي المرحليية هييذه أن أي

فييي الشييعب جموع وتبدأ سافرا الصراع يصبح ما بعد تشكيلها . ويتم للسلميين
. السلمية الحركة قيادة تحت كمتطوعين نفسها تقديم

فييي صييعوبات منهييا العسييكرية التشييكيلت هييذه فييي عديييدة مشيياكل وتظهيير
في النقص أن . كما تماما الميول معلومة غير كثيرة عناصر . وانضمام النضباط
. المرحلة هذه في مواجهتها من لبد صعوبات والمعدات التدريب
الكييوادر كفيياءه هييو المرحليية هييذه صييعوبات على التغلب في الساسي والعامل

فيي . فيالتفوق والعسيكرية السياسييية وقيدراتها السيلمية الحركية اعدتها التي
. الحداث مجرى في جدا مؤثر عنصر هو الكوادر هذه نوعية
تكييون المقاتليية السييلمية القييوات أن المرحلة هذه في الهامة الملحظات ومن

السياسييي لفكييرة وخاضعه الجهادي السلمي للتنظيم التابعه هي فقط كوادرها
منتظمييين وغير الشعب عامة من فهم المقاتلين الفراد أما العسكرية وتوجيهاته

الفكيير علييى بالموافقية مطييالبتهم يجييب ل . وليذا كاعضاء السلمية الحركة في
وفق يعملوا بأن فقط يكتفي بل الجهادي للتنظيم الفقهية والجتهادات السياسي
لن التفاصيييل ميين كييثير فييي الختلفييات عيين التغاضييي . ويتييم العامة توجيهات
بكييل السييلمي الجمهييور لحاليية انعكاسييا سييتكون المرحليية هييذه فييي القييوات
إسييلمية لقيييادة التييابع السييلمي الجمهييور قييوات فهييي أدق . بمعنييى تناقضاته

. راشدة
ولكنهييا ونقييائص مزايييا ميين فيها ما بكل المة جيش بل لحزب جيشا ليست فهي
عيين تمامييا البتعيياد يجب . لهذا الصحيح الطريق على نفسها تضع لكي تقابل أمة

للفتين تجنبييا بحيزم ذلييك ويمنيع الوحيدات هيذه داخل الختلفية القضايا مناقشة
المجمييع العاميية والقضييايا بالقتييال المتعلقيية الفنية القضايا تناقش . بل الداخلية

. الشرعية السلمية الدولة قيام رأسها وعلى خلفا بل عليها
 كمقيياتلين الشييباب عنصيير علييى العتميياد التشكيلت هذه في الضرورة ومن

- للظلييم التسييليم على تربت التي الجيال من السن كبار أبعاد . ويجب وكقادرة
الييذين - كييذلك جيدة تكون لن القتال في نتائجهم - لن حسنة نياتهم كانت مهما
تقييدير فييي دائمييا يبالغون لنهم ذلك الهزيمة من عانوا واكنهم السابق في قاتلوا

. القدام وينقصهم التشاؤم إلى ويجنحون الصعوبات
 القتييال أشييكال علييى للمتطييوعين تدريبييية عمليييات تجييري النتفاضيية أثنيياء

المييدن . فييي بهييا يعملييون الييتي المناطق وحسب للنتفاضة الضرورية المختلفة
. عنهييا والييدفاع المتاريس إقامة وفنون المدن قتال أساليب على التدريب نكون
النقل وسائل وقطع والغارات الكمائن عمليات على التدريب يكون الريافا وفي

. المعادية للقوات بالنسبة والتصال
 عيين عبييارة وهييو العمليييات بداييية قبل توفره يجب السلح من أدنى حد هناك

البسيييطة المعدات من ذلك وغير اليدوية والقنابل والمتفجرات الخفيفة السلحة
علييى العمليييات هييذه تنفيذ في العتماد وعدم الولى الهجومية للعمليات اللزمة

تنفيييذ قبييل اسييلحة من يلزم ما يجهز بل العدو قوات من عليه الستيلء يكون ما
ة تجنب . ويجب العملية لحة عليى الحصيول محاول خمة أو متطيورة أس مثيل ض

فييي الشييروع قبييل مييا مرحليية فييي وغيرهييا الثقيليية والرشاشات المدفعية قطع
سيكتشييف نقلهييا أو عليهييا الحصييول ومحاوليية السييلحة ال هييذه لن العمليييات

.  العدو جواسيس من بسهولة



السييرية السييواق من بالشراء عادة عليها الحصول يمكن الخفيفة والسلحة   
علييى هجمييات بواسييطة . أو الجيييش داخييل السييلمية العناصيير ميين أو للسييلح
. لستخلصها السلطات مخازن

النتفاضيية فيها بما الشعبية التحركات تلزم ظاهرة النضباط   فقدان:     النضباط
التقليييل الممكيين ميين ولكيين الظيياهرة هذه على تماما القضاء المستحيل . ومن

.  السلبية أثارها وحصر منها
: منها النضباط فقدان من - أنواع السلمية فيها - بما النتفاضات وشهدت   

اعقيياب فييي والجميياهير المسييلحة المجموعييات علييى السيييطرة _ فقييدان
مين حالية يسييبب والهزيميية النتصييار مين . فكل الهزائييم أو المبدئية النتصارات

. النظامية غير المجموعات على السيطرة فقدان
السياسييية والفييرع العسكرية الفرع بين اختصاصات والتداخل نزاعات _ ظهور
ثييم شييديدة خصييومات إلييى النظيير وجهييات اختلفييات وتتحييول القيييادي لتنظيم
.  دموية وتصفيات مسلحة نزعات

والغيييرة الحسييد وتفشييي بالصييدارة للنفراد القيادية الشخصيات بين _ التنافس
الشييخاص بييين الشيينيعة والتهامييات المتبادليية المذابييح إلييى تييؤدي والنانييية

لييذلك نتيجة النتفاضة في زملئه ضد العدو مع بعضهم يتعاون وقد والمجموعات
.

. والطمييع والمييوال الغنييائم أمييام الكثيرين نفسيات تضعف النتصار حالة _ في
بييين تصييفيات تحييدث " _ أي أبنائهييا " أكل في النتفاضة . فتبدأ والقوة الزعامة
. بالملك الستئثار بهدفا قياداتها

:  الجهادي التنظيم تكوين ومنذ جدا مبكر وقت منذ يبدأ المراض هذه علج
فييي الصييحيحة السييلمية الفكييار لتوضيح أساس والفكرية العقائدية فالتربية

القضييايا هييذه آخر إلى والحكم والنضباط والطاعة والمسئولية القيادة معاني
. الحركية حياتهم في التنظيم أفراد لها سيتعرض التي

الواجبييات يحدد عمل بدستور يساند أن ويجب يكفي ل منفردا العقائدي العلج
أن . ويجييب والعسييكرية السياسييية الفييروع داخل العمل وقوانين والمسئولية

. من التنظيم داخل الحركي النضباط تحقق عمل أساليب من يتضمنه ما يقر
. والكوادر العضاء قبل

يتمتعييوا أن يجييب التنظيييم داخل كبيرة مسئوليات تحمل على القائمين القادة
مييع للهييتزاز العمل مجرى يتعرض ل حتى طويلة لفترات العمل في باستقرار

عملهييم ومراقبيية القييادة محاسييبة عملييية هييذا ينفييى . ول تغيييير عملييية كييل
. الجهادية الحركة بمسار انحرافهم عدم لضمان باستمرار

تنظيمييية بهرمييية والعسكري السياسي بفرعية الجهادي التنظيم يتمتع أن لبد
. للنهيار التنظيم داخل النضباط والتعرض هيبة وذات للعبث قابلة غير

وأصييبح صفوفه داخل الصارم النضباط فرض في الجهادي التنظيم نجح وإذا هذا
وتكييون تلفيييه يمكن الذكر السابقة المشاكل أكثر فان الكوادر لدى تلقائية عادة

. أحكام أكثر العمل أثناء الجماهير على السيطرة
 هذه أخطر أن بل والكوادر الفراد من فقط تأتي ل بالنضباط الخلل وعملية

والنضييباط الطاعيية عملييية تسييتغل قييد التي نفسها القيادات من تأتي العمليات
الحركية روح متمشييية كييانت ليو حييتى فرديية مبييادرات أي لقهير التنظيييم داخل

أو الييرأي بابداء تسمح ل دكتاتورية فرض إلى تتمادى قد . بل وتساعدها الجهادية
يصييبح بييأن عييادة الوضييع هييذا . وينتهييي القيييادة لفكييار المخالفيية الفكار ظهور

ف واحيد لشخص ملكا التنظيم ن عيدد حيوله يلت ون النتهيازيين م النهييار . ويك
. كلها الحركة مصير



بييه تهتم كالذي مظهري معنى وليس سياسي معنى هو النضباط معنى فان لهذا
لهييدافا عميييق فهييم ميين نييابع الجهادية الحركة في النضباط النظامية الجيوش
. وتفسييير ووعى بدقة أوامرها . وتنفيذ وطاعتها القيادة احترام وضرورة الحركة
الجهيياد واخلقيييات السييلمية المبييادئ ضيوء علييى القيييادة مين الصادرة الوامر

وليييس الفهييم هذا من نابع يكون القيادة أوامر . وتنفيذ الجهادية الحركة وأهدافا
. روح بل حرفيا تنفيذا

المبييادرات اتخياذ لفيراده فيمكين الجهييادي التنظيم في الفهم هذا انتشرت وإذا
. متوقعة غير استثنائية ظروفا . أو مفاجئ موقف أي في الصحيحة الشخصية
ة     المبيادرة ي والنضيباط  الطاعية:     الفردي ى ل الجهيادي التنظيييم ف ملكيات تلغ

التنظيم رأس على والكفوءه المخلصة القيادة .ووجود البداعية وميزاتهم الفراد
أهمية ذات ناضجة أفكارا منهم تأتي قد هؤلء أن . بل الصغار الفراد دور يلغي ل

درجيية أعلى على ومبادراتهم مقترحاتهم تؤخذ أن لبد لهذا الحركة لمسيرة بالغة
لتمحيصها أو منها للستفادة المبادرات هذا معهم . وتناقش والحترام الجدية من

أشييار حيين بييدر غييزوة في وسلم عليه الله صلى الرسول فعله فيما قدوة _ ولنا
نفييذ . وقييد الشييرب ميين المشييركين لمنييع بييدر ميياء أمام بالتقدم الصحابي عليه

سييلمان بمشييورة فعييل _ وكييذلك المشييورة وسييلم عليييه اللييه صييلى الرسييول
هييذه مثييل _ وظهييور المدينيية عيين للييدفاع خنييدق بحفر عنه الله رضي الفارسي

للقيييادة ومقيدرة كفيياءة شييهادة هو العاديين الفراد صفوفا من العبقرية الفكار
. السلمي للتنظيم وحيوية صحة وعلمة

بيين النضييباط مسيتوى ترفيع التيدريب جيودة فيان العسيكري للعمل _ بالنسبة
. المعييارك فييي وجرأتهييم كفيياءتهم ترفييع أنهييا كمييا العسييكري العمييل كييوادر

. بالتدريب وثيقة صلة له العسكري فالنضباط
وحدات بعد فيما وتقود تشكل أن يمكنها والمنضبطة المدربة العسكرية والكوادر
. فشخصية النضباطية بالروح الوحدات هذه ويصبغون المتطوعين من عسكرية

. يقودها التي الوحدة على تؤثر القائد
يييد فييي الرئيسييية القمييع ادارة هييو  الجيييوش:     السييلمية     .. والنتفاضة     الجيوش
ظ جبييارة قيوة هيي الن المسيلمين بلد فيي والجيييوش الطيياغوتي النظييام لحف
تصييميم تحت وضعت جيوش . وهي الداخلي التغيير احتمالت ضد القائم النظام

بلد علييى سيييطرته لتثييبيت النهاييية فييي . وتعمييل وبعقليتييه الوربييي السييتعمار
. المسلحة الستعمارية القوات لستخدام الحاجة بدون المسلمين

اعييادة لمسييئولية تصدية عند الجيش بمشكلة حتما سيصطدم السلمي والعمل
النظييم استئصييال بالضييرورة يسييتدعي . وذلييك الحكم لنظم السلمية الشرعية

. السلمي النظام وهو تماما مخالف بنظام واستبدالها جذريا القائمة
؟ الجيش ازاء السلميون يتصرفا فكيف

قيييام أمييام عائقييا تسييليحه وغييزارة واحييترافه ونظيياميته الجيييش قييوة تعتييبر ل
الجيييش اسييتخدام لصييحيحة الساليب باتباع . ويمكن التغيير بفريضة السلميين

. المعركة في الحياد إلى دفعة القل على . أو المطلوب التغيير عملية في نفسه
 المواطنين معظم يشمل الذي الجباري التجنيد بقوانين تأخذ الحديثة الجيوش

. والتيييارات الفكار نفس فيه وتنتشر للشعب مصغرة صورة هو الجيش أن . أي
فييان الجبيياري التجنيد خلل . ومن التمرد أو والخنوع الغضب أو الرضي وحالت
. الجيش صفوفا في حتما تنفذ السلميين الفكار

 السيلم نحيو تتجيه السييلمية الشيعوب فيي المتعلميين مين كبيرة قطاعات
فييي السييلميين الضييباط يظهير هييؤلء بيين . ومين السييلمية الحركية وصفوفا
. الجيوش هذه صفوفا



 تحيياول أن لهييا ينبغييي _ ول السييلمية للحركيية يمكن ل العادية الوقات في _
العديدين ولء اكتساب عمله يملن ما كل بل كبيرة عسكرية قطاعات ولء كسب
وحييتى المتوسييطة المراتب ضباط من مختلفة مراتب في الجيش صفوفا داخل

بحييث الجيييش فيي السيلمية الحركية رصييد يكونيوا أ، لهيؤلء . ويمكين الجنود
تتوسييع خللهييم . وميين الملئميية وبالطريقيية المناسييب الوقت في منهم يستفاد
. الجيش صفوفا في السلمية الدعاية

 السييلمية الحركة قبل من مادتهم اختيار يتم الجيش داخل السلمية الدعاية
المسييلمين _ وأوضيياع المطلييوب والسياسييي العقائييدي المييردود تعطييي بحيييث
الييتي العييزة لسييتعادة والجنييود الضباط نخوة لثارة _ نكفي لهم أعدائهم وإذلل
. الجهاد عن والتخلي السلم دولة بسقوط فقدت

 هيذه تنتقييل السييلمية الحركة وحيوية السلمية بالفكار المة تعبئة خلل من
هيو المجتميع داخيل الحركة هذه فتوسع تلقائيا الجيش داخل إلى النشطة الحالة

بييل عليهييا يعتمييد الييتي القمع لوسائل واضعافا الطاغوتي النظام دعائم في نخر
. وجوده يهدد خطر إلى تدريجيا تحولها

 ميين يزيييد الصييدام بييدء عند السلمية الحركة تحققها التي الولية النتصارات
الولييية الضييربات بضرورة أيضا هنا _ ونذكر المة داخل السلمية الفكار انتشار

العسييكري العمييل ميين مييوقفهم الكييثيرين يحييدد أساسييها علييى الييتي الناجحيية
. السلمي

 فييان الجهادييية الحييرب _ أو السييلمية النتفاضيية ونشييوب الصييدام بييدء عنييد
.  القتال مجال في منها أشد تكون المعنوي المجال في المعركة

. المعركة يكسب الذي هو العمل في وجرأة أكثر تصميما يبدى الذي والطرفا   
. المادي المجال في منها تكون الرادة مجال في المعركة أن أي

المنضييمين عييدد ويييزداد السييلمي العمييل مع التعاطف إلى حتما يميل والجيش
المحايييدين أعييداد أيضييا فيييه . وتييزداد الجيش صفوفا بين السلمية الحركة إلى

الحركيية صييفوفا فييي بنشيياط يعملون ل ولكن النظام حماية عن يتوقفون الذين
. السلمية

السييلميين انتصييار فيي أساسيي عامييل هي العمل في والعزيمة التصميم وقوة
للسييلميون كان فلو صحيح أيضا . والعكس الجيش في القمعية الرادة وتحطيم
الحييرب _ أو النتفاضيية فييي تييرددا أظهييروا ولكنهييم الجيييش فييي كييبيرة قاعييدة

. معهم تعاطفه أبداء أو مساعدتهم يستطيع لن عام وجه الجيش _ فأن الجهادية
 السلمية للحركة الموالون الضباط يستطيع وتتصاعد النتفاضة تتوسع عندما

النتفاضيية صييفوفا إلييى العسييكرية بقطاعاتهم والنضمام عظمى خدمات تقديم
. السلمية

العسييكرية القطاعييات بييدعوة علنييا الجهيير يمكنهييم السييلميين الييدعاة أن كمييا
عيين والتخلييي المسييلمة والميية المجاهييدين إلييى بالنضييمام بييأكمله والجيييش

. النتفاضة بدء بعد إل وفعالية بقوة تحدث أن يمكن ل الدعوة . وهذه الطواغيت
لعييادة الجيييش صييفوفا فييي معنييوي هجييوم تسييميتها يمكن السابقة الجراءات

السييس وهييدم السلمي بواجبهم وتبصرتهم أفراده عقول إلى السلمي الوعى
إلييى لتحييويلهم الجيييش فييي والجنييود الضييباط عليها تربي التي الخاطئة الفكرية
. الطواغيت من أسيادها تحمى مفترسة حيوانات

فييي وأسيياس حيييوي عامييل المسلحة القوات صفوفا في الفكري النقلب وهذا
تكييون النجياز هيذا فييي تفشل حركة _ وأي الجهادية الحرب _ أو النتفاضة نجاح

.  النجاح إحتمالت من أرجح فشلها احتمالت



النيييران بقييوة الجيش من قطاعات تصدت لو وماذا … هام سؤال هنا _    ويأتي
؟ السلميين فعل رد يكون فماذا السلمية للنتفاضة

بالضرورة اتخاذها السلمية الحركة على ينبغي ثابتة قاعدة توجد ل أنه والرد   
الوحيييدة هييي بلييد كل في السلمية الحركة قيادة أن . بل الحالت هذه مثل في

الجيش من للموقف بل جزئي لموقف . ليس المناسب القرار اتخاذ يمكنها التي
. عام بوجه

اللحظيية منييذ الجيش مع المسلح الصدام موقف تنتهج أن ما بلد في تقرر أ_ فقد
بحال مرتبط غير مرتزقة جيش أو احتلل جيش الجيش هذا لكون . نتيجة الولى
أو عرقييية أقلية يمثل الجيش لكون أو قضاياها مع يتفاعل ول عليها وغريب المة
. .. وهكذا مزاحمة لي المجال تفسح ول تماما تسيطر سياسية أو دينية
ميين بييه مييا رقييم القييرار هييذا فييان المواجهة هو السلمية الحركة قرار كان فإذا

والسياسية العسكرية الطرق انتهاج تم إذا والنجاح التنفيذ ممكن أنه إل مصاعب
. الملئمة

الشييتباك بمنييع سياسيييا قرار السلمية القيادة تتخذ قد أخرى ظروفا ب_ وفي
أيييديه وتتلييوث مجييازر فييي الجيييش فينغمييس التضييحيات كانت مهما الجيش مع

رغييم تراجعها وعدم النتفاضة إرادة و التصميم قوة . ومع البرياء مواطنيه بدماء
وجنييوده ضييباطه ويفر تنهار القتالية الجيش إرادة فان والشهداء الضحايا سقوط

بمييا تييذكر الحاليية /أ( وهييذه الشييوارع فييي الجميياهير إلى ينضمون أو الخدمة من
هييو النتفاضيية لقيييادة السياسي القرار كان فقد الشاه ضد إيران ثورة في حدث
الضييحايا سييقوط رغييم المظيياهرات فييي والسييتمرار الجيييش مع الشتباك عدم

أجيزاءه وانضيمت الجييش تحلل النهاية وفي العام يقارب لما الحال هذا واستمر
. الشاه نظام وسقط للنتفاضة
حييالت فييي للجيييش التصييدي السييلمية القيييادة تقييرر قد أخرى حالت جي_ في

ميين قطاعييات تحميهييا الييتي الحيوييية الهييدافا بعييض إسييقاط . مثل فقط معينة
. أيضا الجيش حماية تحت استعمارية أو صهيونية لمصالح أهدافا . أو الجيش

تكتيكيا تفوقا يحقق مما ذلك غير إلى اقتصادية أو سياسية مراكز على السيطرة
. السلمية للنتفاضة إستراتيجيا أو

هييو السييلمية للقيييادة السياسييي القرار كان  إذا:     الجيش     لقوات     التصدي     كيفية
العسييكري السييلوب انتهيياج فان كامل أو جزئي /أ بشكل الجيش لقوات التصدي
. القوات هذه هزيمة لها يضمن الصحيح

طييرق أنسييب هييي الجهادييية الحييرب أسيياليب تكييون الريفية للمناطق فبالنسبة
هيي الشييوارع حيرب أسيياليب تكون المدن وفي النظامية الجيش قوات مواجهة

. فعالية الكثر
الذي الجهادي العسكري التنظيم اختصاص من تكون والتكتيكات الساليب وهذه
. المتوقعة المواجهات هذه لمثال مسبقا كوادره يجهز
فييي يتحييرك الجيييش أن . فطالمييا وأهميتييه الجميياهير دور إلى نعود أخرى ومرة
يتحملييه ل المييدن . فقتال النتصار انجاز يستطيع لن فانه له معادي شعبي وسط

. فيييه الموجييود التسييليح النمييط و التدريب لساليب تماما مخالف وهو جيش أي
الوحيييد هو المشاة . وسلح القتال هذا في فعالة غير تكون الجيش أسلحة وأكثر

. النظامية الحرب في فعاليته نسبه ينفس ليس ولكن فعالية أكبر صاحب
النتفاضيية ضيد جماعييية مجيازر إرتكياب إليى الحالت بعض في النظام نلجأ وقد

. والطيران المدفعية باستخدام
كييان ولمييا حميياة فييي المسييلمين انتفاضية ضيج السوري النظام فعل " كما   

ولييم بالثغرات ملئ تنظيمهم وكان جيدة قيادة يمتلكون ل سوريا في السلميين



لفشال تكفي واحدة مجزرة كانت فقد للمواجهة مسبقة تجهيزات أي هناك يكن
" . سوريا في النتفاضة
النتفاضيية كييانت إذا حاليية فييي ولكيين  النظييام بنهاييية يعجييل المجييازر وإرتكيياب
. عال مستوى على وتنظيم قيادة ذات له المواجهة

يجييب لهييذا الرادة مجييال فييي أشد ستكون نشوبها عند المعركة فان ذكرنا وكما
بنصرة وثقة النتصار على وعزم تصميم ذوي وتنظيما قيادة للسلميين يكون أن

. السباب واتخاذ العمل في طاقتهم جهد وافرغوا نياتهم اخلصوا طالما لهم الله
 بعييد إل الكامييل القتييالي مسييتواها إلييى تصل ل الجيش قوات أن المعلوم من

. كاملة البشرية بعناصرها الوحدات تستكمل وبهذا العامة التعبئة إعلن
عييام اضييراب ساندها إذا خاصة العامة التعبئة عملية تعرقل أن للنتفاضة ويمكن

. البلد في
الجيييش فان جزئية تعبئة فرض في النظام نجح ولو حتى الحوال كل على ولكن
عمييت الييتي السييلمية والفكييار السييلميين ميين جديييدة بعناصيير تزويييده سيتم

. النتفاضة إلى ودفعته المجتمع
الجيييش صييفوفا إلييى السييلمي النفييوذ لتسييريب وسيييلة التعبئيية تكييون وبهييذا

. أعلى بمعدلت
قاعييدة " هييذه النصيير مفتيياح هييو  " الهجوم:     السلمية     للحركة     الهجومي     الطابع

أن . كمييا هجييوم بييدون العييدو على انتصار يتحقق أن يمكن فل معروفة عسكرية
إلى النهاية في يقود الدفاع " أن وهو آخر بأسلوب نفسها عن تعبر القاعدة نفس

القييدرة اسييتعادة لحين الوقت اكتساب هو الوحيدة الدفاع وظيفة " لن الهزيمة
. الملئم الظرفا انتظار أو الذاتية القوة بناء لحين الهجوم على

حتمييا " فييانه " إسييتراتيجية لحركته دائم كاسلوب الدفاع يتبنى الذي الطرفا أما
الحركيية سييمة هييو الحركيية فييي الهجييومي . والطييابع النهاييية فييي وينهزم يخسر

. الباطل على للنتصار تسعى التي السلمية
تصيييب الييتي الفييات أخطيير ميين . فييالجمود الحركيية تلزمه الهجومي _ والطابع

داد يسيتدعي الناجيح . فالهجوم وتنظيماتهم المجاهدين د طوييل إع يسيتغرب ق
. وفييي وتخطيييط وعمييل دائبة وحركة مجهودات فيه وتبذل سنوات وربما أشهرا
. والمتواصلة الطويلة المجهودات لهذه تتويجا ذاته الهجومي العمل يأتي النهاية
واضييحة إسييلمية نظرية وضع هو الهجومية الروح لكتساب الخطوات أكبر _ من

هييذه تدرس . وأن العملية وأسسها الشرعية أبعادها . وكافة المسلحة للمواجهة
. الجهادي المجال في العامة السلمية للكوادر بعناية النظرية

. وأن واضييح هجييومي طييابع ذات للمواجهيية السييلمية النظرييية تكون أن ويجب
. التكتيكية التفاصيل وليس العام الحركي الطار على تركز

العناصيير ميين تختييار أن _ يجييب العسكرية _ خاصة الجهادية السلمية _ الكوادر
إل يكتسييب ل الهجييومي الطييابع . لن الكييبيرة الخطييار مواجهيية تعييودت الييتي

بالشييواهد الهجييومي للطييابع الكوادر هؤلء امتلك من التأكد . ويجب بالممارسة
.  الشاق والتدريب العملية

 صييلحيات تركيييز ينبغييي ل الجهادييية للحركة الهجومي الطابع على للمحافظة
القيييادة وتعطييي متعييددة جبهييات إلى العمل تقسيم يجب بل شخص في القيادة

القيييادة مدرسيية نفييس ميين جميعهييم ميييدانيين لقييادة الكامليية والصييلحية فيهييا
.  الهجومي والطابع الحركي الفهم ناحية من للحركة المركزية

ميين . ولبييد عليييه يسيييطر أن واحييد لشخص يمكن ل المواجهة ميدان اتساع لن
للحييداث اسييتجابتها وسييرعة القيييادة حيوية على للمحافظة الختصاصات توزيع

. يدها في المبادرة زمام على والبقاء



 مين التهيييب وعيدم والقيدام المبييادرة بيروح الميدانية القيادات تتمتع أن لبد
القييرارات . فاتخيياذ ذلييك إلييى الضييرورة دعييت طالمييا الخطيييرة القرارات اتخاذ

. الواقع أرض على القرارات هذه تنفيذ خطوات من بكثير أصعب الهامة
. فالمخيياطرة المناسييب الييوقت في شئ بكل المجازفة تستدعي عامة والحرب

. المخاطرات مع التعامل مهارة واكتساب معها التعامل من ولبد الساس هي
 وأثنيياء الحييرب فييي العييدو ضييد القييوة اسييتخدام فييي تحفظييات هماك ليس .

يجييبر حتى العدو ضد حدود وبل متصاعد بشكل القوة استخدام من لبد العمليات
بغييير يتعلييق فيمييا القتييال في السلمية الخلقية المعايير وبراعي التسليم على

المسييلمين ضد السلح تستخدم التي العدو قوات . أما المسالمين أو المحاربين
. تهزم حتى ضدها القوة درجات أقصى استخدام في تحفظات فل

  :     عامة     ملحظات
 حركتهيا وتيوجيه الجمياهير اكتساب يستوجب للنتفاضة العددي التفوق تأمين

. وقيادتها
 النتصار لها يؤمن السلمية للحركة الهجومي والطابع .
 امتلك بييدون بنجيياح يتييم أن يمكيين ل الباطل مع المواجهة أنواع من نوع وأي

:_ وهي الساسية الحركة لعناصر السلميين
 السليمة _ القيادة

 والعسكري السياسي بفرعية المحكم _ التنظيم
وأسسييها العملييية واطرهييا وأسيياليبها المسييلحة للمواجهيية واضييحة _ نظرييية
. الشرعية

 تصييبح ولكنها صفوفها في السلميين وجود بمجرد اسلمية تكون ل النتفاضة
 فييي1919 ثييورة كانت لقد . و إسلمية أيدي في كاملة قيادتها كانت إذا إسلمية

فوفا وكيانت تقريبيا المصيري الشيعب كيل شيملت جماهيريية انتفاضة مصر ص
النتفاضيية وأنجييزت الزهيير رجييال فييي أساسا ممثلين بالسلميين مليئة الحركة

إسييلمية قيادة وجود لعدم _ ولكن البريطاني الحتلل جيش ضد هائلة انتصارات
وجيياء البريطيياني الستعمار مع المتحالفة العلمانية أيدي في كلها الثمار سقطت

مع متحالفا علمانية حكم زال ما الن إلى يومها ومن مصر حكم " إلى " الفندية
. واليهود الستعمار

 المسييلمين دميياء وقودهييا جماهيرية انتفاضات ثورتها في الجزائر شهدت كما
عصييابات وحييرب المتكررة النتفاضات وبعد علمانية كانت النتفاضة قيادة ولكن

الجزائر حكم على العلمانيون وستولى شهيد مليون المسلمون . دفع الحبال في
. وغيرها مصر في حدث ما فيها وتكرر

 النظييام فعييل كمييا أهييدافه تخييدم مزورة انتفاضات المنهار النظام يصطنع قد
بتنظيمييه مسييتعينا النظييام أخييرج . إذ سيييناء  فييي1967 هزيميية بعييد المصييري

جماهير أخرج مخابراته باجهزية ومستعينا الشتراكي التحاد في الممثل الحزبي
المنهار نظامه يستمر وأن حاكما يبقى أن الطاغية لتطالب الشوارع إلى الشعب

. الشنعاء الهزيمة بعد الحكم في
وكييان الميية خييانوا الييذين ضييد انتفاضيية في الشعب يتحرك أن النظام خافا لقد

بانتفاضيية الحييداث اسييتبق ولكنييه النتفاضيية هييذه إلييى الجيش ينضم أن متوقعا
. تؤيده مصطنعه

 فيي خاصية أهمييية العمييال طبقية تكتسييب الصناعي القتصاد ذات الدول في
فييي كبيرة باعداد التواجد أهمها ميزات عدة تمتلك الطبقة هذه . لن النتفاضات

الييوطني القتصيياد يضيير العمييل عن الجماعي توقفها أن . ومنها محدودة مناطق
. ومباشرا سريعا ضررا



السييلطات تركييز كييذلك الطبقيية هييذه اكتسيياب على اليسارية التنظيمات وتركز
مين للسييلميين . ولبيد العميال أوسيياط فيي السياسييية التحركات مراقبة على

القطيياع هييذا لهمييية نظييرا العمال أوساط في السلمي العمل موضوع معالجة
. والجتماعية القتصادية

.  الدولة في التصنيع مستوى بارتفاع أهميته وتزداد
 أ النتفاضة الجهادية ( الحرب الجهادي القتال أثناء استثنائية ظروفا تسنح قد/ (

مخالفييا ذلييك بييدأ ولييو حييتى الحركيية لصييالح الفييرص هذه تغتنم أن للقيادة ولبد
دائمييا مفتييوح البيياب أن إل الفنية القواعد رغم لنه القتالي العمل وفنون لقواعد

. العمل أثناء الفذة للبتكارات
 عمليتهييم تفاصييل لرسييم عنهيا غنيى ل ضيرورة للسيلميين الذاتييية التجربية

الخييرى الشعوب لدى حدثت التي النتفاضات دراسة أن . كما الخاصة النتفاضة
الخريين . وتجيارب النتفاضيات العمييل ونظرييات مبادئ لستنباط أهمية تقل ل

فييي بيياهظه أثمانييا آخييرون دفييع قيميية بمعلومييات وتعييدنا الخاصيية تجاربنييا تثرى
. إليها التوصل

 عمق ذات إسلمية مسانده إلى حاجة في معين إقليم في السلمية النتفاضة
. سابقة مواضع في ذلك توضيح سبق _ كما عالي

 1917 عييام روسيييا فييي حييدثت الييتي تلييك هييي ناجحة شعبية انتفاضة أضخم
الييتي المأسيياة . ورغييم الشيييوعية إلييى البلد وحولت القيصري بالحكم واطاحت

الشيوعي الحكم جراء من السلمية والشعوب نفسها الروسية الشعوب تعيشها
للعمييل التقنييية القواعييد ميين الكييثير ضييحت أو ذاتها حد في النتفاضة تلك أن إل

الجماهيرييية المسيياندة أهمييية علييى القواعد هذه ضمن من . وبرهنت النتفاضي
فييي السييتيلء عملييية كييانت . لقد الحكم على الستيلء بعد ما مرحلة في خاصة

تليي . وميا للغاييية وشيياقا طييويل العييداد كييان بينمييا المراحييل اسييهل ذاتهييا حييد
الشيييوعيون فيهييا اسييتغل ومتشييابكة طويلة مراحل كانت الحكم على السيطرة
النهاية في مآربهم حققوا ولكنهم بالخديعة الجماهير على السيطرة في مهارتهم

.  جمعاء وللنسانية للجماهير معادية مآرب كانت والتي
 إيييران شييعب انتفاضة كانت روسيا في حدث بعدما النتفاضية العمال أضخم

الثييورة " ومرحله " الخميني بحكم وأتت الشاه تحكم اطاحت  والتي1979 عام
وجعلتهييا النتفاضييية والتقنيات السس من كثير اكدت النتفاضة وهذه السلمية

. القوانين حكم وفي ثابتة
. وأهييم وتنظيمية سياسية عتقرية عىل وبرهنت التطبيق في بالبداع تميزت كما

تحريييك علييى السلمية الشعارات قدرة إثبات هو اليران النتفاضة في الدروس
. فقييد وشييجاعة بثبييات الطييواغيت مواجهة إلى ودفعها السلمي العالم جماهير
حتى كامل عام لمدة المجازر وتحمل الضحايا تقديم في اليراني الشعب استمر
السييلمية الشييعارات ودافييع مظليية تحييت ذلييك كييل . وحدث الشاه حكم سقط
.  وحدها

ليييس عليهييا والسيطرة واكتسابها الجماهير أهمية أيضا النتفاضة هذه أثبتت كما
الحكم لهذا يكن . فلم الجديد الحكم دعائم لتثبيت بل النتفاضة مرحلة في فقط

اقتصادي عوز ظل وفي سنوات عدة استمرت مهلكة طويلة حرب في يصمد أن
الجميياهير اكتسيياب تجيييد ميياهرة قوييية قيييادة عليييه تسيييطر أ، بييدون وحصييار

القيييادة تلعبييه الييذي الييدور خطييورة اليرانية التجربة أثبتت كما عليها والسيطرة
. المحكم والتنظيم القوية

للجهيياد كأشييكال السييلمية والنتفاضة الجهادية الحرب موضوع فان . . . . وبعد
ميين رفيعة درجة على موضوعات هي الطاغوتية النظمة ضد والحرب السلمي



فييي بارزا مكانا تحتل وأن العملية والدراسات البحاث من بكثير وجديرة الهمية
. المعاصرة الجهادية السلمية للحركة السياسي الدب

"  السيييييييييبيل يهدي وهو القصد وراء من "والله

  
 


