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  ]١[املذكرة اإلسرتاتيجية 
  
  

 إال ما احلمد هللا الواحد القهار والصالة والسالم على الضحوك القتال اللهم ال علم يل إال ما علمتين وال رأي يل
أهلمتين فاهدين بنور منك إىل ما يرضيك عين ، أرين احلق حقا وارزقين اتباعه وأرين الباطل باطال وارزقين اجتنابه ، 
اللهم إنه ال حول وال قوة إال بك وال ناصر وال معني إال أنت يا رب العاملني فال تكلين إىل نفسي طرفة عني ، 

غفرة ولكن ليس ملن عرف شيئا من كرمك أن يرتك سؤالك فأسألك بأمسائك اللهم إنه ليس ملثلي أن يسألك إال امل
احلسىن أن تثبتين على طاعتك وأن تتوالين وأهلي وإخواين برمحتك ، اللهم ما هي إال نعمك أتقلب فيها كيف 

قين أشاء فلك احلمد من قبل ومن بعد وما هو إال طمعي يف مغفرتك وفضلك فاجعلين من محلة لؤاء الدين وأحل
 .بالصاحلني 

 
 ]املذكرة اإلسرتاتيجية [ 
 

ا عن أهم اجلبهات اليت ميكن العمل من خالهلا يف ظل  تلقيت عدة رسائل يف اآلونة األخرية يسأل أصحا
األوضاع اجلديدة ، فبعد أن ختوف البعض من تأثريات الثورات العربية على مسار التيار اجلهادي أصبح اجلميع 

الثورات يف دعم وتثبيت املشروع اجلهادي وإعطائه قفزة ماراثونية مل تكن لتخطر على قلب  اآلن يدرك أمهية هذه
ومن أجل توضيح هذه النقطة سأكشف عن مضمون رسالة كنت قد كتبتها للشيخ أسامة بن الدن رمحه ! بشر 

اسرتاتيجية التمكني [ قاليت وقد أحملت يف م.. اهللا بعد جناح الثورة املصرية ولكن األجل كان أسرع من الرسالة إليه 
عن لب تلك الرسالة عندما ذكرت أن الثورات العربية يف حمصلتها النهائية ما هي إال  ] ألنصار شريعة رب العاملني 

ال بعد " بعاث " كيوم  الذي قتلت فيه صناديد األوس واخلزرج واضطربت فيه موازين القوى يف املدينة ليفتح ا
كان : صلح للقيادة وتستطيع مأل الفراغ فكان األمر كما وصفته عائشة رضي اهللا عنهاذلك أمام أي قوة فتية ت

م . يوم بعاث يوما قدمه اهللا لرسوله، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وقد افرتق ملؤهم وقتلت سروا
 أخرجه البخاري

 
 ولكن كيف ؟

 
يف البداية أن نقيس مدى القوى املؤثرة فيه وإجتاه كل عندما نريد أن نعرف ونستشف نتيجة حدث معني علينا 

واحدة منها مث ننظر فيما ميكن أن تقود إليه وفق اخلصائص واملعطيات العامة ، وهذه الثورات العربية قد بنيت يف  
كل بلد على مشارب خمتلفة وأهواء متنوعة منها اإلسالمي والعلماين والوطين والقومي وسوادها األعظم من 



  عبدهللا بن محمد.................................................................................................. ....................................المذكرة اإلستراتیجیة 

 )كة شموخ اإلسالم صوت شب( مؤسسة المأسدة اإلعالمیة 

٥ 

اهري البسيطة ومع ذلك توافقت هذه اجلموع بشكل غري مسبوق على إسقاط هذه األنظمة مهما كلف األمر اجلم
واحلقيقة أن هذا التوافق اإلستثنائي هو السبب الرئيسي يف إسقاط نظامي بن علي ومبارك وجعل ثالثة ! وبأي مثن 

يار فاملراقب لطبيعة قرارات وإجراءات ك ا تصب يف إجتاه أنظمة أخرى على حافة اإل ل نظام لقمع الثورة يرى أ
 !واحد وهو تفتيت هذا التوافق وجتزأة عناصره وهو األمر الذي مل ينجح فيه أحد منهم 

 
! واملهم هنا أن حالة التوافق اإلستثنائي هذه خاصة مبرحلة الثورة وإسقاط النظام وال ميكن أن تستمر ملا بعد ذلك 

رة خري دليل على ذلك وهذا يف األصل يرجع إىل أن العرب قوم ال تصلح هلم وماحدث يف تونس ومصر بعد الثو 
والدليل على  -وهذا من حفظ اهللا هلم  - وهذا ما دندن عليه بعض علماء اإلجتماع يف الغرب ! الدميقراطية حبال 

هذه األنظمة إضطرابا ذلك أن لبنان وهي الكيان الوحيد األقرب للنظام الدميقراطي يف العامل العريب هو نفسه أكثر 
ولو قلنا أن لبنان له خصوصية ! ولذلك نرى أن مع كل أزمة سياسية يف لبنان يتجدد احلديث عن احلرب األهلية 

فهذا العراق يرزح حتت عتبات الظلم والفقر والتناحر مع أن نظامه الدميقراطي قد صنع على عني أمريكا فاملشكلة 
على وجه التحديد ولكن يف طبيعة العرب وخصائصهم اإلجتماعية  -ساوئه على م -ليست يف النظام الدميقراطي 

فالربامج اليت وضعها اخلرباء واملختصني األمريكان يف النمو الثقايف واإلجتماعي وللتحول ! اليت ال تنقاد إال للقوي 
ن أمريكا اجلنوبية أو حنو اإلقتصاد احلديث والنظام الدميقراطي كان من املمكن أن تأيت أكلها لو كانت يف بلدا

م كانوا  شرق آسيا أو حىت وسط أفريقيا ولكنهم وبعد أن أنفقوا مئات املاليني على هذه الربامج إكتشفوا أ
 !حيرثون يف مياه البحر 

 
وبالعودة إىل الثورات العربية نرى أن احملصلة األوىل هلذه الثورات هي إزالة النظام القوي الوحيد يف البلد ومن مث 

بني املكونات األخرى سواء كانت بقايا نظام سابق أو اجليش أو املعارضني " توازن القوى " ث حالة من حتد
التقليديني أو شباب الثورة أو األحزاب اإلسالمية أو العلمانية أو غريهم وعندما ال تنجح هذه املكونات يف حتقيق 

اإلجتماعية اليت ال تساعدهم على ذلك تبدأ  التوافق املطلوب لتشكيل النظام اجلديد احلاكم بفعل خصائصهم
ا  سحب من الفوضى تتشكل شيئا فشيئا حىت تعم كل شيء وهذا ما بدأت مالحمة تتضح يف البلدان اليت ضر

طلب ترخيص ألحزاب سياسية  ١٠٠زلزال الثورات العربية حىت اآلن ففي تونس وحدها تلقت وزارة الداخلية 
لد يف نزاع فكري حول هويته وأهداف ثورته ومع أن الثورة أطاحت بنب علي مث منها ومازال الب ٨٠وافقت على 

أطاحت ببقايا النظام إال أن فرنسا مازالت تتمسك بتونس كمجال حيوي هلا ومازالت حتتفظ بأوراق جيدة ومنها 
تنظيم إنقالب يف ماكشفه وزير الداخلية املقال بأن جنراالت احلرب يف اجلزائر حيرضون قادة اجليش التونسي على 

ويف كال احلالتني يكون  ١٩٩٢حالة وصول اإلسالميني إىل السلطة متاما كما فعلوا هم مع جبهة اإلنقاذ عام 
 !الدعم والغطاء فرنسي 
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أما يف مصر فالوضع أكثر خطورة وأشد تعقيدا فالبلد تتجاذبه مخس مراكز قوة متباينة يف رؤاها لطبيعة الدولة فيما 
لس العسكري والنصارى والتيار اإلسالمي والتيار العلماين وشباب الثورة ولكل مركز من هذه بعد الثورة وه م ا

لس األعلى إستلم السلطة يف ظل وضع إستثنائي وكحل وحيد لظمان  املراكز أجندة خاصة يريد حتقيقها فا
لس خري خلف خلري سلف لس إصطدم بواقع  إستقرار مصر وكان العشم اإلقليمي والدويل أن يكون ا إال أن ا

مغاير متاما ملا كان عليه قبل الثورة فالوضع األمين سيئ جدا وثالت حمافظات ترفض عودة جهاز أمن الدولة 
والدولة نفسها على حافة اإلفالس وضغط الشارع حال دون محاية رموز النظام السابق وإنفلوانزا اإلضطرابات 

لس من أن الدولة اليت كانت متارس دورا واإلعتصامات متفشية يف الدوائر احل كومية وال أدل على ضعف أداء ا
إسرائيل والذي مت تفجريه أربع مرات حىت  -إقليميا يف ضبط األمن مل تستطع توفري احلماية ألنبوب غاز سيناء 

م اخلاسر األكرب من جراء هذه الثورة ولذلك خرجت بعض األص! اآلن  وات فيهم أما النصارى فهم يشعرون أ
تنادي بإستقالل األقباط يف دولة لوحدهم وهو مشروع قدمي جديد مدعوم من أقباط املهجر ومن بعض الدوائر 
السياسية يف واشنطن وإحتاد الكنائس العاملي ومع كل مواجهة دموية مع املسلمني خترج أصوات أخرى تنادي 

ا ردات فعل صوتية أو حالة بالتدخل الدويل حلماية األقباط وقد يقول قائل أن هذه الند اءات ال تعدوا عن كو
ا إال أن قيام نصارى مصر يف اآلونة األخرية بشراء السالح  من التنفيس عن الغضب متضي حلاهلا بزوال أسبا

 !بشكل مكثف وبأي سعر قد يدل على غري ذلك 
 

 فهم الالعب األقوى على أما األحزاب اإلسالمية سواء كانوا إخوان أو سلف أو منشقني عنهم أو مستقلني
صعيد الشارع املصري وقد أثبت إستفتاء الدستور ومجعة اإلرادة الشعبية صحة هذا اإلفرتاض ، أما التيار العلماين 
فقد دخل يف صراع فكري مع التيار اإلسالمي يف حماولة للحفاظ على النمط العلماين للدولة وقد دخلت بعض 

أما ! ت املتحدة األمريكية اليت إعتمدت ميزانيات خاصة لدعم أحزاب بعينها أطرافه يف تعاون علين مع الواليا
م الكبرية جعلت الثورة ترتبط  مركز القوة اخلامس فهم شباب الثورة وهم أحد أضالع الفوضى يف مصر فتضحيا

لة صدام شبه بإمسهم وهذا ما فرض عليهم مسئولية محاية الثورة ضد املتالعبني وهذا الدور هو ما جعلهم يف حا
لس األعلى   !دائم مع ا

 
دأ على املدى القريب واملتوسط إال أنين أعتقد أن  ذه الرتكيبة الغري متالئمة يتضح يتضح لنا أن األوضاع لن  و
املعركة األهم سوف ترتكز بني القوى العظمى والتيار اإلسالمي وستعمل األوىل على إحتواء خطر وصول التيار 

ة يف مصر وذلك بالتعاون مع التيار العلماين وبوضع العراقيل أمام أي خطط تنموية ألي حكومة اإلسالمي للسلط
وهناك سيناريو آخر وال ! ذات صبغة إسالمية وهذا ما سيعيد مشهد احلالة السياسية للحكومة املقالة يف غزة 

لس العسكري بدور محاية ويتمثل ذلك بقيام  -أمين الظواهري .وقد رجح حدوثه د -أعتقد أنه بعيد أيضا  ا
علمانية الدولة متاما كالدور الذي يلعبه اجليش الرتكي يف تركيا ، أما بقية األنظمة العربية فقد إستفادت من دروس 
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ثوريت تونس ومصر فمنها من اختار املهادنة والنزول عند رغبات الشعب إىل أقصى حد ممكن مثل األردن واملغرب 
ملواجهة الدموية منذ البداية مثل ليبيا وسوريا واليمن ومنها من أشعل احلمية الطائفية وعمان ومنها من اختار ا

ليتخندق معظم الشعب خلفه مثل ما حصل يف البحرين والسعودية والكويت إال أن هذه اإلجراءات مل تتعدى  
ا مسكنات مؤقتة  ا أشد من العنف امل! كو قابل واملهادنة مل جتلب سوى فاحلالة الثورية يف الشارع العريب أثبتت أ

املزيد من املطالب أما أذكياء اخلليج فقد لعبوا دورا أكرب من حجمهم الطبيعي فإثارة الطائفية واليت كانت خمرجا 
طبعا ! هلم من الثورة جعلتهم يف مواجهة غري متكافئة مع إيران وبدأوا يدركون بأن احلرب قد تكون على األبواب 

إىل ثورات حىت تدخل يف الفوضى كالبقية فاحتمال إشتعال احلروب األهلية والطائفية يف  هناك بلدان ال حتتاج
 ..السودان والعراق ولبنان إحتمال كبري جدا وله من األسباب ما ليس لغريه 

 
ومن هنا نستطيع القول بأن املنطقة العربية مقبلة على مرحلة طويلة من الصراعات الداخلية واإلقليمية وال أجد 

ألن ضريبة النزاعات السياسية والعسكرية يف مثل هذه احلالة ] الفوضى العارمة [ نوانا مناسبا هلذه املرحلة سوى ع
ستكون على حساب األمن ولقمة العيش وهذا ما سيجعلنا نشهد هجرات كاليت حدثت من فلسطني وجماعات  

األحداث األخرية يف سوريا قد مجعت  كاليت حدثت يف الصومال ومذابح كاليت حدثت يف البلقان واحلقيقة أن
تمع الدويل ! مسبقا بعض هذه املشاهد املؤملة كمقدمة ال تبشر خبري عن عنف هذه املرحلة  ويف اعتقادي أن ا

يار هذه ! سيعجز عن التعامل مع هذا احلجم التارخيي من الفوضى بل وسيفشل يف احتواء تأثرياته عليه  فإ
ا الداخلية سيؤدي إىل تعطيل مجيع األدوار اليت كانت تلعبها على األنظمة أو إنغماسها يف م شاكلها ونزاعا

يار منظومة دول الطوق احمليطة بإسرائيل سوف ترجع املواجهة الشعبية مع  املستوى الدويل واإلقليمي يف السابق فإ
دنية واملصرية والسورية واللبنانية ، اليهود كما كان احلال يف أواخر الستينات يف عمليات الفدائيني على احلدود األر 

اهد يسافر من سيدي بوزيد إىل غزة  وتوقف العمل بالربوتوكوالت اخلاصة مبراقبة احلدود والسواحل سوف جتعل ا
وقد أبدت بعض التقارير الغربية خشيتها من أن الفوضى يف مصر وليبيا !! ال خيشى إال اهللا والذئب على غنمه 

! إنسياح اجلماعات اإلسالمية املصرية يف الشمال األفريقي مبا فيها من كوادر وطاقات بشرية وتونس قد تؤدي إىل 
تمع الدويل أن املنطقة العربية تضم ثالثة مضايق حبرية بالغة األمهية خلطوط التجارة العاملية  ومن سوء حظ ا

ذ ا تضم احلزام النفطي األهم يف العامل وأي نزاع  ا احلجم املتوقع سيقفز بأسعار النفط إىل واألخطر من ذلك أ
مستويات مل تبلغها من قبل ولن تكون السعودية قادرة على ممارسة دورها القدمي يف زيادة اإلنتاج خلفض أسعار 
النفط ، واملعروف أن خطط إستخدام اإلحتياطي اإلسرتاتيجي للواليات املتحدة األمريكية والدول األوربية تكفي 

ترتاوح بني الشهرين إىل ثالثة أشهر وأي حرب يف اخلليج يف ظل الفوضى العارمة يف املنطقة  هذه الدول ملدة
ستحرم هذه الدول من النفط ملدة طويلة جدا واملشكلة أن الغرب قد ربط حياته وجل صناعاته حىت الدوائية منها 

الغرب وقد شاهدنا ما فعله  مبادة النفط ومشتقاته وأي توقف يف إمدادات النفط هو توقف حقيقي للحياة يف
توقف النفط اللييب يف األسواق العاملية فماالبال إن توقف اإلنتاج اإليراين أو إنتاج دول اخلليج ؟ وحنن نتحدث هنا 
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وحىت نقرتب من الصورة الواقعية لألحداث القادمة يكفي أن نقلب يف ! عن نسب عالية من اإلنتاج العاملي ككل 
أدى " توازن للقوى " يف لبنان والصومال ففي كل بلد منهما نشب نزاع مسلح يف ظل صفحات احلروب األهلية 

فاخلدمات األساسية توقفت والعملة احمللية ال قيمة هلا وفقد األمن .. إىل حالة من الفوضى العارمة يف كل شيء 
هذا .. ائفية أو حزبية وانتشرت عصابات قطع الطريق وأصبحت املدن واألحياء تتبع وتعود لتقسيمات قبلية أو ط

يف ظل جمتمع قادر على التدخل واحلد من تبعات احلدث أما ما حنن بصدده فهو أشبه بلبنان كبري أو صومال 
تمع الدويل على التعامل معه  ا احمللية مل تستطع ! ضخم لن يقوى ا والتاريخ يشهد بأن القوى العظمى مع أدوا

عام أما الصومال فلم ينجحوا يف إجياد حل له حىت اآلن ومل  ١٥ثر من حل القضية اللبنانية إال بعد مضي أك
دد املالحة العاملية ومعظم الواليات الصومالية يف أيدي  يسلموا من تأثريات الوضع الصومايل فمازالت القرصنة 

اهدين املسجلة على الئحة اإلرهاب  العربية سيكون وهذا العجز الدويل يف التعامل مع احلالة .. حركة شباب ا
 !جبانب تعارض مصاحل القوى العظمى يف املنطقة وهذا ما سيزيد عجزهم عجزا 

 
ماهو الدور الذي ميكن أن يلعبه التيار اجلهادي يف هذه املرحلة اخلطرية من عمر : والسؤال اآلن 

 األمة ؟ وما هو املشروع الذي ميكن أن يدخل فيه هذه املرحلة ؟ وما هي فرص جناحه ؟
  

البداية أقول أن يف ظل هذه الفوضى املرتقبة لن يكتب للمشاريع اجلزئية أي فرصة للحياة يف األوضاع اجلديدة  يف
فإن أضفنا إىل ذلك أن حجم التواجد الذي حيققه التيار اجلهادي يف البلدان العربية متواضع جدا ومبعثر فهذا 

مل بإسرتاتيجية اجلهاد العاملي وضرب احللف جيعل من أي جهد مستقل هباء منثورا وال أقصد هنا ترك الع
الصهيوصلييب يف أي مكان فهذه مسألة سيأيت احلديث عنها إن شاء اهللا وإمنا املقصود هنا هو البحث عن أفضل 
وأكمل اإلسرتاتيجيات للدخول يف هذه املرحلة واستثمار ظروفها الطارئة فهذه هي اليت ستضيع فيها اجلهود 

 !يف هدف عام  املستقلة إن مل توظف
 

ذه الثورات لتحصل على واقع أفضل من ناحية  وحىت أخرج من دائرة التنظري أقول أن الشعوب العربية قامت 
وعندما يدرك العرب أن الدميقراطية ال تقدم هلم أيا من ذلك خاصة .. احلرية والكرامة و املستوى املعيشي وغريه 

ميقراطية من الدول الغربية هم أكثر من يفسد عليهم الدميقراطية نفسها عندما يرون بأم أعينهم أن دعاة وأرباب الد
م اخلبيثة يف الشأن الداخلي وتبدأ بالتوازي مع ذلك دوامة الفوضى واحلروب الطائفية واألهلية بالعمل  بتدخال

ئح املتضررة وهم هنا ستتهيأ نفسية هذه الشرا.. وتبدأ معها توابع احلروب بالظهور كاهلجرات واملذابح والدمار 
! تستطيع توفري األمن واإلستقرار ولو كانت قوة أجنبية " قوة " السواد األعظم من هذه الشعوب للرتحيب بأي 

وهذا ما حدث مع الفلسطينيني عندما إلتجؤا إىل اجليش اإلسرائيلي من هول ماالقوه على يد الكتائب النصرانية 
يتيني والسعوديني عندما رضوا بنزول القوات األمريكية يف جزيرة يف صربا وشاتيال وهو ما حدث أيضا مع الكو 
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وعندما ال جتد القوى العظمى مصلحة يف التدخل أو تعجز عن .. طيب ! العرب خوفا من بطش صدام حسني 
وهذا هو عني ما حدث مع حركة " باملواصفات احمللية " ذلك كما هو متوقع يكون احلل الوحيد على يد قوة 

ا على أفغانستان ووصوهلا إىل سدة احلكم يف كابول طالبان يف  فالقوى املتوازنة يف أفغانستان واليت  .. قصة سيطر
كانت تتمثل يف األحزاب األفغانية مل تتوافق دميقراطيا فيما بينها ونشب نزاع مرير طال األخضر واليابس وبدأت 

ذه البقعة بعد زوال اخلطر الروسي عنها فأتت معه موجات النزوح وفقدان األمن وغريه وانعدم اإلهتمام العامل ي 
حركة طالبان كضرورة يفرضها الواقع فكفوا أيدي املعتدين وأمنوا السبل وفرضوا األمن بقوة السالح وبدأوا يف 

م الناس وتوالت عليهم الدعوات من املدن " كشك ذخود"مث " سنج سار"منطقة  مث وصلوا إىل قندهار فتسامع 
فحركة طالبان يف املثال السابق مل تقدم أي مشاريع تنموية  ١٩٦٦دوم عليهم حىت دخلوا كابول عام والقرى بالق

أو رؤى سياسية ومل يكن هلا رصيد مجاهريي كبقية األحزاب حىت تكسب ترحيب وقبول الشعب األفغاين إمنا 
ي جنحوا يف توفريه بتوفيق اهللا إمتلكوا السلعة الوحيدة اليت يبحث عنها الشعب وسط تلك الفوضى وهي األمن الذ

 .سبحانه وتعاىل 
 

وأنا أدرك اآلن أن من سيقرأ هذا الكالم سيتهمين باخليالية والبعد عن الواقع وأدرك أيضا أن الناس بطبيعتهم 
ومن .. منحازين للواقع بتفاصيله املتكررة من حوهلم وهذا ما جيعل األكثرية ال تؤمن بأن شيئا ما ميكن أن حيدث 

أ يف مذكرات الساسة األوربيني يف احلرب العاملية األوىل والثانية جيد أن األجواء السياسية كانت تنبأ عن حرب يقر 
وهذا يف األصل يرجع ألساس علمي يف تصورات !  قادمة ال حمالة ولكن مل يكن من بينهم من يريد تصديق ذلك

املتحدة األمريكية إختبارا مفيدا إليضاح هذه اإلنسان عما جيري حوله وقد أجرى بعض الباحثني يف الواليات 
وكان التبديل الطارئ بني  ) قطة(يتحول تدرجييا إىل ) كلبا(صورة متثل  ٢٠الفكرة فخالل هذه التجربة عرضت 

كل صورة وأخرى طفيفا جدا ولكن الصورة األخرية كانت لقطة بدون شك واألشخاص الذين شاهدوا العرض 
باملئة قطة آنذاك يف الوقت الذي   ٩٠أي أن الكلب قد أصبح  ١٩أو  ١٨الصورة بكامله شعروا بالتبدل عند 

وحنن كذلك قد تصل بنا األحداث إىل أعماق مرحلة الفوضى اليت حنن ! كان فيه اجلميع يعتقدون أنه مازال كلبا 
 !ري من حولنا اآلن على مشارفها وحنن ال نزال نظن أو ال نريد أن نصدق أن األمر قد حدث وأن العامل قد تغ

 
مبا أننا نتوقع دخول املنطقة يف مرحلة الفوضى العارمة واليت بدت مالحمها اآلن فيجب أال نكتفي .. طيب 

مبشاريع عسكرية تستثمر الواقع اجلديد دون أن يكون لدينا رؤية واقعية ملا ميكن أن نقوم به من أدوار سياسية 
أدق أقول جيب أن نقدم مشروع متكامل يعاجل كافة التحديات على واقتصادية بعد مرحلة التمكني األوىل ومبعىن 

املستوى احمللي واإلقليمي والدويل وهذا يذكرين بظرف مماثل عندما اجتمع بعض اخلرباء األمريكيني أثناء احلرب 
عبداحلي زلوم .دوقد علق .. العاملية الثانية ليتدارسوا ما ميكن للواليات املتحدة األمريكية أن جتنيه من تلك احلرب 

 على طبيعة تلك اإلجتماعات وبعض الفقرات من الدراسات املنبثقة عنها باآليت" نذر العوملة"يف كتابه 
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وعند تلك املرحلة من التاريخ األمريكي مل يكن هناك خمصصات لوزارة اخلارجية األمريكية حلشد األموال ( .. 
ك فقد وافق القائمون على وزارة اخلارجية على مقرتحات واملوظفني الالزمني إلجراء مثل تلك الدراسات ولذل

لس وعندما وضعت احلرب أوزارها كانت املشاركة بني اجلانبني قد أجنبت  مذكرة سرية للحكومة وقامت  ٦٨٢ا
موعة .. مؤسسة روكفلر بتقدمي جزء من التمويل الالزم هلذه املهمة  فيما يلي مقتطف من مذكرة سرية من ا

لس ومؤرخة يف شهر إبريل اإلقتصادي وقد إعرتف حمررو املذكرة أن اإلقتصاد العاملي  ١٩٤١ة واملالية املنبثقة عن ا
مستخدمني هنا نفس الكلمات اليت أوردوها وكانت اخلطط بالغة " اإلمربيالية األمريكية "املقرتح مصمم خلدمة 

ا  التفصيل إىل درجة أن الكيفية اليت جيب على الناس أن يتقبلوا إذا مت " ا هذه اخلطط قد أسهب شرحها وبيا
ا لن تعود بشيء يذكر على بقية شعوب  ا معنية فقط باإلمربيالية األجنلوأمريكية وأ حتديد أهداف احلرب وهي أ
األرض فإن اإلعالن عن مثل تلك األهداف قد تضفي القوة على أكثر العناصر رجعية يف الواليات املتحدة 

مرباطورية الربيطانية ، إن مصاحل الشعوب جيب إبرازها ال بالنسبة لألوروبيني فحسب بل أيضا األمريكية واإل
ويوم الرابع والعشرين " ألولئك املتواجدين يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية إن ذلك سيعطينا تأثريات دعائية أفضل

لس ورفعه  EB ٣٤حددت املذكرة رقم  ١٩٤١من متوز ا إىل الرئيس روزفلت مفهوم املنطقة الكربى اليت أعدها ا
Grand Area  يمن عليها الواليات املتحدة األمريكية ا املذكرة اليت جيب أن  وهي املنطقة حسب ما حدد

لظمان املواد اخلام واألسواق ، وقد أوصت هذه املذكرة بإقامة منظمة مالية تتوىل اإلشراف على اإلستقرار يف 
نبية مع توفر السيولة الكافية لتسهيل العمليات التجارية وقد مت تطبيق هذه التوصية وأنشأت أسعار العمالت األج

املؤسسة اليت أطلق عليها اسم صندوق النقد الدويل ، كما أوصت املذكرة بإنشاء مؤسسة مالية أخرى تكون 
ملناطق املذكورة ضمن خطة املنطقة مسؤولة عن توفري رأس املال اإلستثماري لتمويل املشاريع اليت يزمع إقامتها يف ا

الكربى لتطوير النمو اإلقتصادي فيها وقد مت تنفيذ هذه التوصية أيضا ومسيت املؤسسة الوليدة البنك الدويل 
ومن املثري أن ننوه أن هذه الدراسات .    world Bankلإلنشاء والتعمري الذي اشتهر باسم البنك الدويل 

ا كما افرتضت أن احلرب ستنتهي افرتضت أن الواليات املتحدة ا ألمريكية كانت ستدخل احلرب قبل إعال
 .إنتهى) بانتصار الواليات املتحدة وحلفائها 

  
ة يف املنطقة العربية من حيث الفراغ الذي  وما أحاول أن أقوله من خالل هذه األوراق أننا نتوقع ظروف مشا

لدينا مشروع متكامل للمنطقة فكما أن فكرة الثورة  سينجم عن مرحلة الفوضى العارمة ولذا جيب أن يكون
إنتقلت وتسللت من بلد آلخر بسبب تشابه الظروف واملعطيات والقواسم املشرتكة كاللغة والدين والتاريخ 
والعادات فيجب أن حيظى مشروعنا للمرحلة القادمة على فكرة قادرة على عبور احلدود والتحرك بني الناس 

م كما فعلت فكرة الثورة وهذا يقودنا إىل الفكرة الوحيدة اليت ميكن أن جتمع شتات وخماطبة أحالمهم وت طلعا
فاخلالفة اإلسالمية هي املشروع السياسي الوحيد الذي سيعيد .. العرب واملسلمني عامة أال وهي اخلالفة 
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الدول العظمى وهو  اإلستقرار واألمن للمنطقة وهو املشروع الوحيد الذي سيحفظ ثروات األمة من مؤامرات
  ولكن كيف ؟.. الوحيد أيضا الذي سيعيد قبلة املسلمني األوىل وغريها من األهداف الكربى و املشرتكة 
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  ]٢[املذكرة اإلسرتاتيجية 
  
  

يار النظام العاملي وتفكك نظام سايس   بيكو -قرب إ
  

ية لوزان بني أتاتورك واإلجنليز واليت كان من أهم بنودها إلغاء اخلالفة وهو تاريخ توقيع إتفاق ١٩٢٣منذ العام 
اإلسالمية بقي املسلمون منذ ذلك التاريخ بال رأس يقودهم وبال كيان جيمعهم ومنذ ذلك التاريخ حىت يومنا هذا 

ة وهذا الفشل يعود مل تنجح أي حماولة يف إرجاع وإعادة هوية املسلمني السياسية املتمثلة يف اخلالفة اإلسالمي
فكل املشاريع اليت سعت إلعادة اخلالفة أو تطبيق الشريعة مت ) منظومة األنظمة الراعية والعميلة(لطبيعة عمل 

إجهاضها بفعل أحد هذين اجلناحني أو بالتعاون فيما بينهما ، فاحلكومات اإلسالمية اليت قامت يف 
مت إجهاضها بالتدخل املباشر وشبه املباشر  ٢٠٠٦ق والعرا ٢٠٠٦والصومال ١٩٩٦والشيشان ١٩٩٦أفغانستان

 ١٩٧٩من القوى العظمى وكل اجلماعات اجلهادية اليت قاتلت من أجل إعادة اخلالفة وتطبيق الشريعة يف سوريا 
مت إجهاضها بفعل األنظمة العربية العميلة ، فهذا النظام الدويل املتوافق عليه بني  ١٩٩٥ومصر  ١٩٩٢واجلزائر 
لعظمى الراعية للمنطقة واألنظمة العميلة ميننع منعا باتا قيام مثل هذه الكيانات السياسية والعسكرية ملا هلا الدول ا

من خطر عظيم على النظام العاملي الذي يقوم باألساس على جعل هذه املناطق كمجال حيوي للقوى العظمى 
سد عليها نظامها العاملي املتوافق عليه دوليا وأي عودة ملشروع اخلالفة اإلسالمية سوف حيرمها من ذلك بل وسيف

وللعلم فإن كل احلكومات اإلسالمية اليت متتعت بفرتة من الوقت على سدة احلكم كانت تشعر بأن ذلك الوضع 
إستثنائي وأن مسألة إزالتها من موقع احلكم مسألة وقت ال أكثر وهذا ما حدث مع طالبان وحكومة الشيشان 

يف الصومال فطاملا أن منظومة األنظمة الراعية والعميلة تعمل  -ملا كانت إسالمية  -المية وحكومة احملاكم اإلس
ولو كان  -إال أن يشاء اهللا  -فال جمال يف ظل هذا النطام ألي مشروع سياسي إسالمي أن تكتب له احلياة 

أو جبهة مورو اإلسالمية وقد املشروع مشوها أو ال ينادي بتطبيق الشريعة أو إعادة اخلالفة كحكومة حركة محاس 
أدرك الرئيس السوداين عمر البشري هذه النقطة بعد أن قام بتطبيق الشريعة يف السودان بادئ األمر فرضخ للضغوط 
ديد إن استمرت  الغربية وألغى العمل بالشريعة اإلسالمية مث أصبح يستخدم ورقة تطبيق الشريعة كأداة ضغط و

وهذا ما أدركه أيضا أحد مفكري التيار اجلهادي قدميا ! جملس األمن واحملكمة الدولية العقوبات املفروضة عليه من 
وهذا ! .. عندما قال أنه ال ميكن قيام دولة إسالمية باملعىن الصحيح إال عندما يزول أو يتغري هذا النظام الدويل 

 ولكن كيف ؟.. ما بدأ حيدث اآلن 
 

ة كنت أالحظ أن سقف تأثريات كل حدث يرتفع عما قبله بشكل عندما كنت أراقب خط سري الثورات العربي
ا كرة ثلج كلما استمرت يف التدحرج كلما إزداد حجمها  فعندما سقط نظام بن علي سقطت معه ! مطرد وكأ
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نظرية القبضة األمنية احلديدية وبدأت الشعوب العربية بكسر حاجز اخلوف الذي طاملا حال بينها وبني املطالبة 
ا وعندما سقط نظام مبارك بدأ احلديث عن تآكل دور مصر اإلقليمي يف دعم التوجهات الغربية يف املنطقة حبقوقه

وعندما اشتعلت الثورة يف ليبيا أصبحت املخاوف تتجاوز حدود العامل العريب إىل الداخل األوريب بسبب املخاوف 
ريب السالح على طول املتزايدة من اهلجرات اجلماعية وإىل العمق األفريقي بسبب عملي ات تنقل املقاتلني و

م  -الشمال األفريقي  اهدين على طرابلس وانظواء الثوار حتت قياد  -اآلن املخاوف أكثر بكثري بعد سيطرة ا
وهكذا شيئا فشيئا حىت تفجرت األوضاع يف اليمن فارتفع بذلك سقف املخاوف الدولية بالتزامن مع أحداث 

يار منظومة دول الطوق من حول إسرائيل ، وأصبح املراقبون يسجلون  الثورة يف سوريا اليت أنذرت وبشرت بإ
حاالت عجز سياسي وعسكري وإعالمي للحد من تأثريات الثورات العربية حىت على املستوى العاملي بعد أن 

بية والعمالية لرفض أصبح الربيع العريب كما يطلق عليه الغربيون ملهما للشعوب األوربية ودافعا للحركات الشبا
خطط التقشف اإلقتصادي واحتجاجا على الفساد املايل يف اليونان وأسبانيا وغريها واملضحك أن اليهود أنفسهم 

م وقاموا بإستخدام العبارة العربية الشهرية  أثناء املظاهرات املنددة ] الشعب يريد إسقاط النظام [ تأثروا جبريا
 !مبشكلة السكن والغالء 

 
النمو املتسارع لسقف تأثريات الثورات العربية يرجع ألسباب عديدة يعجز املرء عن وصفها أو وضع ضوابط وهذا 

معينة هلا فكل ما يف الثورات العربية يدعو إىل التصعيد واإلستمرار ولكين أسجل هنا أن سقوط نظامي بن علي 
العلماء يف السابق وأصبحنا نرى شفافية أكثر ومبارك حرر كثريا من القيود اليت كانت تكبل شرحييت اإلعالميني و 

بل وأصبحنا نرى معسكرات ! يف عرض احلقائق ونقد السلطة وتسمية األشياء بأمسائها دون حرج أو خوف 
إعالمية موجهة ضد بلد معني لدعم الثورة بداخله ومعسكرات أخرى من القنوات اإلعالمية واهليئات الشرعية ضد 

ر اخلطاب اإلعالمي والشرعي سيكون له بالغ األثر يف كشف احملاوالت احمللية والدولية وحتري.. نظام آخر وهكذا 
لإللتفاف على الثورات العربية وهذا ما بات يدركه رجل الشارع العريب يوما بعد يوم ولذلك مل يفلح رجال الصف 

رع العريب حبقيقة األمور وهذا الثاين يف نظامي مبارك وبن علي يف البقاء على رأس السلطة وهذا يرجع لوعي الشا
بفضل اهللا مث الشفافية اليت حققها اإلعالم بعد عصر الثورات العربية ، واملقصود من هذه الفقرة أن تأثريات 
الثورات العربية لن تقف عن حد إسقاط بعض األنظمة وانكماش أنظمة أخرى على نفسها يف مدافعتها للمد 

فهذه القوة الدافعة للشارع العريب يف مقابل بقايا األنظمة اليت ستقاتل دفاعا الثوري بل ستتعدى إىل أبعد من ذلك 
عن وجودها ويف ظل سيادة الفوضى العارمة على املوقف ستتسبب يف إحداث حالة من الشلل العام يف منظومة 

سقوط بعض  التعاون العريب ويف قدرة كل نظام عريب على تقدمي املساعدة لنظام آخر وهذا اجلمود الناتج عن
ألن هذه الفوضى العارمة ! األنظمة وتداعي بعضها اآلخر هو تدمري حقيقي ألعمدة نظام سايس وبيكو 

ستخضع خارطة العامل العريب لتعديالت جديدة على موازين القوى السياسية والعسكرية وستخلق مساحات خالية 
س الوقت الوالء للقبيلة والطائفة والعرق ، من السيطرة املركزية وستجلب حتالفات جديدة للمنطقة وستحيي بنف
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وهذا ما سيجعل احلركة داخل املنطقة العربية ال ختضع للحدود املتعارف عليها واليت صنعت على عني سايس 
وبيكو بتلك املقاييس اليت راعت صغر حجم بعض الدول كالبحرين ولبنان حىت تلتزم بالوالء للدولة الراعية مقابل 

احمليط األكرب منها وكرب حجم دوال أخرى حىت تلعب دورا إقليميا يف إدارة املنطقة بالنيابة ، ومبا احلماية من تسلط 
أننا نتحدث عن سقوط وشيك لنظام سايس وبيكو يف املرحلة القادمة فهذا يعين أن أحد جناحي منظومة 

هل هو بنفس القوة اليت كانت .. األنظمة الراعية والعميلة سيتم جتاوزه وبقي أن ننظر يف موقف اجلناح املتبقي 
 ختوله من إلغاء مشاريع إعادة اخلالفة كما يف السابق أم أن هناك شيئا ما قد تغيري ؟

 
احلقيقة أين أكتب هذه الكلمات يف الوقت الذي يتناطح فيه الكوجنرس مع اإلدارة األمريكية لرفع سقف الدين 

ية إفالسها واحلقيقة أين قد أجد من جيادل يف أن أمريكا قد األمريكي وتفادي إعالن الواليات املتحدة األمريك
يار الكامل يف إحتادها الفيدرايل ولكين ال أجد من بني خرباء السياسة واإلقتصاد املعتربين من جيادل  تتعرض لإل

لعاملية يف أن أمريكا سترتك دفة قيادة العامل وستنكمش على نفسها من وراء احمليط كما فعلت يف أعقاب احلرب ا
األوىل ولكن الفرق يف أن سياسة العزلة اليت إنتهجها الرئيس األمريكي ويلسون يف ذلك الوقت كانت يف ظل إحتاد 

! فيدرايل ورأي عام إختار تلك السياسة بعد أهوال احلرب العاملية األوىل ومل يرغم عليها كما هو متوقع اآلن 
الصهيوصلييب وزعيمته أمريكا قد تسببت لألخرية حبالة غري فاحلرب اليت خاضها تنظيم القاعدة ضد التحالف 

  - مسبوقة من اإلستنزاف اإلقتصادي ويكفينا داللة على ذلك أن اإلدارة األمريكية أعلنت احلرب على اإلرهاب 
 وكانت ميزانية البنتاغون للسنة اليت تلي ذلك اإلعالن تعادل مجيع ميزانيات وزارات الدفاع يف دول -كما تسميه 

كنتيجة !! العامل جمتمعة ومل متر عشر سنني على هذه احلرب حىت أصبحت أمريكا نفسها على حافة اإلفالس 
حرب الثالثة آالف مليار التكلفة : أنظر كتاب [ مباشرة لضربات احلادي عشر من سبتمرب وما تالها من حروب 

احلائز على جائزة نوبل يف اإلقتصاد والباحثة  تأليف برفوسور ستيغليتيز.. احلقيقية للحرب يف أفغانستان والعراق 
واملشكلة هنا أن أمريكا مل ترتك من خلفها من يستطيع مأل الفراغ من بعدها بنفس الكفاءة ] وليندا بيلمس 

وعجز بريطانيا وفرنسا عن التعامل مع احلالة الليبية بدون الدعم العسكري األمريكي خري دليل على ! واملقدرة 
ا السياسية والعسكرية واإلقتصادية فقد حققت أمريكا هيمنة  - كانت   -ذلك فأمريكا  قوة غري مسبوقة يف قدرا

شبه كاملة على املؤسسات الدولية كاألمم املتحدة وجملس األمن والبنك الدويل وصندوق النقد ومنظمة التجارة 
وألمريكا حبسب تقارير البنتاغون .. العامل العاملية وهي املؤسسات املسؤولة عن إدارة السياسة واألمن واإلقتصاد يف 

دولة وهلا ربع مليون  ١١٠دولة حول العامل وحققت أيضا تواجد عسكري يف  ٣٨قاعدة عسكرية يف  ٧١٦
وهي الدولة الوحيدة يف التاريخ املعاصر اليت استطاعت فرض نظامها اخلاص على العامل  .. جندي يف تلك القواعد 

 !ن هذا النظام كائنا من كان كله ومعاقبة كل من خيرج ع
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إذا فنحن أمام حالة أخرى من التوازن يف القوى كما سيحدث عندما يف املنطقة العربية ولكنها هنا على مستوى 
وبعبارة أخرى أقول أن النظام العاملي احلديث والذي تشكل بعد احلرب العاملية الثانية .. العامل والقوى الفاعلة فيه 

 ثالث هلما وأصبحت أمريكا واإلحتاد السوفييت قطيب الصراع الذي تدور حوله معظم دول أسفر عن معسكرين ال
 - كمنظمة التحرير الفلسطينية   -العامل وميزة ذلك أن أي دولة يف العامل أو حىت منظمة عسكرية أو سياسية 

ى الدعم تدخل يف نزاع عسكري أو سياسي مع طرف آخر حمسوب على أحد القطبني تستطيع أن حتصل عل
فالرئيس املصري مجال عبدالناصر كان  ١٩٦٧املباشر عن طريق القطب اآلخر وهذا ما حصل مع مصر بعد عام 

قد انتهج مبدأ احلياد وعدم اإلحنياز يف البداية ولكنه عندما دخل يف نزاع مع إسرائيل احملسوبة على أمريكا إنظم 
عيه السياسي والعسكري ، وهذه البيئة العاملية القائمة على تلقائيا إىل املعسكر السوفييت ليحصل على الدعم بنو 

القطبني كانت تعطي مساحة من املناورة لألطراف األخرى وكل احلركات السياسية والعسكرية اليت قادت 
يار اإلحتاد السوفييت  ار ذلك النظام العاملي با اإلنقالبات كانت تستفيد من هذا اجلو بشكل أو بآخر فلما ا

التسعينات وتفكك حلف وارسو ظهر النظام العاملي اجلديد القائم على القطب الواحد املتمثل يف أمريكا  بداية
يار  يار يف إنكشاف كل األنظمة السياسية وخضوعها بنسب متفاوتة للسيد األمريكي وأي إ وتسبب ذلك اإل

الالزمة إلدارة الصراعات فيه وستفقد  قادم ألمريكا سيجعل العامل بال قوة قادرة على قيادته ونسج التحالفات
املؤسسات الدولية كاألمم املتحدة وجملس األمن القدرة على ضبط النزاعات وفرض العقوبات لعدم وجود العب 

ا  يارها لعدم " عصبة األمم"رئيسي يدير ذلك وهي نفس احلالة اليت مرت  يف أواخر الثالثينات فأدت إىل إ
ا الغري وستحدث حالة من التوازن يف موازين !  مدعومة من قبل قوة مهابة بني الغابة الدولية وجود قيمة لقرارا

القوى بني روسيا والصني واهلند وفرنسا وبريطانيا باإلضافة إىل أملانيا واليابان بعد أن تتخلصا من القيود األدبية 
ا سيجعل مساحة املناورة أكرب بكثري مما كانت املفروضة عليهما منذ اهلزمية الكربى يف احلرب العاملية الثانية وهذا م

يار ! عليه يف عهد القطبني  وأستطيع القول بأنه مع التفكك الوشيك ملنظومة األنظمة الراعية والعميلة املتمثلة يف ا
دة نظام سايس وبيكو والنظام العاملي نكون قد وصلنا إىل املناخ املالئم للشروع يف املراحل التنفيذية ملشروع إعا

يكون فيها رحم األمة  ١٩٢٣اخلالفة اإلسالمية وبعبارة أوضح أقول أنه وألول مرة منذ سقوط اخلالفة يف عام 
 ولكن كيف ؟! ... قابال لإلحتفاظ جبنني اخلالفة 

 
 ]نظرية الذراعني [ 

  
ة العديد من عندما نريد التحدث عن مشروع بضخامة إعادة اخلالفة اإلسالمية فإن احلديث سيقودنا إىل مراعا

املبادئ والشروط الالزمة لنجاح الفكرة ومبا أننا ناقشنا مسألة املناخ املناسب لوالدة مثل هذا املشروع فلم يعد علينا 
إال البدء يف وضع الشروط الالزمة لذلك وحتديد مالمح اإلسرتاتيجية اليت ميكن العمل من خالهلا يف هذه املرحلة 

وقد قص علينا التاريخ قصصا وحكايات ! املشاريع الناجحة قد بدأت حبلم وقبل البت يف ذلك أقول أن كل 
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" ألناس مل يأبه هلم يف البداية إال أن آرائهم غريت جمرى األحداث واحلروب بعد ذلك ومنهم الصحفي اإلجنليزي 
سي حروب والذي شارك يف صفوف اجليش الربيطاين يف احلرب العاملية األوىل ورأى بأم عينه مآ" ليدل هارت 

اخلنادق ومدى اجلمود الذي حتدثه يف مسار احلرب فقرر أن يبحث فيما ميكن أن يقلب موازين احلروب ويكسر 
واليت قوبلت بإستهجان شديد من قادة اجليش ] اإلقرتاب غري املباشر [ ذلك اجلمود فكتب اسرتاتيجيته الشهرية 

أن هيئة األركان األملانية قد إنتبهت إىل أملعية أفكار الرجل  الربيطاين وبإستخفاف مماثل من الصحافة الربيطانية إال
 ١٩٣٩اليت اجتاح بواسطتها هتلر غرب وشرق أوربا يف األعوام ] احلرب اخلاطفة [ فوظفت ذلك يف نظرية 

واحلقيقة أن نوعية هذه األفكار قد ! وهي السنوات اليت يطلق عليها املؤرخون سنوات النصر  ١٩٤١و ١٩٤٠و
عبها العقول واألذواق يف وقتها وقد تواجه بالتجاهل حىت لو خرجت ممن يأبه له وليس من صحفي مغمور ال تستو 

قد سئل " آنشتاين"فهذا عامل الذرة الذي بنيت القنبلة النووية على بنات أفكاره وصاحب النظرية النسبية األملاين 
.. ال يسعين قول شيء : البشرية ؟ فأجاب  يف إحدى املرات عن احلرب العاملية القادمة وبأي سالح ستشعلها

.. لست أدري .. ال يسعين شيء : إن أربعني حمطة إذاعية وثالثة آالف صحيفة تنتظر جوابك ، فقال : فقيل له 
فاستغرب البعض جواب آنشتاين السابق يف ظل التطور !. باملقالع : وبعد إحلاح من السائلني عدة مرات أجاب 

إال أن من يدقق يف اجلواب وأبعاده يرى أنه قريب جدا من الواقع ، فمع أن احلرب العاملية ! الكبري يف آلة احلرب 
األوىل كانت تعتمد على اخليول والبنادق ومدافع امليدان إال أن أعداد القتلى بلغت يف أدق اإلحصائيات 

ارت نتيجة للحرب أ ٣٧,٥٠٨,٠٠٠ ربع إمرباطوريات وهي ويشمل هذا الرقم أعداد األسرى واملفقودين ، وا
ر واإلمرباطورية العثمانية  واحلرب العاملية الثانية .. القيصرية الروسية واإلمرباطورية األملانية وامرباطورية النمساوا

حبسب إحدى اإلحصائيات بني عسكري  ٥٨,٨٠٠,٠٠٠اعتمدت على نظم تسليح أفضل وانتهت مبقتل 
ما كانت عليه يف العصور الوسطى بعد أن طال الدمار والقتل  ومدين وعادت بعض املدن يف قلب أوربا إىل

والتشريد كل شيء فيها وأي حرب عاملية بالسالح النووي فلن تكون هناك مقدرة على إحصاء القتلى ولن تبقى 
هناك أي بنية حتتية لصناعات األسلحة احلديثة وهذا ما سيلجأ الشعوب إىل العودة مرة أخرى إىل أسلحة القذف 

وما أريد أن أقوله هنا هو أن . ومن هنا نفهم جواب آنشتاين السابق ! باشر بل وإىل السيف واملقالع أيضا امل
هذه التصورات اليت حنن بصددها مبنية على مناخ قادم و على أساس مراعاة اجلوانب السياسية والعسكرية 

ست كالم فلسفي عن عامل غري الذي نعيش فيه واإلقتصادية والتارخيية الالزمة إلجناح مثل هذا املشروع الكبري ولي
ومن أجل ذلك أقول أنه من السهل علينا يف ظل األوضاع املرتقبة يف املرحلة القادمة أن نستغل املساحات 
اجلغرافية اليت ستفتقد فيها السيطرة املركزية إلقامة إمارة إسالمية كنواة ملشروع اخلالفة اإلسالمية كمنطقة سيناء أو 

أو واحات ليبيا أو دارفور والصحراء الغربية ونكون قد أقمنا حكم اهللا يف منطقة جغرافية على من فيها من األنبار 
ألننا يف مثل تلك املناطق ال نستطيع من خالهلا حتريك الشارع اإلسالمي .. الشيء .. السكان ولكن ماذا بعد 

ا مناطق أقل أمهية بالنسبة لغريها وقد تكون هامشية وال حت ظى تضاريس تلك املناطق بأي موانع وسواتر طبيعية أل
نستطيع من خالهلا حتييد األسلحة املتفوقة لدى األعداء كالطريان واملدرعات وال يوجد يف تلك املناطق ثروات 
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طبيعية ميكن إستثمارها يف دفع عجلة التنمية وبناء القوات العسكرية إال ما ندر وقد ال ننجح حىت يف تأمني 
لدنيا من مستلزمات احلياة للسكان وأي عقوبات جتارية تفرض على مثل هذه املناطق سوف جتعلها يف احلدود ا

ومراعاة هذه اجلوانب .. مأزق حقيقي بعكس لو كانت ذات إكتفاء ذايت يف املياه والغذاء واحلاجات األساسية 
فض املؤمتر إقرتاح هريتزل جبعل أوغندا فقد ر  ١٨٩٧تذكرين بالنقاشات احلادة بني يهود العامل يف مؤمتر بازل عام 

أو األرجنتني كموطن للمشروع القومي اليهودي مع أنه أثبت إمكانية أخذ املوافقة من سلطات اإلستعمار على 
املساحات املطلوبة وحشد األموال الالزمة لذلك ولكن الذي مل يدركه هريتزل أن ميول اليهود لن تكون يف غري 

التارخيي الذي متثله فلسطني هلم ولذلك مت إختيار فلسطني كمشروع قومي لدولة يهود يبدأ فلسطني للبعد الديين و 
وإعالن الدولة  ١٨٩٧مبستعمرات زراعية وينتهي بإعالن الدولة خالل مخسني عام وهي الفرتة ما بني املؤمتر األول 

جري اليهود وتعتمد على عدة مقوم ١٩٤٨يف  ات ال جتعل لليهودي العادي وأصبحت الدعاية اليهودية حلشد و
أي جمال لرفض العرض ألن اهلجرة إىل فلسطني ستوفر له فرص العمل والعيش املريح يف أرض اللنب والعسل كما 
ا وفوق ذلك وذاك فهي واجب ديين وتارخيي جتاه أرض األجداد ولذلك اعتمدوا على شعار عاطفي  يسمو

 !ومن هنا ظهرت تسميتهم بالصهاينة  "العودة إىل جبل صهيون " يربطهم باألرض وهو 
 

وبودي أن أعرج على نقطة غاية يف األمهية قبل التعرض لإلسرتاتيجية املقرتحة وهي مسألة احلشد الفكري 
والعاطفي اليت جيب أن تسبق اخلطوات التنفيذية للمشروع فاألمة اإلسالمية قد غيبت عن مفهوم اخلالفة وأمهية 

سنة إىل اآلن  ٨٨األرواح واملقدرات ورفعة األمة ، فمنذ سقوط اخلالفة قبل حوايل ذلك الصرح يف حفظ الدين و 
وعقول وأذهان وقلوب املسلمني مل تتذوق ومل ترتىب ومل تتغذى إال على األفكار املستوردة كالوطنية والقومية 

فارسي كفارسي بعض النظر واحلزبية وهو ما زاد من التمايز بني املسلمني فأصبح العريب يعامل الرتكي كرتكي وال
عن دينه مث جتزأت الفكرة القومية بعد ذلك إىل شظايا صغرية وانتهى األمر بواقع مرير مسحت أو ميعت يف ثناياه 
عقيدة الوالء والرباء بني املسلمني ، وألمهية مرحلة احلشد الفكري والعاطفي جند أن تاريخ الصراع بني الدول 

ا بالرتويج لألفكار اخلاصة عرب األحزاب ومراكز الفكر واإلعالم يف كل بلد  واجلماعات السياسية يبدأ دائم
كاألحزاب النازية يف الدول األوربية اليت مهدت لإلنتصارات األملانية يف احلرب العاملية الثانية وكاألحزاب الشيوعية 

ليت تقوم بتشكيل طبقة من اليت ساعدت على إجناح الكثري من اإلنقالبات حول العامل وكاجلامعات األمريكية ا
املثقفني املوالني للقيم و السياسات األمريكية يف كل بلد وهكذا أيضا على مستوى الدول التابعة فكل نظام ذا 
طابع فكري ميارس نوع حشد ودعاية مع اجلمهور احمللي وغالبا ما تكون هذه الدعاية يف مراحل مبكرة كطالئع 

تمع على أفكار البعث يف سوريا واللجان الثورية ا ليت كانت يف ليبيا وغريها من املؤسسات اليت تعىن بتنشأة ا
معينة ختدم وجود النظام ، ومن األمثلة احلية على عملية احلشد الفكري والعاطفي يف أيامنا هذه ما متارسه 

رقعة جغرافية فمع أن قومية األكراد تنتشر على ] الدولة الكردية [ اجلماعات واملنظمات الكرية حول قضية 
تتقامسها إيران والعراق وتركيا وسوريا وهي دول ذات تاريخ طويل يف قمع احلركات اإلنفصالية الكردية إال أن 
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األكراد جنحوا حىت اآلن يف بث فكرة الدولة الكردية فيما بينهم كمشروع خيلصهم من كل أنواع الظلم والتهميش 
لفكرة معقد آماهلم رغم كل املآسي اليت يتعرضون هلا جراء جمرد الذي يتعرضون له يف تلك الدول وأصبحت هذه ا

وقد آتت هذه الفكرة أكلها يف مشال العراق عندما جنحت األحزاب الكردية يف حتقيق اإلمجاع ! احللم بذلك 
 اجلماهريي على أحقية األكراد بكيان مستقل عن باقي الدولة متهيدا لإلنفصال الكلي يف مراحل قادمة وقد أزال
: أحدهم حالة اإلستغراب من إمجاع التيارات الكردية اإلسالمية والعلمانية واإلشرتاكية على هذه الفكرة بقوله 

أي أن األكراد صغريهم وكبريهم كان يصبح وميسي على !! كانوا يضعون لنا مشروع الدولة مع حليب األطفال 
م   .فكرة الدولة اخلاصة 

 
أننا سنتمتع مبساحة من احلرية اإلعالمية اليت خلفتها الثورات العربية فيمكن ومنذ واجليد لنا يف املرحلة القادمة 

اآلن اعتماد إسرتاتيجية بعيدة املدى تتضمن أدوات إعالمية متنوعة كاإلصدارات املرئية والكتب والدراسات 
ات أن خنلق حالة من سنو  ٥أو  ٣واملؤمترات الصحفية والندوات الفكرية اليت ميكن من خالل تكثيفها على مدى 

القبول الفكري أو على أقل تقدير أن جنعل مشروع اخلالفة اإلسالمية قضية مطروقة عند رجل الشارع العادي إذا 
ما أراد مناقشة احللول لألوضاع من حوله ، وأعتقد أن قصة جناح سيد قطب وعبداهللا عزام رمحهما اهللا يف إعادة 

خري مثال على ذلك فاألول قد كرس معظم مؤلفاته لشرح مصطلح نشر وإحياء بعض املصطلحات املطمورة 
تمع املسلم املعاصر والثاين قطع األرض طوال وعرضا عرب مئات احملاضرات واللقاءات  احلاكمية وحقيقته يف حياة ا

وال  الصحفية واملؤمترات والعديد من املؤلفات للتحريض على فريضة اجلهاد وإعادة إحيائها يف نفوس املسلمني
جيادل أحد يف أثر كل منهما على الفكر اإلسالمي ككل وعلى التيار اجلهادي على وجه اخلصوص ، ومن املهم 
اإلفادة من الرتاث الذي تركه لنا بعض املفكرين من حزب التحرير ومجاعة اإلخوان املسلمني أو غريهم حول 

كمشروع اخلالفة حيمل يف طياته العديد من   مصطلح اخلالفة وأمهيته الدينية والسياسية واإلقتصادية فمشروع
األفكار حول سوق إسالمية مشرتكة ونظام دفاعي موحد وحقوق سياسية كفلها الشرع وأنظمة تربية وتعليم مشويل 
وغريها من املقومات اليت سعت بعض األمم إلجيادها يف صيغ مشرتكة تضمن مصاحلها العليا كاألمم األوربية اليت 

كيانات حتقق هلا مصاحلها اإلسرتاتيجية وهي السوق األوربية املشرتكة كنظام إقتصادي متكامل   اجتمعت يف ثالثة
 .واإلحتاد األوريب ككيان سياسي مستقل وحلف النيتو كمنظومة عسكرية تعمل على سالمة وأمن دول احللف 

 
ا ومؤسس ا اإلعالمية وإمنا مسؤليتنا وهذا احلشد الفكري والعاطفي هو مسئولية مشرتكة بني مفكري األمة ودعا ا

ا يف أذهان املسلمني كما فعلنا يف أعقاب  الشخصية تكمن يف أن نعمل كحشوة دافعة للفكرة حىت تأخذ مكا
م أغلقوا يف وجه مناصري وحميب اجلهاد كل الطرق والسبل  غزويت نيويورك وواشنطن فقد كان من مكر اهللا بالقوم أ

أصبح الوصول إىل أراضي اجلهاد حلم أو أشبه باملستحيل إال ملن يسر اهللا له ذلك املؤدية إىل جبهات القتال ف
ولذا إجته معظم األنصار إىل مابات يعرف باجلهاد األلكرتوين كبديل يعذرهم أمام اهللا وبذلوا فيه الوسع وتفننوا يف 
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اهدين وفكرة اجلهاد إىل الع امل كله وال أدل على عظم هذا أساليب الدعوة والتحريض وجنحوا يف إيصال صوت ا
النجاح من اعرتاف وزير الدفاع األمريكي رونالد رامسفيلد من أن أمريكا قد خسرت حرب اإلنرتنت أمام 

اهدين  ولكين ومع أمهية هذا الدور أمتسك بقاعدة نفسية مفادها أن النموذج الناجح هو خري دعاية للفكرة ! ا
سب تأييد واهتمام الشارع اإلسالمي لفكرة إعادة اخلالفة جيب أن نقدم أي أننا كي نك! اليت تقف من ورائه 

تمع املسلم عندما يطبق الشريعة يف واقع احلياة وعندما  مثال مصغر ومنوذج مثايل ملا قد تكون عليه احلياة يف ا
ا الدين احلنيف ، أمثلة يف نصرة قضايا املسلمني و  منوذج يف حسن إدارة ينطلق من املبادئ اإلسالمية اليت أتى 

وغريها من احملاسن اليت إن اجتمعت يف منطقة معينة من .. املوارد وفرض األمن وبراعة الرتبية واإلهتمام بالنشئ 
م بدون أي تأثري  األرض وعلى رأسها حكومة فستكون مثال غري مباشر خياطب أفهام الناس ويعيد صياغة قناعا

قد تكون عليه دولة اخلالفة وهنا تكون الفكرة قد خرجت من دائرة  منا فقط من خالل وجود مثال ناجح ملا
ردة وقد  التنظري والكتب والدراسات إىل أرض الواقع املشاهد واحملسوس فالطبيعة البشرية ال متيل كثريا لألفكار ا

لألفكار اليت فكثريا من طاقات األمة عندها قبول وانقياد ! ال تفهمها كذلك إال إذا جتسدت على أرض الواقع 
حنملها عن اجلهاد ووجوب حتكيم الشريعة وغريها ولكن املشكلة يف عدم تصور ذلك يف الوقت احلاضر فتكون 
حجته بأنه معك يف أن اجلهاد هو احلل ولكن كيف ميكن أن جناهد وأعدائنا اليهود واألمريكان ميلكون الطائرات 

ألسلحة املتقدمة وحنن ال منلك أي منها أو ما جياريها ؟ فهذه احلديثة والصواريخ واألقمار الصناعية وغريها من ا
احلجة قد تكون عقبة كبرية أمام انظمام هذه الطاقات إلينا وقد ال يقتنعون حبديثنا عن أساليب مدافعة العدو 

اكه و التغلب عليه ممكنة مع الوقت ولكن اجلدال يتوقف  وتكتيكات حتييد أسلحته املتفوقة وأن مسألة قتاله مث إ
عندما نعطيه مثال حي ومنوذج ناجح فنقول له قد كان اإلحتاد السوفييت ميتلك نفس تلك األسلحة مث نصرنا اهللا 

وهذا ما ينبغي علينا أن نعتمده يف  .. عليه ونبدأ بتقريب الصورة إليه بعد أن يكون قد استسلم للمثال احلي 
الفة فنقوم بعملية حشد فكري بالتوازي مع مثال حي كسب تأييد وتعاطف الشارع اإلسالمي ملشروع إعادة اخل

جيسد األفكار اليت ندعوا إليها وهذا ما سيجعل املفكرين والدعاة واخلطباء يقولون جلماهريهم يف أحناء العامل 
عي وعزة متعنوا يف نعمة األمن والتكافل اإلجتما.. اإلسالم انظروا إىل الدولة الفالنية انظروا إىل بركة تطبيق الشريعة 

ملاذا النكون مثلهم ؟ ماالذي ينقصنا ؟ مالذي جيربنا على اتباع هذه القوانني الوضعية .. املسلم واستعالئه بدينه 
ا من سلطان ؟ ماالذي جيعلنا متفرقني حىت اآلن ؟؟، فاحلشد الفكري جبانب املثال احلي سيولد  اليت ما أنزل اهللا 

كفيل بإذن اهللا يف هدم احلواجز اليت وضعها الغرب بني املسلمني وبني   مثل هذه األسئلة عند عامة الناس وهذا
وا احلرب  املسلمني وشريعتهم ، ومما يؤكد يل صحة هذا التوجه أن املسلمون عندما استلموا احلكم يف املدينة أ

ركة التجارية بذلك مع األهلية بني األوس واخلزرج وحافظوا على السلم وعندما أجلوا اليهود عن املدينة مل تتأثر احل
أن اليهود هم الصاغة وأهل الذهب واملال وبالعموم شهدت املدينة حركة عمرانية وجتارية وعسكرية وثقافية غري 
مسبوقة يف فرتة العهد النبوي وهذا املثال اجليد يف اإلدارة واحلكم والذي أرسى دعائمه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

االت السياسية واإلقت صادية والعسكرية شجع العرب على اإلنقياد واإلخنراط يف املشروع اإلسالمي فليس كل يف ا
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تمع الذي يسوسه  من دخل الدين دخله عن قناعة وإمنا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعطي من نفسه ومن ا
جاء نصر اهللا والفتح أمثلة ناجحة يف العدل واملساواة وحفظ احلقوق واملصاحل وغريها من مقاصد الشريعة فلما 

دخل الناس يف حينها يف دين اهللا أفواجا بعدما رأوه من عزة هذا الدين ونظامه الفريد وهذا ما ينبغي علينا أن 
 !نقدمه للشعوب اإلسالمية حىت ال يقول أحدهم تريدون أن حتولوا بالدنا إىل صومال آخر 

 
القادمة لن تتطلب منا كدولة وحكومة أن نوفر نفس  وجيب اإلشارة هنا إىل أن األوضاع املرتقبة يف املرحلة

اخلدمات املتعارف عليها حاليا ألن أجواء احلروب والفوضى املصاحبة هلا تلغي جل الكماليات املعيشية وتركز 
اهتمام الناس على اإلحتياجات و اخلدمات األساسية مثل الغداء واملاء واألمن ومن بعده تأيت اخلدمات الطبية 

لصحي والوقود وما هو يف مثل أمهيتها ، وهذه اخلدمات األساسية الحتتاج لتعقيدات النظم احلديثة يف والصرف ا
ا ولذلك جند أن التجارب اجلهادية الناجحة يف اإلدارة تركزت يف بلدان فقرية مثل أفغانستان  الدول الغنية إلدار

دمات األساسية وهو ما جنحت يف توفريه والشيشان والصومال ألن شعوب هذه الدول لن تطالب بأكثر من اخل
اهدين بعكس لو ما كان األمر يف ديب أو الرياض ألن السكان يف مثل هذه  تلك احلكومات املعينة من قبل ا
املدن لن يرضوا بأقل من املعيشة املرتفة اليت اعتادوا عليها ولكين أعتقد أن مرحلة الفوضى العارمة املرتقبة يف املنطقة 

ا للرتكيز على احلاجات األساسية كما حدث يف فرتة  العربية ستعيد صياغة الظروف املعيشية بشكل يعود 
احلصار على العراق واحلصار على غزة فكثريا من عادات العراقيني والغزاويني قد تغريت يف طريقة املعيشة واإلدخار 

لي لبعض األجهزة واألدوات اليت يتعذر ونوعية الطعام وظهرت إجتهادات طيبة يف اإلعتماد على التصنيع احمل
جلبها من اخلارج بسبب احلصار وظهور إهتمام بالطب الشعيب كبديل للطب احلديث أي أن ظروف احلصار 
واحلرب أعادت صياغة طريقة احلياة بشكل مغاير ملا كانت عليه وهدا ما ميكن أن حيدث بشكل أكرب إذا ما 

  !اقرتنت احلرب بالفوضى 
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  ]٣[ملذكرة اإلسرتاتيجية ا
  
  

وبعد أن حددنا املناخ الذي ميكن أن يسود يف املرحلة املقبلة وبعد أن وضعنا مقرتح إعادة اخلالفة كمشروع 
إسرتاتيجي قابل للتنفيذ وفق معطيات ومتطلبات املرحلة القادمة وبعد أن أدركنا أمهية احلشد الفكري والعاطفي 

اكي دولة اخلالفة ويكون مبثابة نواة هلا بقي أن نضع خريطة العامل العريب على جبانب األمنوذج املثايل الذي حي
الطاولة مث نبحث عن أفضل املواقع اليت تصلح كقاعدة إلنطالق هذا املشروع وفق الشروط واملتطلبات الالزمة 

 :لذلك واليت سيكون من أمهها 
 

بعض األقاليم يف السودان والصومال وموريتانيا وصعيد أال يكون املوقع يف منطقة ميتة حيويا و سياسيا ك: أوال 
مصر وغريها من املناطق اليت ال حتظى بعوامل جتعل منها حمط اهتمام للشارع اإلسالمي فلو أخذنا على سبيل 
ا بنفس األدوات والعنف إال أن احلرب يف العراق  املثال احلرب اليت خاضتها أمريكا يف أفغانستان والعراق فمع أ

اهدين بفعل حيوية املنطقة و عظم دورها يف التاريخ قد  استطاعت حتريك الشارع اإلسالمي وحشده خلف ا
اإلسالمي وسهولة وصول األنصار والدعم إليها ووجود وفرة يف وسائل اإلعالم لتغطية شؤون احلرب أوال بأول فال 

لني واملراسلني وغريهم ليعلقوا على احلادث تكاد تنفجر سيارة ملغومة حىت خيرج العشرات من شهود العيان واحملل
وهذا ما أعطى يوميات احلرب يف العراق زخم إضايف ألن احلرب وقعت يف منطقة ال ميكن إخفاء شيء فيها 
بعكس أفغانستان اليت كانت تباد فيها قرى بأكملها دون أن يذكر شيء عن ذلك يف وسائل اإلعالم ألن حركة 

ا بقية املناطق فهي جافة إعالميا ولذلك جيب أن نستثمر جهودنا يف جمال جغرايف اإلعالم مرتكزة يف املدن أم
 .حيوي حىت خنرج بالنتائج املطلوبة لنجاح املرحلة األوىل 

 
أن يكون املوقع ضمن أو بالقرب من مناطق التأثري الديين ، فالتاريخ يشهد بأن اخلالفة ارتبطت دائما مبن : ثانيا 

ا  قبلة املسلمني والرمز الذي يلتفون حوله ولذلك حرص اخللفاء عرب العصور اإلسالمية على يسيطر على مكة أل
أن خيطب هلم على منرب احلرم يف أول أيام احلكم كي يضيفوا الشرعية الدينية على انتقال احلكم إليهم أو تغلبهم 

ثة تضم املساجد اليت يشد إليها عليه وهذه األمهية تنسحب أيضا على املدينة النبوية والقدس فهذه املدن الثال
الرحال وهي مناطق التأثري الديين يف العامل اإلسالمي ومن املهم ملشروع اخلالفة أن يرتبط جغرافيا يف مرحلة متقدمة 
مع واحدة من هذه املناطق كي يستمد شرعيته الدينية يف أعني عامة املسلمني وال أقصد بأن ذلك شرط صحة 

ديث هنا عن عرف تارخيي ارتبط باسم اخلالفة ، وقد بدأت اخلالفة يف املدينة مث انتقلت يف لعقد اخلالفة وإمنا احل
ا ستنزل يف بيت املقدس   .عهد عبداهللا بن الزبري إىل مكة وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أ
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بيعية مثل اجلبال أن يضم املوقع اجلغرايف تضاريس تساعد على العمل العسكري الدفاعي كاملوانع الط: ثالثا 
والغابات واملستنقعات واألحراش وغريها من املوانع اليت تعيق حركة اجليوش النظامية أو حتيد بعض األسلحة 

ومع أين أعتقد أن املرحلة القادمة سيكون فيها متسع أكرب للعمليات يف املناطق .. املتفوقة كالطريان واملدرعات 
هناك قاعدة حممية بفعل العوامل الطبيعية كي ال تتعرض القوات إلبادة املفتوحة إال أن من الضروري أن تكون 

مجاعية إن تعرضت حلمالت جوية واسعة أو عمليات تطويق ضخمة بقوات مدرعة والتاريخ العسكري املعاصر 
يشهد بأن من جييد استخدام عامل األرض يكون أوفر حظا بتحقيق النصر يف املعركة وإن تفوق عليه اخلصم 

تفنن الروس يف استدراج األملان يف مئات األميال من " بارباروسا " فعندما اجتاح األملان روسيا يف عملية ! ة بالقو 
األراضي الروسية الشاسعة واتبعوا يف ذلك سياسة األرض احملروقة حىت وصل األملان إىل مشارف موسكو وقد 

كهم اجلهد والربد القارس مث قام الروس باهلجوم املعاكس ا لذي مل يتوقف إال يف قلب العاصمة األملانية وقل أ
نفس الكالم عن احلروب الثورية يف فيتنام وكوبا وغريها فكلها اعتمدت على غطاء األرض يف مصاولة العدو 
ا تستمر يف املناطق اليت تضم موانع طبيعية   اكه مث القضاء عليه ومن ينظر يف سجل التجارب اجلهادية جيد أ وإ

والشيشان واجلزائر اليت تتميز باجلبال والغابات وال تستمر يف املناطق املكشوفة كمصر وجزيرة العرب  كأفغانستان
وال يشذ عن ذلك إال من جييد استخدام الكثافة العمرانية والبشرية كغطاء للتحرك والتواجد العسكري كما هو 

ا هي من ستقع فيها احلال يف العراق ولذلك جيب أن نراعي عامل األرض يف حتركاتنا يف ا ملرحلة األوىل أل
 .العمليات العسكرية األشد ضراوة 

 
ار وحبريات طبيعية تشكل له قاعدة لإلكتفاء الذايت يف : رابعا  األمن الغذائي أي أن يضم املوقع مناطق زراعية وأ

هي األكثر قدرة على الصمود  املاء والغذاء وأمهية ذلك تكمن يف أن املناطق ذات اإلكتفاء الذايت يف املاء والغذاء
يف وجه أي حصار أو عقوبات إقتصادية من أي نوع ، فاحلصار الذي أحكمه الغرب على العراق يف الفرتة ما بني 

مل يؤدي إىل إستسالم صدام حسني طوال تلك الفرتة ألن العراق يتمتع بنهرين جيريان على  ٢٠٠٣/ ١٩٩١
العراقيني بعكس لو كان ذلك احلصار على قطر أو الكويت أو غريها أرضه وأراضي زراعية شاسعة كافية إلطعام 

من البلدان اليت تعيش على اإلحتياطي الغذائي املستورد من اخلارج وعلى مياه البحر احملالة فكال األمرين يتوقف 
حتديد  باحلصار أو التدمري الناتج عن احلرب ولذلك جيب أن يكون عامل األمن الغذائي حمط اهتمام وحبث عند

 .املوقع املناسب لبدء املرحلة األوىل من مشروع اخلالفة 
 

الطبيعة السكانية املساعدة أي أن تتضمن اخلصائص البشرية للمنطقة نسب مقبولة من ناحية التدين : خامسا 
فغالبا ما يرجع وجود تفاعل مع .. والشجاعة والصرب على املشاق و ضلف العيش وقابلية التحرك واإلنفتاح 

حلدث من عدمه إىل اخلصائص البشرية للسكان وقد اهتمت الدول اإلستعمارية بدراسة اخلصائص البشرية لكل ا
شعب يف مرحلة اإلستكشاف وقبل اإلحتالل املباشر حىت تتعرف على مفاتيح التعامل مع سكان املنطقة 
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لك الشعوب ومن هذه الدراسات واملخاطر اليت ميكن أن تنتج عن التواجد بينهم واألهم من ذلك كيفية إخضاع ت
م  من حيث التكوين (ما جاء يف املوسوعة الربيطانية عن خصائص اجلنس العريب يف شبه اجلزيرة العربية فقد جاء أ

الطبيعي من أقوى وأنبل العروق البشرية يف العامل، فهم جسديا ال يرضخون إال للقلة من األجناس البشرية هذا إذا 
م متفوقون على معظم أجناس البشر وال حيد مسرية تقدمهم سوى النقص  رضخوا ألي منها، فأما ذهنيا فإ

وقد عانت الدول اإلستعمارية من شدة . إنتهى) امللحوظ يف القدرة على التنظيم وعجزهم عن القيام بعمل مشرتك
للييب من مقاومة بعض الشعوب فالروس عانوا من شجاعة شعوب القوقاز والطليان عانوا من أنفة الشعب ا

وعلى العكس من ذلك .. اخلضوع لألجنيب و الشيوعيني السوفيت عانوا من حب األفغان للدين اإلسالمي 
متتعت املخططات اإلستعمارية بأرحيية يف التنفيذ يف ظل بعض الشعوب اليت مل تساعدها خصائصها البشرية يف 

ية فمن املهم إذن أن حتظى منطقة املشروع مدافعة الظلم واإلستبداد واإلستعباد كمعظم شعوب القارة اهلند
 .خبصائص بشرية تقبل األفكار اإلسالمية وتستطيع العمل من أجلها بشجاعة وصرب 

  
اليمن [وبالرجع إىل اخلارطة العربية جند أن هذه الشروط تتوافر أكثر ما تكون يف منطقتني من العامل العريب ومها * 

ال احليوي لقلب العامل اإلسالمي ونستطيع من خالهلما حتريك عموم فكال املنطقتني يقعان ضمن ] والشام  ا
ما وفرة يف املاء والغذاء جتعلهما يف دائرة حصينة من  ا من املوانع الطبيعية و املسلمني وتضمان تضاريس ال بأس 

يث مكة واملدينة أما األمن الغذائي واليمن تقع بالقرب من مناطق التأثري الديين فهي إقليميا متصلة باحلجاز ح
القدس فهي ضمن منطقة الشام اليت تضم سوريا واألردن ولبنان وفلسطني باإلضافة إىل سيناء ، أما اخلصائص 
البشرية لسكان املنطقتني فيكفي أن أهل الشام واليمن من أكثر الشعوب مشاركة يف القضايا اجلهادية وإن كان 

يمن فإن اجلهاد يف بالد الرافدين مل يقم إال على أكتاف أهل الشام اجلهاد األفغاين سواده األعظم من شباب ال
وفوق هذا وذاك فهاتني املنطقتني إختصهما النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدح والبشارة من دون بالد املسلمني فقد 

 صلى اهللا جاء يف فضائل الشام واليمن العديد من األحاديث منها ما جاء عن عبداهللا بن حوالة أن رسول اهللا
خر : ستجدون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن ، قال عبداهللا فقمت فقلت : عليه وسلم قال 

عليكم بالشام فمن أىب فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإن اهللا عز وجل تكفل يل : يل يا رسول اهللا ، فقال 
. ومن تكفل اهللا به فال ضيعة عليه : ذا احلديث ويقول فسمعت أبا إدريس حيدث : بالشام وأهله ، قال ربيعة 

اللهم بارك لنا : وجاء أيضا عند البخاري عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
هللا صلى وأخرج الطرباين يف الكبري عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول ا. يف شامنا اللهم بارك لنا يف ميننا 

يا حممد إين جعلت لك ما جتاهك غنيمة : إن اهللا استقبل يب الشام وويل ظهري اليمن وقال يل : اهللا عليه وسلم 
 .صححه األلباين يف صحيح اجلامع . ورزقا وما خلف ظهرك مددا 
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يف احلروب والذي يهمنا يف اخلصائص البشرية أن العنصر الشامي واليمين من أشد العناصر العسكرية انضباطا 
أما بقية مناطق ! وأليقها به ولذلك عرف عرب التاريخ اإلسالمي أن اجلند جند الشام وأن املدد هو مدد اليمن 

العامل العريب واإلسالمي فهي تضم شيئا من العوامل السابقة بنسب متفاوتة ولكن منطقيت الشام واليمن مها أكثر 
منطقة العمل اليت ستكون مبثابة القاعدة اليت سننطلق منها لتنفيذ  من تنطبق عليه تلك الشروط الالزمة يف اختيار

مشروع إعادة اخلالفة اإلسالمية وقد يقول قائل أنه ويف ظل األوضاع املرتقبة من الفوضى العارمة قد يكون من 
يل على السهل علينا إن عمت الفوضى واحلروب الطائفية والقبلية جزيرة العرب أن نذهب مباشرة إىل مكة ونستو 

وهذا الكالم قد يكون صحيحا من الناحية .. احلكم مث ننصب خليفة دون أي إسرتاتيجيات أو مراحل أو تعب 
العملية ولكنه ال يراعي جوانب التأثري يف الشارع اإلسالمي والعريب ولن خنرج منه بكبري فائدة ألن هذه الطريقة 

ا حماولة خلروج املهدي أو ما شابه  سيكون من السهل على اإلعالم املعادي أن يغري أو يشوه و ! ستفهم على أ
حقيقة األمر وعندها ستحدث عملية حشد مضاد للشارع اإلسالمي ضدنا وستضخ طاقات الشعوب أو بعضها 
لودأ وحماصرة ورفض مشروع اخلالفة وهذا ماال نريده وهذا أيضا ما بنينا اإلسرتاتيجية العامة لتجاوزه ، فالقصد أن 

ع اخلالفة بصورة واقعية تستثمر وتتحد مع تعاطف وتأييد الشارع اإلسالمي ليتكامل املشروع ويتطور يقدم مشرو 
وينمو وينتشر بقوة الفكرة املدعومة بقوة السالح ، وحىت يأخذ ذلك واقعيته يف أعني املسلمني جيب أن تكون 

شيد ننطلق من خالهلا إىل مكة أو هناك مرحلة أوىل من التمكني وسلسلة من اإلنتصارات وفرتة من احلكم الر 
 !املدينة أو القدس لنعلن من فوق أحد تلك األماكن عن املشروع اإلسالمي الوحيد الذي ميكن أن يوحد املسلمني

 
ومن وجهة نظري أن صيغة التحرك السابقة هي األقرب للواقع السياسي والعسكري للعامل اإلسالمي ومن 

طور هذه املذكرة جاءت األخبار بأن الثوار يف ليبيا يعانون من تصلب وشدة املضحك املبكي أين وأنا أكتب يف س
م يقاتلون  م يعتقدون وقيل هلم بأ قتال بعض القبائل املوالية للقذايف واليت اتضح بعد أسر جمموعات منهم أ

شويه اإلعالمي وهذا يف ظل وجود إعالم عاملي وحملي خيدم الثوار فكيف إن مورس ضدنا حنن الت!! حلف النيتو 
وحنن ال منلك خدمات إعالمية بنفس املستوى ؟ ومن أجل تفادي مثل تلك األخطار جيب أن تكون خطواتنا 
مدروسة وواقعية بدون أي قفزات يف غري وقتها حىت يأخذ األمر حقه من اإلعداد والتمهيد الالزم لقبول الشارع 

ذلك مناخ الفوضى وحالة الشفافية اإلعالمية وحرية  اإلسالمي لفكرة إعادة اخلالفة اإلسالمية مستغلني يف
 .اخلطاب الديين اليت ما زالت يف ازدياد منذ اندالع الثورات العربية 

 
 اسرتاتيجية التحرك يف نظرية الذراعني

  
وع أقول وباهللا التوفيق أن اإلسرتاتيجية العامة للتحرك تعتمد على حشد وتركيز الطاقات اجلهادية يف منطقيت املشر 

الشام واليمن مع حتويل بقية اجلبهات إىل مراكز دعم وإمداد بشري وفين ملنطقيت املشروع وبنفس الوقت تقوم هذه 
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ديد ممراته احليوية اليت يستفيد منها يف العمل العسكري ،  اجلبهات بتثبيت أو إشغال العدو يف جماهلا اجلبهوي أو 
من واحدة كي تتضاعف فرص النجاح من جهة ولكي تعمل وقد جعلت العمل يف املشروع يف منطقتني بدال 

اجلبهتني واملنطقتني كذراعني تغطي كل واحدة منهما األخرى ومتنع من تركيز أي جمهود عسكري يستهدف أي 
جبهة لوحدها وهذا وفقا ملسرح العمليات املمتد من الشام إىل اليمن ،فيمكن القول إذا أن جناح منطقة الشام 

ط الذي حتققه منطقة اليمن ضد قوات العدو والعكس صحيح وشبكة اإلشغال والتثبيت يعتمد على الضغ
ا األخرى يف الدعم الفين والبشري واملعلومايت  والتغطية هذه تدخل فيها بقية اجلبهات بشكل جزئي جبانب مهما

م سوف يلجأون وقد اقرتحت طريقة العمل بالذراعني يف املرحلة األوىل ألين أعتقد أن األعداء على اخت الف ألوا
إىل تشكيل حتالف عسكري مهمته القضاء على التواجد اجلهادي يف الشام والذي يهدد أمن ووجود إسرائيل أو 
التواجد اجلهادي يف اليمن والذي يهدد منابع النفط واملمرات البحرية املهمة ومن األفضل لنا حينها أن نقاتل على 

ة يف العراق وجزيرة العرب ومصر وليبيا والصومال واملغرب اإلسالمي وغريها جبهتني مدعومة بسلسلة جبهات جزئي
ألن تشتيت جهود أي حتالف عسكري حيتاج مواقع تتبادل الضغط والتغطية فيما بينها وهذا أهيأ ما يكون يف 

اجلهادية  الشام واليمن ألن كل منهما يقع يف حميط بشري يستطيع اإلفادة منه فاليمن سوف يستفيد من الطاقات
املوجودة يف منطقة اخلليج العريب والصومال والسودان للرتابط الربي والبحري فيما بينها والشام سوف يستفيد من 

فهذه ديناميكية ال ينقصها إال .. أذرع اإلمداد والتموين اآلتية من العراق وتركيا ومصر ومشال جزيرة العرب 
 !الفوضى العارمة كي تبدأ بالعمل 

 
ب الصورة أكثر أقول أننا يف حربنا ضد احلملة الصهيوصليبية قد فتحنا العديد من اجلبهات يف باكستان ولكي أقر 

وأفغانستان ووزيرستان والعراق واليمن والصومال واملغرب اإلسالمي ونشرنا أذرع عسكرية حرة يف منطقة الشام 
يار وأوربا وبدأنا جنين أوىل مثرات احلرب واليت مازالت مستمرة منذ عش ر سنني بالضعف اإلقتصادي املنذر باإل

ا القيادة كنمط  الكبري للنظام املايل األمريكي واإلقتصاديات التابعة له وذلك جراء حرب اإلستنزاف اليت اختار
اهدين إىل ضرب مفاصل  للقتال منذ التوجيه اإلسرتاتيجي األهم للشيخ أسامة بن الدن رمحه اهللا عندما دعى ا

اهدين اإلقتصاد  األمريكي وهناك مثرات التقل أمهية عن ذلك فعملية إستدراج األمريكان إىل احلرب العلنية مع ا
قد كشفت الوجه الصلييب واإلستعماري املختبئ خلف قناع قيم احلريات واملساواة وغريها مما خدع به العامل 

ا يف أسوأ أحواهلا السياسية واإل قتصادية والعسكرية وما أريد أن أقوله هنا أن اإلسالمي وباتت أمريكا ومنذ نشأ
مرحلة املصاولة السابقة أوشكت على النهاية ومبجرد اإلعالن املفاجئ عن السحب الفوري للقوات األمريكية من 
أفغانستان سنجد أنفسنا أمام وضع جديد يتطلب جمموعة تكتيكات جديدة لإلستفادة من نتائج احلرب وال يعين 

ا تقع على اهلامش وخارج مناطق احليوية  ذلك أن نعود إىل ما كنا فيه من مالذات آمنة يف أفغانستان وغريها أل
والتأثري كما أشرنا يف السابق فاإلستثمار اجليد ملرحلة املصاولة يكون كما يكون يف أي حرب تبدأ من جمموعة 

باختيار اجلبهة املناسبة لنا لنناور  فنقوم عندها] اإلنكسار [ جبهات تستنزف العدو وتنهكه حىت يصل إىل نقطة 
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بقية القوات أو باإلحتياطي العام إلحراز النصر من خالل تلك النقطة وإن كان نابليون وغريه يطبقون ذلك على 
مستوى املعارك فيجب أن نطور أفكارنا حىت نطبقة على مستوى اإلسرتاتيجية العامة وأنا أدرك أن هذه 

ما ميكن حشده من الطاقات البشرية والفنية يف منطقيت العمل وهذا يتطلب  اإلسرتاتيجية تتطلب حشد أقصى
إفراغ بعض اجلبهات من الكثري من الكوادر العاملة بل ويتطلب تغيري منط واسرتاتيجية العمل بعد أن تصبح هذه 

ها ومبا اجلبهات جبهات جزئية وهذه قد تكون صعبة على بعض النفوس اليت تعلقت مبنجزات العمل على أراضي
ا ومبا تعاهدت عليه بالدم والنار ولكنها احلرب وال جمال للعاطفة يف حتديد سياسة العمل وإمنا  وضعت عليه تطلعا
احلزم كل احلزم والرأي كل الرأي يف احلرص على ما ينفعنا كأمة وليس كتنظيم أو مجاعة أو حىت تيار جهادي ، 

ون األوائل قاعدة ذهبية ومبدأ من مبادئ الفكر العسكري تناقلته ومن أجل أمهية هذه النقطة بالذات وضع املسلم
وسجل عن املسلمني أوىل التجارب ] عدم تعزيز الفشل [ الكتب والدراسات الغربية والشرقية بعد ذلك وهو مبدأ 

وا اليت استخلص منها هذا املبدأ عندما حاصر جيش املسلمني حصن الطائف وظلوا حماصرين له أربعني يوما وعان
يف ذلك إصابات بليغة يف صفوفهم أمال بأن يفتحوه وعندما درس النيب صلى اهللا عليه وسلم الوضع واستشار يف 
ذلك رأى أنه ال فائدة من اإلستمرار باحلصار يف ظل هذه اخلسائر ولكن بعض الصحابة أصر على البقاء ألمهية 

اح عادوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم مقتنعني بعدم احلصن يف نظرهم وتعلق نفوسهم بفتحه مث ملا كثرت فيهم اجلر 
جدوى اإلستمرار يف تعزيز الفشل يف فتح احلصن فنادى املنادي بالرحيل مث مل يلبث احلصن أن فتح بطريقة أخرى 

م وتعلمت منه املدارس العسكرية يف العامل أال نبدد الوقت ..  فنأخذ من هذا املبدأ الذي أرساه املسلمون يف حرو
ألن ذلك ال يتسبب يف إحداث حالة من اجلمود وحسب بل يتعدى ! جلهد واإلمكانيات يف إجتاه مقفل وا

وقد أحببت .. ليتحول إىل عملية إستنزاف حقيقي لقدراتنا اليت من املمكن توظيفها بشكل أفضل يف مكان آخر 
ار الدور  ذه الكلمات ألين أظن أنه قد آن األوان إل العريب يف بالد األفغان ألن السبب أن أستبق ما أريده 

سنة يف التحريض والتدريب وقيادة الصراع من هناك بدأت مثاره بالنضوج  ٢٠الذي ذهبوا من أجله منذ أكثر من 
ومل يبقى عليهم إال أن جينوا قطاف ذلك يف املكان املناسب وأظن أيضا أنه قد آن األوان لعملية نقل واسعة 

لرافدين إىل الداخل الشامي لتتوىل وتشارك يف مسؤولية قيادة وتدريب وتوجيه دفة اجلهاد للكوادر العاملة يف بالد ا
دولة العراق [ يف بالد الشام ، وأعلم أن هذه النقطة قد تكون شديدة على النفس لتعلق البعض مبشروع 

ا احلرب ي] اإلسالمية  ا من دماء ومجاجم الشهداء ولكين أعود وأقول إ فكم من مدن ! ا سادة اليت وضع لبنا
تركت ملصريها وانسحبت منها احلاميات واجليوش حىت تشكل خط دفاعي أقوى وكم من عمليات إغارة اشرتط 
م ألنه ال يوجد وقت كايف لذلك وكثري من مثل هذه اإلجراءات تتطلبه  فيها عدم إسعاف اجلرحى وتركهم يف مكا

أدعو إىل إفراغ الساحة وإمنا حتويل اجلهد الرئيسي فقط ، ومع ذلك فأنا ال ! احلرب و ال تستسيغه النفوس 
فاحلرب يف العراق قد ولدت خربات واسعة ومثينة يف تكتيكات قتال املدن واملناطق الزراعية وأساليب الدفاع اجلوي 

تنظيم الداخلي وتقنية العبوات املتفجرة والالصقة والكوامت وأصبح هناك مترس يف األمور اإلدارية والفنية املتعلقة بال
والتعامل مع اجلوار السكاين بشقيه احلضري والعشائري واجلوار املعادي واحملايد وغريها من اخلربات اليت جتعل من 
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مسؤولية اجلهاد على أرض الشام أمانة يف أعناق القيادة العراقية كما كانت مسؤولية اجلهاد يف بالد الرافدين أمانة 
أبومصعب الزرقاوي وأبو حممد اللبناين وأبو أنس الشامي وغريهم كثري ومع ذلك يف أعناق أهل الشام من أمثال 

أيضا فبودي أن ننظر إىل األمور من اجلانب املشرق فقد كنت أقول منذ مدة طويلة بأن جناح مشروع الصحوات 
لف ال يعين الكثري ألننا جيب أن ننظر إىل العراق كجبهة من ضمن عدة جبهات قاتلنا من خالهلا احل

الصهيوصلييب ولو أردنا أن نقيم عمل ونتائج كل جبهة لنرى أي منها كان له الفضل يف صمودنا واقرتابنا من 
فالعراق كانت حمطة إعادة ! النصر لقلنا بدون أي تردد أن احلملة الصهيوصليبية مل يكسر ظهرها إال يف العراق 

ولذلك كنت أقول ملن حويل لو أن  ٢٠٠١فغانستان األمل للمشروع اجلهادي بعد سقوط اإلمارة اإلسالمية يف أ
م لقلنا هلم جزاكم اهللا خريا عن اإلسالم وأهله فقد كفيتم  اهدين يف بالد الرافدين تركوا السالح وعادوا لبيو ا

 .وال أقول ذلك تطييبا للنفوس ولكنها احلقائق املوجودة يف سجالت احلرب .. ووفيتم 
 

ذه اإلسرتاتيجية ووضوح األدوار فيها سيعمل على القضاء على نسبة عالية من ويف اعتقادي أن وجود مثل ه
العشوائية اليت شابت مرحلة املصاولة السابقة وجيب أن أشري هنا أن مرحلة املصاولة وحروب العصابات اليت 

ضم خضناها ضد التحالف األمريكي كانت تستوعب بعض العشوائية لطبيعة حروب العصابات اليت تتطلب و
مثل تلك األعمال أما مرحلة الفوضى العارمة فستتطلب تنظيما أكثر متانة وتشكيالت شبه نظامية للعمل 
العسكري أي أن املعادلة هنا معكوسة ففي السابق كنا مؤثرين يف مناخ النظام العاملي بسبب متردنا على قوانينه 

ون منظمني حىت نكون مؤثرين يف جو املناخ السياسية والعسكرية أما يف مرحلة الفوضى القادمة فيجب أن نك
فالعشوائية اليت سادت بعض األعمال يف املرحلة السابقة لن يكون هلا حمل من اإلعراب يف ! الفوضوي القادم 

املرحلة القادمة ولذلك لن يكون هناك جمال لإلجتهادات اخلاصة يف ظل وجود مشروع إسرتاتيجي جتتمع فيه 
احد وبأدوار معينة لتحقيق اهلدف النهائي الذي قطع التيار اجلهادي ما قطع من أجل القوى اجلهادية يف نسق و 

بلوغه وألمهية هذه النقلة ينبغي أن تظهر القيادة حزم ووضوح أكرب يف حتديد معامل املشروع وحدود املطلوب من  
اريع طائشة أو جزئية كل طرف واخلطوط احلمراء اليت ال جيب جتاوزها أو جر التيار إليها حىت نتجنب أي مش

هود العام أو تؤثر عليه عكسيا أي أن التحدي القادم للقيادة سينكب على إظهار سيطرة أكرب على  تبدد ا
مسرح العمليات الرئيسي والثانوي ، واألمثلة على خطورة العشوائية على حتقيق النقلة املطلوبة يف طريقة قيادة 

منها ما حدث مع اجلماعات اليهودية بعد مرحلة إعالن الدولة فقد كان الصراع يف هذه املرحلة كثرية وحيضرين 
اجليش اليهودي يتكون من عدة تنظيمات عسكرية وشبه عسكرية مثل اهلاجانا واألرغون وشترين وقد اعتادت 
 هذه التنظيمات على أعمال اإلرهاب والرتويع ضد الفلسطينيني ما قبل وبعد إعالن الدولة وضد الربيطانيني يف

اية اإلنتداب الربيطاين لتعجيل رحيلهم من البلد مث ملا أراد ساسة اليهود املضي يف مشاريعهم  مرحلة متأخرة قبيل 
م مترد على ذلك بعض  اإلستيطانية خبطوات ثابتة ومدروسة تراعي الظروف اإلقليمية والدولية اليت حتيط 

فأصبحت القيادة اليهودية وعلى " بيجن "ت بزعامة العصابات املنظمة للجيش مثل شترين واألرغون اليت كان
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وهو أول رئيس حكومة للدولة أصبح أمام حتدي كبري يف إظهار سيطرته على أجهزة الدولة " بن غوريون"رأسها 
م ال يستطيعون  وقد كان هذا املوقف هو أول موقف سيحدد ما إن كان اليهود ميلكون التصرف كدولة أم أ

والالمركزية اليت كانت سائدة يف كثري من مراحل ما قبل الدولة ولكن بن غوريون أدرك  التخلص من العشوائية
خطورة ذلك على كل ما بناه اليهود وأثبت أنه رجل دولة وذهب إىل حد إعالن احلرب على هذه التنظيمات إن 

لذلك املشروع فال ميكن أن ومبا أننا يف مرحلة تسبق دولة اخلالفة ويف مرحلة التمكني ! مل تلتزم بسياسة الدولة 
نذهب إىل ما ذهب بن غوريون إليه ولكن يكفينا أن نتبع بعض أساليب فن اإلدارة لنستفيد من مساحات 
التحرك اليت سنشهدها يف املرحلة القادمة لنفرض السيطرة الكاملة على إدارة املشروع ومن أجل ذلك أقرتح أن 

بايع تنظيم القاعدة حىت اآلن أو إرتأت عدم إعالن ذلك أو فضلت نعمل على دمج اجلماعات اجلهادية اليت مل ت
اإلستمرار باسم مغاير لتتوخى التشويه الذي مورس ضد تنظيم القاعدة عند اجلماهري احمللية وجتنبا للضغط الدويل 

تمعة سواء كانت جهادية أو قبلية أو دع وية الذي قد جيلبه ذلك اإلسم مث نقوم بعملية صهر لكل القوى ا
متحالفة معنا حتت كيان جديد وبإسم مشويل كاإلحتاد اإلسالمي أو أنصار الشريعة أو غريه حىت نرتقي من كوننا 

هلا مكاتب وفروع يف معظم البلدان ] حركة إسالمية كربى [ مجاعات جهادية متفرقة هنا وهناك إىل مرتبة 
هذا الكيان من منطقيت املشروع يف الشام أو اإلسالمية ومبجلس شورى وأعيان وجيش شبه نظامي على أن يتخذ 

اليمن قاعدة ومقرا له ميارس منه دوره اجلديد يف القيادة والتوجيه وهذا من شأنه أن يضيف إىل رصيدنا نقطتني ال 
تقل الواحدة منها أمهية عن األخرى فاألوىل أننا شكلنا اهلوية اإلسالمية اليت ميكن أن نعرب من خالهلا عن آمال 

ات الشارع اإلسالمي ورغبته العميقة يف إعادة اهلوية اإلسالمية اجلامعة لألمة واملتمثلة بدولة اخلالفة وتطلع
اإلسالمية والثانية أن لنا عنوانا حمددا ملن أراد أن يضع يده بأيدينا أو أن ينسق جهوده معنا أو يتحالف مبوجب 

ي اليت ستفتح لنا قنوات التعامل مع القوى اإلقليمية ه] اهلوية والعنوان [ هذه الفكرة ، وهاتني النقطتني أي 
والدولية على أساس الند للند وهذا من شأنه أن يعيد صياغة التعامالت التجارية والعسكرية على أساس املصاحل 

من املشرتكة وليس العمالة أو اإلقتصاد التابع كما كانت يف السابق وعندها سنرى ألوانا من العروض تنهال علينا 
الشرق والغرب وسنشهد حماوالت عديدة ممن يريد أن يأمن جانبنا أو أن يكسب تأييدنا يف ظل توازن القوى 
احمللي والعاملي وهذه الصورة يف هذه املرحلة ال ميكن أن يذهب ببهائها إال العشوائية أو املشاريع اجلزئية اليت حتلق 

 .خارج السرب 
 

عض النجاحات لتنظيمات عسكرية وسياسية ودعوية إجتمعت حتت هوية واحلقيقة أن احلقبة السابقة شهدت ب
مستقلة وعنوان حمدد ومارست دور فعال مل مينع من تطوره إال منظومة األنظمة الراعية والعميلة اليت ال تسمح 
 بنمو مثل تلك الكيانات املعاندة للنظام الدويل فقد اجتمعت بعض الفصائل الشيعية يف لبنان حتت اسم حزب
اهللا واختذت من مبدأ املقاومة اإلسالمية لإلحتالل اإلسرائيلي شهارا هلا وهوية وأصبحت مع الوقت دولة داخل 

واجلماعات الكردية كذلك استطاعت بعد سنني التناحر والقتال ! دولة مث أصبحت هي الدولة الوحيدة يف لبنان 
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ة كردستان ولوال احمليط املعقد واملعادي الذي يتواجد فيما بينها أن جتتمع على هوية جامعة وعنوان حمدد امسه دول
فيه األكراد لكان ملشروعهم القومي شأنا آخر ونفس األمر بالنسبة حلركة الرتايب يف السودان فقد شكلت لنفسها 

ماليني  ٤هوية سياسية ذات صبغة إسالمية واستطاعت ممارسة احلكم يف السودان وجندت من أجل ذلك 
الشعيب التابع هلا مث سرعان ما تآكلت قوة احلركة نتيجة الضغوط اخلارجية والداخلية اليت  سوداين يف اجليش

 ١٢مورست على السودان ، وآخر هذه النجاحات اجلزئية هو ما حدث يف العراق عندما اجتمعت أكثر من 
مجاهدين مث دخلت يف مجاعة جهادية متثل السواد األعظم من التيار اجلهادي يف بالد الرافدين يف جملس شوى لل

دولة العراق "مث انصهرت هذه القوى مجيعا يف مشروع " املطيبني"حلف مع بعض العشائر العراقية ومسي حبلف 
اليت مارست لفرتة قصرية دور احلكومة التنفيذية يف بعض املناطق واملدن ولوال عمل منظومة األنظمة " اإلسالمية

العراق اجلغرايف احملاذي لألردن والسعودية والقريب من إسرائيل لكان هلذا الراعية والعميلة الدؤوب وحساسية موقع 
املشروع شأنا آخر أي أنه كان من املمكن أن حيصل على حالة من التمكني واإلدارة كاليت حصلت حلركة شباب 

اهدين يف الصومال أو حركة طالبان يف أفغانستان ولكن وجود مثل هذا املشروع اخلطري يف قلب  نظام سايس ا
وبيكو جعل شياطني اإلنس واجلن من العرب والروم والعجم تستنفر لوأده مهما كان الثمن ولذلك شكلت الدول 

 .ملكافحة وحماصرة املد اجلهادي يف العراق " جملس دول اجلوار"احمليطة بالعراق 
 

د كنت أتسائل منذ اندالع الثورات ومبا أن احلديث قد جرنا إىل التحالفات اليت قد ختدمنا يف املرحلة القادمة فق
أم أن املرحلة القادمة سوف تتطلب إمسا جديدا ؟ فجاء ] القاعدة [ العربية إن كان املفيد لنا اإلستمرار باسم 

] أنصار الشريعة [ اجلواب من تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب عندما دخل يف حتالفات قبلية فحول امسه إىل 
األوضاع اجلديدة فأي متدد نريد أن حنققه جيب أن نرتك من أجله الرداء الذي ال يسع غرينا  ليتأقلم ويستفيد من

أضف إىل ذلك وإذا كنا ال نريد أن نقفز على الواقع فيجب أن نعرتف أن هذا اإلسم قد تلطخ حبمالت ! إرتدائه 
ارع اإلسالمي وحىت ال نراهن تشويه غري مسبوقة عرب كل هذه السنني جبانب ما حققه من مكاسب وتأييد يف الش

على فرص جناحنا يف املرحلة القادمة بسبب وجود رواسب يف أذهان البعض وحىت نقطع الطريق على من يريد 
إستثمار ذلك يف صد اجلماهري عنا جيب أن ندخل هذه املرحلة حتت اسم مشويل جديد وهذا ما دأبت عليه بعض 

حتول دون استمرارها بنفس اإلسم فمادام أن املشروع السياسي أو القوى السياسية عندما كانت تصطدم بعقبات 
العسكري أو الدعوي واضح املعامل فلم التشبث مبا يعيقه ؟ ولذلك جند أن قرارات حل األحزاب اإلسالمية يف 

مل مينعها تركيا مل مينعها من تغيري اإلسم والدخول إىل احللبة مرة أخرى ووجود توافق بني بعض األحزاب اإلسرائيلية 
حىت على مستوى املشاريع الدعوية فبعد أن " ! كادميا" من تشكيل حتالف جديد حتت اسم جديد كحزب 

جنحت محالت التشويه اليت مورست ضد دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب يف صد بعض املسلمني عن كتبه 
سلمني وبني ما ينفعهم ، فإن  حىت ال حيول شيء بني امل" حممد التميمي"أصبحت هذه الكتب تطبع حتت اسم 

 .كان اهلم واملهم هو نصرة الدين فيجب أن تتجرد النفوس مما هو دون ذلك 
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مث خرج يل تساؤل آخر حول جدوى الدخول يف حتالف إسالمي أو تشكيل حركة إسالمية وحنن نستطيع أن نركز 

وقد ! نشاء دولة تكون نواة لدولة اخلالفة جهودنا كتيار جهادي يف املرحلة املقبلة مع حتالفات حملية لنعمل على إ
احرتت يف أي الطريقتني هي أجدى لنا مث بدى يل أنه ميكن لنا العمل بكال الطريقتني على أن نقدم األوىل على 
الثانية أي أننا حنتاج لتشكيل التحالف اإلسالمي كهوية عمل لنا ونستفيد من الزخم اإلعالمي لذلك وما يصاحبه 

عاطفي سيوفره ويعمل عليه أعضاء ومفكري ودعاة هذا التحالف متهيدا لفكرة اخلالفة بنفس من حشد فكري و 
الوقت الذي يشكل فيه هذا التحالف شبكة من مراكز الدعم واإلمداد البشري والفين واملايل عرب عشرات املكاتب 

حد مث ملا نصل إىل التمكني واملراكز يف البلدان اإلسالمية واليت ستعمل كخاليا تنسيق واستخبارات يف آن وا
الكامل يف إحدى منطقيت املشروع أو كليهما نستطيع أن نعلن عن الدولة اليت ستكون يف حينها نواة لدولة اخلالفة 
فتتحول بقية املكاتب والفروع يف اخلارج ملا يشبه سفارات وقنصليات للدولة الوليدة مبعىن أن التحالف اإلسالمي 

اية مرحلة التمكني سيكون مبثابة حقل التجارب اخلاص بنا والذي سيكسبنا اخلربات املنشود واملطلوب يف بد
الالزمة يف إدارة الدولة الوليدة حبيت ال يتم اإلعالن عن الدولة إال وحنن حنظى بكافة التخصصات والكوادر الفنية 

ياسية واإلقتصادية والعسكرية الالزمة إلدارة هياكل الدولة حسب مستلزمات تلك الفرتة وحبسب طبيعة احلركة الس
اجلديدة يف املنطقة حينئذ والذي يفرتض أننا قد أتقنا احلياة والتحرك يف ظلها وهذا بالضبط ما اعتمده املخططون 
اليهود يف مراحل إنشاء دولتهم على أرض فلسطني وأرجو أن يعذرين القارئ بكثرة إستشهادي بتجارب اليهود 

ة مل ا حنن مقدمني عليه إال أن قضيتنا أضخم وأكرب وبدون دعم خارجي كما كان املشروع فهم قد مروا حبالة مشا
وبالعودة عليه أقول أن اليهود بدأوا قبل كل شيء مبرحلة من التخطيط والنقاشات العامة وتنقيح .. الصهيوين 

م األوىل اليت بدأت يف مدينة بازل السويسرية عام  در هريتزل الذي خرج من برئاسة ثيو  ١٨٩٧األفكار يف مؤمترا
! إن أردمت أن أخلص لكم أعمال املؤمتر فبوسعي أن أقول أن يف بازل أسست الدولة اليهودية : أول مؤمتر له وقال 

مث شرعوا مبرحلة التنفيذ اليت تشكت من أجلها العديد من اللجان والصناديق املالية املتخصصة يف شراء األراضي 
وشهدت هذه " روتشيلد"ى متلكها كالبنك اليهودي الذي أسسه التاجراليهودي يف فلسطني ومساعدة اليهود عل

املرحلة تنسيق عمليات اهلجرة والتوطني يف فلسطني بطرق وأساليب خمتلفة مث أدرك اليهود أن إغراء السلطان 
حاولوا عبداحلميد الثاين بالذهب وتسديد ديون الدولة وغريه لن جيدي يف اقتطاع أي شرب من فلسطني هلم ف

الضغط من خالل اإلحتاد والرتقي ومجاعات الضغط اليهودية يف سالونيك ومل يفلحوا أيضا مث أدركوا أن رياح التغيري 
ستهب ال حمالة على املنطقة بدخول الدولة العثمانية إىل جانب أملانيا والنمسا يف احلرب العاملية األوىل ورأوا يف 

ات وجودهم فأرسلوا أبنائهم لإللتحاق بقوات التحالف وأنشأوا اللواء ذلك فرصة العمر واملناخ املناسب إلثب
اليهودي بعد أن فرض عليهم الربيطانيون يف البداية أن يعملوا يف كتيبة بغال التحميل اليت كانت تعمل يف خدمة 

ل الغربية وحققوا مث تغللوا يف هذه املرحلة يف قلب املؤسسات احلاكمة يف الدو ! اجليوش الربيطانية يف شرق أوربا 
جناحات واخرتاقات كبرية خدمت أغراضهم املتمثلة يف دعم اهلجرة واحلق اليهودي يف فلسطني فأصبح عندهم يف 
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ظل هذه الصورة شبكة من مكاتب الدعم والتنسيق املايل والفين حول أهم عواصم العامل الغريب واجتمعت كل 
واليت جاءت كهوية " الوكالة اليهودية " ت اسم واحد هو هذه املكاتب واملراكز يف داخل فلسطني وخارجها حت

الشهري بدأ اليهود يف " وعد بلفور"سياسية لليهود وكعنوان ملن أراد التحدث والتعاون معهم وعندما حصلوا على 
ل ممارسة العمل اإلداري جنبا إىل جنب مع املسؤولني اإلجنليز الذين كانوا يديرون حكومة اإلنتداب يف فلسطني ب

م تدخلوا لدى وزارة املستعمرات يف احلكومة الربيطانية لتعيني أحد الصهاينة اإلجنليز كحاكم لفلسطني ومضت  إ
إىل موعد إنتهاء  ١٩١٧سنة منذ احتالل فلسطني من قبل اإلجنليز ودخول اجلنرال اللنيب القدس عام  ٢٨

ا األمنية واخلدمية واإلقتصادية مع معرفة كاملة وتسلم اليهود دولة بكافة مؤسسا ١٩٤٥اإلنتداب الربيطاين يف 
بشؤون اإلدارة وتسيري األعمال من خالل كوادرهم وموظفيهم اليهود الذين استفادوا من اخلربات الربيطانية يف 
اإلدارة واألمن ومن جتربتهم الفريدة يف الوكالة اليهودية وعند هذه اللحظة أعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل ، 

شاهد من قصة نشأة دولة إسرائيل أن اليهود اعتمدوا على الوكالة اليهودية كتحالف يهودي يضم خنبة من وال
الصهاينة ويعمل كتمهيد لنواة دولة ينطلق من خالهلا اليهود لتوسيع مناطق نفوذهم وهو ما فعلوه يف احلروب 

ة املؤمن أينما وجدها فهو أحق وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم احلكمة ضال ١٩٨٢و١٩٦٧و١٩٥٦و١٩٤٨
ا ، واحلق أن اليهود متتعوا بواقعية كبرية يف تنفيذ أحالمهم على أرض الواقع وفق الظروف احمليطة بأرض املشروع 
وطبقا للشروط الالزمة لذلك ومراعاة للمناخ السياسي الذي أحسنوا توظيفه والعمل من خالله وهذا بالضبط ما 

  !األحالم الكبرية أو املستحيلة يف نظر الناس  جيب أن يتمتع به أصحاب
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  ]٤[املذكرة اإلسرتاتيجية 
  
  

 أهم التوصيات اليت ميكن أن ختدم املشروع
  

يف أي مشروع مرحلي ضخم يتم تطبيق املراحل العملية جبانب تنفيذ اإلجراءات اإلحرتازية قبل ومع مراحل العمل 
اءات األمن والسالمة يف مشاريع البناء ومعامل الصناعة ، وعند احلديث عن وهذه اإلجراءات تأخذ شكل إجر 

ا  إجراءات األمن والسالمة ملشروع إعادة اخلالفة اإلسالمية فإن هناك جمموعة من اإلجراءات اليت جيب مراعا
 - التأمني الذايت  -التأمني الدعائي [ على املدى القريب واملتوسط والبعيد وأستطيع تقسيمها إىل ثالثة أنواع 

 :وهي كاآليت ] التأمني اإلسرتاتيجي 
 
 التأمني الدعائي - ١
  

أظهرت القيادة النبوية قدرات عالية يف تأمني الدعوة يف مراحها املختلفة سواء كانت يف مرحلة اإلستضعاف يف 
يصب يف خانة احلفاظ على  مكة أو التمكني يف املدينة وقد أخذ هذا التأمني ألوانا خمتلفة إال أن جانبا منه كان

مسعة الدعوة من أي خدش أو تشويه أو مالبسات ميكن أن تنسج حوهلا ولذلك جاءت بعض اإلجراءات 
ا األوىل كالكف عن القتال واألمر باهلجرتني  واملناورات اليت تساعد على حفظ وسالمة الفكرة اإلسالمية يف بدايا

فاظ على املصداقية حىت يف الوعود واإلتفاقيات الشديدة على وعقد بعض التحالفات وحتييد بعض اخلصوم واحل
النفس مثل إتفاقية احلديبية أو عندما أخذ املشركون العهد على حذيفة وأيب حسيل بأال يلتحقا بالنيب صلى اهللا 

: ركني قال عليه وسلم بعد خروجهما من مكة فلما أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبلغاه مبا كان بينهما وبني املش
 !حىت ال يقال أن حممدا ينقض العهد : قال النووي ما معناه . انصرفا نفي هلم بعهدهم ونستعني اهللا عليهم 

 
ومن أهم ما ميكن أن نراعيه يف تأمني الدعوة إىل إعادة اخلالفة اإلسالمية هو عدم الدخول يف أي صراعات مع 

دأ إظهار املثال احلسن للدولة النواة اليت متثل دولة اخلالفة يف أي طرف إسالمي خارج دائريت املشروع والتمسك مبب
مقابل هدم األفكار الغري شرعية اليت تتبناها بعض األحزاب والتيارات اإلسالمية كالعمل اإلسالمي من خالل 

عقيدة واملنهج فالدعوة إىل ال.. الربملانات والدستور الشركي والتحالفات اليت تبىن على حساب عقيدة الوالء والرباء 
السليم واضحة سواء كانت يف منطقة املشروع أو خارجها ولكن القصد يف إتباع األسلوب األجنع يف ذلك 

: واألحفظ للدعوة من التشويه أو اإلنزالق إىل معارك داخلية مع الصف اإلسالمي ولذلك أقول وبعبارة واضحة 
 !اتركوا اإلخوان ما تركوكم 
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ج منطقيت املشروع من التدخل يف الشأن الداخلي ودون املشاركة يف تأييد أو معارضة جيب أن ترتك البلدان خار 

ا فقد تعلمنا من دروس  احلكومات اإلسالمية اليت قد تستلم السلطة وذلك بقصد احلرص على عدم اإلصطدام 
ذا يسبب إرباك غزة أن ممارسة العمل اجلهادي يف ظل مثل هذه احلكومات سيجعلنا يف صدام شبه دائم معها وه

ال تتحدث العرب أن حممدا يقتل [ للشارع اإلسالمي وهو عني ما توخاه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
جبانب أن مصلحة ترك الصدام مع هذه احلكومات ذات الصبغة اإلسالمية راجحة على ما سواها ألن ] أصحابه 

تتطلب حالة من السلم وقسط من أمن اجلانب من ظروف عمل اجلبهات اجلزئية يف التنسيق واإلمداد البشري 
طرف تلك احلكومات باإلضافة إىل أن الصدام سيتسبب يف محالت إعالمية مضادة علينا وعلى املشروع الوليد 
وهذا ما جيب جتنبه خاصة ممن يتصفون باإلسالميني جبانب أن الصدام قد يعمل على تشويه املثال الذي نعمل 

سالمي عن الدولة اليت ستكون نواة لدولة اخلالفة ، وقد سائين ما حدث يف سيناء مؤخرا على إعطائه للمشروع اإل
والذي توافقت عليه األحزاب والتجمعات اإلسالمية ] الشريعة[عندما خرج بعض األخوة هداهم اهللا يف يوم مجعة 

وأراد اإلسالميون منه خاصة  "مجعة اإلرادة الشعبية " والعلمانية جلعله يوما لتأكيد مطالب الثورة حتت شعار 
وية مصر اإلسالمية  فخرج .. إثبات قوة وجودهم يف الشارع املصري والتمسك بتعديالت الدستور اخلاصة 

أولئك األخوة وأطلقوا النار بطريقة عشوائية وهم حول أحد اخلطباء مث ما لبثوا أن اشتبكوا مع اجليش مث تطور 
فلما أرسلت إىل أحدهم مستفسرا عن .. عدد من الضباط ممكن كانوا فيها األمر إىل اقتحام مراكز شرطة وقتل 

م خرجوا للمطالبة بالشريعة على طريقتهم  ذه !! سبب ذلك قال يل أ واحلقيقة أين صدمت من هذا التصرف 
دنا الطريقة اليت شوهت وقوفنا إىل جانب رغبة الشعب املصري يف تطبيق الشريعة وظهرنا بشكل يوحي بأننا تقص

وهذه حتسب علينا شئنا أم أبينا فهؤالء ! لفت اإلنتباه عن فعاليات ذلك اليوم أو إفساده كما روج البعض 
الشباب خرجوا بنية طيبة للمطالبة بتطبيق الشريعة يف ظل دعوات نادت بذلك وهذا حسن ولكن اخلطأ يف 

ا عن ذلك فليس هذا مكانا إلطالق النا ر إمنا هي فعاليات شعبية سلمية للتعبري عن طريقتهم اخلاصة اليت عربوا 
لس العسكري حىت ال يلتف على الثورة وقد دعى الشيخ د أمين .رغبة الشعب ولتحقيق ضغطا متواصال على ا

الظواهري حفظه اهللا الشعب املصري واجلماعات اإلسالمية خاصة إىل تفعيل املظاهرات واملطالبات يف هذا 
 !شيء عن السالح وإطالق النار  اجلانب ومل يذكر أحد ما أي

 
ا هي املخاطر العشوائية اليت قد يستفيد منها األعداء يف تشويه وصد اجلمهور عن التأييد  هذه احلوادث ومثيال
الفكري والعاطفي ملشروع دولة اخلالفة وأنا أدرك جيدا أن مرد ذلك لفقد التوجيه اجليد على أولئك الشباب وعدم 

يادي غري عسكري حنوهم وهذا من رواسب ظروف مرحلة املصاولة اليت منعتنا وحرمتنا من وجود من ميارس دور ق
التواصل مع القاعدة الشبابية فكان الشاب امللتزم يف أحسن أحواله وعند بداية توجهه إىل طريق اجلهاد يأخذ 

ر فعال على مستوى الرتبية التوجيه من إخوانه األقدم والذين قد ال ميلكون القدرة على توجيهه أو ممارسة أي دو 
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اجلهادية اليت يكون ذلك الشاب وأمثاله يف أمس احلاجة إليها ، ففي فرتة اجلبهات املفتوحة كنا نتعامل مع املشايخ 
وغريهم من املشايخ والقادة  -رمحهم اهللا  -أمثال عبداهللا عزام وأسامة بن الدن وأنور شعبان وأبو عمر السيف 

املعسكرات املفتوحة يف أفغانستان والشيشان والبوسنة أما يف مرحلة املصاولة احلالية فلم والقدوات املنتشرين يف 
يتسىن لنا ذلك ومن هنا فقدت حلقة الوصل الرتبوي والتوجيهي مع القاعدة الشبابية ، وقد أشار الشيخ 

لة اجلبهات املفتوحة أبومصعب السوري فك اهللا أسره بعد شرحه ألبعاد هذه املرحلة إىل ضرورة العودة إىل حا
ومبا أن ذلك سيكون متاحا بإذن اهللا يف مناطق التمكني وخاصة منطقيت .. ملمارسة ذلك الدور مرة أخرى 

املشروع الشام واليمن فيجب إجياد صيغة ملمارسة دور التوجيه على األقل مع القواعد اجلماهريية الشبابية يف 
م وتوجيهها التوجيه السليم ومن أجل ذلك أقرتح أن يكون  مناطق اجلبهات اجلزئية حىت تتم السيطرة على نشاطا

هناك عنوان جزئي يلتف عليه األخوة والشباب يف تلك املناطق كأحد العلماء املعروفني والقريبني من التيار 
 اجلهادي أو من خالل أي جهة تنبثق من التحالف اإلسالمي الذي مت اقرتاحه سابقا والذي ستكون مسألة توجيه

م أحد أهم التحديات اليت تنتظره يف البلدان خارج منطقيت املشروع   .هؤالء الشباب واستثمار طاقا
 
 التأمني الذايت - ٢
  

بعض التحديات اليت ستكون ] اسرتاتيجية التمكني ألنصار شريعة رب العاملني [ كنت قد ذكرت يف مقايل 
اهدين يف والية  كيلو   ٣٠٠عة اجلغرافية اليت يسيطرون عليها وأصبحت بعمق بعد اتسعت الرق" أبني"بانتظار ا

 :وتضم مدن كزجنبار وجعار وغريها وأمجلتها باآليت 
 

 :إقتباس 
 
ا شيء آخر، ولذلك تستعني  :توفري اخلدمات -  ١ النجاح يف السيطرة على البلدان شيء والنجاح يف إدار

ارة واألعمال لتويل دفة إدارة البلدان بعد السيطرة عليها، البلدان اإلستعمارية بأفضل املستشارين يف قطاعي التج
ولذلك أتى األمريكان بربمير كحاكم مدين للعراق وذلك لتجربته الواسعة يف إدارة الشركات العاملية الكربى، 
وعندما نتحدث عن إدارة مناطق مثل جعار وزجنبار فإننا ال نقصد مدنا حبجم وطبيعة ديب أو الرياض ألنه يف 

وىل ال توجد خدمات عالية املستوى سوى اخلدمات األساسية كالكهرباء واملاء واهلاتف وهذه ميكن بتوفيق اهللا األ
توفريها بنفس الكفاءة إن أحسن تدبري األمور، أما املدن املرتفة كديب والرياض فلن يرضى األهايل بغري ما تعودوا 

ير اختيار منطقة العمل، فلو استعرضنا خريطة العامل فلن عليه من احلياة املرتفة يف كل شيء، وهذا من حسن تقد
جند أفضل من أفغانستان والصومال واليمن لتكوين مناطق ودويالت حكم إسالمية فيها ألن طبيعة السكان 
ومستوى معيشتهم لن يتأثر بالعقوبات واحلصار واملقاطعة اليت تكون مصاحبة ملثل تلك املشاريع املنبوذة عامليا، إال 
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السيناريو املتوقع يف املنطقة العربية عموما واليت بدت مالحمه تظهر شيئا فشيئا يقود إىل حالة من اإلضطراب  أن
اعات واهلجرات اجلماعية، وعندها سيبحث الناس عن أهم  العام والفوضى العارمة اليت ستؤدي بدورهاإىل ا

وهذا  - عدن أبني  -يأيت دورنا يف مرحلة ما بعد  خدمة حينها وهي األمن وسيعطون الوالء ملن يوفرها هلم، وهنا
ا يف أفغانستان عندما فرضت األمن يف مناطق حكمها فتسامع الناس  عني ما حصل مع حركة طالبان يف بدايا
ا إىل ضم مناطقهم إليها مقابل فرض األمن وإيقاف النهب والسلب والقتل، ونفس القصة يف  بذلك فقاموا بدعو

اهدين الصومال مع حركة اهدين تقدميها مث يتطور . الشباب ا فاألمر يبدأ بتوفري األمن كسلعة أساسية يستطيع ا
األمر بعد ذلك، والتحدي القائم اآلن يف مناطق أنصار الشريعة هو يف إظهار مثال جيد يف األمن ومثال مقبول 

 .لدعوة منهم بالقدوم إليهمإىل حد ما يف توفري اخلدمات األساسية حىت يتسامع الناس بذلك فتخرج ا
يعترب استقطاب الطاقات البشرية املوجودة يف املنطقة واستثمارها يف اإلدارة والتوجيه والبناء من : االستقطاب - ٢

أهم التحديات القادمة فهذه املناطق فيها العلماء والدعاة وزعماء القبائل واألطباء واملهندسني وغريهم من الثروات 
كن من خالهلا تغطية اجلوانب الدعوية واإلعالمية والبنيوية للمدن والقرى يف حمافظات أبني، البشرية اليت مي

فاإلستقطاب هو مؤشر النمو احلقيقي للحركة أو اجلماعة ويف اعتقادي أنه ال أفضل من إدخال بعض تلك 
فادة منهم يف آن حىت يتم دجمهم واإل - إن أمن جانبهم  - العناصر يف جملس شورى مصغر لشؤون احملافظات 

واحد، وميكن كذلك تكليف بعض الدعاة واألكادمييني بوضع مناهج تعليمية إسالمية ملختلف الفئات العمرية 
وتشجيع ودعم ذلك حىت يكون بديال عن التعليم التقليدي، وميكن أيضا تكليف بعض العلماء بأمور القضاء 

م أفضل من يراعي أحوال الناس يف ذلك، وجتب واإلشراف على القائمني باألمر باملعروف والنهي عن امل نكر أل
اإلشارة هنا إىل أن مسألة استقطاب ودمج العلماء تدرجييا بأمور يستطيعوا بذل الوسع فيها هي أهم ما جيب 
م ركن من أركان احلكم القومي وال ينبغي التعنيف على من خالف منهم يف السابق  اإلهتمام به يف هذا اجلانب أل

هو يوم تقابل يف اإلسائة باإلحسان كما فعل نبينا عليه أفضل الصالة والسالم يوم الفتح، وهكذا شيئا فشيئا إمنا 
 ..يتم توظيف هذه الشرائح املهمة يف دفع عجلة البناء والتنمية

يف أي بقعة من العامل يتمثل األعداء يف قسمني عدو داخلي وعدو خارجي وإلسكات كال النوعني : الردع - ٣
ب إجياد قوة ردع عسكري ترغم منافقي الداخل على عدم إظهار نفاقهم وترغم العدو اخلارجي على إعادة جي

حساباته والتفكري ألف مرة قبل القيام بأي حماولة للتعدي واإلعتداء علينا وقد تأخذ قوة الردع أشكاال متعددة يف 
عليها وعمليات اإلغارة خارج مناطق النفوذ  التعبري عن نفسها كالظهور األمين املكثف يف املناطق املسيطر

مجيعها دالئل تشري إىل القوة اليت ميكن من خالهلا .. وتدريب وختريج بعض الدفعات العسكرية من أبناء املنطقة
 إرهاب األعداء كما يف قوله تعاىل

موأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من { فالقوة املراد } دو
ا وحدها هي اليت توجد عامل الردع يف نفوسهم، ولوال أين ال أريد  حتصيلها هنا هي القوة اليت ترهب أعداء اهللا أل
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اإلطالة هنا لذكرت لكم بعض أساليب اجليش اليهودي يف ردع وترويض البلدان العربية فهم أبرع من مارس 
 )إنتهى اإلقتباس.(ومأسلوب الردع النفسي العسكري ضذ اخلص

  
وطبيعة التحديات السابقة ستكون مستمرة ومتوقعة يف الشام أيضا عند الوصول إىل مرحلة متقدمة من التمكني 
ولذلك جيب وضع تصور أويل ملا ميكن أن تكون عليه األحتياجات األساسية يف تلك املناطق ومن مث جتهيز 

ة وتنسيق مثل تلك اخلدمات وجيب اإلشارة هنا أن من مبادئ وتدريب وضم الكوادر الفنية القادرة على إدار 
حروب العصابات أال يتم اإلنتقال إىل مرحلة التمكني وممارسة السيطرة الدائمة واحلكم يف أرض معينة تضم مدن 
وقرى وسكان إال بعد وجود القدرة على إدارة اخلدمات األساسية فيها حىت نتجنب أي تذمر وسخط شعيب يؤثر 

قتنا بأنفسنا أو ثقة السكان يف املناطق األخرى جبدوى اإلنظمام إلينا وقد راعيت هذا التدرج يف املراحل اليت على ث
 :وقد جعلتها كاآليت ] كيف ومىت وملاذا ؟.. اجلهاد على أرض الشام [ اقرتحت العمل مبوجبها يف مقايل 

 
 :إقتباس 

 
 :وهي كاآليت] التمكني - القتال  -البناء [مراحل  اسرتاتيجية التحرك العسكري فيمكن أن تنقسم لثالثة

 
 مرحلة البناء: أوال

حبيث يكون الشغل الشاغل " البناء من خالل املعركة " تعتمد هذه املرحلة على السرية يف كل شيء، وترفع شعار 
للمرحلة القادمة  للمجاهدين يرتكز يف تدريب وإعداد الكوادر العسكرية وبناء شبكات الرصد وتشييد البنية التحتية

واليت تتطلب إمتالك وختزين كميات ضخمة من األسلحة والذخائر، وميكن تأمني ذلك عن طريق جتار السالح 
م اآلن  -وشبكات التهريب  أو من خالل اإلغارة على األرتال العسكرية أي أن  - ولكن ال ميكن الوثوق 

ومن يرجع إىل  -احلصول على السالح من يد العدو اهلدف الرئيسي لعملياتنا العسكرية يف هذه املرحلة هو 
اهدين  يوميات اجلهاد السوري يف الثمانينات جيد أن آالف السوريني كانوا يريدون اإلنضمام للمجاهدين إال أن ا

ولذلك   -مل يكن لديهم يف وقتها السالح الكايف فضاعت من أيديهم فرصة مثينة الستثمار تلك الطاقات اهلائلة 
م على كان أو  اهدون يف اليمن بعد اندالع الثورة هناك وقبل سيطر هو ] أبني[ل عمل عسكري قام به ا

اإلستيالء على مصنع وخمزن للذخرية، ألن احلرب ال قوام هلا بال سالح وذخرية وأي طرف يفقد السالح أو تنفذ 
خرتاقات الالزمة يف أجهزة العدو ومن املهم يف هذه الفرتة أن نرتب بعض اإل. ذخريته خيرج من املعركة فورا

العسكرية واألمنية فاملتعاطفني كثر وخاصة يف مناخ الثورة احلايل والذي ستصلنا فيه معلومات مهمة من خمتلف 
ملعرفة متطلبات العمل التجسسي، وتنتهي هذه املرحلة ] حرب العقول[املستويات وميكن مراجعة ما كتبته يف 

 .واإلستخباراته والتنسيقية واإلعالمية والطبية الالزمة للمرحلة التالية مبجرد بناء اخلاليا العسكرية
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 مرحلة القتال: ثانيا

تبدأ هذه املرحلة بالتزامن مع ضعف الشعور جبدوى املظاهرات السلمية ويرجع تقدير ذلك للقيادة، فعندما يدرك 
روعنا املسلح إلسقاطه، ومن املهم هنا الناس عدم جدوى املشروع السلمي يف إسقاط النظام نبدأ اإلعالن عن مش

اهدين واخليار املسلح حىت  أن نربمج مجيع حتركاتنا العسكرية والسياسية واإلعالمية حلشد الشعب واألمة خلف ا
نستفيد من الدعم الشعيب والعريب واإلسالمي يف تغطية تكاليف ومتطلبات العمل العسكري، والذي جيب أن 

ميكن الرجوع ملؤلفات أيب مصعب السوري فك اهللا أسره يف هذا  - مة حلروب العصابات نراعي فيه املبادئ العا
ففي اجلانب العسكري مثال جيب أن خنرج إىل الناس بإسم مالئم للمرحلة  -الشأن فهو خري من تكلم يف ذلك 

موز اجلهاد رمز من ر  -حنسبه كذلك- فالشهيد البطل مروان حديد " كتائب مروان حديد"ومفهوم للعامة كمثل 
ا كما فعل بعض ثوار ! إذا فنحن امتداد له.. ضد النظام النصريي وله ديوان شعر وقصص ميكن حتريض الناس 

ا " كتيبة عمر املختار" ليبيا عندما اختاروا اسم  وأنا هنا ال أريد التحدث عن التكتيكات اليت جيب اتباعها أل
أود أن أشري إىل أننا نواجه عدو ضعيف من الناحية التقنية مشروحة بإسهاب يف نظريات حروب العصابات ولكن 

وال يستخدم تكنولوجيا أو أساليب متقدمة يف احلرب على عكس ما واجهناه مع اجليش األمريكي يف أفغانستان 
والعراق وهذا من شأنه أن يعطينا مساحة أكرب من حرية العمل فإن أضفنا إىل ذلك هزالة اآللة العسكرية للجيش 

وري وضعف الروح املعنوية للجنود الذين استشرى بينهم داء اهلرب بعد جرائم النظام األخرية فستكون فرصنا الس
أكرب يف اجتياز هذه املرحلة بنجاح، وأعتقد أن املعركة املناسبة ضد اجليش السوري هي اليت تؤدي إىل تفكيكه 

ستهدف نفسية اجلندي الذي مل حيسم أمره بعد فهم وليس إىل هزميته ألن الثانية مشوارها طويل أما األوىل فهي ت
م إن تركوا اخلدمة يف اجليش ويكفي أن  السواد األعظم يف اجليش السوري فهؤالء اجلنود خيافون من بطش النظام 
م حنن أيضا حىت يتأكدوا أن املوت الذي يفرون منه فإنه مالقيهم وعندها فقط سيتخذون القرار  نبطش 

يف اهلرب والتاريخ العسكري غين بنماذج فريدة من احلروب النفسية اليت أغنت املنتصرين عن الصحيح ويبدأون 
خوض أي معارك إضافية لتحقيق النصر، ومن أجل ذلك أقرتح أن تقسم مناطق سوريا إىل مناطق ضغط ومناطق 

لعبوات الالصقة ملالحقة  رعب، نضع يف األوىل ثقل العمليات العسكرية ونعتمد يف الثانية على ثقافة الكوامت وا
رمني يف املدن اليت تشتد فيها قبضة األمن  يف هذا اجلو من احلروب يرتكز األمن يف املدن الكبرية  - كبار ا

 .وهكذا تكون مجيع شرائح العدو يف متناول اليد -ويضعف بشدة على األطراف 
 

لك احلرث والنسل وقد يقول قائل أن سخونة املعارك قد تؤدي إىل محالت عسكرية ضخمة  تؤذي األهايل و
!! ومل يقل أحد بأننا ذاهبني يف نزهة أو أن هناك حرب لطيفة وأخرى غري مؤذية.. وأقول أن هذا اإلحتمال وارد

اهدين واضحة بأننا ندافع ونقاتل نظام مارس القتل والتعذيب  ولذلك جيب أن تكون العقيدة القتالية عند ا
عام ومن الغباء أن يرتك قتاله والثأر منه بعد  ٣٠لتالعب بأعراض املسلمني منذ أكثر من والرتويع وتعطيل الشرع وا
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وقد أثرت هذه النقطة حىت ال نتأثر بأي دعاوى خترج إليقاف إطالق النار حتت أي ! أن هيأ اهللا أسباب ذلك
املصاحل املتعطلة أو  ذريعة وألي سبب كان سواء كانت تلك الدعاوى من بعض األهايل املتضررين أو من أصحاب
ا إمنا هو التشريد .. من األحزاب السياسية املعارضة والتاريخ يشهد بأنه مل توجد حرب راعت مصاحل احمليطني 

 ..والقتل واألسر والدمار حىت ينتصر طرف على آخر وعندها فقط ميكن تعويض من حلقه الضرر مبا يلزم
 

ونة الشديدة لغرض تكتيكي مهم وهو جر العدو إلستخدام وقد أردت أن تتميز بداية هذه املرحلة بالسخ
املقاتالت اجلوية يف هجماته املضادة علينا وهو أمر سيحرص النظام على أال يقع فيه حىت ال يفرض عليه جملس 

كما فعل يف البوسنة وكوسوفا والعراق وليبيا مؤخرا، فإن جنحنا يف حرمانه من سالح ] منطقة حظر طريان[األمن 
أو أثرنا عنده هذه املخاوف كي ال يستخدمه بفعالية فعندها نكون قد حيدنا ذراع مهم من أذرعة اجليش اجلو 

السوري وستكون املعركة أكثر تكافئا من ناحية األسلحة واألسلحة املضادة مثلما حدث يف البوسنة واهلرسك 
اهدون يتعاملون مع ا ! جليش الصريب معاملة الند للندعندما فرض حظر الطريان على ساحة احلرب فأصبح ا

اية هذه املرحلة أن تكون التشكيالت املقاتلة قد استوعبت العمل على نطاقات أوسع وبأعداد أكرب  ويفرتض يف 
 ..وبشكل مجاعي لرتتقي إىل مستوى تشكيالت شبه نظامية وهي خطوة ضرورية لإلنتقال للمرحلة التالية

 
 مرحلة التمكني: ثالثا

يار العسكري يف إقليم معني هي املرحلة ا أفغانستان واليمن  - ليت تقدر فيها القيادة أن العدو على وشك اإل
وهذا اإلقليم كنا قد ركزنا عليه ضغط العمليات العسكرية منذ بداية احلرب بناء على  -تعيش هذه املرحلة اآلن 

ذه اخلط وة بعد أن نعمل دراسة شاملة ألهم اخلربات إختيار مسبق ألفضلية املوقع جغرافيا وبشريا وميكن أن نقوم 
اإلدارية اليت تتطلبها إدارة املرافق واخلدمات األساسية يف اإلقليم أو احملافظة مث نتوكل على اهللا عزوجل ونبدأ 
بعمليات الفتح والسيطرة على املناطق بعمليات خاطفة ومتزامنة تنتهي بتطهري اإلقليم من بقايا النظام السابق 

عد ذلك بتعيني جملس حكم حملي إلدارة شؤون اإلقليم وهذه هي أول خطوة يف بناء أرضية الدولة ونشرع ب
اجلديدة اليت ستتخذ من هذا اإلقليم قاعدة للتدريب والتموين ومنوذج لفرض األمن والنظام والعدل حىت تتسامع 

م قبل أن ننطلق لفتح أرا  )إنتهى اإلقتباس.(ضيهمبذلك بقية احملافظات واألقاليم فنفتح بذلك قلو
  

ويف اعتقادي أن مسألة إدارة هذه املناطق حتتاج إىل تنسيق على درجة عالية أكثر من أي شيء آخر ، فكل بلد 
فيه من اخلربات احمللية والتخصصات الفنية ما يكفي لتشغيل اخلدمات وإدارة املوارد على أكمل وجه ويأيت دورنا 

ا فبمجرد فقط يف توظيف هذه الطاقات والتع اقد معها من خالل جملس بلدي أو حملي فأهل مكة أدرى بشعا
السيطرة الكاملة على منطقة املشروع وأقصد هنا السيطرة اليت تلغي حالة احلرب مع األعداء احملليني وتشطبهم من 

يا قد وضعنا اخلريطة أي يف املرحلة اليت نستطيع أن نتصرف فيها كدولة كاملة السيادة على أراضيها نكون عمل
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أيدينا على كل ما يف البلد من موارد ومصانع ومزارع وكما قلنا أن منطقيت الشام واليمن فيهما من خمرجات التعليم 
الفين ومن أهل اخلربة ما يزيد عن حاجتنا يف إدارة تلك القطاعات بكفاءة ودون احلاجة إىل اخلربات األجنبية ، 

التني إما أن تأيت القوة اجلديدة وتقفز على السلطة مث حتاول أن تدير كل فإدارة أي دولة ما ميكن أن تنشأ عن ح
شيء مبعرفتها وعن طريق خربات أجنبية كما حدث يف الغزو األمريكي للعراق الذي حل فيه اجليش العراقي وألغي 

ركات جهاز الشرطة وغربلت وزارات أخرى وطرد موظفي الدولة املنتسبني حلزب البعث وأسندت اخلدمات لش
أجنبية أو مستشارين أجانب ودخلت البلد يف دوامة كبرية فشلت يف إحداث النقلة املطلوبة يف إدارة الدولة 

يف اإلختبار وعجزت يف كثري من املناطق عن توفري أبسط اخلدمات األساسية لساكنيها " برمير"فسقطت حكومة 
اس على السلطة يف القطاع مل تلغي أجهزة الدولة ،أما احلالة الثانية فهي ما حدث يف غزة فعندما قفزت حركة مح

آنذاك فيما عدا األجهزة األمنية التابعة لفتح كاألمن الوقائي واستطاعت إدارة موارد وخدمات القطاع بنفس الوترية 
اليت استمرت رغم ظروف احلصار إال أن حركة محاس كحركة شعبية متجذرة يف القطاع وحتظى بالكثري من الكوادر 

ية كاملهندسني وكبار موظفي قطاع اخلدمات واألطباء املنتمني للحركة مل تصطدم مبشاكل إدارية كاليت تنتظر الفن
أي قوة جديدة خالية من تلك الطاقات أو تعمل يف جمال جغرايف جديد عليها ومع ذلك فأنا على ثقة بأن 

دارته بالشكل املطلوب والشواهد على التنسيق اجليد إلستثمار عاملي الطاقات واخلربات يف كل بلد سيكفي إل
جناح ذلك كثرية ومن أمهها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعمد إىل إقرار حكم امللوك واألمراء والزعماء على 
م بعد دخوهلم يف اإلسالم ويف ذلك إشارة إىل مبدأ إستثمار اخلربات احمللية يف اإلدارة واحلكم ومن فوائد  بلدا

ا جتنبنا كقوة عسكرية اإلنزالق يف دهاليز ومشاكل احلياة اإلدارية اليت ستحولنا من قوة إتباع هذه ال طريقة أ
وقد وقع الضباط األحرار يف مصر يف هذا املطب ! عسكرية إىل شركة مقاوالت عامة بدون أن نشعر بذلك 

الضباط على رأس الوزارات عندما أحبوا أن حيكموا السيطرة على كافة مؤسسات الدولة فقاموا بتعيني أوثق 
واهليئات احلكومية واملشاريع احليوية واألندية الرياضية أيضا وتناسوا اجليش واإلهتمام به مما أثر سلبيا على جهوزيته 

والذي أطلق عليه  ١٩٦٧للقتال فانتهزت إسرائيل هذه الفرصة وقامت بأجنح حرب هلا على اإلطالق يف العام 
 !العرب عام النكسة 

 
ر اإلشارة هنا إىل أن التحدي يف توفري تلك اخلدمات ال ينتهي عند حد تأمينها للمستهلك دون تأمني وجتد

فاملصانع وخمازن األغذية والدواء وغريها معرضة للقصف من ! مصادرها من خطر اإلستهداف واحلصار والنضوب 
صادية اليت ميكن أن تفرض على الدولة  طريان العدو أو التخريب على يد العمالء أو النضوب جراء العقوبات اإلقت

كما حدث يف حصار العراق وغزة وهنا تأيت مصطلحات األمن الغذائي واألمن الدوائي واألمن الصناعي ملعاجلة 
اية احلرب العاملية الثانية ويف مرحلة  ذلك وقد أخذت كل دولة منحى يف تأمني نفسها من هذه األخطار ففي 

ء فوق املدن الصناعية األملانية والذي أرجع معظم تلك املدن إىل العصور الوسطى من القصف اإلسرتاتيجي للحلفا
هول الدمار الذي تعرصت له قامت أملانيا جراء ذلك بتفكيك مصانعها احليوية واملهمة يف الغداء املعلب اخلاص 
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فتدور عجلة اإلقتصاد باجليوش والذخرية وتركيبها من جديد يف مواقع حتت األرض كي تتجنب القصف والتدمري 
احلريب الالزمة لإلستمرار يف احلرب وكذالك فعل الروس إبان اإلجتياح األملاين ألراضيهم فقد قاموا بتفكيك معظم 
املصانع الروسية يف حركة دؤوبة تسابق وصول األملان ملوسكو مث نقلوا كل ذلك إىل جبال األورال ومن هناك باشر 

اليت كان هلا الفضل يف الصمود  T ٣٤صانع احلربية الروسية من هناك دبابات عمال املصانع عملهم وأنتجت امل
يف وجه األملان ومن مث اإلنتصار عليهم ، ويف كوريا الشمالية اعتمدت احلكومة الشيوعية هناك على تأمني نفسها 

صانع يف مأمن من بوضع املصانع األساسية يف داخل اجلبال وذلك بعمل جتاويف كبرية يف داخل اجلبال جتعل امل
القصف اجلوي الذي تلوح به القوات األمريكية من وقت آلخر ، ومما يذكر هنا أن كاسرتو قد بدأ يف تأمني الثورة 
الكوبية بإنشاء معمل صغري للذخرية بني اجلبال كي يضمن استمرار تدفق الذخرية الالزمة للثورة وهذا ما ينبغي 

ار السالح ، أما على مستوى األجهزة األلكرتونية أو الطبية أو قطع الغيار لكل من أراد عدم الوقوع حتت رمحة جت
الالزمة فهذه جيب أن تلعب دبلوماسية الدولة دورها يف توفريها للسكان مستفيدة من الثقل السياسي والعسكري 

احلرب العاملية  الذي حتققه على الساحة اإلقليمية فعندما فرضت الدول الغربية احلصار البحري على أملانيا يف
الثانية استطاعت األخرية توظيف اإلحتاد السوفييت اخلائف من القوة األملانية كمندوب تسويق وشراء ملا تريده 

وبالعموم نستطيع القول بأن أي دولة أو كيان ال ميكن له أن يستمر يف حالة من .. وحتتاجه من األسواق العاملية 
قومات األساسية اليت ال يستغين عنها سواء كان ذلك بتأمني مصادر هذه احلرب دون حتقيق األمن الذايت يف امل

املواد أو بتوفري إحتياطات اسرتاتيجية ضخمة منها أو بكليهما ، وقد اعتمدت قيادة القوات املشرتكة يف عملية 
اعات النفطية عاصفة الصحراء على الطريقتني يف تأمني إمدادات القوات من الوقود فعمدت إىل تأمني منطقة الصن

ناقلة  ٧٠٠جو مع محاية جوية متفوقة وقامت جبانب ذلك باستئجار  -يف الشرقية بشبكة صواريخ دفاع أرض 
حبرية حمملة بالوقود وجعلتها متمركزة يف عرض البحر وخارج دائرة القصف اجلوي للمقاتالت العراقية وهذين 

 .الوقود لقواته اإلجرائني ظمنا للتحالف الدويل استمرار تدفق إمدادات 
 
 
 التأمني اإلسرتاتيجي - ٣
  

أستطيع تشبيه هذا البند بباب سد الذرائع يف الفقه اإلسالمي فاملقصود من اإلجراءات املقرتحة هنا هو العمل 
على شل قدرات العدو العملية على شن احلرب ضدنا وحرمانه من املميزات اليت كانت تساعده يف الدخول إىل 

فاتيح اليت كانت متكنه من ذلك ، ففي كل احلروب اليت خاضها األعداء إلخضاع املنطقة العربية  املنطقة وكسر امل
كان النجاح يف تلك احلروب يعتمد على بعض العناصر اجلغرافية والسكانية واحليوية اليت كانت و مازالت تتميز 

ا املنطقة ومبا أن املنطقة العربية واليت ستضم دولة اخلالفة  تقع يف حميط معادي على املستوى اإلقليمي وتتمتع 
والدويل فال ميكن ألحد أن يتوقع من أين وكيف سيأيت العدو ؟ ومن أجل اخلروج من هذه اإلشكالية جيب وضع 
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٤١ 

إجراءات إحرتازية تعمل على املدى البعيد على إضعاف القدرة العامة ألي عدو من حتقيق أي إخرتاق للمنطقة 
ا عادة جمالس األمن القومي يف الدول العظمى ، ومبا أننا نتوقع بعد انتهاء مرحلة وهي اإلجراءات اليت تعىن  

العمليات الرئيسية يف القضاء على إسرائيل واندماج الشام واليمن وماحوهلا ومابينها يف كيان واحد وإعالن دولة 
على مستوى مل نشهده من قبل اخلالفة أن تكون هناك ردات فعل إقليمية ودولية قد ترتجم إىل محالت عسكرية 

وقد يتطلب إعداد مثل هذه احلمالت وقتا طويال بني دول احللف املعادي على عكس احلمالت السابقة ضدنا 
حىت تتمكن دول احللف من بلورة خطة عسكرية موحدة وقيادة مشرتكة وخطط تقسيم ثروات املنطقة بعد إحراز 

لك التحركات الضخمة إال أن كل هذه التحركات ستمر وتستفيد النصر وغريها من اإلجراءات اليت تسبق مثل ت
وتستغل بعض العناصر واملقومات املوجودة على أرض املنطقة والواجب علينا أن نبدأ بكشف هذه العناصر 

فلو أننا نقاتل يف مدينة يفصل بني شطريها ! املساعدة مث نعمل على تعطيل وتقليل فرص العدو من اإلفادة منها 
يه جسر وهذا اجلسر مهم لنا يف التنقل ويف تغطية بعض اخلدمات إال أنه قد يكون من الضروري لنا أن ر عل

 !نقوم بنسفه قبل أن يستخدمه األعداء يف العبور إلينا 
 

دد األمن اإلسرتاتيجي للمنطقة وبعد أن  ومن أجل ذلك قمت حبصر مبدأي ألهم العناصر اليت ميكن أن 
سريع ألحداث السرية وجدت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد اعتمد على نفس هذه منط  إنتهيت وبعد إستذكار

فحفر اخلندق يوم أحد وحرق خنيل بين النضري ! هذه اإلجراءات يف تأمني الدولة اإلسالمية على املدى البعيد 
تص وتصب يف خانة التأمني وإجالء يهود املدينة واألمر بإخراج املشركني من جزيرة العرب كلها إجراءات كانت خت

اإلسرتاتيجي للدولة ، فحفر اخلندق ساعد على إغالق املنطقة يف وجه األحزاب الذين مل ينجح حتالفهم املكون 
آالف مقاتل من إجتياز ذلك العائق وحرق خنيل بين النضري قطع عالئق نفوسهم باملنطقة بعد أن رأوا  ١٠من 

ا أما إجالء اليهود من املدينة واألمر بإخراج املشركني من النار تأكل أمواهلم اليت ال ميكن الب قاء يف املدينة بدو
جزيرة العرب فقد جاء كإجراء وقائي لتأمني اجلبهة الداخلية من حماوالت اإلخرتاق اخلارجي عن طريق األقليات 

أراد تأمني أي حيز جغرايف  فهذه اخلطوات الثالثة جاءت كنموذج مثايل ملن.. املعادية اليت تعيش يف داخل الدولة 
مهم كالعاصمة النبوية اليت نفذت فيها تلك اإلجراءات اليت تلخصت بإغالق املنطقة جغرافيا وقطع عالئق نفوس 
جري األقليات املعادية مفاتيح العمل اإلستخبارايت لكل غازي ، ومن خالل هذا املثال النبوي أقول  ا و األعداء 

لمنطقة العربية اليت تضم دولة اخلالفة اليت سيكون قلبها ممتدا من الشام إىل اليمن وهو أن التأمني اإلسرتاتيجي ل
الشريط اإلسرتاتيجي للدولة والذي يربط املخازن البشرية األهم يف املنطقة وهم أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن 

يف أولوياتنا وأمام أعيننا ثالثة خطوات  أقول وباهللا التوفيق أنه لتأمني هذا الشريط وجماله احليوي جيب أن نضع.. 
 :تأيت مباشرة بعد إعالن ومتدد دولة اخلالفة وهي كاآليت 

 
 إغالق قناة السويس وتضييق باب املندب -أ 
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٤٢ 

هذا اإلجراء يأيت بالدرجة األوىل لظمان إنتقال اجليوش اإلسالمية من الشام إىل مصر وبالعكس بالسرعة املطلوبة 
احلمالت العسكرية لألعداء من اإلفادة من هذا املمر اإلسرتاتيجي وبذلك جتد أي محلة  ولتفويت الفرصة على

حبرية عسكرية نفسها مرغمة على الدوران حول قارة أفريقيا واإللتفاف من رأس الرجاء الصاحل والصعود مرة أخرى 
ال يسمح بعبور  للوصول إىل البحر األمحر عرب مضيق باب املندب وهو الذي سنعمل على تضييقه حبيث

ذه الصورة نكون  حامالت الطائرات والبوارج من خالله ونضعه يف نفس الوقت حتت التهديد املباشر للسالح و
وحرمنا األعداء من فرصة اإلنزال  -كما كانت يف عهد بين عثمان   -قد جعلنا البحراألمحر حممية خاصة بالدولة 

إىل جنوب الشام كما فعلت احلمالت العسكرية الربيطانية يف  البحري على الساحل احملاذي للحجاز أو املؤدي
وجعله يتمتع ] إمتداد الشام احلجاز اليمن [ العاملية األوىل وهذا من شأنه تأمني الشريط اإلسرتاتيجي للمنطقة 

ذا الشكل سوف ي) املدينة  -مكة ( بعمق جغرايف اسرتاتيجي ومهم للدفاع عن املنطقة األم  كون فهذا الشريط 
بني مناطق مؤيدة للدولة وتتمتع مبساحات شاسعة ميكن استخدامها يف تعطيل تقدم أي عدو من تلك اجلهة 
وهي اخلط املعادي لبادية الشام مشاال مث جند يف الوسط مث حظر موت يف اجلنوب فهذا اخلط العامودي ومايليه إىل 

ولة مث يأيت البحر األمحر بطوله املمتد من سيناء إىل العراق وساحل اخلليج العريب هو مبثابة منطقة أمان شرق الد
مضيق باب املندب كمنطقة أمان غرب الدولة بعد أن نقوم بإغالقه من األعلى وتضييقه من األسفل كما مر معنا 
، واحلقيقة أن حركة التمازج والتفاعل التارخيي بني قطيب املنطقة العربية الشام ومصر قد تأثرت كثريا حبفر هذه 

لقناة املشؤومة وقلت بسببها قدرة الشعوب اإلسالمية على جندة بعضها البعض يف أوقات احلروب ومهما كان ا
للقناة من مردود مايل فإنه أقل بكثري من املخاطر اليت متر من خالله ومسألة ردم القناة ليست ذي بال فقد جاء 

ريق سعد الدين الشاذيل أن السادات سأل أحد  يف مذكرات رئيس أركان حرب القوات املصرية يف حرب أكتوبر الف
كبار املهندسني عن إمكانية ردم القناة لتكون ممرا بريا تعرب عليه القوات دون اخلوف من تدمريه من قبل الطريان 

ولكن سرعة أحداث احلرب صرفت نظر ! اإلسرائيلي كما هو احلال مع الكباري الصناعية فأجاب بإمكانية ذلك 
، وقد نفذت القوات البحرية املصرية مع بداية تلك احلرب عملية إغالق جزئي ملضيق باب  السادات عن ذلك

املندب بواسطة سفينتني حربييتني منعتا أي سفينة حتمل العلم اإلسرائيلي من عبور املضيق فوقعت إسرائيل يف 
وأصبح لزاما ! ال قيمة له  حصار حبري يف منطقة البحر األمحر وأصبح ميناء إيالت اإلسرائيلي يف خليج العقبة

على الناقالت احململة بالنفط اإليراين واملتجهة إىل إسرائيل أن تبحر من املوانئ اإليرانية من اخلليج العريب إىل حبر 
العرب مث تبدأ بالدوران حول القارة اإلفريقية مث األطلسي فاملتوسط لتصل إىل املوانئ الشمالية لدولة يهود وهذا ما 

لشاه الرخيص أكثر تكلفة على اليهود من غريه وهذا ما سريغم األعداء على سلوك نفس الطريق جعل نفط ا
 !املكلف والطويل عليهم إال أننا حنتفظ مبفاجأة أخرى 

 
 !تدمري صناعة النفط  -ب 
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٤٣ 

وقد إن كانت نفوس بين النضري قد تعلقت بنخيل املدينة فإن نفوس الغرب متعلقة أكثر ببحور النفط يف اخلليج 
ذه  كان افتقار منطقة جزيرة العرب للثروات عامال أساسيا يف زهد القوى العظمى فيها ومل يبدأ اإلهتمام العاملي 

الذي " كارتر"املنطقة إال بعد ظهور النفط فيها يف مخسينيات وستينيات القرن املاضي مث تطور األمر مع مبدأ 
ألمريكي وأن أمن اخلليج هو مسألة أمن قومي للواليات املتحدة إعترب أن اخلليج العريب منطقة حيوية لإلقتصاد ا

للعناية " القيادة املركزية"األمريكية ولذلك أنشأت قوات التدخل السريع لظمان استقرار هذه املنطقة مث أنشأت 
ديد لبرتول املنطقة ، واحلقي قة أن بذلك واليت كان على رأسها اجلنرال شوارزكوف الذي قاد أول حرب ضد أول 

تمعات الغربية وإن كان األمريكان  ذه املادة احليوية بشكل جعل منها عصب احلياة يف ا الغرب قد ربط نفسه 
قد تركوا ركوب السيارات وامتطوا الدراجات اهلوائية بعض الوقت يف أعقاب قرار احلظر العريب على تصدير النفط 

م ال ميلكون التأقلم مع ذلك بعد ال ١٩٧٣عام  طفرة التكنولوجية احلالية وبعد التمدد اإلمرباطوري هلم يف فإ
والبنتاغون لوحده ! العقدين األخريين ، فالواليات املتحدة اآلن تستهلك ربع اإلستهالك العاملي من النفط 

وهذا اإلستهالك حمسوب باملعدالت اليومية أي أن أي تأخري !! يستهلك ما تستهلكه دولة السويد من الوقود 
ي يف إمدادات النفط سيلقي ظالله اللحظية يف نفس اليوم على أسعار النفط مث على خمزون اإلحتياط حقيق

وأي شلل لصناعة النفط يف اخلليج هو شلل ! اإلسرتاتيجي للنفط مث تبدأ قيود اإلستخدام ونظام احلصص بالعمل 
متارسه اآلن على مستوى العامل ، ولذلك حقيقي لقدرة الواليات املتحدة يف ممارسة نفس الدور اإلمرباطوري الذي 

ينبغي لنا أن حنافظ على قدراتنا الذاتية يف تدمري صناعة النفط على الساحل اخلليجي من وقت آلخر ويف هذه 
العبارة إحياء بأننا لن حنقق تواجد دائم على ذلك الساحل ألين أظن أن من اخلطورة مبكان ضم ذلك الشريط 

ا األو  ىل ألن كل القوى العاملية سواء كانت أمريكا أم من سيأيت بعدها كالصني واهلند وغريها للدولة يف بدايا
ستحاول اإلستقتال للسيطرة على ذلك الشريط بعقد اإلتفاقيات األمنية مع حكومات املنطقة أو باإلحتالل 

فهذه احلضارات ! املباشر ملنابع النفط وهي حالة من اهلياج جيب أن نتوقعها وجيب أن نتعامل معها حبذر 
الصناعية الناشئة تعرف قيمة النفط هلا ومستعدة لقذف مئات األلوف من أبنائها يف سبيل تأمني تلك املادة فبلد  
تمعات الغربية ولذلك  كالصني ال تضع إعتبارات كبرية للرأي العام احمللي يف أعداد القتلى كما هو احلال مع ا

جلزئي من جانبنا يف تلك املنطقة والذي جيب أن يتمثل يف إظهار قدرة على أرى أن هذه احلالة تستوجب احلضور ا
تدمري وتعطيل إنتاج وصناعة النفط هناك فعملية إنتاج وتكرير وتصدير النفط تستوجب مناخا مستقرا حىت تنجح 

مث اشتعلت حلماية إستقرار املنطقة مث ملا سقط نظام الشاه " العامودين"العملية وتستمر ولذلك وضعت نطرية 
ديد صناعة النفط يف اخلليج من قبل  احلرب اإليرانية العراقية يف الثمانينات وبدأ معها استهداف ناقالت النفط و
إيران عمدت القيادة السعودية إىل وضع املنطقة الشرقية وهي منطقة النفط احليوية حتت اجراءات احلظر اجلوي 

ديد فعال ومستمر من " خط فهد " لطريان وأطلق عليه للطريان العسكري ورمست خط طول ال يتعداه ا وأي 
قبلنا لصناعة النفط يف املنطقة سيجعلها خاضعة لنا فالدرس الذي جيب أن تعيه أي قوة تريد اإلستفادة من نفط 
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٤٤ 

وهو نفس الدور ! اخلليج هو أن بوابة ذلك اإلستثمار متر بنا وأننا حنن فقط من يستطيع إعطاء اإلذن بذلك 
 !!ي تلعبه إيران على الساحة السياسية العراقية دون أن يكون هلا جندي واحد هناك الذ
 

ذه الطريقة اليت ال تدخلنا يف مواجهة مباشرة مع القوى اإلقتصادية  ويف اعتقادي أن ورقة إدارتنا ملوضوع النفط 
ء تراخيص العمل بذلك نكون الشرقية املتعطشة للنفط وبنفس الوقت جتعلنا اجلهة الوحيدة القادرة على إعطا

بذلك قد حققنا شرخ كبري يف منظومة التعاون بني الدول العظمى اليت ستتضارب مصاحلها طبقا لتعاون أي طرف 
منها معنا وفق الشروط اليت نضعها واليت جيب أن تصب على املدى املتوسط يف زيادة التباعد السياسي والعسكري 

 .التباعد الذي سيوفر لنا املناخ املناسب لبناء قوة الدولة بني العاملني الشرقي والغريب وهو 
 

 جري األقليات املعادية - ج 
إن كان تآمر يهود املدينة على املسلمني ونقضهم العهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم كافيا إلختاذ القرار 

ينية املعشعشة يف املنطقة العربية ، بإجالئهم عن املدينة فالتاريخ حيمل من الشواهد مايكفي إلجالء األقليات الد
فالسجل اإلجرامي هلذه األقليات يف التآمر على املسلمني وخاصة يف فرتات اإلستعمار اليت كانوا خري معني له 
جري مجاعي مروعة حبق بعض الشعوب ،  علينا هي أكرب دليل على ذلك ، وقد شهد القرن املاضي عمليات 

جري بعض الشعوب اإلسالمية من القوقاز إىل متاهات فالنظام الشيوعي يف فرتة لينني  مث ستالني عمل على 
 ٢٥سيبرييا جبانب عمليات اإلبادة اجلماعية يف حق الشعوب اإلسالمية األخرى اليت بلغت يف عهد لينني وحده 

منهم يف أفران واألملان أيضا قاموا بتهجري اليهود من أراضيهم إعدام الكثري ! مليون قتيل من جانب املسلمني 
جري وإبادة مروعة ملسلمي كشمري يف حماولة  امهم بالتآمر على الدولة واهلند كذلك قامت بعمليات  الغاز بعد ا
بائسة لتغيرياجلغرافيا الدينية للمنطقة واجليش الباكستاين أيضا قام بعمليات قمع عنيفة لرتويض الشعب البنغايل 

ماليني بنغايل إىل اجلانب اهلندي مما أدى إىل أزمة عاملية انتهت  ١٠جرة املنتفض عليه فأدى ذلك إىل نزوح وه
جري الفلسطينيني من فلسطني ومن العراق  بانفصال بنغالديش عن الباكستان وقل نفس الكالم عن عمليات 

ويت البشرية وحنن كمسلمني الندعوا إىل اإلسراف يف إنفاذ هذا املبدأ كما فعله أولئك الطغاة الذين إكت.. مؤخرا 
من شرورهم ولكننا حنمل من املربرات الشرعية والتارخيية والسياسية ما يتيح لنا إختاذ اإلجراء اإلحرتازي السليم يف 

 .حقهم والذي سنحاول كدولة ترتيبه هلم بطريقة عادلة 
 

بوصفها الرقعة اجلغرافية  لقد أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم من عملية إجالء اليهود عن املدينة تأمينها من الداخل
.. الوحيدة للمسلمني آنذاك مث ملا اتعست رقعة الدولة لتشمل كامل جزيرة العرب أمر بإخراج املشركني من اجلزيرة 

وأعتقد ويف تصوري أن وصول اخلالفة إىل منطقة الشام واختاذ القدس كعاصمة للخالفة وهو أحد اإلفرتاضات 
ا تعطي رسالة واضحة للغرب ولليهود بأننا باقون يف القدس واليت  -اإلسرتاتيجية املطروحة   -أميل إليها بشدة أل
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٤٥ 

جري األقليات الدينية من تلك املنطقة وجعل الشام  يستوجب علينا ومن مبدأ تأمني قلب الدولة أن نعمل على 
ني من جزيرة العرب ثاين منطقة حمظورة على غري املسلمني بعد جزيرة العرب ، وإن كانت مسألة إخراج املشرك

ضرورة فرضتها النصوص الشرعية فإن إخراج املشركني من الشام ضرورة فرضها الواقع السياسي والعسكري والثقايف 
الذي رمسته القوى العظمى وسنت له القوانني حبيت جيعل أولئك األقليات مفاتيح للدخول إىل املنطقة وللتدخل 

ا الداخلية بدعوى محاية األقلي ات وحقوق اإلنسان واحلريات العامة واليت متارس ضد دول العامل الثالث يف شؤو
دون غريهم أي أن هناك نظام عاملي أو لنقل ثقافة سياسية دأبت عليها الدول الكربى يف العمل على تشجيع 

فيذ هذه األقليات على احلركة املستمرة داخل تلك الدول حىت حتدث حالة من اإلضطراب الداخلي تستثمر يف تن
أي أجندة لتلك القوى يف هذه الدول ومن يقرأ يف التاريخ يرى أن اإلضطرابات الداخلية يف أي دولة غالبا ما 
تنشأ عن ذلك وهذا ما كان ميارسه السفراء األجانب يف الدولة العثمانية بالتعاون مع األقليات يف الدولة واليت 

األم ، فسياسة دعم األقليات والعمل من خالهلم واليت  جنحوا أميا جناح يف العمل من خالهلا لتفكيك الدولة
أنتجت النظام اللبناين املاروين والنظام السوري النصريي دولة إسرائيل وجنوب السودان وغريهم ال ميكن التعايش 
معها يف مناطق احلساسية البالغة يف الدولة كاإلقليم الذي تقع فيه العاصمة أو الذي يتوقع أن يكون مسرحا 

حمالت العسكرية اآلتية من اخلارج كما هو متوقع يف الشام فال ميكن لنا سياسيا أن نشعر باإلستقرار يف ظل لل
وجود مثل هذه الثغرات اليت توظفها القوى العاملية يف إشعال اإلضطرابات الداخلية يف الدولة والميكن لنا عسكريا 

طعنات لنا يف الظهر إن مالت الكفة العسكرية علينا أن نقاتل العدو اخلارجي يف ظل عدو داخلي ينتظر تسديد 
ولذلك عندما حظرت األحزاب وطوقت املدينة كان من أول ما ! أو حني يطلب منه ذلك يف الوقت املناسب 

أهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأراد التأكد منه هو موقف العدو الداخلي واملتمثل باليهود ولذلك أرسل النيب 
وألننا قد مررنا بتجارب كافية يف جس نبض اخليانة والتآمر ! وسلم صحابيان جلس نبض اليهود صلى اهللا عليه 

عند هذه األقليات سواء كانوا نصارى الشام الذين رحبوا باجلنرال غورو أثناء دخوله دمشق ورحبوا باحلمالت 
ماية مشال إسرائيل وإلشغال الصليبية وبالتتار قبل ذلك ومنهم استطاع اليهود تشكيل جيش لبنان اجلنويب حل

أو الدروز الذين اخنرطوا يف جيش الدفاع اإلسرائيلي أو النصرية الذين ال خيفى خطرهم ! املقاومة بنفس الوقت 
فلذلك أرى أنه من .. على اإلسالم وأهله واألحداث األخرية قد كشفت جزء من حقدهم األسود على املسلمني 

جري النصارى والدروز الواجب علينا بعد أو قبل إعالن دو  لة اخلالفة حبسب الظرف أن نعمل على طرد اليهود و
والنصريية والبهائية باإلضافة إىل الشيعة وعبدة الشيطان وغريهم من املشركني من كافة األراضي التابعة ملنطقة الشام 

لة من السلم أي أنه من ويف اعتقادي أن أفضل مناخ لتنفيذ هذا املخطط يأيت يف حالة من احلرب وليس يف حا.. 
السهل علينا اختاذ مثل هذا اإلجراء قبيل إنتهاء العمليات العسكرية اخلاصة بتمهيد إعالن اخلالفة ألن اللغط 
والصخب الذي ميكن أن ينتج عن مثل هذا اإلجراء أو مينع من تنفيذه ميكن أن يتالشى مع غبار احلرب ألن 

رب وليست منفصلة عنه وبعبارة أوضح أقول أن أفضل سياسة عمليات التهجري ستأيت كجزء من مشهد احل
للتعامل مع ملف األقليات وما حيمله من خماطر هو بفرض واقع جديد خايل من تلك األقليات وأفضل توقيت 
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٤٦ 

اية العمليات العسكرية الكربى كما كانت تفعل اجليوش احلديثة عندما تضاعف  هلذا اإلخالء هو يف ظل 
ا احلركية والعسكرية يف اللحظات األخرية قبل إنتهاء املعركة لفرض واقع جديد يستطيع السياسيون  عمليا
 !التفاوض مبوجبه 

 
بقي أن أقول أن هذه التصورات ملا قد نشهده يف األحداث القادمة وماميكن أن نقوم به ليست مبنية فقط على  *

عام للتيار اجلهادي من خالل حمطة الثورات العربية إحياءات الثورات العربية وإمنا وضعت من خالل عبور املسار ال
وما ميكن أن تشكله هذه احملطة بالنسبة لذلك املسار وهو ما أشرت إليه يف مقدمة املذكرة من أن ذلك سيعطينا 

 !قفزة ماراثونية مل تكن لتخطر على قلب بشر 
 

ي حمطة إستثمار وليس حمطة إنطالق وحىت ال يكون الكالم جزافا وللتدليل على أن حمطة الثورات العربية ه
للمشروع اجلهادي الذي استكمل شروط اإلستفادة من هذا احلدث التارخيي والذي جاء يف التوقيت الرباين 
املناسب بعد أن مر التيار مبراحل فكرية وتنظيمية وجتارب وابتالءات وخربات ما كانت لتؤيت مثارها لوال أن اهللا هيأ 

أقول للتدليل } ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد ولكن ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال { ورات هلا ما هيأ من هذه الث
على أن التيار اجلهادي قد استكمل وتطور ومر مبراحل تؤهله ألن يكون الالعب الرئيسي يف املرحلة القادمة فقد  

منذ انطالقته الفكرية األوىل إىل كنت قد كتبت قبل حوايل العامني ووثقت رصد تارخيي للمسار اجلهادي العام 
أيامنا هذه وبودي أن يتأمل القارئ يف فقرات منو هذا التيار ومتدده الفكري والتنظيمي حىت يدرك أننا أمام زرع قد 

 !آن أوان حصاده 
 

 " :دراسة اسرتاتيجية خاصة بالصراع العاملي ومكان التيار اجلهادي منه " إقتباس من 
 

ما خطان متعارضان احلقيقة أن مؤشر قوة  املسار اجلهادي واستمرار صعوده كان متزامنا مع املؤشر األمريكي وكأ
وأهم مامييز هذا املسار اجلهادي أنه بىن ! إنطلقا من نفس املستوى ليلتقيان يف الوسط وكل منهما يف أوج قوته 

ه من املدارس ، وقد انطلقت نفسه من خالل التجارب احلية ومل يكن أسريا للنظريات العقيمة اليت قيدت غري 
فكونت األساس احلركي للتيار اجلهادي الذي ) سيد قطب  - املودودي ( الشرارة األوىل للفكر اجلهادي على يد 

/ اختذ من فقه ابن تيمية أساسا شرعيا له ، وقد مر هذا التيار بثالثة رموز تارخيية عرب من خالهلا إىل العامل وهم 
 .أسامة بن الدن /  عبداهللا عزام/ سيد قطب 

 
 :وفيما يلي تفصيل املراحل 
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٤٧ 

 اجلهاد الشعيب -أ 
  

للهجرة وسقط معها آخر ما كان جيمع شتات املسلمني ، وقد تشكلت قبل هذا  ١٣٤٢سقطت اخلالفة عام 
 التاريخ وبعده جبهات اجلهاد الشعيب من باكستان إىل أقصى املغرب اإلسالمي جبهود شعبية حبته مدعومة من قبل

العلماء كاإلمام شامل الذي أشعلها يف القوقاز وعزالدين القسام الذي محل لواء اجلهاد يف فلسطني وعبدالكرمي 
اخلطايب الذي أنشأ مجهورية الريف اإلسالمية وأذاق األسبان واألوربيني الويالت على أرض املغرب كما حدث يف 

 ٢٠ألف صلييب وأسر قرابة  ٢٥س دول أوربية فقتل اليت هزم فيها اخلطايب جيوش مخ ١٩٢١عام ) أنوال (معركة 
، ومع أن الفكر الصويف الداعي إىل الصرب املذموم على ! جنرال مخسة منهم برتبة مارشال  ١٠٠ألف آخر منهم 

إن دخول : الظلم كان قد انتشر يف معظم بلدان املسلمني كاجلزائر اليت قال أحد رموز الصوفية فيها آنذاك 
ومع ذلك إال أنه قد خرجت حركات صوفية ! قدر اهللا علينا وحماربتهم من اإلعرتاض على قدر اهللا الفرنسيني من 

مقاتلة تطالب بإخراج احملتل وتنتقم ألعراض املسلمني املنتهكة كحركة عمر املختار رمحه اهللا الذي قاتل الطليان 
 .سنة  ٥٠
 

، وقد ساعد على ذلك وضوح الوجه الصلييب لألعداد  وهكذا بدأ اجلهاد يف هذه املرحلة بدافع فطري ديين مباشر
وهو ما حرصوا على تداركه يف املراحل التالية ، فالفرنسيون عندما دخلوا اجلزائر مل يكتفوا باحتالل األرض وتسخري 
الشعب بل ذهبوا إىل أبعد من ذلك عن طريق فرض اللغة الفرنسية على اجلميع ويف كل دوائر الدولة وتشجيع 

لفرنسيني إىل اجلزائر ومتليكهم مزارع السكان األصليني وغريها من أساليب الغزو الفكري واإلستيطان هجرة ا
 .والذي يعاين منه املسلمون يف اجلزائر إىل أيامنا هذه 

 
وقد افتقر اجلهاد الشعيب يف هذه املرحلة إىل الفكر اجلهادي والرؤية السياسية الواضحة لألحداث والصراعات 

ه فكان عرضة لإلستغالل من قبل األعداء الصليبيني أنفسهم عن طريق إسقاط مثرة اجلهاد يف أيدي احمليطة ب
م خرجوا من باب ودخلوا من آخر  إخوان من ( فمن قلب جزيرة العرب خرجت مجاعة ! عمالئهم احملليني فكأ

تصورها السياسي لطبيعة النظام واليت مل تكن تفتقر إىل الرؤية الشرعية الصحيحة بل كان اخللل يف ) طاع اهللا 
احلاكم يف الرياض ، فكانت رأس حربة يف حروب اإلمام املزعوم عبدالعزيز بن سعود الذي مل جيد صعوبة يف 

للهجرة بعد أن انتهت مهمتها بالنسبة له ، وهكذا كان احلال  ١٣٤٧التخلص من اجلماعة يف معركة السبلة عام 
إلسالمية ، وقد خرج املستعمر من هذه املرحلة بفكرة واضحة أن قوة املسلمني بصورة أو بأخرى يف بقية البلدان ا

ا ، ولذا فقد عقد العزم على مسخ هذه العقيدة بكل ما أويت من  م اإلسالمية ومدى متسكهم  تكمن يف عقيد
 .قوة وقد أوكل لعمالئه من بعده إجناز هذه املهمة 
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 اجلهاد القطري -ب 
 

تد وتستند إىل أفكار سيد قطب رمحه اهللا عن اجلهاد واحلاكمية والتمايز عن الكفر واملفاصلة جذور هذه املرحلة مت
عن اجلاهلية واليت استمدها من املودودي رمحه اهللا ، فبدأت وألول مرة تظهر مسات فكرية مميزة وواضحة للحركات 

لمني ورفع الظلم عنهم هي بإزاحة هذه اجلهادية اليت آمنت بأن العقبة األوىل أمام عودة اإلسالم احلقيقي للمس
األنظمة العميلة اليت زرعها العدو قبل رحيله ، كما قال سيد قطب عند إعالن إنسحاب القوات الربيطانية من 

 ! )خرج اإلجنليز احلمر وبقي اإلجنليز السمر( مصر 
 

هاد العاملي اليوم والذي بات وجيب التأكيد هنا على أننا نتتبع جذور مسار اخلط اجلهادي الذي حيمل شعلة اجل
وال نقصد أي مجاعات مشوهة الفكر والتصور كحركة محاس وجبهة مورو ) السلفية اجلهادية ( يعرف باسم 

اإلسالمية وغريها وإن كانت تنطلق ومتتد من نفس اجلذور التارخيية ، فكتب اإلمام سيد قطب قد ترمجت إىل 
ا الكثري من اجل ماعات اإلسالمية على خمتلف أنواعها من الشرق إىل الغرب ، ولكنها العديد من اللغات واعتمد

مل تالقي القالب املناسب هلا إال عند أصحاب املنهج السلفي يف إتباع الكتاب والسنة ، فأنتج هذا التزاوج 
ملبدلني لشرع أخذوا على عاتقهم مقارعة العدو القريب واملتمثل يف احلكام املرتدين ا) عقائديني ( الفكري مقاتلني 

] يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة [ اهللا ، منطلقني من قوله تعاىل 
فتفجرت نتيجة لذلك سلسلة من احلركات والتنظيمات اجلهادية يف شىت بلدان املسلمني ، وكانت كما رصدها 

 :كالتايل ) ا املقاومة سراي( الشيخ أبو مصعب السوري حفظه اهللا يف كتابه 
 
 ١٩٦٣جتربة حركة الشبيبة املغربية بقيادة عبدالكرمي مطيع  - ١
 ٢٠٠١ - ١٩٦٥جتربة تنظيم اجلهاد املصري  - ٢
 ١٩٨٣ - ١٩٦٥التجربة اجلهادية يف سوريا  - ٣
 ١٩٧٦ - ١٩٧٣جتربة حركة الدولة اإلسالمية يف اجلزائر  - ٤
 ٢٠٠١ - ١٩٧٥ جتربة اجلماعة اإلسالمية يف مصر - ٥
 التجربة اجلهادية يف تونس أوائل الثمانينات - ٦
 ٢٠٠١ - ١٩٩٠جتربة اجلماعة اإلسالمية املقاتلة يف ليبيا  - ٧
 ١٩٩٠التجارب اجلهادية املعاصرة يف اجلزائر منذ  - ٨
 ١٩٩٠التجارب اجلهادية يف اليمن منذ  - ٩

 ١٩٩٥احملاوالت اجلهادية يف املغرب منذ  - ١٠
 ١٩٩٩اولة األفغان العرب يف جبال النبطية حم - ١١
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 ٢٠٠٠ - ١٩٩٢التجربة اجلهادية يف طاجكستان  - ١٢
 ٢٠٠١ - ١٩٩٨التجربة اجلهادية يف أوزبكستان  - ١٣
اهدي تركستان الشرقية  - ١٤  ٢٠٠١ -  ١٩٧٥التجربة اجلهادية 
 

جلراح والقتل ، فالتجارب القاسية اليت احلقيقة أن اجلماعات اجلهادية قد خرجب من هذه املرحلة وهي مثخنة با
ويف التسعينيات يف اجلزائر كانت ذات طابع دموي واجهت خالله الفئة  ١٩٨٢خاضها اجلهاديون يف محاة سنة 

اهدة الكثري من املكائد احملاكة يف أجهزة اإلستخبارات اليت اخرتقت وكافحت واعتقلت وعذبت وقتلت ومل  ا
املصريية ألنظمتها احلاكمة مبا أن القتال يستهدف إسقاطها بالدرجة األوىل ، مع ذلك   تدخر شيئا يف هذه املعارك

كل هذه اجلماعات قد خرجت مبوروث كبري من التجارب امليدانية واخلربة العملية يف العمل احلي مع الناس سواء 
احل القادمة ، أي أن اجلهاديني مل املؤيدين أو املعارضني ، وهذه اخلربة كانت ضرورية جدا إلشباع القناعات يف املر 

يكن ليصلوا إىل ما وصلوا إليه اليوم إال خبوض سلسلة التجارب السابقة ، فالدروس امليدانية أبلغ من أي شيء 
ا بالفعل كانت مبثابة األرض  آخر يف فهم الواقع وما يلزم له ، ومن هنا يتضح لنا أمهية اجتياز هذه املرحلة وأ

 .للمسافر أن جيتازها حىت يصل إىل مبتغاه  القاحلة اليت البد
 

 اجلهاد اإلقليمي - ج 
  

م ،  م احملدود إىل خارج حدود بلدا تعترب هذه املرحلة الناقل الرئيسي جلميع احلركات اجلهادية من مسرح عمليا
) جناشي ( ي فقد أدى القمع الشديد الذي تعرضت له اجلماعات اإلسالمية يف املرحلة السابقة إىل حبثهم عن أ

يستظلون يف ظله حىت يلموا شعثهم ويدربوا كوادرهم ويرتبوا أوراقهم من جديد ، ومل يكن أفضل من أفغانستان 
 ١٩٧٩هلذه املهمة ، فمع تفجر اجلهاد بزعامة العلماء واحلركات اإلسالمية ضد املد الشيوعي يف افغانستان عام 

ا إىل جنب مع اجلماعات اإلسالمية اليت وجدت يف انصبت مجوع شباب املسلمني من كل حدب وصوب جنب
أفغانستان أملها املنشود ، وبزغ جنم الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا يف هذه القضية اليت رأى فيها مامل يرى يف غريها 

. . . . 
 

البعض  لقد كانت حمطة أفغانستان نقطة حتول كبرية بالنسبة للجماعات اجلهادية اليت اختلطت فكريا مع بعضها
وتعرفت على قضايااملسلمني املختلفة وأصبح اهلم مشرتك والنضج أكرب والرؤية أوضح بعض الشيء ، أما على 
صعيد األمة اإلسالمية فألول مرة منذ زمن بعيد يناقش أمر اجلهاد على العلن ويف صفحات اجلرائد وعلى 

 عزام هذه الفرصة الكبرية بأفضل ما ميكن أن وقد استغل الشيخ عبداهللا! شاشات التلفزة بعد أن كان نسيا منسيا 
تستغل به ألنه أدرك أن الضوء األخضر العاملي لدعم اجلهاد ضد الروس والتسهيالت اليت وافقت ذلك لن تدوم 
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٥٠ 

طويال وستنتهي وتقمع بانتهاء املهمة املطلوبة منها ، فبدأ جيوب األرض من باكستان إىل أمريكا حمرضا املسلمني 
وشارحا هلذا املصطلح الذي كاد أن يندثر من حياة املسلمني ومتجاوزا لكافة العقبات الفقهية  على اجلهاد

ألف جماهد حضروا  ٤٠والشبهات الشرعية اليت اعرتضت طريق اجلهاد يف تلك الفرتة ، فأمثر ذلك عن أكثر من 
املفصلية من عمر اجلهاد ، وقد تنبه ساحة القتال يف أفغانستان واستفادوا فكريا وتربويا وعسكريا من هذه التجربة 

      (   ?   What we Have Done( لذلك الغرب فكتب أحد اليهود األمريكيني تقريرا بعنوان 
اهدون بعد ذلك يف املسار اإلقليمي وأخذوا زمام املبادرة يف  أي ماالذي فعلنا ؟ ، ومن هذه النقطة استمر ا

اهدين ( واهلرسك ظهرت قضايا األمة املصريية ، ففي البوسنة  بقيادة اجلزائري أبواملعايل ، ويف الشيشان ) كتيبة ا
اهدون يف  شارك القائد خطاب من بالد احلرمني يف قيادة العمليات العسكرية يف احلربني األوىل والثانية واستمر ا

 .وغريها  تقدمي النصرة يف بقية بلدان املسلمني ككشمري والصومال والفلبني وكوسوفا وبورما
 

ونستطيع القول أن اجلهاد قد قطع شوط طويل حىت وصل إىل هذه املرحلة ، فلم يعد اجلهاد ردة فعل جمرة خايل 
بيكو  -من أي فكر يقوده وينظمه كما كان يف مرحلة اجلهاد الشعيب ، ومل يعد اجلهاد حمدودا يف حدود سايس 

كما ) قوات تدخل سريع ( دى األمر إىل أن يكون للمجاهدين اليت اختطها لنا العدو لنراوح مكاننا فيها ، بل تع
 فهل توقف األمر عند ذلك ؟! مسعوا هيعة أو فزعة طاروا لنجدة املسلمني ولو كانوا يف أقصى الصني 

 
 اجلهاد العاملي -د 

  
اهدون أنفسهم يف حتويل جمريات األحداث العاملية يف أ فغانستان والبوسنة أخذ اجلهاد ميتد عامليا بعد أن أثبت ا

واهلرسك ، وأخذ الغرب ينظم املؤمترات العاملية كمؤمتر شانغهاي ملكافحة اإلرهاب ومؤمتر دايتون وشرم الشيخ 
ومن سار ) األفغان العرب ( وغريها لتحجيم وتقنني ومكافحة ما بات يعرف باجلهاد العاملي والذي كان ميثله 

جهم ، وقد جنح الغرب يف القضاء عل ى التجمعات اجلهادية يف بيشاور واليت كانت مبثابة جمتمع صغري على 
للجماعات اإلسالمية ذات النشاط املسلح عن طريق إشعال فتنة احلرب الداخلية بني الفصائل يف داخل 

 ١٩٨٩أفغانستان مث التخلص من رموز اجلهاد يف تلك الفرتة كعملية اغتيال الشيخ عبداهللا عزام يف بيشاور عام 
إلستخبارات الباكستانية واألمريكية على األرجح ، فانفض اجلمع إثر ذلك ، أما حرب البلقان فقد تدخل بيد ا

الرئيس األمريكي بل كلينتون بنفسه إلبرام اتفاقية دايتون بني األطراف املتنازعة ليتم فرض الشروط األمريكية 
اهدين العرب من البو  سنة واهلرسك ، وقد ظهرت يف هذه الفرتة احلرجة للسالم ، واليت كان من أمهها هلم طرد ا

اهدين ملا تعرضوا له من تضييق غري مسبوق ، ظهرت حماوالت غامضة من قبل علماء غري رمسيني لدفع  على ا
اهدين حنو قضايا معينة إلفراغ شحنتهم اجلهادية بعيدا عن  لألمن واإلقتصاد العاملي ، ) املناطق احلساسة (ا

 .اوالت باءت بالفشل ولكن هذه احمل
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٥١ 

 
 نقطة التحول التارخيي يف الصراع

  
حتت ذريعة حترير الكويت نقطة حتول كبرية يف املسار الفكري  ١٩٩٠يعترب الغزو الصلييب جلزيرة العرب عام 

للمجاهدين بعد أن كشفت هلم األحداث حقيقة األنظمة احلاكمة يف املنطقة وحقيقة املؤسسات الدينية التابعة 
وضخامة املؤامرة الصليبية اليت اعتمدت على األطراف السابقة يف وصول جيوشها إىل املنطقة وإضفاء الشرعية هلم 

 ) !الدائم ( على هذا الوجود 
 

ألف جندي أمريكي مدعومني مبئات  ٤٠٠وقد كانت ضخامة قوات التحالف اليت قدرت مبليون جندي منهم 
عمالقة وحامالت الطائرات ، وربط ذلك بالقواعد العسكرية الكبرية اليت الطائرات والغواصات النووية والبارجات ال

كافية ألن ) مبدأ كارتر ( أعدت مسبقا الستقبال هذه اجليوش بطلب من الرئيس األمريكي كارتر كما ذكرنا يف 
اهدون أن هناك مؤامرة عاملية ضد املسلمني ، وحتاك بالتعاون مع األنظمة العميلة يف امل نطقة مدعومة يدرك ا

باملؤسسات الدينية واإلعالمية والثقافية ، وعليه فإن اإلنشغال بقتال األنظمة املرتدة أو اإلكتفاء بتقدمي النصرة 
اهدين دون جدوى وسيجعلهم يدورون يف حلقة مفرغة ما إن تنتهي  لقضايا املسلمني املختلفة سيشتت جهود ا

جلمع ] هدف اسرتاتيجي [ سامة بن الدن إىل ضرورة البحث عن قضية حىت تبدأ أخرى ، وهنا انتبة الشيخ أ
اهدين املتناثرة هنا وهناك وتوجيهها ضد هذا اهلدف واستثمار ذلك كله يف إدخال األمة اإلسالمية  جهود ا
بكاملها كخصم يف معركة ضد القوى املتآمرة عليها ، وبدأ الشيخ أسامة بن الدن أوىل اخلطوات العملية بإعالن 

 .ومل يكتب هلا النجاح  ١٩٩٨جلبهة اإلسالمية العاملية لقتال اليهود والصليبيني عام ا
 

 تنظيم قاعدة اجلهاد
 

اندجمت القدرات التنظيمية جلماعة اجلهاد املصري بقيادة الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا مع القدرات القيادية 
اليت تبنت الدعوة إىل قتال الرأس املدبر جلميع مآسي ] تنظيم قاعدة اجلهاد [ للشيخ أسامة بن الدن لتكوين 

وذلك باستهداف مجيع املصاحل ] أمريكا [ املسلمني والركن الركني لألنظمة احلاكمة اجلامثة فوق صدور املسلمني 
األمريكية السياسية واإلقتصادية والعسكرية واملدنية يف أي بقعة كانت من الكرة األرضية ، وقد خلص الشيخ 

/ األنظمة احلاكمة / املؤسسات الدينية / ة بن الدن املعادلة اجلديدة اليت ستهدم خطوط العدو الرئيسية أسام
 :القوات الصليبية ، باآليت 

 
 )اإلسالمية العاملية دعوة املقاومة( ذكر الشيخ أيب مصعب السوري فك اهللا أسره يف موسوعته 
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٥٢ 

وفهمه للواقع إىل أن الطريق  صي وتأثره مبنهج التيار اجلهاديوكان الشيخ أسامة قد توصل بتفكريه الشخ[ . . . 
وتوصل بتوفيق اهللا . . . يف السعودية مير حتما مبواجهة أمريكا  إىل اجلهاد ضد األنظمة املرتدة ومنها النظام القائم

 له إىل املعادلة
 :السياسية الصحيحة 

لشرعية على وجود أمريكا يف اجلزيرة وهناك إحدى العلماء يضيفون الشرعية على آل سعود و آل سعود يضيفون ا
 . . .طريقتني للمواجهة مع آل سعود 

 إما مواجهة آل سعود وبالتايل ضرورة مواجهة العلماء لكشف نفاقهم إلسقاط_  ١
شرعية آل سعود وهي معركة خاسرة أمام الناس حلجم وثقل املؤسسة الدينية وما زرعته من الشرعية واهليبة يف 

 .سنة  ٧٠لناس عرب أكثر من عقول ا
 وهو. . . وإما طريق أسلم _  ٢

. . . ضرب الوجود األمريكي فيضطر آل سعود للدفاع عنه فتسقط شرعيتهم يف أعني املسلمني يف بالد احلرمني 
 . . .فتدافع املؤسسة الدينية عنهم فتسقط شرعيتها معهم 
 ]تار الشيخ أسامة اخليار الثاين فتدور املعركة على بينة أكثر وضوحا أمام الناس ، واخ

 
وأسفرت العملية  ١٩٩٨وبدأت باكورة عمليات تنظيم القاعدة بضرب سفاريت أمريكا يف نريويب ودار السالم عام 

قتيل وسببت العملية ذهول عاملي كبري الستهدافها مركز اإلستخبارات األمريكي الرئيسي يف القارة  ٢٢٤عن 
فقامت أمريكا  ٢٠٠٠دمرة األمريكية كول قبالة شواطيء عدن يف صيف عام اإلفريقية ، مث ثنت بضرب امل

بالضغط على إمارة طالبان عن طريق األمم املتحدة والسعودية وباكستان وأطراف أخرى لتسليم أسامة بن الدن 
يت من جهة والتخطيط إللغاء املالذات اآلمنة لإلرهاب من جهة أخرى عرب السيطرة على معسكرات القاعدة ال

 !تدير ظاهرة اجلهاد العاملي من هناك ، ولكن أمرا ما قد حدث فغري وقلب وشقلب موازين الصراع العاملي 
  

نقطة اإللتقاء بني املسار اجلهادي ومتثلة القاعدة رأس حربة األمة اإلسالمية وبني املسار األمريكي 
 رأس حربة احلرب الصليبية الثالثة

  
ت على مكتب الرئيس األمريكي بل كلنتون تفيد أن اخلطر احلقيقي بعد انتهاء خرجت تقارير اسرتاتيجية ووضع

حقبة احلرب الباردة يكمن يف اجلهاد العاملي أو اإلسالم املتطرف باملعىن األمريكي ، ألن هذا النوع من املواجهة 
سيسلب اجليش وهو نوع جديد من احلروب ] احلرب الالمتوازية [ إن حدث فسيقود أمريكا إىل ما يسمى ب 

ألن صوارخيه النووية وطائراته الشبح وأقماره الصناعية وحامالت طائراته ستكون يف ! األمريكي فاعليته العسكرية 
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٥٣ 

مقابل قوة اإلستشهاديني الذين يفجرون أنفسهم يف األهداف احليوية للنظام األمريكي دون أن تشكل القوة 
 !!األمريكية أي رادع هلم 

 
ألن إجتاه القوة الذي تسري فيه أمريكا غري إجتاه القوة ! باحلرب الالمتوازية وليس الالمتوازنة وهذا سبب تسميتها 

الذي تسري فيه القاعدة ، أي أن أمريكا مبا متلكه من أذرع قوة وإمكانيات عسكرية ال ترى أية أهداف حيوية و 
ا ونفوذها الذي سيطرت ع ! لى العامل من خالله يف تدمريها مهمة للقاعدة على األرض ميكن أن تستثمر قو

[ مستخدمة ! بينما ختتار القاعدة أهدافها بسهولة كبرية وتدمرها بواسطة العمليات اإلستشهادية بسهولة أكرب 
أي أن القاعدة عندما تستخدم اسلوب تسليم ! لتعطيل التقنية املتطورة آللة احلرب األمريكية ] تكنلوجيا اجلهل 

ا بذلك تعطل كل ما ميلكه األمريكان من أنظمة مراقبة ) الربيد  سعاة( الرسائل باليد  لإلتصاالت بني القادة فإ
 !جوية وأجهزة التنصت والرصد 

 
ذا الشكل املخيف للقادة األمريكيني إال أنه مل يكن إال أفكار نظرية ملا ميكن أن يكون عليه  وقد بدى األمر 

نريويب ودارالسالم [ ى الدرجة األوىل يف سلم احلرب اجلديدة بعملييت الصراع القادم حىت وضعت القاعدة رجلها عل
فاكتفى األمريكان بتوجيه ضربات صاروخية حمدودة ملعسكرات القاعدة يف قندهار مث تقدمت  ١٩٩٨عام ] 

 !على سواحل عدن بعد ذلك بعامني ) يو أس أس كول ( القاعدة إىل اخلطوة الثانية يف ضرب املدمرة األمريكية 
ا ال تريد أن تصدق أن احلرب الالمتوازية قد بدأت بالفعل  فقامت إدارة الرئيس !! فبدت اإلدارة األمريكية وكأ

األمريكي كلينتون بإرسال فريق حتقيقات من اإلف يب آي إىل اليمن والضغط على احلكومة اليمنية إلطالة أمد 
ام رمسي للقاعدة يف حينها حىت ترحل القضية للرئيس القادم ويفلت كلينتون  التحقيقات يف القضية وعدم توجيه إ

 !من أن تبدأ احلرب اجلديدة يف عهده 
  

 احلرب الالمتوازية
  

 ٧٤٧ارتطمت البوينغ  ٢٠٠١دقيقة من صباح يوم الثالثاء احلادي عشر من سبتمرب من عام  ٨،٤٥يف الساعة 
املي يف نيويورك معلنة بذلك بداية املعارك املرعبة للحرب بقيادة الكابنت حممد عطا بالربج األول ملركز التجارة الع

وأدرك الغرب بأسره بأنه أمام بداية جديدة لنوع جديد من أنواع الصراع العاملي  ) ! احلرب الالمتوازية ( اجلديدة 
و ثالثة وملخص نظريته أن العامل ال يتسع حلضارتني أ) صراع احلضارات (يف نظرية ) هنتنجتون ( كان قد تنبأ به 

وأنه جيب أن تسود حضارة واحدة وتفرض نظامها السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي حىت يسود السالم العامل  
كله ، وحنن كمسلمني نوافقه فيما ذهب إليه ونرى أن العامل فعال ال يتسع حلضارتني يف آن واحد ، ولذا فنحن 
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شارة يف أن ديننا سيدخل كل بيت وبر أو مدر بعز عزيز نقاتل حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، وعندنا ب
 !أو ذل ذليل 

 
لقد أدركت أمريكا ومن خلفها الغرب أن هذه العملية ليست أزمة دولية من السهل جتاوزها أو إغضاء الطرف 
عنها أو تأجيلها كما حدث مع قضية كول ، وأن نظامها ومصريها ووجودها على هرم القوة يف العامل سيتحدد 
بناء على تعاملها مع هذا احلدث اخلطري ، وحىت ندرك الصورة اليت كانت يف أذهان الساسة األمريكان يف تلك 

اهدين [ األيام أنقل إليكم هذه الكلمات البليغة ممن حيلو يل أن أطلق عليه اسم   ]بروفسور ا
 

 :قال يل الربوفسور 
من حيث أن األمن مل يكن يشكل هلا هاجس كبقية الدول ،  أمريكا دولة مل يكن هلا منوذج سابق يف التاريخ ،[ 

لقد أحدثت . . . . سبتمرب / ١١وذلك لبعد مركزها عن دوائر الصراع يف العامل ، ومل يتغري هذا األمر إال يف يوم 
 !!! ]عمليات احلادي عشر من سبتمرب كسر يف مسار التاريخ 

 
تيار اجلهادي قد قطع شوطا طويال حىت يضع بصمته على املشهد ومن خالل هذا اإلجياز التارخيي يتضح لنا أن ال

العاملي وحىت حيجز املقعد اخلاص به وسط دوائر الصراع املؤثرة فن وهو بذلك قد وصل إىل مرحلة من النضج 
ذه الصورة  الفكري والتنظيمي تؤهله لدور حبجم قيادة األمة من خالل مشروع اخلالفة اإلسالمية ، فهذا التيار 
ملة واجلميلة اليت وصل إليها هو خالصة رحلة طويلة مع معارك السيف والقلم إنتهى الفصل قبل األخري منها  ا
مبقتل رأس حربة املسلمني ضد احلملة الصهيوصليبية الشيخ احملارب أسامة بن الدن رمحه اهللا والذي أحسب أن 

: صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جهاده ودعوته فقد اهللا أراد أن حيفظ له األجر كامال فقبضه قبل أن يريه مثرة
و سرية ختفق وتصاب ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم ومامن غازية أ{

رواه مسلم ، وإن كان اليهود مل ينسوا فضل هريتزل يف بناء وتوطيد دولتهم اليت أنشأت بعد وفاته } إال مت أجورهم
فقاموا بنقل رفاته من أوربا إىل تل أبيب كتقدير على جهوده يف بناء الدولة اليهودية اليت كانت من بنات أفكاره 
فإين ال أجد أفضل من أن نعمل جبد واجتهاد كما علمنا الشيخ لنبين ومند حدود دولة اإلسالم ومهد اخلالفة 

 . غله خرب رساليت اليت مل تصل إليهشريف ولكي يبلتشمل حبر العرب وما وراءه كي تضم بركة الشريعة قربه ال
  
 عبداهللا بن حممد

 ١٤٣٢/شوال/ ٥
  جزيرة العرب
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 ادعوا إلخوانكم المجاهدين

:إخوانكم في   

 
  مؤسسة المأسدة اإلعالمية 

  ) صوت شبكة شموخ اإلسالم( 
  

  .........كلمات خالدة .........

  
  


