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 إهداء
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 من أبناء احلركة اإلسالمية، املنطلق بإميانه وسالحه يدك عروش الطغيان يف كل أرجاء الوطن اإلسالمي الكبري. إىل النشء اجملاهد

 إىل الذين محلوا السالح دفاعاً عن دين اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة واليهتدون سبياًل.
نينينيان احلركنينية اإلسنينيالمية مسنينيتجيبني ألمنينير اهلل تعنينياىل: لفقاتنينيل يف سنينيبيل اهلل التكلنيني  إال نفسنيني  وحنينير  إىل املنطلقنينيني بنينيروح التجدينينيد يف ب

ل.  َ  املؤمنني، عسى اهلل أن يك  بأس الذين كفروا واهلل أشد بأساً وأشد تنكياًل
 كة.اهلل يف الشام املبار  إىل هؤالء ... أقدم مثرة جتارب وأفكار ومبادئ آمنا هبا وجاهدنا هلا يف سبيل

ولننينينينينيبلغهم النينينينينيرد املنينينينينيوجز علنينينينينيى إجنينينينينيرامهم و لمهنينينينينيم للنينينينينيذين ينينينينينيأمرون بالقسنينينينيني  منينينينينين  إلنينينينينييهم لنكنينينينينيون ينينينينينيدا واحنينينينينيدة علنينينينينيى أعنينينينينيداء اهلل .      
 الناس :
 إن شاء اهلل تعاىل. (جع إليهم ، فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون())ار       
 (. صدق اهلل العظيم.ن اهلل لقوي عزيز()و لينصرن اهلل من ينصره إ)      

 
 مقدمة الطبعة األوىل

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعنيوذ بنياهلل منين شنيرور أنفسنينا ومنين سنيياات أعمالننيا منين يهنيد اهلل فنيال مضنيل لنيه، ومنين 
 سوله.يضلل فال هادي، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له، وأشهد أن حممًد عبده ور 

 اته وال متوتن إال وأنتم مسلمون(.)يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تق
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساًء واتقنيوا اهلل النيذي تسنياءلون ) 

 به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيباً(.
 وا اتقوا اهلل وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً(.)يا أيها الذين آمن

 أما بعد:
وقنينيرأه بعنينيخ اإلخنينيوة ،طوطنينياً، وكنينيان الغنينير  مننينيه  7891فهنينيذه هنينيي الطبعنينية األوىل هلنينيذا الكتنينياب النينيذي فرغننينيا منينين كتابتنينيه يف أواخنينير عنينيام 

ريا؛ تارخيه ومآله وآمالنيه والتجنيارب املسنيتخرجة مننيه ودراسنيتها يف حمنيي  حمنيدود. خ  و نسنيخه وتسنيرب  بعنيخ حبث موضوع اجلهاد يف سو 
نسخه إىل دائرة أوسع من حمنيي  اإلخنيوة السنيوريني. فلمنيا وجنيدت إحلاحنياً منين العدينيدين منينهم لنسنيمح بنشنيره،   توزيعنيه عنيدة مانيات منين 

وقنينيد رأبنيني  السنينيماح بانتشنينياره رغنينيم منينيا . 7898ة جتريبينينية انتشنينيرت مننينيذ أواخنينير النسنينيا النينيب سنينيىب  علنينيى النسنينيخة املطبوعنينية فكاننيني  طبعنيني
حينيني  ذلنيني  منينين ،نينياطر عامنينية وإشنينيكاالت منينيع أطنينيرام إسنينيالمية وغنينيري إسنينيالمية متعنينيددة. قنينيررت ذلنيني  ملنينيا وجنينيدت حاجنينية اإلخنينيوة العنينياملني 

أن اليقعنيوا يف أخطنياء دفعننيا النيدم الزكنيي واجلهاد يف مننياطق وبنيالد ،تلفنية، حاجنية ماسنية لالطنيالع علنيى جتربنية كهنيذه كنيي حينياولوا لإلسالم 
مثناً هلا، وليتجنبوا جتارب وصراعات وتصورات خاطاة استغرق  منا مخسة عشنير سنينة كنيي نصنيل هبنيا إىل تصنيور أقنيرب للصنيواب إن شنياء 

 اهلل تعاىل.



  

الحظنينيات النينينيب تلنينيني  فلمنينيا انتشنينينير مننينيه عنينينيدة مانينيات منينينين النسنينينيا التجريبينينية يف ،تلنينيني  األوسنينيال اإلسنينينيالمية، حاولنينيني  رصنينيد التعليقنينينيات وامل
انتشاره ألستفيد منها عندما نتوجه لطباعته يف نسخة رمسية يف كتاب، وتلقي  عدداً من النصائح املفينيدة وتشنيجيعاً مشنيكوراً منين إخنيوة 

هنينينينيذه البىنينينينيوث، وفنينينينيق هنينينينيذا النينينينينهج اجلنينينينيريء املتمينينينينيز الصنينينينيريح املباشنينينينير. وأحنينينيني  هننينينينيا أن أسنينينينيجل بعنينينينيخ أحبنينينينياب علنينينينيى متابعنينينينية الكتابنينينينية يف 
 ب استفدهتا من جراء الطبعة التجريبية:املالحظات ال

أن التقدير العظيم الذي القاه الكتبا كان يف قطاع اإلخوة غري السوريني رغم أهنم أصنيىاب القضنيية والنيذين كنيانوا اهلنيدم الرئيسنيي  -7
 من كتابته، وذل  لعدة أسباب أمجلها فيما يلي:

يف سنينيوريا بلغنيني  حنينيداً أهننينيم اليرينينيدون العمنينيل لقضنينييتهم حنيني  وال القنينيراءة أن درجنينية اإلحبنينيال العالينينية لنينيدى منينين تبقنينيى منينين حطنينيام اجلهنينياد  -أ
 عنها ولألس ، فقد مّلوا ح  مساع أخبارها.

أن أحد أهم األمرا  العضال الب خرج هبا هؤالء املساكني هو روح األسنيتاذية الفارغنية، فهنيم يتصنيورون أهننيم منيروا بتجربنية يعرفنيون   -ب
 ات الصفىات؟كل ما فيها فِلم  يتكلفون قراءة ما

أن كثنينيرياً منينين اإلخنينيوة السنينيوريني منينيايزالون ولنينيو شنينيكلياً وإمسينينياً تابعنينياً للجماعنينيات اإلسنينيالمية الرئيسنينيية النينيب سنينيا   يف القضنينيية اجلهادينينية  -ج
تنياب وكان  مسا تها ترتاوح بني السلبية وبني كوهنا كارثة على اجلهاد نفسه، فهم منىنيازون سنيلفاً ودون أن يقنيرءوا ألهننيم مسعنيوا أن الك

يعنينينيري دور مجاعنينينياهتم املخنينينيزي يف القضنينينيية، أمنينينيا النينينيذين انصنينينيفوا يف الكتنينينياب كمنينينيا يعتقنينينيد الكثنينينيريون فغنينينيالبيتهم السنينينياحقة قنينينيد استشنينينيهدت أو 
التهمتهنيا السنينيجون واملعنيتقالت، ومنينين تبقنيى منينينهم ولألسني  شنينيرحية ال تقنيرأ وال تكتنيني  كمنيا هنينيو حنيال كثنينيري منين أصنينيىاب ا ني  اجلهنينيادي 

كنينيي مأسنينياوية يف العمنينيل اإلسنينيالمي عمومنينياً ولنينييس السنينيوري فقنيني  أن معظنينيم العنينياملني اجملاهنينيدين اليقنينيرأ  العملنينيي، حينينيث أن أكثنينير احلقنينيائق 
 يستفيد ويرّشد عمله، وال يكت  عن جتاربه كي يستفيد اآلخرون، ويعترب هذا من صفات الذين ال يعملون.

يكتبنينيون أكثنينير منينين النينيالزم حنيني  أهننينيم حيبنينيون أن كمنينيا أن معظنينيم النينيذين يقنينيرأون ويكتبنينيون يقنينيرأون أكثنينير منينين النينيالزم، حنيني  أهننينيم اليعملنينيون، و 
 حيمدوا مبا مل ويكتبون عن أعمال غريهم وكأهنا هلم. وهلل األمر من قبل ومن بعد.

على اعتبار أن الكتاب عن قضية اجلهاد يف سوريا، والكات  أحد إخواهنم، وعلى اعتبار أن جارية احلي التطرب، فنيإهنم اسنيتهانوا  -د
. وعلنينيى كنينيل حنينيال فاألسنيني  الشنينيديد النينيذي اعرتاننينيا لعنينيدم اكنينيرتاث اإلخنينيوة السنينيوريني )بقاينينيا القضنينيية وضنينيىاياها( بنينيه دون أن يطلعنينيوا علينينيه

أول املقصودين به لعلهم إىل رشدهم يثوبون، عوضنيه الفرحنية الغنيامرة وحننين ننيرى كثنيرياً منين اإلخنيوة اجملاهنيدين غنيري السنيوريني بالبىث وهم 
ول اإلفنيادة مننيه، وأرجنيو اهلل أن نكنيون قنيد قنيدمنا للعنياملني وجبنية فكرينية مهمنية تعينينهم علنيى أفراداً وقيادات ومجاعنيات تتلهني  لقراءتنيه و نيا

درهبنينيم الشنينيائ . وحسنينيبنا فرحنينية أن نتصنينيور أن باهنينيداً يف سنينيبيل اهلل يف أي مكنينيان منينين هنينيذه املعمنينيورة قنينيد  نينيى منينين عثنينيرة حمتملنينية ألننينيه أخنينيذ 
 ان حسناتنا يوم القيامة.بنصيىة تنبهه إليها ويا هلا من فرحة بعمل نرجو أن يكون يف ميز 

املالحظنينية اهلامنينية الثانينينية هنينيي أن كثنينيرياً منينين النينيذين قنينيرأوه وقفنينيوا يف االسنينيتفادة عننينيد حنينيدود هناينينية الفصنينيل األول منينين الكتنينياب األول وهنينيو  -2
 عن الكتاب.التاريا، وخرجوا بانطباع 

وكأننيه وقنيع علنيى كننيز يعنيزز مالدينيه منين مطنياعن فنيرح  –ومنيا أكثنيرهم يف سنياحات اجلهنياد الفعلنيي–فمن كان ناقماً على اإلخوان املسنيلمني 
وهنينيؤالء فرحنينيوا وراحنينيوا ينشنينيرون الكتنينياب  -ومنينيا أكثرهنينيا أيضنينياً وقنينيد آل احلنينيال بقينينيادهتم الفاجعنينية إىل منينيا آلنينيوا إلينينيه–علنينيى اإلخنينيوان املسنينيلمني 

 وهم غافلون عن لبه وأساسه الذي مل يكن التاريا وسرده السريع إال متكًأ للوصول إليه.



  

فقنيد اسنيتااوا منين الكتنياب  -فني  اهلل أسنيرهم–سلمون منين ،تلني  األقطنيار وكثنيري منين عناصنيرهم النيب منياتزال ،دوعنية هبنيم وأما اإلخوان امل
 وهامجوه وصنفوه يف قائمة املمنوعات من الفكر اهلدام!

 واحلقيقة أن ال هذا أنص  وال ذاك وأح  هنا أن أعيد تقدمي كتايب بإجياز كي يستفاد منه: 
،تلني  احلركنيات هنيم الشنيباب العامنيل لإلسنيالم يف قواعنيد  -بعنيد كنيل طالني  حنيق وفائنيدة–ة املقصنيودة منين الكتنياب الشرحية األساسي –أ 

اإلسنينيالمية، والسنينييما قواعنينيد اإلخنينيوان املسنينيلمني ومنينين شنينياهبهم منينين الشنينيباب املخنينيدوع الباحنينيث عنينين العمنينيل لإلسنينيالم واجلهنينياد يف سنينيبيل اهلل 
 فعاًل ال زعماً.

العمنيل لإلسنيالم .. النيدعوة –امللتنيزم النيذي التىنيق بتلني  احلركنيات مقتنعنياً بالشنيعارات اجلامعنية الرباقنية  إن هذه الشرحية منين الشنيباب املنيؤمن
منينينين إىل اهلل ... إقامنينينية ا الفنينينية ... اهلل غايتننينينيا ... الرسنينينيول قنينينيدوتنا ... اجلهنينينياد سنينينيبيلنا ... املنينينيوت يف سنينينيبيل اهلل أمسنينينيى أمانيننينينيا .. وغريهنينينيا 

 تقدات الثابتة واألماين العظيمة ...الشعارات الب تل  وتدور حول هذه املع
هنينيذا الشنينيباب النينيذي تنينيرل علنينيى االلتنينيزام والطاعنينيات والنسنيني  هنينيم هنينيدم أول بالنسنينيبة للكتنينياب. ويف رأيننينيا جينيني  أن يكوننينيوا اهلنينيدم األول 

ينينيه بسنينيب  إليهنينيا ومنينيا وصنينيل  إألبالنسنينيبة لتينينيارات وتنظيمنينيات اجلهنينياد .. أن يأخنينيذوا بأينينيديهم ويبصنينيروهنم حبقيقنينية احلركنينيات النينيب ينتسنينيبون 
قياداهتنينينيا اهلرمنينينية املنىرفنينينية عنينينين اجلنينينيادة، أو الناكصنينينية عنينينين التضنينينيىية والبنينينيذل ودرب الشنينينيهادة، ومنينينيا وصنينينيل  إلينينينيه منينينين زينينيني  واحننينينيرام يف الراينينينية 
والعقيدة، وما أوغل  فيه عرب طريق التقاعس والذل، وليطبقوا علنييهم قنيول صنيىابة رسنيول اهلل صنيلى اهلل علينيه وسنيلم: لكنيان رسنيول اهلل 

 يه وسلم يفرُغنا خ ميلؤنا  ...ل.صلى اهلل عل
منينين مفنينياهيم البدعنينية واالحننينيرام يف العقينينيدة والراينينية بنينيدعوى  -ولألسنيني –جينيني  أن نفنينيرغهم ألنينيا منينيأل أولانيني  الضنينيائعون منينين حنينيداة القافلنينية 

 املصاحل الب ال تستند إال إىل أهواء ال مت  للتأصيل الشرعي وفقه السياسة الشرعية بصلة.
نينيه يف  الدرجنينية األوىل  دمنينية هنينيذا اهلنينيدم وانتشنينيال هنينيذه الشنينيرحية الكبنينيرية الغالينينية النينيب تبقنينيى بالنسنينيبة لتينينيارات اجلهنينياد إن هنينيذا الكتنينياب موجو

احلقيقية العاملة أهم من الشباب التائه يف دياجري الضالل والبعد عن النيدين، النيذي جيني  أن تبنينيه منين الصنيفر وتنظفنيه منين أدران املادينية 
 هنينيذه الشنينيرحية أيضنينياً منينين عيننينيات كثنينيرية متيزهنينيا الفطنينيرة السنينيليمة، ففنينييهم الكثنينيري منينين خينينيار اجلاهلينينية وتينينيارات العلمانينينية واجلىنينيود علنينيى منينيا يف

النينيذين يصنينيريون إن شنينياء اهلل منينين خينينيار اإلسنينيالم إن فقهنينيوا وال خيلنينيو البىنينيث منينين توجيهنينيات تفينينيدهم أيضنينياً. أمنينيا الشنينيرحية الثانينينية املقصنينيودة 
ا علنيى اجلهنياد الفعلنيي يف سنيبيل اهلل قنيوالً وعمنيالً ال زعمنياً ومتنينياً، كنيي يسنيتفيدوا منين بالكتاب فهم الذين اختاروا الطرينيق ا  اخرتننيا وعزمنيو 

جتربتننيا ويتعظنينيوا هبنينيا ويكنينيون الكتنينياب النينيذي بنيني أينينيدينا وجبنينية غنينينية يف فقنينيه احلركنينية واجلهنياد، ويتنينيزودوا مننينيه ليضنينييفوا لتجنينيربتهم الذاتينينية خطنينيوة 
 أخرى إىل األمام على الطريق.

اثننينيني: أمنينيا األول فيقنينيع يف فصنينيول أربعنينية: أوهلنينيا سنينيرد تنينيارخيي لألحنينيداث بعنينيد مقدمنينية وجينينيزة، واهلنينيدم مننينيه  يقنينيع الكتنينياب يف جنينيزأين –ب 
إعطاء فكرة عملية للقارئ عن الساحة الب ولدت فيها أفكار الكتاب من  ليل ودروس وجتارب ونظرينيات عمنيل لنين ميكنين فهمهنيا إال 

ن هنيذا السنيرد خطنيول عريضنية لنيو أردننيا تفصنييلها وتوثيقهنيا بكنيل مالنيدينا ومنياميكن أ -وأعيد–بقراءة موجز التاريا، وقد ذكرنا يف املقدمة 
  صيله  رجنا بعدة بلدات نسأل اهلل أن يوفقنا لعمل ذل .

ولكنين األهنينيم منين هنينيذا الفصنيل هنينيو النينيدروس التالينية املسنينيتخرجة والتىلنييالت الدقيقنينية النيب حاولننينيا عربهنينيا تتبنيع منينياميكن اإلفنيادة مننينيه وتقدمينينيه 
راً، ليعينه على التعمق يف  لينيل احلنيدث واالسنيتفادة مننيه وهنيي حبنيوث هامنية جنيداً منين الناحينية التطبيقينية للسنيائرين علنيى نفنيس ئ ميسللقار 

 الطريق.



  

أما أهم فصول الكتاب على اإلطالق بالنسبة   فهو الفصنيل الثالنيث منين الكتنياب األول، النيذي حاولننيا فينيه وضنيع نظرينية عمنيل ومنينهج 
رى يف السنيياق يف اجلنيزء ×ن الناحينية التنظريينية السياسنيية واحلركينية والعسنيكرية، حني  أنننيا أعنيدنا وضنيعه منيرة أجتديدي يف الفكر اجلهادي مني

 الثاين من الكتاب لنعيد التذكري بأ يته بع داملقدمات الشرعية والفقهية الب جاءت يف اجلزء الثاين.
ملضنينيىية لنينيدى اجملاهنينيدين احلقيقينينيني يف التنظيمنينيات اإلسنينيالمية وهنينيم لقنينيد حاولننينيا أن نرسنينيم حقيقنينية الصنينيراع بنينيني العقلينينية اجلهادينينية الفدائينينية ا

املصطلح على تسميتهم لدى القيادات القاعدة الناكصة عن اجلهنياد باملتسنيرعني تنيارة واملتشنيددين تنيارة والنيدمويني تنيارة ...اذ، بنيني هنيذه 
 حنينينيد الشنينينيلل واملستسنينينيلمة املداهننينينية السنينينياعية وراء العقلينينينية املتدفقنينينية إخالصنينينياً ومحاسنينينياً للجهنينينياد وبنينينيني تلنينيني  العقلينينينيات السياسنينينيية اهلرمنينينية إىل

أنصام احللول مع الطواغي  واألعداء وقوى الباطل على ،تل  أشكاهلا إىل حد يثري مزجينياً منين الغضني  والشنيفقة واالزدراء حينيار معنيه 
ياسنيية وانتفاضنيات الشنيعوب املرء. كما أنّا وضعنا خالصة مطالعاتنا لعشرات الكت  الب حبثني  وأرخني  لكثنيري منين حنيروب املقاومنية الس

 املختلفة، وهي جتارب إنسانية قّيمة حاولنا تسجيل خالصاهتا يف ذل  الفصل.
طرينيق أما الفصل الرابع فأ يته بالدرجة األوىل هي للبقية الباقية من اإلخوة اجملاهدين السوريني إن كان قد بقي فيهم بقية تريد متابعنية ال

وسني  جلنيج منين النكنيوإل واإلحبنيال والظنيروم املأسنيوية، كمنيا أننيه يهنيّم منين كنيان يف مثنيل  نيروفهم منين وأداء األمانة، وهم نذر يسنيري تائنيه 
 بقايا حركات ضرب  ومتزق  وبقي منها بقية تريد النهو  ومجع الشتات. 

ية لالنطالقنينية وأمنينيا الكتنينياب الثنينياين أو اجلنينيزء الثنينياين فيغلنيني  علينينيه التأصنينييل الفقهنينيي والسياسنينيي الشنينيرعي لكثنينيري منينين املفنينياهيم اهلامنينية والضنينيرور 
اجلهادينينية، فهنينيو أصنينيول وذخنينيرية فكرينينية يتعنينيذر االنطنينيالق بنينيدوهنا، وهنينيي معتقنينيدات وتصنينيورات وفقنينيه ميثنينيل خالصنينية منينيا اعتقنينيدناه وحننينين حنمنينيل 
السنينيالح يف سنينيبيل اهلل، بنينيل خالصنينية منينيا توصنينيلنا إلينينيه منينين مبنينيادئ وأفكنينيار وأساسنينييات ال ميكنينين االنطنينيالق بالسنينيالح يف سنينيبيل اهلل إال بعنينيد 

 كثر منا يف هذا اإلطار، وهي الب متيز اجملاهد العارم عن احملارب الذي قد ينقل  إىل قاطع طريق ال مسح اهلل . التشبع هبا وبأ
 وهكنيذا أعينينيد التأكينينيد علنينيى إخنيواين النينيذين قنينيرأوا الفصنينيول األوىل وتوقفنيوا، أو قنينيرأوا الكتنينياب ومل ينتبهنينيوا إىل هنيذه اجلواننيني  أن يعينينيدوا قراءتنينيه

 حنينيروم مرصنينيوفة قليلنينية، عنينيرب دمنينياء جنينيرت وأعصنينياب احرتقنيني  وعواطنيني  تأججنيني  ودمنينيوع انسنينيكب  ودعنينيوات منينيرة ثانينينية فنينيإهنم يقنينيرأون يف
جأرت إىل بارئها من خالل راية اجلهاد الب ارتفع  يوماً يف سبيل اهلل يف تل  الربوع النيب باركهنيا النيرمحن وكتني  علنيى أهلهنيا أن رجنياهلم 

 يكنينين الفصنينيل األول منينين اكلكتنينياب إال سنينيرداً تارخيينينياً منينيوجزاً لفصنينيل قصنينيري منينين ونسنينياءهم وعبينينيدهم وإمنينياءهم يف ربنينيال إىل ينينيوم القيامنينية ومل
 مسرحية طويلة مل تنته بعد.

املالحظنينينية الثالثنينينية سأضنينينيمنها النينينيرد املنينينيوجز علنينينيى بعنينينيخ املنينينيزاعم والتنطعنينينيات النينينيب مسعتهنينينيا أو بلغتنينيني  عنينينين بعنينينيخ شخصنينينييات اإلخنينينيوان  – 3
صمة الكهنوتية النيذين ال جيينيزون النقنيد البننياء وال غنيريه، وال التلمنييح وال املسلمني السوريني ومن على شاكلتهم من أصىاب مذه  الع

وترشيد املسرية طاملنيا حنيوى شنييااً ولنيو يسنيرياً منين النقنيد هلنيذه املدرسنية املقدسنية وآياهتنيا النيذين التصريح و النصح ولو كان على سبيل العربة 
 مسعتها مبا يلي: ابتلي هبم العلم اإلسالمي املعاصر. وُأمجل هذه االنتقادات الب

أن منينينيا ينينينيذكره الكتنينينياب هنينينيو نشنينينير لغسنينينييل احلركنينينية النينينيداخلي علنينينيى السنينينيطح، وهنينينيو وإن كنينينيان صنينينيىيىاً ال جينينينيوز، ألننينينيه يفضنينينيح العمنينينيل  -7
 اإلسالمي ويشم  أعداءه، فإذا كان البد من نصىية بناءة فلتكن إسراراً ال إعالناً.

حربنياً منيع النظنيام النصنيريي سنيفيد العنيدو قبنيل الصنيديق مبنيا يضنيع  ني  أن ذكر أسرار العمل اإلسالمي وخبايا حركنية إسنيالمية ضنيو   -2
 يده من مادة معلوماتية كثيفة وأسرار وأمساء ال جيوز الربح هبا.

 أن الكتاب حيوي جترحياً بشخصيات متعددة هلا تارخيها اجمليد يف العمل اإلسالمي وهذا ال جيوز. -3



  

اإلخنيوة منين تنظيمنيات جهادينية، إذ اعتنيربوا أن الكتنياب لنيني أكثنير منين النيالزم منيع االنتقاد الرابنيع جنياء منين جهنية معاكسنية وهنيم بعنيخ  -4
 اإلخوان وأخذوا عليه أنه يركز ويتبىن بعخ نظريات العمل والفكر اإلخواين.

 هنينينيذه أهنينينيم االنتقنينينيادات النينينيب سنينينيأفندها يف هنينينيذه املالحظنينينية إن شنينينياء اهلل، أمنينينيا التعليقنينينيات األخنينينيرى النينينيب كنينينيان معظمهنينينيا تشنينينيكيكاً وجترحينينينياً يف
الكتاب، وتكذيباإل يف بعخ األحيان ملا جاء به، أو تقليالً من شنيأنه أو طعننياً مبنين كتبنيه حينيث حنياول هنيؤالء املنيدافعون عنين باطنيل منين 
يدافعون عنه الرجم بالغي  لتىديد كات  الكتاب وقّدروا مجلة من املتهمني وراحوا جيرحون فنييهم، وهنيي طريقنية ال تسنيتأهل اهلبنيول إىل 

فيكفي ما يف الكتاب من توثيق يدين من يريدون تربئتنيه ويكفنيي املانيات إن مل يكنين اآلالم منين شنيهود املرحلنية ألنين  مستواها للرد عليها
 عايش األحداث أو احت  هبا وجلهم أحياء، وتكفي طريقتهم اهلابطة يف الدفاع عن تكل  الرد عليها.

ل سنييد قطني  رمحنيه اهلل النيذي يعتنيرب قاعنيدة ذهبينية يف العمنيل احلركنيي أما الرد على النقطة األوىل فنقول واهلل املستعان: أننيه يكفنيي فيهنيا قنيو 
اإلسنينيالمي قولنينيه: )إن تربئنينية األشنينيخاإل ال تسنينياوي تشنينيويه املنينينهج(. وإذا كنينيان ال بنينيد منينين االحنينينياز ألحنينيد ا فإنننينيا منىنينيازون قطعنينياً للمنينينهج 

 صالح والرد إىل الصواب.السوي ولو أدى هذا لكش  املنىرم وتعريته وإسقاطه بعد أن ُتستنفذ معه كل أسباب اإل
أما موضوع النصىية إسراراً فقد مت  منيراراً وتكنيراراً حني  غنيدا كنيل مصنيلح ناصنيح عنيدواً لنيدوداً ألعمنيدة النكسنية يف اجلماعنية النيب اسنيتطاع 

وأبعنيد كنيل أقطاهبا كما ستقرأون بالتفصيل يف هذا الكتنياب والسنييما يف الفصنيل الرابنيع منين اجلنيزء األول أن ينتصنيروا يف الصنيراع النيداخلي، 
ني ليبقنينيى يف اجلماعنينية قينينيادات متسنينيلطة ال يردعهنينيا رادع، وبقينينية قواعنينيد غلبتهنينيا اإلمعينينية أو أسنينيكنتها احلاجنينية والتبعينينية. فلمنينيا العنينياملني املنتجنيني

وصلنا لنهاية الشنيول كنيان ال بنيد منين املواجهنية ولنيو بالتعرينية النيب ال  لني  غريهنيا حني  يتبنيني املنصني  منين أبننياء الصني  احلنيق منين الباطنيل، 
سنينيتفيد إخوانننينينيا يف حركنينيات أخنينينيرى منينين التجربنينينية فيتعظنينيوا، ونقنينينيدم احلنينيق للمسنينينيلمني كنينيامالً غنينينيري منقنينيوإل أداءاً للشنينينيهادة وهنينيي منينينين حنينينيق وي

 اإلسالم والدعوة ودماء الشهداء علينا وقد فعلنا ولسنا بنادمني واحلمد هلل.
رت كنيل أسنيرارها يف ينيد األعنيداء حنيق للمسنيلمني فضاًل عن أن العربة من احلدث واالستفادة منه وتشخيص التجربنية السنييما بعنيد أن صنيا

 حق علينا تقدميه ليستفيدوا منه.
أمنينينينيا النقطنينينينية الثانينينينينية فاملتنينينينيابع ألحنينينينيداث القضنينينينيية اجلهادينينينينية يف سنينينينيوريا يعنينينينيرم أهننينينينيا منينينينين النينينينيدعاوى الفارغنينينينية فلقنينينينيد تكمننينينيني  أجهنينينينيزة األمنينينينين 

ات منينين قينينيادات الطليعنينية املقاتلنينية وأعضنينياء اجلهنينياز منينين أسنينير العشنينير  -والحنينيول وال قنينيوة إال بنينياهلل–واالسنينيتخبارات وسنينيلطات القمنينيع السنينيورية 
باإلضنينينينيافة آلالم املعتقلنينينينيني منينينينين أعضنينينينياء اإلخنينينينيوان والتنظيمنينينينيات  -فنينينيني  اهلل أسنينينينير اجليمنينينينيع–العسنينينينيكري لإلخنينينينيوان املسنينينينيلمني ومراسنينينينيليهم 

قواعنينيد كافنينية  اإلسنينيالمية األخنينيرى، كمنينيا متكننيني  عنينين طرينينيق االسنينيتدراج مسنينيتفيدة منينين الضنينيغول النفسنينيية اهلائلنينية النينيب تعنينير  هلنينيا اإلخنينيوة يف
التنظيمات من قبل قيادات اإلخوان املتسلطني أواًل، ومن ضغول األنظمة الب اضطررنا للتىنيرك علنيى أراضنييها ثانينياً، يف  نيروم صنيعبة 

عنينيادوا للبلنينيد معرتفنينيني بكنينيل تنينيارخيهم  عمومنينياً تتفنينياوت منينين بلنينيد آلخنينير، متكننيني  الدولنينية منينين اسنينيتدراج العشنينيرات منينين ضنينيعفاء النفنينيوس النينيذين
ا يعلمنينيون منينين أسنينيرار ومعلومنينيات عنينين بقاينينيا حطنينيام العمنينيل واجلماعنينيات يف ا نينيارج. فنينيدعوى أنننينيا نقنينيدم أسنينيراراً عظيمنينية يف ومقنينيدمني كنينيل منيني

االجياز الذي جاء يف الفصل األول عرب ماة صفىة وني  هي دعوى سخيفة إذا ما ُعلم هذا. بل أقول أننيه ينيا ليني  لننيا معلومنيات عنين 
صائياهتا كتل  الب لدى املخابرات السنيورية عنين القضنيية اجلهادينية وإرهاصنياهتا، لتمكننيا إذاً األحداث وتفاصيلها وخلفياهتا وأسرارها وإح

 من إخراج عشرات اجمللدات التارخيية الب كان  تقدم للعمل اإلسالمي ذخرية ودروساً ال تُقدر بثمن.
كالنيذي فعلتنيه قينيادة اإلخنيوان السنيوريني   وأما موضوع نقد األشخاإل وتعرية دورهم والتعري  به السيما عندما يكون ضريباً بيناً  -

فما أدري كي  يطالبون بوقفه وتسميته جترحياً وجترمي فاعله .. وهذا علم الرجال وتاريا اإلسالم وسنيري األعنيالم ملينيذ بنيذخرية تفنيرد هبنيا 



  

لتىدينيد الثقنيات  املسلمون عن سائر احلضارات بشكل يدعو للفخنير فالصنيفات احملنيددة واالصنيطالحات النيب قنيام عليهنيا ذلني  التأصنييل
 والعدول من أعالم العلم والعمل والسياسة ومتييزهم عن املرتوكنيني أو الوضنياعني أو الكنيذابني أو املننيافقني أو اجملهنيولني، وذكنير التفاصنييل
واألدلة واألحداث كما كان  تراث رائنيع نتفنيرد بنيه مبنينهج شنيرعي متمينيز مل يسنيبق املسنيلمني فينيه أحنيد ومل يلىنيق هبنيم منين بعنيدهم الحنيق، 
فمن ذا الذي حرم هذا من أجل حفنة من العاملني الفاشلني النيذين يرينيدون سنيرت أفعنياهلم وآثارهنيا علنيى العمنيل اإلسنيالمي بأسنيلوب أقنيل 
منينيا يقنينيال فينينيه أننينيه منينين كهننينيوت النصنينيارى، أو عصنينيمة اآلينينيات وعلنينيى حسنينياب منينياذا؟ حسنينياب احلقيقنينية النينيب يعلمهنينيا العنينيدو وينكنينيّ  علنينيى 

ركنيات اإلسنيالمية واجلهادينية، ونرينيد أن نطمسنيها حننين حني  ال تتشنيوه صنيورة النيذين يسنيمون قنيادة يف دراستها للفت  بنا وبأشباهنا منين احل
 العلم اإلسالمي.

أين حاول  إنصافهم وذكر األمور كمنيا كانني  فرسنيول اهلل صنيلى اهلل علينيه وسنيلم يقنيول واشنيهدوا علنيى احملسنين  -يشهد اهلل–ذل  ومع 
اولني  اقتفنياءه منين خنيالل سنيردي لألحنيداث وأسنيأل اهلل األجنير فيمنيا أصنيب  واملغفنيرة بأنه حمسن وعلنيى املسنييء بأننيه مسنييء، وهنيذا منيا ح

 فيما كان من زلة غري متعمدة.
أما بالنسبة لالنتقاد الرابع من بعخ اإلخنيوة منين تنظيمنيات اجلهنياد النيذين رأوا يف طريقنية العنير  ليوننية منيع اإلخنيوان املسنيلمني التتناسني  

 ا وغريها من قضايا اجلهاد يف أكثر من مكان.مع حجم إجرامهم يف قضية اجلهاد يف سوري
 كذل  إشارهتم إىل أن  أتبىن بعخ مفاهيم العمل اإلخواين وطروحاته ...

فنينيأقول واهلل املسنينيتعان أين سنينيجل  خالصنينية جتنينيربب حبينينياد وأعتقنينيد أين حاولنيني  منينياأمكن أن أكنينيون حيادينينياً فقنينيد وجنينيد يف صنينيفوم اإلخنينيوان 
ي وقيادتنيه وبعنيخ قينيادات الوسنيني  إخنيوة طيبنيون ،لصنيون حقيقنية كمنيا حاولني  بعنيخ قينينياداهتم والسنييما الشنيباب وقطنياع اجلهنياز العسنيكر 

 الضعيفة املخلصة التائهة اإلنقاذ والعمل دون جدوى وكان علّي أن أسجل ذل  وأشري إليه.
أنه حق وصنيواب وال أعتقنيد أما بالنسبة لبعخ األفكار الب يتبناها الكتاب وهي من نتاج املدرسة اإلخوانية فقد تبني  منها ما أعتقد 

أّن كنينيل فكنينير اإلخنينيوان شنينير واحننينيرام بنينيل علنينيى العكنينيس أعتقنينيد أن فينينيه الكثنينيري منينين احلنينيق والفكنينير البننينياء باإلضنينيافة لنينيبعخ جواننيني  ا طنينيأ 
والشنيذوذ املنينيردود كمنينيا أعتقنيد أن اإلخنينيوان وفكنينيرهم علنيى منينيا فينينيه مرحلنية أساسنينيية منينين تطنيور الفكنينير اإلسنينيالمي املعاصنير عليننينيا تنقيىهنينيا ورّد 

طأ منها والبناء على ما أتوا به من صواب. كما أين أعتقد أن ا لل يف اإلخوان هو يف القيادة والقدوة السياة والنكنيوإل واالحننيرام ا 
 أكثر من كونه يف الفكر نفسه وإن كان حيمل جوان  مردودة أشرت كثري منها. وأصبى  جوان  االحنرام لديهم مشهورة.

هنينينيؤالء جبدينينينية و  تعنينينيديل بعنينينيخ فقنينينيرات الكتنينينياب بننينينياًء علنينينيى نصنينينيائح بننينينياءة جنينينياءت  منينينينهم.  ومنينينيع ذلنينيني  فقنينينيد أخنينينيذت مالحظنينينية إخنينينيواين
 وسيلمس القارئ ذل  يف بعخ الفقرات الب ُعدل  يف هذه الطبعة وجزاهم اهلل كل خري.

ن وحننينين يف أواخنينير وهنينيو تنينياريا االنتهنينياء منينين كتابنينية الكتنينياب وبنينيني إعنينيداده للبطعنينية األوىل اآل 7891املالحظنينية الرابعنينية أننينيه بنينيني أواخنينير  -4
حننينينيو ثنينينيالث سنينينينوات ونصنينيني  حصنينينيل  فيهنينينيا تطنينينيورات يف القضنينينيية اجلهادينينينية يف سنينينيوريا جينينينيدر تسنينينيجيلها ألهننينينيا تؤكنينينيد  7887أبرينينينيل منينينين 

 االنطباع الذي خرجنا به عن سري األحداث يف ختام هذه املرحلة.
اصنية بشنيكل سنييؤثر حتمنياً علنيى مسنيتقبل قضنيايا كما أن أحداثاً عاملية هائلنية عصنيف  بالعنيامل اإلسنيالمي عامنية ومنطقتننيا املنكوبنية مننيه خ

اجلهاد يف املنطقة والسيما يف بالد الشام ومنيا جاورهنيا، ولنيذل  فإنننيا سنضنيي  للكتنياب فصنيالً ملىقنياً يف آخنير اجلنيزء األول نتعنير  فينيه 
د علنينيى االسنينيتطراد ملنينيوجز التطنينيورات النينيب طنينيرأت علنينيى القضنينيية اجلهادينينية يف سنينيوريا حينينيث أنننينيا بعينينيدون عنينين املكتبنينية واألرشنينيي  النينيب تسنينياع

 والتوثيق وسنعود لتفصيلها إن قدر اهلل يف اجلزء الثالث من هذه السلسلة.



  

كمنينيا أنننينيا سنينينتعر  لتسنينيجيل بعنينيخ األفكنينيار واآلراء النينيب تشنينيكل  عننينيدنا عنينيرب هنينيذه السنينينوات اهلامنينية يف تنينياريا املسنينيلمني والنينيب شنينيهدت 
والنفاق يف املنطقة ومنها الدولة الباطنية النصريية احملتلنية ملعظنيم بنيالد  هبوب احلمالت الصليبية واليهودية وحلفها املشؤوم مع قوى الردة

 الشام وأمور أخرى يف ملىق ا جلزء الثاين من الكتاب.
وإين إذ أختم مقدمة ا لطبعة األوىل هذه أسأل اهلل تعنياىل أن يبنيارك فيمنيا أحسنين  بكرمنيه وفضنيله، ويتجنياوز عمنيا أسنيأت بعفنيوه ومغفرتنيه 

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. إنه مسيع بي ، وال
 

 م21/4/7887عمر عبد احلكيم 
 هنيني 7477وال نينينيش

 
 



  

 مقدمة وتعريف بالكتاب
احلمنينينينينينينيد هلل رب العنينينينينينينياملني والصنينينينينينينيالة والسنينينينينينينيالم علنينينينينينينيى سنينينينينينينييدنا حممنينينينينينينيد سنينينينينينينييد اجملاهنينينينينينينيدين وقائنينينينينينينيد الغنينينينينينينير احملجلنينينينينينينيني وعلنينينينينينينيى آلنينينينينينينيه وصنينينينينينينيىبه 

 ار على درهبم إىل يوم الدين وبعد :أمجعني ومن س
فهنينينينينيذا هنينينينينيو الكتنينينينينياب األول منينينينينين سلسنينينينينيلة قيف البننينينينينياء الفنينينينينيدائي علنينينينينيى طرينينينينينيق اجلهنينينينينياد ، والنينينينينيب أعتنينينينينيزم فيهنينينينينيا متنينينينينيوكال علنينينينينيى اهلل تعنينينينينياىل 
تقنينينينينيدمي بعنينينينينيخ البىنينينينينيوث اإلسنينينينينيالمية احلركينينينينينية اجلهادينينينينينية. سنينينينينياعيا لسنينينينينيد ثغنينينينينيرة بنينينينينيبعخ القلينينينينينيل املتواضنينينينينيع النينينينينيذي عننينينينينيدي، ألنينينينينيا أعتقنينينينينيد أنننينينينينيا  

 يف سبيل اهلل حباجة إليه وإىل أضعافه على صعيد املعرفة والثقافة والعلوم اإلسالمية احلركية اجلهادية.كمجاهدين 
فمنينينينينيا كتنينينينيني  ويكتنينينينيني  منينينينينين كتنينينينيني  وحبنينينينينيوث ومقنينينينينياالت إسنينينينينيالمية فكرينينينينينية متنوعنينينينينية جهنينينينينيد كبنينينينينيري وتنينينينينيراث رائنينينينينيع ضنينينينينيمته املكتبنينينينينية اإلسنينينينينيالمية 

 إليها يف العقود ا مسة األخرية.
يف كثنينينينينيري منينينينينين البلنينينينينيدان ضطنينينينينيو خطواهتنينينينينيا األوىل حننينينينينيو العمنينينينينيل والتطبينينينينينيق فهنينينينينيي حباجنينينينينية إىل كتابنينينينينيات منينينينينين  أمنينينينينيا الينينينينينيوم واحلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية

ننينينينينينيوع متمينينينينينينيز، تكمنينينينينينيل ذلنينينينينيني  املشنينينينينينيوار، ويف هنينينينينينيذا املضنينينينينينيمار أحنينينينينينياول أن أدلنينينينينينيو بنينينينينينيدلوي علنينينينينينيى تواضنينينينينينيع اإلمكاننينينينينينيات فيمنينينينينينيا أراه ضنينينينينينينيروريا 
يم وال سنينينينينينييما علمااننينينينينينيا األجنينينينينينيالء علنينينينينينيى ننينينينينينيدرهتم ومفينينينينينينيدا إن شنينينينينينياء اهلل تعنينينينينينياىل، آمنينينينينينيال أن يُوفنينينينينينيق محلنينينينينينية القلنينينينينينيم والفكنينينينينينير اإلسنينينينينينيالمي السنينينينينينيل

إىل مزينينينينينينيد منينينينينينين العطنينينينينينياء النينينينينينيذي حنتاجنينينينينينيه علنينينينينينيى هنينينينينينيذا الصنينينينينينيعيد. رغنينينينينينيم منينينينينينيا حينينينينينيني  البىنينينينينينيث يف هنينينينينينيذه األمنينينينينينيور منينينينينينين ،نينينينينينياطر ومنينينينينينيا يتجشنينينينينينيمه 
 الساعي من مشاق، ولكنها األمانة. نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعا ألدائها إنه على كل شذ قدير.

منينينينينيني  بعنينينينينينيخ اإلخنينينينينينيوة منينينينينينين رفنينينينينينياق اجلهنينينينينينياد أن أكتنينينينينيني  كتابنينينينينينياً يضنينينينينينيم نبنينينينينينيذة عنينينينينينين تنينينينينينياريا حركتننينينينينينيا وقنينينينينينيد كاننينينينينيني  البداينينينينينينية عننينينينينينيدما طلنينينينينيني  
 اجلهادية املسلىة يف سوريا وخالصة بعخ األفكار واألساسيات الب ننطلق منها يف عملنا اجلهادي وتصوراتنا إمجاال.

إىل كتنينينينينياب ضنينينينينيخم هبنينينينينيذا وقنينينينينيد بنينينينينيدأت هنينينينينيذا البىنينينينينيث مننينينينينيذ أكثنينينينينير منينينينينين عنينينينينيامني، ومل يكنينينينينين ينينينينينيدور يف ذهنينينينيني  أن هنينينينينيذا العمنينينينينيل سنينينينينييتىول 
احلجنينينينينيم، فكنينينينينيل منينينينينيا تصنينينينينيورته أننينينينينيه لنينينينينين يعنينينينينيدو كراسنينينينينية منينينينينين احلجنينينينينيم املتوسنينينينيني ، ولكنينينينينين منينينينينيا إن بنينينينينيدأت بتوفينينينينينيق اهلل بتجمينينينينينيع املنينينينينيادة وكتابنينينينينية 
مسنينينينيودات البىنينينينيث حنينينيني  تننينينينيامى العمنينينينيل واسنينينينيتقام علنينينينيى هنينينينيذا الشنينينينيكل. وكننينينيني  كنينينينيل فنينينينيرتة أذاكنينينينير اإلخنينينينيوة فيمنينينينيا توصنينينينيل  إلينينينينيه وأسنينينينيتفيد 

ننينينينيني  علنينينينينيى صنينينينينيلة بنينينينينيبعخ أصنينينينينيىاب ا نينينينينيربة والتجربنينينينينية السنينينينينيابقة أطلعهنينينينينيم علنينينينينيى اجلهنينينينينيد وأفينينينينينيد منينينينينين منينينينينين احلنينينينينيوارات الكثنينينينينيرية معهنينينينينيم كمنينينينينيا ك
توجيهنينينينينينينياهتم وال أنسنينينينينينينيى هننينينينينينينيا أن أتوجنينينينينينينيه بالشنينينينينينينيكر والنينينينينينينيدعاء ألولانينينينينينيني  األحبنينينينينينينياب النينينينينينينيذين سنينينينينينينيا وا حبنينينينينينينيواراهتم تلنينينينينينيني  يف إثنينينينينينينيراء البىنينينينينينينيث 

 فجزاهم اهلل كل خري وتقبل منا مجيعا.
أشنينينينينينيار علنينينينينينيي أسنينينينينينيتاذي الكنينينينينينيرمي أن أقسنينينينينينيمه إىل كتنينينينينينيابني منفصنينينينينينيلني، وبعنينينينينينيد أن فرغنينينينينيني  منينينينينينين البىنينينينينينيث عرضنينينينينينيته علنينينينينينيى بعنينينينينينيخ اإلخنينينينينينيوة ف

قسنينينينينيم يضنينينينينيم منينينينينيا يتعلنينينينينيق بنينينينينيالثورة اجلهدينينينينينية املسنينينينينيلىة يف سنينينينينيوريا تارخينينينينينيا ودروسنينينينينيا عنينينينينيربا مسنينينينينيتفادة كنمنينينينينيوذج عنينينينينين حركنينينينينية جهادينينينينينية مسنينينينينيلىة 
فنينينينينينيدنا تصنينينينينينيدت لطنينينينينينياغوت كنينينينينينيافر يف بقعنينينينينينية مباركنينينينينينية منينينينينينين بنينينينينينيالد املسنينينينينينيلمني.. وقسنينينينينينيم يضنينينينينينيم البىنينينينينينيوث الفكرينينينينينينية أو احلركينينينينينينية الصنينينينينينيرفة، ألنينينينينينيا أ

مننينينينيه عنينينينيرب جتربتننينينينيا العنيفنينينينية، ومنينينينيا تبنيننينينينياه منينينينين مبنينينينيادئ منينينينين خنينينينيالل مدرسنينينينية النينينينيدعوة وتراثهنينينينيا اجملينينينينيد، ولقنينينينيد نظنينينينيرت يف اقرتاحنينينينيه وشنينينينيرح اهلل 
صنينينينينيدري لنينينينينيه، عمنينينينينيدت للبىنينينينينيث ففصنينينينينيل  أبوابنينينينينيه ضنينينينينيمن هنينينينينيذا السنينينينينيياق وارتأينينينينيني  أن أعطنينينينينيي لكنينينينينيل كتنينينينينياب عنواننينينينينيا يناسنينينينيني  حمتنينينينينيواه، منينينينينيع 

إن شنينينينينينينياء اهلل عنواننينينينينينينيا لسلسنينينينينينينية منينينينينينينين عنينينينينينينيدة كتنينينينينينيني ، وذلنينينينينينيني  نظنينينينينينينيرا ألين وجنينينينينينينيدت  االحتفنينينينينينينيان بعننينينينينينينيوان رئيسنينينينينينينيي للكتنينينينينينينيابني سنينينينينينينيأجعل مننينينينينينينيه
حاجنينينينينية لتصنينينينينيني  كتنينينينيني  أخنينينينينيرى حنينينينينيول حبنينينينينيوث منينينينينيرت بإجينينينينينياز يف هنينينينينيذين الكتنينينينينيابني و تنينينينينياج إلسنينينينينيهاب نظنينينينينيرا حلاجتننينينينينيا للتفصنينينينينييل فيهنينينينينيا، 

 باإلضافة لبىوث أخرى أرى ضرورهتا يف هذا السياق.



  

 إمتام العمل وجيعله خالصا لوجهه تعاىل. وأرجو اهلل تعاىل أن يوفق  وأن يتقبل م  ويعين  على
   يضم فصوال أربعة:-التجربة والعربة -وهذا الكتاب قالثورة اجلهادية اإلسالمية يف سوريا

ويتىنينينينينينينينينيدث يف معظمنينينينينينينينينيه عنينينينينينينينينين تنينينينينينينينينياريا وتسلسنينينينينينينينينيل األحنينينينينينينينينيداث يف الثنينينينينينينينينيورة اجلهادينينينينينينينينينية املسنينينينينينينينينيلىة يف سنينينينينينينينينيوريا كمنينينينينينينينينيا الفصللللللللل  ا     
قسنينينينينيمه اهلل وأسنينينينينيأل القبنينينينينيول، فمعظنينينينينيم مارويتنينينينينيه هنينينينينيي أحنينينينينيداث عايشنينينينينيتها سنينينينينياعة حصنينينينينيل  وكمنينينينينيا عايشنينينينينيتها بنفسنينينينينيي وشنينينينينيارك  فيهنينينينينيا مبنينينينينيا 

 أو تفاصيل مسعتها مشافهة من أصىاهبا اجملاهدين الثقات.بساعة 
ولقنينينينينينيد كنينينينينينيان   احتكنينينينينينياك مبعظنينينينينينيم الشخصنينينينينينييات الرئيسنينينينينينيية النينينينينينيب سنينينينينينيا   يف تلنينينينينيني  احلنينينينينينيوادث كمنينينينينينيا ربطتنينينينينيني  بنينينينينينيأغلبهم صنينينينينينيداقات أو 

 عالقات عمل حركي يف ،تل  املراحل.
ويشنينينينينينيهد املانينينينينينيات منينينينينينين اإلخنينينينينينيوة النينينينينيذين جاهنينينينينينيدوا ورابطنينينينينينيوا وجلهنينينينينينيم منينينينينينيازال حينينينينينياً أن األحنينينينينينيداث جنينينينينينيرت هبنينينينينينيذا السنينينينينينيياق. ولقنينينينينينيد   ويعلنينينينينيم

نينينينينينينيل  معنينينينينينينيرفب النينينينينينينيب حصنينينينينينينيلتها منينينينينينينين خنينينينينينينيالل  كننينينينينينينيا نتنينينينينينينيذاكر فيهنينينينينينينيا باسنينينينينينينيتمرار منينينينينينينين خنينينينينينينيالل عملنينينينينينينيي املينينينينينينينيداين يف نطنينينينينينينياق القواعنينينينينينينيد ألنينينينينينينيا أكم 
لمني النينينينينينيدوليني وللطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني. وإين احتكنينينينينينياكي بالشنينينينينينيرحية القيادينينينينينينية يف رأس اهلنينينينينينيرم التنظيمنينينينينينيي لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينيني

إذ أد  بشنينينينينينيهاد  احلينينينينينينية هنينينينينينيذه مل أرقنينينينينيني  إال اهلل تعنينينينينينياىل منينينينينينيدركاً أبعنينينينينينياد هنينينينينينيذه املغنينينينينينيامرة بقنينينينينينيو  احلقيقنينينينينينية واإلدالء هبنينينينينينيا علننينينينينينياً منينينينينينيع كنينينينينينيل منينينينينينيا 
 مد.يراد هلا من الطمس والتجهيل. فاهلل املستعان وأسأله املغفرة ملا قد يكون من زلل غري متع

وملنينينينينيا كنينينينينيان البنينينينينيد لفهنينينينينيم السنينينينينيياق العنينينينينيام ودوافعنينينينينيه منينينينينين مقدمنينينينينية عنينينينينين  نينينينينيروم الثنينينينينيورة قنينينينينيدم  هلنينينينينيذا الفصنينينينينيل نبنينينينينيذة عنينينينينين أر  سنينينينينيوريا، 
 وعن حزب البعث أصل البالء وعن احملتلني النصرييني ودينهم ليدرك القارئ أبعاد البالء الذي حنن فيه.

وإبنينينينينينيداء بعنينينينينينيخ املالحظنينينينينينيات متهينينينينينينيداً السنينينينينينيتخالإل  وقنينينينينينيد تطرقنينينينينيني  فينينينينينينيه لتىلينينينينينينيل األحنينينينينينيداث النينينينينينيب تقنينينينينينيدم سنينينينينينيردها الفصلللللل  ال لللللل    
العنينينينينيربة منينينينينين تلنينينينيني  التجربنينينينينية وللوقنينينينينيوم علنينينينينيى األخطنينينينينياء واملشنينينينينياكل النينينينينيب أدت إىل هزميتننينينينينيا الفاجعنينينينينية يف تلنينينينيني  اجلولنينينينينية منينينينينين وجهنينينينينية نظنينينينينيري 

 املتواضعة وقد قسم  التىليل إىل عدة مناحي:
 هبا على التجربة ككل.مالحظات عّلق   -
قنينينينينينياء النينينينينينيذين شنينينينينينياركوا هبنينينينينينيا كنينينينينينيالً حبسنينينينينينيبه لتبنينينينينينياين األسنينينينينينيالي  واخنينينينينينيتالم النمنينينينينينياذج إىل مالحظنينينينينينيات علنينينينينينيى التجربنينينينينينية اجلهادينينينينينينية للفر  -

القينينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينينينية يف النينينينينينينينيداخل عنينينينينينينينيام  –اإلخنينينينينينينينيوان  –حنينينينينينينينيد منينينينينينينينيا. ففصنينينينينينينينيل  بنينينينينينينينيني التجربنينينينينينينينية اجلهادينينينينينينينينية لكنينينينينينينينيل منينينينينينينينين: الطليعنينينينينينينينية 
7897. 

تننينينينينيا ا اصنينينينينية النينينينينيب و نينينينينيدث  فينينينينينيه عنينينينينين خالصنينينينينية جتنينينينينيربب ومنينينينينيا توصنينينينينيل  إلينينينينينيه منينينينينين أفكنينينينينيار ونظرينينينينينيات عنينينينينيرب  لينينينينينيل لتجرب الفصللللل  ال  لللللل  
عشنينينينينيتها واطالعنينينينينيي علنينينينينيى جتنينينينينيارب إسنينينينينيالمية أخنينينينينيرى ودراسنينينينينيب لتجنينينينينيارب عاملينينينينينية مشنينينينينياهبة ولقنينينينينيد جنينينينينياء هنينينينينيذا الفصنينينينينيل مينينينينينياالً إىل األسنينينينينيلوب 
الفلسنينينينينينيفي واملنطقنينينينينينيي لطبيعنينينينينينية البىنينينينينينيث، فأسنينينينينينيتميح القنينينينينينيارئ عنينينينينينيذراً إنا ملنينينينينينيس شنينينينينينييااً منينينينينينين اإلطالنينينينينينية واجلفنينينينينينيام، وبعنينينينينينيخ التكنينينينينينيرار املتعمنينينينينينيد 

 لبعخ األفكار اهلامة.
أن أتوجنينينينينيه بالشنينينينينيكر للعدينينينينينيد منينينينينين إخنينينينينيواين النينينينينيذين أثنينينينينيرت حمنينينينينياورهتم البىنينينينينيث وأفنينينينينيادت مننينينينينيا رهتم يف وصنينينينينيوله هلنينينينينيذا املسنينينينينيتوى،  وال أنسنينينينينيى

 والسيما أستاذي الكرمي عمر فللجميع خالص شكري وامتناين.
وحاولنينينينينيني  يف إثبنينينينينينيات بعنينينينينينيخ املفنينينينينينياهيم ورسنينينينينينيم بعنينينينينينيخ املالمنينينينينينيح علنينينينينينيى طرينينينينينينيق إجينينينينينينياد بنينينينينينيديل لإلنقنينينينينينياذ يف واقنينينينينينيع احلركنينينينينينية الفصلللللل  ال ا لللللل   

اإلسنينينينينيالمية والبلنينينينينيد املصنينينينينياب ألنينينينينيا تنينينينينيردى فينينينينينيه منينينينينين متاهنينينينينيات. والبنينينينينيد أن القنينينينينيارئ الكنينينينينيرمي سنينينينينييلمس بوضنينينينينيوح االجتنينينينينياه اجلنينينينينيذري يف التفكنينينينينيري 
والتصنينينينينينيور النينينينينينيذي خلصنينينينينيني  إلينينينينينينيه منينينينينينين خنينينينينينيالل فهمنينينينينينيي لنينينينينينيدي  وإمينينينينينينياين بنينينينينينياهلل تعنينينينينينياىل وبرسنينينينينينيالته احملكمنينينينينينية، ومنينينينينينين خنينينينينينيالل إدراكنينينينينينيي ألبعنينينينينينياد 



  

انتهجتهنينينينينيا يف كتابنينينينينية هنينينينينيذا الكتنينينينينياب سنينينينينيتجعل صنينينينينيدوراً تضنينينينينييق وأنوفنينينينينياً  منينينينينيّر وآراًء املصنينينينينييبة النينينينينيب حننينينينينين فيهنينينينينيا، والشنينينينيني  أن صنينينينينيراحب النينينينينيب 
 منينينينينيل علنينينينينيى كاتنينينينيني  هنينينينينيذه السنينينينينيطور وترشنينينينينيقه مبنينينينينيا يلينينينينينيق هبنينينينينيا، ورغنينينينينيم هنينينينينيذا فنينينينينيإين آثنينينينينيرت أن أهننينينينينيج هنينينينينيذا النينينينينينهج املباشنينينينينير والصنينينينينيريح منينينينينيدركاً 

 خطورته وضرورته يف نفس الوق .
رته لشنينينينينيعبنا املسنينينينينيلم يف سنينينينينيوريا لفهنينينينينيم التجربنينينينينية النينينينينيب ذاق لوعنينينينينية ضنينينينينيرورته لننينينينينيا كمجاهنينينينينيدين سنينينينينيوريني كنينينينينيي نسنينينينينيتفيد منينينينينين أخطائننينينينينيا، وضنينينينينيرو 

نتائجهنينينينينيا وحنينينينينيده كاملنينينينينية، وضنينينينينيرورته ملنينينينينين يفكنينينينينير منينينينينين أبننينينينينياء هنينينينينيذا البلنينينينينيد أن يكمنينينينينيل املسنينينينينيرية ليبنينينينينيدأ منينينينينين حينينينينينيث انتهيننينينينينيا، وضنينينينينيرورته إلخنينينينينيوة 
مثننينينينياً هلنينينينيا، وضنينينينيرورته يف اهلل لننينينينيا حيملنينينينيون السنينينينيالح ضنينينينيد طواغينينينيني  بالدهنينينينيم كنينينينيي يتعظنينينينيوا يتجربتننينينينيا واليكنينينينيرروا  كنينينينيوارث دفعننينينينيا زكنينينينيي النينينينيدم 

 ألنه حق وصدق وجي  اجلهر به أواًل وقبل كل ذل  ...
وإين إذ أعنينينينينينينير  خالصنينينينينينينية فكنينينينينينينيري وجتنينينينينينينيربب والسنينينينينينينييما يف الفصنينينينينينينيلني األخنينينينينينينيريين أسنينينينينينينيأل اهلل تعنينينينينينينياىل السنينينينينينينيداد والتوفينينينينينينينيق للصنينينينينينينيواب إننينينينينينينيه ال 

ي حننينينينينينيو احلنينينينينينيق وهلنينينينينينيم جزينينينينينينينيل يهنينينينينينيدي للىنينينينينينيق إال هنينينينينينيو وأرجنينينينينينيو منينينينينينينين إخنينينينينينيواين أن يتفضنينينينينينيلوا علنينينينينينيي مبنينينينينينينيا يروننينينينينينيه تصنينينينينينيويباً   وتوجيهنينينينينينياً لعملنينينينينينيني
 شكري.

وختامنينينينينياً أمحنينينينينينيد اهلل النينينينينيذي راقبتنينينينينينيه يف عملنينينينينيي هنينينينينينيذا مااسنينينينينيتطع  فنينينينينينيإن أصنينينينينيب  فمنينينينينينين اهلل عنينينينينيز وجنينينينينينيل وهنينينينينيو املوفنينينينينينيق، وإن أخطنينينينينيأت فمنينينينينينين 
 نفسي املقصرة وهو الغفور الرحيم.

الإل والشنينينينينيهادة يف سنينينينينيبيل  اللهنينينينينيم أرننينينينينيا احلنينينينينيق حقنينينينينياً وارزقننينينينينيا اتباعنينينينينيه وأرننينينينينيا الباطنينينينينيل بنينينينينياطالً وارزقننينينينينيا اجتنابنينينينينيه، وتقبنينينينينيل مننينينينينيا وارزقننينينينينيا اإلخنينينينيني
 يارب العاملني.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
 73/71/7891  الكتاب بعونه تعاىل  يف 

 
 فه س الجزء ا   

 
            اإلهداء 

           مقدمة الطبعة األوىل 
          مقدمة وتعري  بالكتاب

            الفهرس
         الفصل األول: حملة تارخيية
          الباب األول: سوريا الشام

      فضل بالد الشام وبشائر الرسول عليه الصالة والسالم فيها 
         سوريا بني املاضي واحلاضر
          سوريا والنكسة البعثية

       تارخياً وحكم اإلسالم فيها-عقيدة-النصريية: أمة
        جذور احلركة اإلسالمية يف سوريا الشام



  

   اجلهادية اإلسالمية يف سورياالباب الثاين: حملة موجزة يف تاريا وتسلسل أحداث الثورة 
          جذور الثورة اجلهادية

         بدء أحداث الثورة اجلهادية
       اندالع األحداث وانفجار الصدام العسكري
        الطليعة املقاتلة وتراجع العمل العسكري

 خوان املسلمني الدوليني يف نكسة العملدور قيادة اإل
        7891 – 7818العسكري  

 سكري دور قيادة الطليعة املقاتلة يف نكسة العمل الع
 7818 – 7891         
            الوفاق

         الطليعة ومرحلة العمل يف ا ارج
      قيادة اإلخوان ودورها يف األحداث بعد  طيم الوفاق

 –انفجار األوضاع  –حصار محاة –نقالب انكشام اال
         النفري اإلخواين والفضيىة 

         انكشام االنقالب و،ط  احلسم
      نزول عدنان حلماة وعودته برسالة أيب بكر ونفري الطليعة

        3/92أواخر  71/2/92النفري واحلمالت 
 عدنان سعد الدين يبل  القيادة العسكرية بني :

       التىال  الوط –سقول محاة  –مالت حل احل
          حقيقة ما جرى يف محاة

        أوضاع اإلخوان يف ا ارج بعد محاة
        حل القيادة اإلخوانية وإعادة توزيع احلقائ 

       حماوالت اإلصالح داخل مجاعة اإلخوان املسلمني
         أوضاع الطليعة بعد مأساة محاة

          بعد مأساة محاةحالة البلد 
        أحوال الشباب املهاجر بعد مأساة محاة
        عودة عدنان للداخل ودمار الطليعة 

      عملية الصلح بني قسم من الطليعة والدولة ومتام االهنيار 
         7891انشقاق اإلخوان عام 

         أحوال الفرق واجلماعات الفرعية 



  

           الفصل الثاين 
           أسنياسنييات 

         ،تصر تاريا املرحلة السابقة
      الباب األول: مالحظات حول التجربة اجلهادية يف سوريا

         مالحظات حول التجربة ككل
        مالحظات على التجربة اجلهادية للطليعة

       مالحظات على التجربة اجلهادية لإلخوان املسلمني 
    يف الداخل والضبال على التجربة للقيادة امليدانية للمجاهدينمالحظات 

     الباب الثاين: دروس مستفادة حول مشاكل العمل اجلهادي املسلح
         مشاكل العمل العسكري 

        مشاكل العمل السياسي واإلعالمي
         مشاكل الص  الداخلي

   تجربة اجلهادية املسلىة يف سورياالفص الثالث: أفكار ونظريات مستفادة من ال
       أواًل: بني النظرية اجملردة والطرح املستخرجة من التجربة 

    ثانياً: مفهوم الثورة كنوع من أنواع اجلهاد وضرورهتا كوسيلة للتغيري 
      ثالثاً: حرب العصابات اإلسالمية ضرورة يفرضها واقع

      لعصابات رابعاً: قضايا هامة وأساسيات يف حرب ا
      الفصل الرابع: خطوات على طريق الثبات يف الشام املباركة

         الباب األول: مفاهيم البد منها
          فرضية االستمرار -7
       كي  يكون البىث يف املشكلة إجيابياً؟  -2
        البىث عن املخرج والبديل -3
         ما هو مرياثنا اجلهادي -4
        ل اجلذري والقرار الصع احل -5

       الباب الثاين: إيضاحات على طريق البديل
  (  7887 – 7897القضية ) الفصل ا امس: ملىق باجلزء األول مبلخص أحداث

        تكرس انشقاق اإلخوان املسلمني
        تورل اجلماعتني يف جبهة اإلنقاذ

          أوضاع داخلية
         االحتالل النصرييسوريا ولبنان    



  

       حرب ا ليج وأثرها على اإلخوان السوريني
 فه س الوث ئق

        بيان مروان للعلماء واألمة  7وثيقة رقم 
      بيان اإلخوان تربأ من اجلهاد وعملية املدفعية 2وثيقة رقم 
     رسالة عدنان عقلة إىل قيادات ماوراء احلدود 3وثيقة رقم 
      اذج عن بيانات عصام العطار يف أول األحداث 4م وثيقة رق
 نص املشروع الذي قدمه اإلخوان كمسودة جلبهة وطنية مع  5وثيقة رقم 

        األحزاب املرتدة ، النقال العشرة 
    بيان املفاصلة الذي انسجب  مبوجبه الطليعة من الوفاق 1وثيقة رقم 
    من بغداد إبان محاة واحلمالت بيانات اإلخوان املذاعة  1وثيقة رقم 
     بيان اإلخوان حلصار عدنان بعد محاة نشر يف اجملتمع 9وثيقة رقم 
     بيان الطليعة رداً على اإلخوان يف جريدة اللواء األردنية  8وثيقة رقم 
   نص بنود ميثاق التىال  الوط  بني اإلخوان واألحزاب املرتدة 71وثيقة رقم 
   حممد قط -األلباين -ابن باز -ص فتاوى العلماء يف  رمي التىال ن 77وثيقة رقم 
      بيان اإلخوان حول األحداث بعد محاة 72وثيقة رقم 
    مقتطفات من مقابلة سعد الدين مع بلة الوطن العريب 73وثيقة رقم 
      وذج من إعالم التىال  الوط  املنىرم  74وثيقة رقم 
 ان الذي وزعته قيادة من تبقى من الطليعة بعد اعتقال نص البي 75وثيقة رقم 
   عدنان وانزالق بعخ عناصر وقيادي الطليعة لعملية صلح فاشلة مع العدو 

   نص مطال  اإلخوان يف مفاوضات الصلح مع النظام النصريي 71وثيقة رقم 
 



  

 

 الباب  األول

 ســوريا الشام 

 الباب األول : 

 بالد الشام :  أوالً :

املنطقنينينينية الواقعنينينينية بنينينينيني جبنينينينيال األناضنينينينيول )تركينينينينيا( بنينينينياالً وبنينينينيني جزينينينينيرة العنينينينيرب جنوبنينينينياً وبنينينينيني بنينينينيالد العنينينينيراق شنينينينيرقاً والبىنينينينير األبنينينينييخ هنينينينيي 
املتوسنينينينيني  غربنينينينينياً حينينينينينيث متتنينينينينيد يف جنوهبنينينينينيا الغنينينينينيريب لتشنينينينينيمل جنينينينينيزءاً منينينينينين صنينينينينيىراء سنينينينينييناء. وميكنينينينينين القنينينينينيول حسنينينينيني  املصنينينينينيطلىات السياسنينينينينيية 

 لبنان واألردن وفلسطني وصىراء سيناء بشكل عام.اجلغرافية املعاصرة أهنا تضم كاًل من سوريا و 

وقنينينينينينينيد   فنينينينينينينيتح هنينينينينينينيذه النينينينينينينيبالد ودخلهنينينينينينينيا اإلسنينينينينينينيالم وأزيلنينينينينينيني  عنهنينينينينينينيا سنينينينينينينيلطة النينينينينينينيروم يف عهنينينينينينينيد الراشنينينينينينينيدين أيب بكنينينينينينينير وعمنينينينينينينير رضنينينينينينينيي اهلل 
عنهمنينينينينيا، فنينينينينيروت أرضنينينينينيها دمنينينينينياء الصنينينينينيىابة والتنينينينينيابعني رضنينينينينيوان اهلل تعنينينينينياىل علنينينينينييهم حنينينينيني  اسنينينينينيتت  أمنينينينينير اإلسنينينينينيالم فيهنينينينينيا وأصنينينينينيبى  واحنينينينينيدة 

ضنينينينينينيرات ا الفنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية علنينينينينينيى منينينينينينير العصنينينينينينيور. فسنينينينينينيا   بنينينينينينيدورها احلضنينينينينينياري يف ،تلنينينينينيني  وجوهنينينينينينيه العلمينينينينينينية والدينينينينينينينية منينينينينينين أهنينينينينينيم حا
الزاخنينينينينينينير يف كنينينينينينينيل اجملنينينينينينينياالت. كمنينينينينينينيا كاننينينينينينيني  قلعنينينينينينينية اإلسنينينينينينينيالم الرئيسنينينينينينينيية النينينينينينينيب والسياسنينينينينينينيية واألدبينينينينينينينية والفنينينينينينينينية .. وحفنينينينينينينيل تارخيهنينينينينينينيا بالعطنينينينينينينياء 

غنينينينينيريهم. ومنينينينينياتزال واحنينينينينيدة منينينينينين أهنينينينينيم قنينينينينيالع اإلسنينينينينيالم وجبهنينينينينية تتنينينينينيار وصنينينينينيليبيني و  صنينينينينيدت عننينينينينيه عنينينينينيزوات الغنينينينينيزاة علنينينينينيى منينينينينير العصنينينينينيور منينينينينين 
رئيسنينينينيية يف صنينينينيراعه التنينينينيارخيي منينينينيع اليهنينينينيود النينينينيذين شنينينينيغلوا قطعنينينينية منينينينين أهنينينينيم وأقنينينينيدس أراضنينينينيي املسنينينينيلمني. وسنينينينيتبقى بنينينينيالد الشنينينينيام كمنينينينيا قنينينينيدر 

نبيننينينينينيا الصنينينينينيالة  اهلل تعنينينينينياىل هلنينينينينيا إىل أن تكنينينينينيون هبنينينينينيا امللىمنينينينينية الكنينينينينيربى بنينينينينيني املسنينينينينيلمني واليهنينينينينيود، بنينينينينيني املنينينينينيؤمنني ونبيننينينينينيا عيسنينينينينيى علينينينينينيه وعلنينينينينيى
 والسالم وبني الدجال على ما أخربنا الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم.

تعنينينينينييش يف بنينينينينيالد الشنينينينينيام اآلن غالبينينينينينية سنينينينينياحقة منينينينينين املسنينينينينيلمني إىل جاننينينينيني  أقلينينينينينيات أخنينينينينيرى كالنصنينينينينيارى واليهنينينينينيود األصنينينينينيليني، باإلضنينينينينيافة لشنينينينينيراذم 
 والدروز واإلمساعيلية واليزيدية )عبدة الشيطان(.من الفرق الدينية املنىرفة عن اإلسالم وا ارجة عنه كالنصريية 

 هذا باإلضافة إىل الصهاينة الغزاة الذين حيتلون عموم بالد فلسطني وجزءاً من سوريا ولبنان.
إن تعنينينينينينيدد الرتكيبنينينينينينيات الدينينينينينينينية والعرقينينينينينينية والسياسنينينينينينيية فيهنينينينينينيا وتنينينينينينيداخلها حنينينينينيني  مسينينينينينيني  باملنطقنينينينينينية الفسيفسنينينينينينيائية أثنّينينينينينير كثنينينينينينيرياً يف تسلسنينينينينينيل األحنينينينينينيداث 

ر أحابينينينينينيل ومنينينينينيؤامرات أعنينينينينيداء اإلسنينينينينيالم، بفضنينينينينيل منينينينينيا لعبتنينينينينيه تلنينينينيني  األقلينينينينينيات والكتنينينينينيل السياسنينينينينيية املنىرفنينينينينية ومنينينينينيا قدمتنينينينينيه منينينينينين عنينينينينيون ألعنينينينينيداء وتطنينينينينيو 
 اإلسالم على مر العصور.

 



  

 ثانيا: فضل بالد الشام وبشائر الرسول عليه الصالة والسالم فيها: 

ننينينينينينيا ينينينينينينيديننا احلنينينينينينيني  جيعلننينينينينينيا ال نفنينينينينينيرق بنينينينينينيني أر  إسنينينينينينيالمية جينينينينينينيدر بننينينينينينيا هننينينينينينيا وقبنينينينينينيل البنينينينينينيدء يف هنينينينينينيذه الفقنينينينينينيرة لفنينينينينيني  النظنينينينينينير إىل أن إميان
وأخنينينينينيرى، وبنينينينينيني مسنينينينينيلم شنينينينينيامي وآخنينينينينير مصنينينينينيري أو تركنينينينينيي، فاإلسنينينينينيالم دينينينينينين عنينينينينياملي ال فضنينينينينيل فينينينينينيه لعنينينينينيريب علنينينينينيى أعجمنينينينينيي إال بنينينينينيالتقوى، 
وأر  اإلسنينينينينيالم كلهنينينينينيا حنينينينينيرام علنينينينينيى أعدائنينينينينيه، ولقنينينينينيد كنينينينينيان لبقنينينينينياع إسنينينينينيالمية عدينينينينينيدة وشنينينينينيعوب إسنينينينينيالمية ،تلفنينينينينية األصنينينينينيول شنينينينينيرم النينينينينيدفاع 

 ديب والف  على مر العصور.سالم والذود عن حياضه واملسا ة يف تراثه الدي  والعلمي واألعن اإل
ولعنينينينينيل مثنينينينينيال حممنينينينينيد الفنينينينينياتح الرتكنينينينينيي وصنينينينينيالح النينينينينيدين الكنينينينينيردي وكثنينينينينيري غنينينينينيريهم منينينينينين قنينينينينيادة شنينينينينيعوب إسنينينينينيالمية شنينينينيني  خنينينينينيري مثنينينينينيال علنينينينينيى 

 ذل ، وما مثال إخواننا األفغان وحنن يف القرن العشرين عنا ببعيد.
فهنينينينينينيوم جينينينينينيني  أن يكنينينينينينيون وازعنينينينينينيا ألهنينينينينينيل كنينينينينينيل بلنينينينينينيد وسنينينينينينيكان كنينينينينينيل ثغنينينينينينير منينينينينينين ثغنينينينينينيور اإلسنينينينينينيالم أن يهبنينينينينينيوا لينينينينينينيؤدوا دورهنينينينينينيم يف إن هنينينينينينيذا امل

خدمنينينينينينية اإلسنينينينينينيالم والتعنينينينينينياون منينينينينينيع إخنينينينينينيواهنم علنينينينينينيى بعنينينينينينيد النينينينينينيدار واملنينينينينينيزار إلعنينينينينينيادة بنينينينينينيده النينينينينينيذي بشنينينينينينيرنا الصنينينينينينيادق صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم 
ن، ومنينينينينينيا إشنينينينينيارتنا لربكنينينينينينية وفضنينينينينيل بنينينينينينيالد الشنينينينينيام إال تربكنينينينينينيا بعودتنينينينينيه، وبقينينينينينينيام ا الفنينينينينية الراشنينينينينينيدة بعنينينينينيد حكومنينينينينينيات العسنينينينيني  واجلنينينينينينيور والطغينينينينينيا

بكنينينينينينيالم اهلل تعنينينينينينياىل وتيمننينينينينينيا بكنينينينينينيالم سنينينينينينييدنا حممنينينينينينيد صنينينينينينيلى النينينينينينيه علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم، وهنينينينينينيذا حنينينينينينيق فكمنينينينينينيا قينينينينينينيل فنينينينينينيإن هلل خنينينينينينيواإل يف األمكننينينينينينية 
 واألزمنة واألشخاإل.

لى اهلل فقنينينينينيد اختنينينينينيار اهلل منينينينينينين األمنينينينينيم العنينينينينينيرب حلمنينينينينيل رسنينينينينيالته، ومنينينينينينين العنينينينينيرب قنينينينينينيريش، ومنينينينينين قنينينينينيريش هاشنينينينينينيم ومنينينينينين هاشنينينينينينيم حممنينينينينيدا صنينينينينيني
علينينينينينيه وسنينينينينيلم )كمنينينينينيا يف احلنينينينينيديث(. وهنينينينينيذا اختينينينينينيار تكلينينينينيني  خ تشنينينينينيري  كمنينينينينيا فضنينينينينيل مكنينينينينية واملديننينينينينية علنينينينينيى غريهنينينينينيا منينينينينين البقنينينينينياع وخنينينينينيص 

 الشام بالربكة الب ذكر وخص أخرى مبا شاء وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء على علم وحكمة منه عز وجل.
سنينينينينينيلمي هنينينينينينيذه النينينينينينيبالد ومنينينينينينين حنينينينينينيوهلم وسنينينينينينيائر املسنينينينينينيلمني ألن فمنينينينينينيا ننينينينينينيذكره منينينينينينين فضنينينينينينيل الشنينينينينينيام وبركتهنينينينينينيا هنينينينينينيو تنينينينينينييمن وبركنينينينينينية، وإيعنينينينينينياز مل

 يأخذ كل دوره ويتىمل مسؤوليته، فهي مزية تكلي  قبل أن تكون مزية تشري .
ذكنينينينينير شنينينينينييا اإلسنينينينينيالم ابنينينينينين تيمينينينينينية رمحنينينينينيه اهلل يف مناقنينينينيني  الشنينينينينيام وأهلنينينينينيه منينينينينيا نقتطنينينينيني  مننينينينينيه منينينينينيا يلنينينينينيي: )ثبنينينينيني  للشنينينينينيام وأهلنينينينينيه مناقنينينينيني  

عتمدتنينينينينيه يف  ضيضنينينينينيي للمسنينينينينيلمني علنينينينينيى غنينينينينيزو التتنينينينينيار، وأمنينينينينيري هلنينينينينيم بلنينينينينيزوم دمشنينينينينيق بالكتنينينينينياب والسنينينينينينة وآثنينينينينيار العلمنينينينينياء وهنينينينينيي أحنينينينينيد منينينينينيا ا
 م وتثبي  العسكر الشامي فيه...اوهني هلم عن الفرار إىل مصر، واستدعائي للعسكر املصري إىل الش

   كة الش م 
 وهذه املناق  هي أمور أحدها الربكة فيه، وقد ثب  ذل  خبمس آيات من كتاب اهلل تعاىل:

عنينينينينينينياىل يف قصنينينينينينينية موسنينينينينينينيى: قوأورثننينينينينينينيا القنينينينينينينيوم النينينينينينينيذين كنينينينينينينيانوا يستضنينينينينينينيعفون مشنينينينينينينيارق األر  ومغارهبنينينينينينينيا النينينينينينينيب باركننينينينينينينيا فيهنينينينينينينيا قولنينينينينينينيه ت - 7
[ ومعلنينينينينيوم أن بنينينينيني  إسنينينينينيرائيل إ نينينينينيا أورثنينينينينيوا مشنينينينينيارق أر  731ومتنينينينيني  كلمنينينينينية ربنينينينيني  احلسنينينينينيىن علنينينينينيى بنينينينينيني إسنينينينينيرائيل مبنينينينينيا صنينينينينيربوا   األعنينينينينيرام 

 الشام ومغارهبا بعد أن غرق فرعون يف اليم.
إلسنينينينينينيراء: قسنينينينينينيبىان النينينينينينيذي أسنينينينينينيرى بعبنينينينينينيده لنينينينينينييال منينينينينينين املسنينينينينينيجد احلنينينينينينيرام إىل املسنينينينينينيجد األقصنينينينينينيى النينينينينينيذي باركننينينينينينيا قولنينينينينينيه يف قصنينينينينينية ا - 2

 [ . وهو وصوله صلى اهلل عليه وسلم أر  الشام.7حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصري   اإلسراء 
لوطللللل  ألللللللي ا رك ال للللل    ركيللللل   } أراد ا  لللللا كجلللللما فجسريللللل ين ا و للللل       ججيللللل     وقولنينينينينيه تعنينينينينياىل يف قصنينينينينية إبنينينينينيراهيم - 3

 [. ومعلوم أن إبراهيم  اه اهلل ولوطا إىل أر  االم من أر  اجلزيرة والعراق.17-11 األنبياء فجه  لرس لمج { 



  

  }  ل لللللرجم ي الللللل  ر   ألللللفة اجللللل ي  للللل ف   ألللللللي ا رك ال للللل    اكيللللل  فجهللللل   كيللللل    للللل   للللل   رملللللج {وقولنينينينينيه تعنينينينينياىل - 4
 إىل أر  الشام الب فيها أللكو سليمان. [ وإ ا كان  جتري97 األنبياء 
} جسريلللل   جلللليهن   للللج  الكلللل ه ال لللل    ركيلللل  فجهلللل  سلللل ه  لللل ي    سللللمر   فجهلللل  ال للللج   للللج  ا وقولنينينينيه تعنينينينياىل يف قصنينينينية سنينينينيبأ  - 5

[.وهنينينينينيو منينينينينيا كنينينينينيان بنينينينينيني النينينينينييمن مسنينينينينياكن سنينينينينيبأ وبنينينينينيني قنينينينينيرى الشنينينينينيام منينينينينين العمنينينينينيارة القدمينينينينينية كمنينينينينيا ذكنينينينينير 79 سنينينينينيبأ  لجللللل ل   أ  فللللل   فيلللللج {
 العلماء.
ه مخسنينينينينينية نصنينينينينينينيوإل حينينينينينينيث ذكنينينينينينينير اهلل تعنينينينينينياىل أر  الشنينينينينينيام يف هجنينينينينينينيرة إبنينينينينينيراهيم إليهنينينينينينينيا ومسنينينينينينيرى الرسنينينينينينيول إليهنينينينينينينيا، وانتقنينينينينينيال بنينينينينينيني  فهنينينينينينيذ

إسنينينينيرائيل إليهنينينينيا، وأللكنينينينية سنينينينيليمان هبنينينينيا ومسنينينينيري سنينينينيبأ إليهنينينينيا، ووصنينينينيفها بأهننينينينيا األر  النينينينيب باركننينينينيا فيهنينينينيا، وأيضنينينينيا فيهنينينينيا الطنينينينيور النينينينيذي كلنينينينيم 
وفيهنينينينينينيا املسنينينينينينيجد األقصنينينينينينيى ومنهنينينينينينيا  } ال للللللج   الز  للللللوي  طللللللور  للللللجيج { اهلل علينينينينينينيه موسنينينينينينيى والنينينينينينيذي أقسنينينينينينيم اهلل بنينينينينينيه يف سنينينينينينيورة الطنينينينينينيور 

مبعنينينينينينيث أنبينينينينينينياء بنينينينينيني  إسنينينينينينيرائيل، وإليهنينينينينينيا هجنينينينينينيرة إبنينينينينينيراهيم، وإليهنينينينينينيا مسنينينينينينيرى نبيننينينينينينيا صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم، ومنهنينينينينينيا معراجنينينينينينيه، وهبنينينينينينيا ملكنينينينينينيه 
ملنصنينينينينيورة إىل قينينينينينيام السنينينينينياعة وعمنينينينينيود ديننينينينينيه وكتابنينينينينيه والطائفنينينينينية املنصنينينينينيورة منينينينينين أمتنينينينينيه، وإليهنينينينينيا احملشنينينينينير واملعنينينينينياد، ومنينينينينين ذلنينينينيني  أن هبنينينينينيا الطائفنينينينينية ا

النينينينيب ثبنينينيني  فيهنينينينيا احلنينينينيديث يف الصنينينينيىاح منينينينين حنينينينيديث معاوينينينينية وغنينينينيريه لال تنينينينيزال طائفنينينينية منينينينين أمنينينينيب  نينينينياهرين علنينينينيى احلنينينينيق ال يضنينينينيرهم منينينينين 
خنينينينينيالفهم وال منينينينينين خنينينينينيذهلم حنينينينيني  تقنينينينينيوم السنينينينينياعةل وقنينينينينيال أمحنينينينينيد بنينينينينين حنبنينينينينيل: أهنينينينينيل املغنينينينينيرب هنينينينينيم أهنينينينينيل الشنينينينينيام وهنينينينينيو كمنينينينينيا قنينينينينيال لنينينينينيوجهني، 

ن أهننينينينينينيم أهنينينينينينيل الشنينينينينينيام، وثانيهمنينينينينينيا أن لغنينينينينينية الننينينينينيني  صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم وأهنينينينينينيل مدينتنينينينينينيه يف أهنينينينينينيل أحنينينينينينيد ا: أن يف سنينينينينينيائر احلنينينينينينيديث بينينينينينينيا
املشنينينينينيرق هنينينينينيم أهنينينينينيل  نينينينينيد والعنينينينينيراق، وكنينينينينيان أهنينينينينيل املديننينينينينية يسنينينينينيمون األوزاعنينينينينيي إمنينينينينيام أهنينينينينيل املغنينينينينيرب، ويسنينينينينيمون الثنينينينينيوري شنينينينينيرقيا ومنينينينينين أهنينينينينيل 

، واسنينينينينينينيتدل أبنينينينينينينيو داوود يف سنينينينينينينيننه علنينينينينينينيى الشنينينينينينينيرق، ومنينينينينينينين ذلنينينينينينيني  أهننينينينينينينيا خنينينينينينينيرية اهلل يف األر  وأن أهلهنينينينينينينيا خنينينينينينينيرية اهلل وخنينينينينينينيرية أهنينينينينينينيل األر 
 ذل  حبديث كثري مثل:

لحنينينينينينينيديث عبنينينينينينينيد اهلل بنينينينينينينين حوالنينينينينينينية األزدي عنينينينينينينين الننينينينينينيني  صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينيه وسنينينينينينينيلم قنينينينينينينيال: سنينينينينينينيتجندون أجننينينينينينينيادا جننينينينينينينيدا بالشنينينينينينينيام وجننينينينينينينيدا 
بنينينينينياده، بنينينينيالعراق، فقنينينينيال احلنينينينيوا : ينينينينيا رسنينينينيول اهلل اخنينينينيرت   ؟ قنينينينيال: علينينينيني  بالشنينينينينيام فإهننينينينيا خنينينينيرية اهلل منينينينين أرضنينينينيه جيتنينينيني  إليهنينينينيا حزبنينينينيه منينينينين ع

فمنينينينينينين أل فليلىنينينينينينيق بيمننينينينينينيه وليسنينينينينينيق منينينينينينين غنينينينينينيدره، فنينينينينينيإن اهلل تكفنينينينينينيل   بالشنينينينينينيام وأهلنينينينينينيهل أخرجنينينينينينيه أمحنينينينينينيد والطىنينينينينينياوي يف مشنينينينينينيكل اآلثنينينينينينيار 
وكنينينينينيان احلنينينينينيوا  راوي احلنينينينينيديث يقنينينينينيول: منينينينينين تكفنينينينينيل اهلل بنينينينينيه فنينينينينيال ضنينينينينييعة علينينينينينيه ومنينينينينين ذلنينينينيني  أن مالئكنينينينينية النينينينينيرمحن باسنينينينينيطة أجنىتهنينينينينيا علنينينينينيى 

ومنينينينينين ذلنينينينينيني  أن عمنينينينينينيود اإلسنينينينينيالم يف الشنينينينينينيام كمنينينينينينيا قنينينينينيال الننينينينينيني  صنينينينينينيلى اهلل 1الشنينينينينيام كمنينينينينينيا يف الصنينينينينيىيح منينينينينينين حنينينينينينيديث عبنينينينينيد اهلل بنينينينينينين عمنينينينينينير
علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم:لوعقر دار املنينينينينينيؤمنني يف الشنينينينينينيامل أخرجنينينينينينيه أمحنينينينينينيد وابنينينينينينين سنينينينينينيعد يف الطبقنينينينينينيات والنبنينينينينينيوي يف ،تصنينينينينينير املعجنينينينينينيم وغنينينينينينيريه انتهنينينينينينيى  

 كالم شيا اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
 2ا منها:كما ذُكر يف الشام وأهله وفضله طائفة من األحاديث ننقل بعض

عنينينينينين ابنينينينينين عمنينينينينير رضنينينينينيي اهلل عنهمنينينينينيا قنينينينينيال قنينينينينيال رسنينينينينيول صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم: إين رأينينينينيني  عمنينينينينيود الكتنينينينينياب انتنينينينينيزع منينينينينين  نينينينيني   - 7
وسنينينينينياد  فنظنينينينينيرت فنينينينينيإذا هنينينينينيو ننينينينينيور سنينينينينياطع عمنينينينينيد بنينينينينيه إىل الشنينينينينيام، أال إن اإلمينينينينينيان يف الشنينينينينيام إذا وقعنينينينيني  الفنينينينيني  حنينينينينيديث صنينينينينيىيح أخرجنينينينينيه 

 احلاكم وأبو نعيم يف احللية.

                                                           
ذكنينينينير الشنينينينييا األلبنينينينياين أننينينينيه صنينينينيىيح وإن كنينينينيان لنينينينييس منينينينين حنينينينيديث عبنينينينيد اهلل وإ نينينينيا منينينينين حنينينينيديث زينينينينيد بنينينينين ثابنينينيني  قنينينينيال: كننينينينيا عننينينينيد رسنينينينيول اهلل صنينينينيلى اهلل علينينينينيه وسنينينينيلم  1

  ، قال ألن مالئكة الرمحن باسطة أجنىتها عليها.نؤل  الرقاع فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ل طول للشامل فقلنا ألي ذل  يا رسول اهلل
 اعتمدنا على ضريج األحاديث على كتاب فضائل الشام ودمشق للربعي ومناق  الشام وأهله البن تيمية .  قيق األلباين. 2



  

يف مسنينينينينينده عنينينينينين شنينينينينيعبة عنينينينينين معاوينينينينينية مرفوعنينينينينيال إذا فسنينينينينيد أهنينينينينيل الشنينينينينيام فنينينينينيال خنينينينينيري فنينينينينييكم، ال تنينينينينيزال طائفنينينينينية أخنينينينينيرج الطياليسنينينينينيي  - 2
 من أمب منصورين ال يضرهم من خذهلم ح  تقوم الساعةل كذل  أخرجه الرتمذي من طريقه وقال حسن صىيح.

آخنينينينينينينير الزمنينينينينينينيان منينينينينينينين  :سنينينينينينينيتخرج ننينينينينينينيار يف  عنينينينينينينين سنينينينينينينيامل بنينينينينينينين عبنينينينينينينيد اهلل عنينينينينينينين أبينينينينينينينيه رضنينينينينينينيي اهلل عننينينينينينينيه قنينينينينينينيال:ل قنينينينينينينيال رسنينينينينينينيول اهلل  - 3
حضنينينينينيرموت  شنينينينينير الننينينينينياس لقلننينينينينيا فبمنينينينينياذا تأمرننينينينينيا ينينينينينيا رسنينينينينيول اهلل ؟ قنينينينينيال علنينينينينييكم بالشنينينينينيامل حنينينينينيديث صنينينينينيىيح أخرجنينينينينيه أمحنينينينينيد والرتمنينينينينيذي يف 

 الف  وصىىه ابن حبان يف صىيىه.
قنينينينينينينينيال: فسنينينينينينينينيطال املسنينينينينينينينيلمني ينينينينينينينينيوم امللىمنينينينينينينينية يف الغوطنينينينينينينينية إىل جاننينينينينينينيني   عنينينينينينينينين أيب النينينينينينينينيدرداء رضنينينينينينينينيي اهلل عننينينينينينينينيه أن رسنينينينينينينينيول اهلل   - 4
يقنينينينينينيول: ينينينينينينيوم امللىمنينينينينينية الكنينينينينينيربى، فسنينينينينينيطال  قنينينينينينيال هلنينينينينينيا دمشنينينينينينيق منينينينينينين قلنينينينينيني  منينينينينينيدائن الشنينينينينينيام ويف رواينينينينينينية ثانينينينينينينية: مسعنينينينينيني  الننينينينينيني   مديننينينينينينية ي

املسنينينينينينيلمني بنينينينينينيأر  يقنينينينينينيال هلنينينينينينيا الغوطنينينينينينية، فيهنينينينينينيا مديننينينينينينية يقنينينينينينيال هلنينينينينينيا دمشنينينينينينيق خنينينينينينيري مننينينينينينيازل املسنينينينينينيلمني يومانينينينينينيذ صنينينينينينيىيح أخرجنينينينينينيه أبنينينينينينيو داوود 
 واحلاكم وأمحد قال احلاكم صىيح اإلسناد ووافقه الذه .

يقنينينينينيول يننينينينينيزل عيسنينينينينيى بنينينينينين منينينينينيرمي عليهمنينينينينيا السنينينينينيالم عننينينينينيد املننينينينينيارة  أوس بنينينينينين أوس الثقفنينينينينيي رضنينينينينيي اهلل عننينينينينيه مسنينينينينيع الرسنينينينينيول  عنينينينينين  -5
 البيضاء شرقي دمشقل صىيح أخرجه الطرباين وله شواهد من روايات أخرى.

ن يقنينينينينينيول: إذا وقعنينينينينينيني  املالحنينينينينينينيم بعنينينينينينيث اهلل منينينينينينينين دمشنينينينينينيق بعثنينينينينينينيا منينينينينينيني عنينينينينينين أيب هرينينينينينينينيرة رضنينينينينينيي اهلل عننينينينينينينيه أننينينينينينينيه مسنينينينينينيع رسنينينينينينينيول اهلل   - 1
 املوا  أكرم العرب فرسا وأجودهم سالحا، يؤيد اهلل هبم الدين لحسن أخرجه ابن ماجة واحلاكم . أ.هني.

 ثالثا: سوريا بين الماضي و الحاضر 

/ والنينينينينينينيب متنينينينينينيني  بنينينينينينينيني 7871سنينينينينينينيوريا الشنينينينينينينيام هنينينينينينينيي املنطقنينينينينينينية احملنينينينينينينيددة سياسنينينينينينينييا )وحسنينينينينينيني  اتفاقينينينينينينينيات سنينينينينينينيايكس بيكنينينينينينينيو املشنينينينينينينيؤومة /
ان احلنينينينينينيرب العاملينينينينينينية األوىل والنينينينينينيب تناهبنينينينينيني  مبوجبهنينينينينينيا هاتنينينينينينيان النينينينينينيدولتان االسنينينينينينيتعماريتان معظنينينينينينيم بنينينينينينيالد احملتلنينينينينينيني الفرنسنينينينينينييني واالنكلينينينينينينيز إبنينينينينيني

املشنينينينينينيرق اإلسنينينينينينيالمي(، هنينينينينينيي املنطقنينينينينينية الواقعنينينينينينية بنينينينينينيني تركينينينينينينيا بنينينينينينياال والعنينينينينينيراق شنينينينينينيرقا واألردن وفلسنينينينينينيطني جنوبنينينينينينيا ولبننينينينينينيان والبىنينينينينينير األبنينينينينينييخ 
( وتعنينينينينينينيداد السنينينينينينينيكن واأل ينينينينينينينية االقتصنينينينينينينيادية ²مكنينينينينينيني795.111غربنينينينينينينيا. هنينينينينينينيي الدولنينينينينينينية األكنينينينينينينيرب منينينينينينينين دول بنينينينينينينيالد الشنينينينينينينيام نظنينينينينينينيرا للمسنينينينينينينياحة)

والتارخيينينينينينية والسياسنينينينينيية عاصنينينينينيمتها دمشنينينينينيق ويتنينينينينيوزع معظنينينينينيم سنينينينينيكاهنا يف منينينينينيدن الشنينينينينيري  الشنينينينينيما  والغنينينينينيريب وحنينينينينيول املننينينينينياطق الزراعينينينينينية وهننينينينينير 
ملينينينينينينيون نسنينينينينينيمة( وتتنينينينينينيأل  الشنينينينينينيرحية السنينينينينينيكانية هلنينينينينينيذه املنطقنينينينينينية النينينينينينيب كاننينينينينيني   74ن )منينينينينينيالفنينينينينينيرات الشنينينينينينيهري، يقنينينينينينيرتب عنينينينينينيدد السنينينينينينيكان الينينينينينينيوم 

راع الشنينينينينينيرق والغنينينينينينيرب والطنينينينينينيامعني مننينينينينينيذ فجنينينينينينير التنينينينينينياريا وأينينينينينينيام الفنينينينينينيرس والرومنينينينينينيان وحنينينينينيني  اآلن، تتنينينينينينيأل  منينينينينينين منينينينينينيزيج عرقنينينينينينيي فينينينينينينيه حمنينينينينينيل صنينينينينيني
األرمنينينينينينينين(. أمنينينينينينيا منينينينينينينين -الشيشنينينينينينيان-الداغسنينينينينينينيتان -الشراكسنينينينينينية-األتنينينينينينينيراك -الرتكمنينينينينينيان -اآلشنينينينينينينيوريني -األكنينينينينينيراد -بعنينينينينينيخ التعقينينينينينينيد )العنينينينينينينيرب

( منينينينين النصنينينينينيارى  %1اإلضنينينينيافة إىل أقلينينينينينيات دينينينينينية تقنينينينينيدر حبنينينينيوا  )الناحينينينينية الدينينينينينية فتقطنهنينينينينيا أغلبينينينينية سنينينينينياحقة منينينينين املسنينينينينيلمني السنينينينينة ب
( منينينينينينينين النينينينينينينيدروز باإلضنينينينينينينيافة إىل عنينينينينينينيدة آالم منينينينينينينين كنينينينينينينيل منينينينينينينين اإلمساعيلينينينينينينينية واليزيدينينينينينينينية عبنينينينينينينيدة الشنينينينينينينييطان منينينينينينينيع %2( منينينينينينينين النصنينينينينينينيرييني)9%)

 آالم نسنينينينينيمة(. وكمنينينينينيا أسنينينينينيلفنا فقنينينينينيد كاننينينينيني  سنينينينينيوريا الشنينينينينيام وعاصنينينينينيمتها دمشنينينينينيق واحنينينينينيدة منينينينينين احلواضنينينينينير 5أقلينينينينينية يهودينينينينينية تقنينينينينيدر بنىنينينينينيو )
اإلسنينينينينينيالمية املشنينينينينينيعة إبنينينينينينيان املرحلنينينينينينية النينينينينينيب سنينينينينينييطرت فيهنينينينينينيا الدولنينينينينينية األموينينينينينينية واملراحنينينينينينيل النينينينينينيب تلنينينينينيني ، وال سنينينينينينييما أينينينينينينيام التتنينينينينينيار والصنينينينينينيليبني خ  
كاننينينينيني  كنينينينينيذل  أينينينينينيام ا الفنينينينينية العثمانينينينينينية، إىل أن سنينينينينيقط  بينينينينينيد احملتلنينينينينيني الفرنسنينينينينييني بعنينينينينيد سنينينينينيقول ا الفنينينينينية العثمانينينينينينية وكنينينينينيان ذلنينينينيني  عنينينينينيام 

، وشنينينينينينينينيهدت بعنينينينينينينينيده فنينينينينينينينيرتة شنينينينينينينينيديدة التقلنينينينينينينيني  والتعقينينينينينينينينيد سياسنينينينينينينينييا نتيجنينينينينينينينية 7841ام ، خ حصنينينينينينينينيل  علنينينينينينينينيى االسنينينينينينينينيتقالل يف عنينينينينينينيني7821
صنينينينينينينيراع الصنينينينينينينينائع االسنينينينينينينيتعمارية النينينينينينينيب خلفهنينينينينينينيا االسنينينينينينينيتعمار وراءه. فتنازعنينينينينينيني  السنينينينينينينيلطة أحنينينينينينينيزاب علمانينينينينينينينية وقومينينينينينينينية وإحلادينينينينينينينية وجتمعنينينينينينينيات 



  

العسنينينينينينينينيكرية  مصنينينينينينينينيلىية متضنينينينينينينينياربة األهنينينينينينينينيدام ،تلفنينينينينينينينية املشنينينينينينينينيارب، خ تلنينينينينينينيني  مرحلنينينينينينينينية أخنينينينينينينينيرى متينينينينينينينينيزت بتنينينينينينينينيوا  احلكومنينينينينينينينيات واالنقالبنينينينينينينينيات
 بشكل عجي .

ومنينينينينينيع مطلنينينينينينيع السنينينينينينيتينات متكننينينينينيني  أقلينينينينينينية منينينينينينين املغنينينينينينيامرين السياسنينينينينينييني والعسنينينينينينيكريني يرتأسنينينينينينيها حنينينينينينيزب البعنينينينينينيث العنينينينينينيريب االشنينينينينينيرتاكي منينينينينينين 
رت األقلينينينينينية النصنينينينينيريية الكنينينينينيافرة منينينينينين البعثينينينينينيني علنينينينينيى السنينينينينيلطة متامنينينينينيا و ىنينينينيني  يف طالوصنينينينينيول إىل السنينينينينيلطة، ومنينينينينيع مطلنينينينينيع السنينينينينيبعينات سنينينينينيي

احلكنينينينينينينينيم وهنينينينينينينينيي مسنينينينينينينينيتمرة إىل اآلن )وسنينينينينينينينينفرد للىقبنينينينينينينينية البعثينينينينينينينينية النصنينينينينينينينيريية فقنينينينينينينينيرة خاصنينينينينينينينية نظنينينينينينينينيرا  عنينينينينينينينيزل خصنينينينينينينينيومها عنهنينينينينينينينيا، وتفنينينينينينينينيردت يف
 أل يتها وعالقتها املباشرة مبيالد الثورة اإلسالمية اجلهادية يف سوريا. إن شاء اهلل( .

ية إن هنينينينينينيذه النينينينينينيوترية السنينينينينينيريعة منينينينينينين التقلبنينينينينينيات السياسنينينينينينيية عكسنينينينينيني  تنينينينينينيوترات معقنينينينينينيدة علنينينينينينيى كنينينينينينيل األصنينينينينينيعدة االجتماعينينينينينينية واالقتصنينينينينينياد
واحلضنينينينينيارية والفكرينينينينينينية، وخلفنينينينينيني  فنينينينينينيرزا كبنينينينينيريا يف هنينينينينينيذه الدولنينينينينينية علنينينينينينيى كنينينينينيل األصنينينينينينيعدة، وقنينينينينينيد زاد املوقنينينينينيني  تعقينينينينينيدا وكنينينينينينيذل  يف كنينينينينينيل بنينينينينينيالد 
املشنينينينينينيرق اإلسنينينينينينيالمي يف هنينينينينينيذه احلقبنينينينينينينية غنينينينينينيزو الصنينينينينينيهاينة لنينينينينينيبالد فلسنينينينينينينيطني واحنينينينينينيتالهلم إياهنينينينينينيا وإعالهننينينينينينيم دولنينينينينينينية إسنينينينينينيرائيل. كنينينينينينيذل  تعقنينينينينينينيد 

ن( والنينينينينينينيب أوجنينينينينينينيدها الفرنسنينينينينينينييون لتكنينينينينينينيون هلنينينينينينينيم ركينينينينينينينيزة اسنينينينينينينيتعمارية أكثنينينينينينينير فاعلينينينينينينينية نظنينينينينينينيرا )لبننينينينينينينيا النزاعنينينينينينينيات الطائفينينينينينينينية يف الدويلنينينينينينينية الصنينينينينينينيغرية
لرتكيبتهنينينينينيا الطائفينينينينينية والقومينينينينينية املعقنينينينينيدة العجيبنينينينينية، وحينينينينينيث تسنينينينينييطر عليهنينينينينيا أغلبينينينينينية ال إسنينينينينيالمية منينينينينين نصنينينينينيارى ودروز ونصنينينينينيرييني وروافنينينينينيخ 

بننينينينينينياء صنينينينينينيهيون القاضنينينينينينيي بإحاطنينينينينينية شنينينينينينييعة وغنينينينينينيريهم، ألنينينينينينيا خيلنينينينينينيق جنينينينينينيوا مرضنينينينينينييا يناسنينينينينيني  اجلرثومنينينينينينية االسنينينينينينيتعمارية ويتناسنينينينينيني  منينينينينينيع ،طنينينينينيني  أ
 الدولة اليهودية الناشاة بدويالت طائفية تكون هلا سياجا مهلهال.

 إذن أسفر الوضع اجلديد بعد احلرب العاملية األوىل عن تقسيم بالد الشام املباركة إىل مخسة أقسام:
 ارية.دولة سوريا وكان  أكربها وأغناها مبقومات الدولة سكانا واقتصادا ومعطيات حض - 7
دولنينينينينينية لبننينينينينينيان: وهنينينينينينيي دويلنينينينينينية صنينينينينينيغرية ال تزينينينينينينيد مسنينينينينينياحتها عنينينينينينين مسنينينينينينياحة حمافظنينينينينينية متوسنينينينينينيطة احلجنينينينينينيم منينينينينينين احملافظنينينينينينيات السنينينينينينيورية،  - 2

برتكينينينينينيني  سنينينينينينيكاين طنينينينينينيائفي معقنينينينينينيد ومبعطينينينينينينيات اقتصنينينينينينيادية ضنينينينينينيىلة   تفاديهنينينينينينيا بعنينينينينينيخ الشنينينينينينيذ بتوسنينينينينينييع حنينينينينينيدوده علنينينينينينيى حسنينينينينينياب اجلنينينينينينيوار 
دره حننينينينيو أربعنينينينية مالينينينينيني منينينينيواطن. )القنينينينياطن فينينينينيه منينينينينهم حننينينينيو وبتعنينينينيداد سنينينينيكاين قنينينيني !( ²كنينينينيم   71.111حنينينيني  بلنينينيني  حجمنينينينيه احلنينينينيا  حننينينينيو )
 مليونني ونص  مليون نسمة(

األردن: وهنينينينينينينيي دويلنينينينينينينية صنينينينينينينيىراوية صنينينينينينينيغرية ضنينينينينينينيعيفة االقتصنينينينينينينياد وتعنينينينينينينييش معزولنينينينينينينية عنينينينينينينين مننينينينينينينيابع ا نينينينينينينيريات يف اجلنينينينينينينيوار مفصنينينينينينينيولة  - 3
و أربعنينينينينينية مالينينينينينينيني بفضنينينينينينيل أسنينينينينينيالك )سنينينينينينيايكس بيكنينينينينينيو( الشنينينينينينيائكة. يسنينينينينينيطر عليهنينينينينينيا اجلنينينينينينيو القبلنينينينينينيي العشنينينينينينيائري ويبلنينينينينيني  عنينينينينينيدد السنينينينينينيكان حننينينينينيني

نسنينينينينينيمة منينينينينينينهم حننينينينينينيو ملينينينينينينيونني ونصنينينينينيني  ملينينينينينينيون فلسنينينينينينيطي  ننينينينينينيازح، الغالبينينينينينينية السنينينينينينياحقة منينينينينينين سنينينينينينيكاهنا منينينينينينين املسنينينينينينيلمني باإلضنينينينينينيافة إىل أقلينينينينينينية 
 مسيىية.
فلسنينينينينيطني: وهنينينينينيي حمصنينينينينيورة بنينينينينيني األردن والبىنينينينينير املتوسنينينينيني  وهنينينينينيي أراضنينينينينيي متيننينينينينية االقتصنينينينينياد، وقنينينينينيد سنينينينينييطر عليهنينينينينيا اليهنينينينينيود عنينينينينيرب  - 4

واحلنينينينينينيروب اإلقليمينينينينينينية وا ياننينينينينينيات العربينينينينينينية النينينينينينيب أدارهتنينينينينينيا احلكومنينينينينينيات املتتالينينينينينينية علنينينينينينيى املننينينينينينياطق اجملنينينينينينياورة.  سلسنينينينينينيلة منينينينينينين املنينينينينينيؤامرات العاملينينينينينينية
فشنينينينينينيرد معظنينينينينينيم الشنينينينينينيع  الفلسنينينينينينيطي  ومنينينينينينين بقنينينينينينيي منينينينينينينهم رزح  نينينينينيني  االحنينينينينينيتالل اليهنينينينينينيودي النينينينينينيذي يتمنينينينينينيدد سنينينينينينيرطانيا حننينينينينينيو اجلنينينينينينيوار كلمنينينينينينيا 

 سنى  الفرصة.
هنينينينينيي ملىقنينينينينية هبنينينينينيا. ونظنينينينينيرا أل يتهنينينينينيا بالنسنينينينينيبة لليهنينينينينيود صنينينينينيىراء سنينينينينييناء: وتقنينينينينيع جننينينينينيوب غنينينينينيرب فلسنينينينينيطني وبنينينينينيال شنينينينينيرق مصنينينينينير و  - 5

وبقنينينينينينينيوا فيهنينينينينينينيا حنينينينينينيني  اتفاقينينينينينينينية الصنينينينينينينيلح املنفنينينينينينينيرد منينينينينينينيع الطنينينينينينينياغوت القتينينينينينينينيل )أننينينينينينينيور  7811فقنينينينينينينيد أمتنينينينينينينيوا احتالهلنينينينينينينيا إبنينينينينينينيان مسنينينينينينينيرحية حنينينينينينينيرب 
 وما تالها. 7818السادات( حيث أعيدت مقابل صفقة مرحلية هامة لإلدارة املصرية عام 



  

هنينينينينينيود أصنينينينينينيبى  املنطقنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية اهلامنينينينينينية واحنينينينينينيدة منينينينينينين أكثنينينينينينير بنينينينينينيؤر التنينينينينينيوتر سنينينينينينيخونة يف وبفضنينينينينينيل هنينينينينينيذه األوضنينينينينينياع املناسنينينينينينيبة لبنينينينينيني  ي
 العامل.

 رابعا :سوريا والنكسة البعثية فاالحتالل النصيري

بعنينينينينيد أن   إنشنينينينينياء حنينينينينيزب البعنينينينينيث العنينينينينيريب االشنينينينينيرتاكي برعاينينينينينية اسنينينينينيتعمارية وصنينينينينيليبية وتأسنينينينينيس علنينينينينيى ينينينينينيد الصنينينينينيلي  )ميشنينينينينييل عفلنينينينينيق( 
منينينينينينينينين أبننينينينينينينينياء الطوائنينينينينينينيني  النصنينينينينينينينيرانية واألقلينينينينينينينينيات املرتنينينينينينينينيدة عنينينينينينينينين اإلسنينينينينينينينيالم باإلضنينينينينينينينيافة إىل بعنينينينينينينينيخ والنصنينينينينينينيريي )زكنينينينينينينينيي األرسنينينينينينينينيوزي( ولفينينينينينينينيني  

. ويبنينينينينينيدو أن 7841املرتنينينينينينيدين منينينينينينين أبننينينينينينياء املسنينينينينينيلمني منينينينينينين أمثنينينينينينيال أكنينينينينينيرم احلنينينينينينيوراين وصنينينينينينيالح البيطنينينينينينيار و  إعنينينينينينيالن تأسيسنينينينينينيه يف نيسنينينينينينيان 
جياورهنينينينيا هلنينينينيذا احلنينينينيزب املنينينينيارق، فنينينينيتم هلنينينينيم املخطنينينيني  االسنينينينيتعماري اليهنينينينيودي اسنينينينيتقر علنينينينيى إعطنينينينياء النينينينيدور ا ينينينينياين الفعنينينينيال يف املنطقنينينينية ومنينينينيا 

( يف سنينينينينيوريا حينينينينينيث آلنينينينيني  السنينينينينيلطة حلنينينينينيزب البعنينينينينيث وكنينينينينيذل  بنينينينينيالد العنينينينينيراق اجملنينينينينياورة وجينينينينينيدر بننينينينينيا هننينينينينيا 7813آذار  9ذلنينينينيني  بنينينينينيانقالب )
 أن نعطي نبذة ،تصرة عن هذا احلزب املارق.

 حزب البعث العريب االشرتاكي:
فينينينينينية ذات األطمنينينينينياع، باإلضنينينينينيافة إىل لفينينينينيني  منينينينينين املرتنينينينينيدين منينينينينين أبننينينينينياء هنينينينينيو جتمنينينينينيع يقنينينينينيوم بصنينينينينيورة أساسنينينينينيية علنينينينينيى أبننينينينينياء األقلينينينينينيات الطائ

املسنينينينينيلمني، وقنينينينينيد   إنشنينينينينيااه برعاينينينينينية يهودينينينينينية صنينينينينيليبية غنينينينينيدت معروفنينينينينية.  يطنينينينينيرح احلنينينينينيزب شنينينينينيعار الوحنينينينينيدة والقومينينينينينية العربينينينينينية ويتخنينينينينيذ منهنينينينينيا 
سنينينينينيالمي حنينينينينيول صنينينينينينما علينينينينينيه منينينينينيدار فكنينينينينيره وردتنينينينينيه، كمنينينينينيا هنينينينينيو حنينينينينيال معظنينينينينيم األحنينينينينيزاب النينينينينيب   إنشنينينينينيااها يف ،تلنينينينيني  أرجنينينينينياء النينينينينيوطن اإل

حينينينينينيث أن النينينينينينهج املطبنينينينينيق هنينينينينيو منينينينينيزيج غرينينينينيني   -نظرينينينينينيا طبعنينينينينيا-بدعنينينينينية القومينينينينينية والوطنينينينينينية، يننينينينينيادي احلنينينينينيزب بنينينينينيالنهج االشنينينينينيرتاكي اقتصنينينينينياديا 
 من الرأمسالية والدكتاتورية واالشرتاكية وغري ذل .

ملنطقنينينينينية وإن كنينينينينيان كمنينينينينيا يننينينينينيادي بالعلمانينينينينينية ويعلنينينينينين فصنينينينينيل النينينينينيدين عنينينينينين الدولنينينينينية، ويعتنينينينينيرب اإلسنينينينينيالم ديننينينينينيا شخصنينينينينييا كغنينينينينيريه منينينينينين أدينينينينينيان ا
ذا دور أوسنينينينيع علنينينينيى سنينينينيبيل كوننينينينيه تراثنينينينيا غنينينينيابرا بينينينينيدا، وبننينينينياء علنينينينيى ذلنينينيني  يتبنينينينيىن شنينينينيعار احلرينينينينية وتفسنينينينيريا خاصنينينينيا هلنينينينيا وهنينينينيي متنينينينيام الثنينينينيالوث 
البعثنينينينينيي اجلنينينينينيامع ألهنينينينينيدافهم )وحنينينينينيدة، حرينينينينينية، اشنينينينينيرتاكية(. وعلنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين شنينينينينيعار احلرينينينينينية املزعنينينينينيوم، فالسنينينينينيائد حينينينينينيث يسنينينينينييطر البعنينينينينيث 

منينينينينيا يعنينينينيني  هنينينينينيذا منينينينينين ا ننينينينينيق والكبنينينينيني  لكافنينينينينية االجتاهنينينينينيات الفكرينينينينينية والسياسنينينينينيية واحلزبينينينينينية، مهمنينينينينيا كنينينينينيان حكومنينينينينية احلنينينينينيزب الواحنينينينينيد، بكنينينينينيل 
طرحهنينينينينيا، ومل ينينينينينينج منينينينينين هنينينينينيذا حنينينينيني  الشنينينينينييوعية الوافنينينينينيدة وال حنينينينيني  األحنينينينينيزاب العلمانينينينينينية املارقنينينينينية األخنينينينينيرى واملتصنينينينينيارعة معنينينينينيه علنينينينينيى تنينينينينيو  دور 

حلنينينينيزب مهمنينينينيا تبنينينينيدل  الواجهنينينينية الديكتاتورينينينينية النينينينيب تتنينينينيواىل اإلسنينينينيالم. ولطاملنينينينيا كنينينينيان هنينينينيذا النينينينينهج هنينينينيو املتكنينينينيرر منينينينين هنينينينيذا ا بالعمالنينينينية وحنينينينير 
علنينينينينيى زعامتنينينينينيه. وملنينينينينين أراد مزينينينينينيدا منينينينينين االطنينينينينيالع علنينينينينيى أفكنينينينينيار هنينينينينيذا احلنينينينينيزب املشنينينينينيبوه الرجنينينينينيوع إىل بياناتنينينينينيه الصنينينينينيادرة يف مؤمتراتنينينينينيه القطرينينينينينية 

 القومية وعلى نظامه الداخلي والنشرات ا اصة به.
هم ومعاصنينينينينينيرهم علنينينينينينيى كفنينينينينينير هنينينينينينيذه األفكنينينينينينيار، وكفنينينينينينير حاملهنينينينينينيا مجلنينينينينينية وجينينينينينينيدر بالنينينينينينيذكر أننينينينينينيه ال خنينينينينينيالم بنينينينينينيني علمنينينينينينياء اإلسنينينينينينيالم قنينينينينينيدمي

. وهنينينينينينينيذا منينينينينينينيا أكدتنينينينينينينيه سنينينينينينينيرية احلنينينينينينينيزب السياسنينينينينينينيية ومنينينينينينينيا أورثنينينينينينينيه لإلسنينينينينينينيالم منينينينينينينين نكبنينينينينينينينيات 3وتفصنينينينينينينييال، وخبينينينينينينينيانتهم هلل ورسنينينينينينينيوله واملنينينينينينينيؤمنني 
ا يف ومصنينينينينيائ . والننينينينينيا ر يف خريطنينينينينية اإل نينينينينيازات الصنينينينينينيهيونية واالسنينينينينيتعمارية يف عهنينينينينيد هنينينينينيذا احلنينينينينيزب ينينينينينينيرى العجنينينينيني  ألنينينينينيا يؤكنينينينينيد منينينينينيا ذكرننينينينينيني

 شأن هذا التجمع اجلرثومي املسمى حزب البعث العريب االشرتاكي.

                                                           
 سيأ  بيان ذل  يف كتابنا الثاين )أحباث وأساسيات على طريق جهاد ثوري مسلح( إن شاء اهلل. 3



  

تنينينينينينيه منينينينينينين بعنينينينينينيخ أبننينينينينينياء املسنينينينينينيلمني وعلنينينينينينيى رأسنينينينينينيهم ه، وكاننينينينينيني  واج7813إذن اسنينينينينينيتلم احلنينينينينينيزب املنينينينينينيذكور السنينينينينينيلطة يف سنينينينينينيوريا يف آذار 
لالمتجانسنينينينينينية )حممنينينينينيد أمنينينينينينيني احلنينينينينينياف ( النينينينينيذي غنينينينينينيدا رئيسنينينينينينيا للجمهورينينينينينية آننينينينينينيذاك. واسنينينينينينيتمر الصنينينينينيراع داخنينينينينينيل احلنينينينينينيزب نفسنينينينينيه بنينينينينينيني الكتنينينينينينيل ا

منينينينينينين دروز ونصنينينينينينيريين ونصنينينينينينيارى. فكاننينينينينيني  كنينينينينينيل فنينينينينينيرتة تفنينينينينينيرز رجاهلنينينينينينيا وتتنينينينينينيواىل الواجهنينينينينينيات ويسنينينينينينيتمر النينينينينينينهج كمنينينينينينيا هنينينينينينيو وتسنينينينينينيتمر إ نينينينينينيازات 
إ نينينينينينينيازات املسنينينينينينينينيتفيد   أعنينينينينينينيداء اإلسنينينينينينينينيالم علنينينينينينينيى الصنينينينينينينينيعيد النينينينينينينيداخلي وعلنينينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد اجلنينينينينينينينيوار املنكنينينينينينينيوب بنينينينينينينينياالحتالل الصنينينينينينينيهيوين وكنينينينينينينينيذل

( حينينينينينينينيث أبعنينينينينينينيد أمنينينينينينينيني احلنينينينينينينياف  وزمرتنينينينينينينيه وجلنينينينينينينيؤوا 7811شنينينينينينينيبال  23انقنينينينينينينيالب )اإلمربينينينينينينينيا  منينينينينينينين خنينينينينينينيريات هنينينينينينينيذه النينينينينينينيبالد، إىل أن كنينينينينينينيان 
للعنينينينينيراق. )حينينينينينيث كنينينينينيان البعنينينينينيث حيكنينينينينيم أومنينينينينيا مسنينينينينيي باجلننينينينينياح اليمينينينينيني  أو جننينينينينياح العفالقنينينينينية هننينينينينياك( وآل احلكنينينينينيم ملنينينينينيا مسنينينينينيي باليسنينينينينيار البعثنينينينينيي 

لقنينينينينينيوي )صنينينينينينينيالح وتنينينينينينيرأس اجلمهورينينينينينينية مرتنينينينينينيد آخنينينينينينير منينينينينينين أبننينينينينينينياء املسنينينينينينيلمني هنينينينينينيو )النينينينينينيدكتور ننينينينينينيور النينينينينينينيدين األتاسنينينينينينيي( ولنينينينينينييىكم النصنينينينينينيريي ا
جدينينينينينيد( منينينينينين وراء السنينينينينيتار وكنينينينينيان جدينينينينينيد آننينينينينيذاك هنينينينينيو األمنينينينينيني العنينينينينيام للىنينينينينيزب. فنينينينينيزادت بشنينينينينيكل ملىنينينينينيون سنينينينينيلطة األقلينينينينينية النصنينينينينيريية يف 
احلنينينينينيزب واجلنينينينينييش والنينينينينيب كاننينينينيني  قنينينينينيد بنينينينينيدأت مننينينينينيذ عهنينينينينيد النينينينينيرئيس املنينينينينياجن أمنينينينينيني احلنينينينينياف . وبنينينينينيدأ مينينينينينيزان القنينينينينيوى ينينينينينيرجح بشنينينينينيكل ملمنينينينينيوس 

وباكتمنينينينينينينيال فصنينينينينينينيول  7811النينينينينينينيرئيس احلنينينينينينينيا  )حنينينينينينينياف  األسنينينينينينينيد( وحبلنينينينينينينيول عنينينينينينينيام  لصنينينينينينينياحل النصنينينينينينينيرييني بزعامنينينينينينينية وزينينينينينينينير النينينينينينينيدفاع يف حينهنينينينينينينيا
مسنينينينينيرحية حنينينينينيرب حزينينينينينيران يف كنينينينينيل منينينينينين سنينينينينيوريا بقينينينينينيادة البعنينينينينيث النصنينينينينيريي ويف مصنينينينينير بزعامنينينينينية الطنينينينينياغوت اهلالنينينينيني  )مجنينينينينيال عبنينينينينيد الناصنينينينينير( 

العسنينينينينيكرية بنينينينينيال  سنينينينينيفاح املسنينينينينيلمني يف أر  الكناننينينينينية ، تنينينينينيزعم النصنينينينينيرييون وأسنينينينينيدهم ا نينينينينيائن دور العمالنينينينينية وسنينينينينيلم اجلنينينينينيوالن قلعنينينينينية املشنينينينينيرق
كمنينينينينيا خسنينينينينير املصنينينينينيريون سنينينينينييناء وطورهنينينينينيا املقنينينينينيدس واسنينينينينيتىق النصنينينينينيرييون وأسنينينينينيدهم 4حنينينينينيرب بيعنينينينينيا كمنينينينينيا يعنينينينينيرم ذلنينينينيني  القاصنينينينينيي والنينينينينيداين 

ومنينينينينينينيا تنينينينينينياله ألنينينينينينينيا مسنينينينينينيي باحلركنينينينينينينية التصنينينينينينيىيىية، ومتنينينينينينيني  سنينينينينينييطرة واحنينينينينينينيتالل النصنينينينينينيرييني لسنينينينينينينيوريا  7811املكافانينينينينينية اليهودينينينينينينينية و  انقنينينينينينيالب 
أمنينينينينيا السنينينينينيؤال املنطقنينينينينيي   !سنينينينينييطرة الكفنينينينينيرة علنينينينينيى رقنينينينينياب املسنينينينينيلمني...نعم املسنينينينينيلمني  وأصنينينينينيبح حنينينينينياف  األسنينينينينيد رئيسنينينينينيا للجمهورينينينينينية ومتنينينينيني 

كينينينينيني  رضنينينينينيي املسنينينينينيلمون هبنينينينينيذا ؟ كينينينينيني  سنينينينينيك  زعمنينينينينيااهم وكبنينينينينيار علمنينينينينيائهم، وقنينينينينيادة حركنينينينينياهتم ؟ فلنينينينينيه بنينينينينيال آخنينينينينير للبىنينينينينيث سنينينينينييأ  إن 
 شاء اهلل.

ياسنينينينينينينينيية، حنينينينينينينيني  آل الوضنينينينينينينينيع وبنينينينينينينينيدأت سلسنينينينينينينينيلة التصنينينينينينينينيفيات واإلبعنينينينينينينينياد واحتكنينينينينينينينيار السنينينينينينينينيلطة العسنينينينينينينينيكرية واملدنينينينينينينينينية واالقتصنينينينينينينينيادية والس
حلكنينينينينينيم فانينينينينينيوي طنينينينينينيائفي نصنينينينينينيريي شنينينينينينيبه صنينينينينينينيرم باسنينينينينينيتخدام بعنينينينينينيخ كنينينينينينيالب املصنينينينينينياحل منينينينينينينين املرتنينينينينينيدين منينينينينينين أبننينينينينينياء املسنينينينينينيلمني املتمسنينينينينينينيكني 
بكذبنينينينينية البعنينينينينيث العنينينينينينيريب االشنينينينينيرتاكي، وجبهنينينينينينية األحنينينينينيزاب الوطنينينينينينينية بتمثينينينينينيل هنينينينينيش ذلنينينينينيني  احلنينينينينيزب النينينينينينيذي أصنينينينينيبح دخولنينينينينينيه إلزامينينينينينيا لنينينينينينيتلمس 

ل سنينينينيوريا منينينينين طائفنينينينية كنينينينيافرة متمنينينينيايزة عنينينينين املسنينينينيلمني ديننينينينيا وعرقنينينينيا ومسنينينينيكنا وحنينينيني  أسنينينينيباب عنينينينييش الكفنينينينيام النينينينيذليل، و  بنينينينيذل  احنينينينيتال
هلجنينينينينية، قضنينينينيني  تارخيهنينينينينيا معزولنينينينينية يف جباهلنينينينينيا عنينينينينين املسنينينينينيلمني مؤدينينينينينية دور ا ياننينينينينية املتابعنينينينينية للتتنينينينينيار مننينينينينيذ أينينينينينيام ابنينينينينين تيمينينينينينية رمحنينينينينيه اهلل تعنينينينينياىل 

ليهنينينينينينيود واإلمربيالينينينينينينية الشنينينينينينيرقية والغربينينينينينينية اآلن. وللصنينينينينينيليبيني أينينينينينينيام صنينينينينينيالح النينينينينينيدين رمحنينينينينينيه اهلل، ومنينينينينينين خ للفرنسنينينينينينييني منينينينينينين بعنينينينينينيدهم، ومنينينينينينين خ ل
أمنينينينينينيا العجنينينينينيني  ففنينينينينينيي أن املسنينينينينينينيلمني وعلمنينينينينينياءهم منينينينينينين ال يسنينينينينينينيمي هنينينينينينيذا احنينينينينينيتالال ألننينينينينينينيه منينينينينينين فانينينينينينية مواطننينينينينينينية تضنينينينينينيمها أسنينينينينينيالك )سنينينينينينينيايكس 
بيكنينينينينينينيو( النينينينينينينيب حنينينينينينينيددت حنينينينينينينيدود النينينينينينينيوطن القنينينينينينينيزم وحيمنينينينينينينيل أفرادهنينينينينينينيا اهلوينينينينينينينية السنينينينينينينيورية املمنوحنينينينينينينية منينينينينينينين قبنينينينينينينيل فرنسنينينينينينينيا مبوجنينينينينينيني  االسنينينينينينينيتقالل 

جينينينينينيدر بننينينينينيا أن نبنينينينينيدأ بتعنينينينينياري  حمنينينينينيددة ألمنينينينينية اإلسنينينينينيالم وأمنينينينينيم الكفنينينينينير  -وسنينينينينييأ  إن شنينينينينياء اهلل -ننينينينينيه لنينينينينيدخول احلنينينينينيوار اجلغرايف...ويبنينينينينيدو أ
ومننينينينينينينينيذ ذلنينينينينينينيني  الوقنينينينينينينيني  رزح الشنينينينينينينينيع  املسنينينينينينينينيلم  نينينينينينينيني   ،وللهوينينينينينينينينية، واالحنينينينينينينينيتالل وكينينينينينينينيني  يكنينينينينينينينيون منينينينينينينينين وجهنينينينينينينينية نظنينينينينينينينير اإلسنينينينينينينينيالم احلنينينينينينينينيني 

اإلسنينينينينينينيالم حنينينينينيني  يف جزئياتنينينينينينينيه، وحنينينينينينينيورب ي فنينينينينينينياق يف تصنينينينينينيرفاته احنينينينينينينيتالل اليهنينينينينينينيود ملسنينينينينينيلمي فلسنينينينينينينيطني. فىنينينينينينيورب ذاالحنينينينينينيتالل البشنينينينينينينيع النينينينينيني
املسنينينينينينيلمون حنينينينينيني  يف أسنينينينينينيباب معاشنينينينينينيهم، وانفجنينينينينينير احلقنينينينينينيد واللنينينينينينيؤم القرمطنينينينينينيي النصنينينينينينيريي احملتنينينينينينيل عننينينينينينيدما فنينينينينينيزع نفنينينينينينير منينينينينينين أبننينينينينينياء اإلسنينينينينينيالم 

                                                           
 ل اجلوالن )خليل مصطفى(راجع سقو  4



  

العظنينينينينييم للنينينينينيذود عنينينينينين حياضنينينينينيه، رافضنينينينينيني هنينينينينيذا النينينينينيذل وا ننينينينينيوع النينينينينيذي لنينينينينيزم ،تلنينينينيني  طبقنينينينينيات املسنينينينينيلمني وعلمنينينينينيائهم وقنينينينينيادهتم ردحنينينينينيا غنينينينينيري 
جرت الثنينينينينيورة اجلهادينينينينينية وانفجنينينينينير معهنينينينينيا اللنينينينينيؤم النصنينينينينيريي وعنينينينينيرم املسنينينينينيلمون منينينينينيا هنينينينينيي مظنينينينينياهر االحتالل...قتنينينينينيل قلينينينينينيل منينينينينين النينينينينيزمن. فنينينينينيانف

بعشنينينينينيرات األلنينينينينيوم، هنينينينينيدم للمسنينينينينياجد متزينينينينينيق للمصنينينينينياح ، انتهنينينينينياك للىرمنينينينينيات واألعنينينينينيرا ، ننينينينينيزع للىجنينينينينياب منينينينينين علنينينينينيى راوس احلرائنينينينينير 
وسنينينينينينييطرة الكفنينينينينينير إن مل يكنينينينينينين  املسنينينينينينيلمات، مالحقنينينينينينية كنينينينينينيل حنينينينينينير وصنينينينينينياح  ضنينينينينينيمري شنينينينينينيري ، منينينينينينياذا بعنينينينينينيد ..؟ وكينينينينينيني  يكنينينينينينيون االحنينينينينينيتالل

هكنينينينينيذا ..؟ وهكنينينينينيذا أصنينينينينيبى  الفكنينينينينيرة قابلنينينينينية للنقنينينينينياش اآلن بعنينينينينيد أن أعطنينينينينيى النصنينينينينيرييون النينينينينيدليل النينينينينيذي قنينينينينيد يلنينينينينيزم بعنينينينينيخ منينينينينين يسنينينينينيمون 
وجينينينينينينيدر بننينينينينينيا وعنينينينينينيدونا فانينينينينينية متمنينينينينينيايزة هلنينينينينينيا خصائصنينينينينينيها وتارخيهنينينينينينيا..أن ! علمنينينينينينياء املسنينينينينينيلمني حنينينينينيني  يصنينينينينينيدروا فتنينينينينينيواهم يف السياسنينينينينينيية الشنينينينينينيرعية

 ريية كمعتقد وأمة وتاريا وواقع.نعطي فكرة موجزة عن النص
_____________________ 
________________ 
___________ 

 خامسا: النصيرية، أمة، عقيدة، تاريخا، وحكم اإلسالم فيها:

 النصينيرينية:
ن منينينينينينيزيج منينينينينينين العقائنينينينينينيد والشنينينينينينيعائر ذات منينينينينينيهنينينينينينيي إحنينينينينينيدى فنينينينينينيرق الشنينينينينينييعة الغنينينينينينيالة النينينينينينيب تفرعنينينينينيني  عنينينينينينين املنينينينينينيذه  الشنينينينينينييعي، وانبثقنينينينينيني  

سنينينينينينينيي واليهنينينينينينينيودي والفارسنينينينينينينيي واملسنينينينينينينييىي واإلسنينينينينينينيالمي والبنينينينينينينيوذي، والفلسنينينينينينينيفات القدمينينينينينينينية النينينينينينينيب كاننينينينينينيني  منتشنينينينينينينيرة يف ذلنينينينينينيني  األصنينينينينينينيل اجملو 
العصنينينينينير، تأسسنينينينيني  يف أواسنينينينيني  القنينينينينيرن الثالنينينينينيث اهلجنينينينينيري علنينينينينيى ينينينينينيد حممنينينينينيد بنينينينينين نصنينينينينيري النمنينينينينيريي، النينينينينيذي ادعنينينينينيى النبنينينينينيوة وزعنينينينينيم أن اإلمنينينينينيام 

مينينينينينية( كنينينينينيان ربنينينينينيا، وأننينينينينيه هنينينينينيو النينينينينيذي أرسنينينينينيله نبينينينينينيا، خ صنينينينينيدع أبنينينينينيا احلسنينينينينين العسنينينينينيكري  )اإلمنينينينينيام احلنينينينينيادي عشنينينينينير عننينينينينيد الشنينينينينييع اجلعفرينينينينينية اإلما
مبنينينينيزيج منينينينين العقائنينينينيد واألفكنينينينيار كاننينينيني  منطلقنينينينيا لنينينينينيدين هنينينينيذه الفرقنينينينية، وكنينينينيان ألنينينينيا جنينينينياء بنينينينينيه قولنينينينيه بالتناسنينينينيا وإباحنينينينية نكنينينينياح احملنينينينيارم وإباحنينينينينية 

عنينينينينينيز التواضنينينينينينيع والتنينينينينينيذلل، وأننينينينينينيه أحنينينينينينيد الشنينينينينينيهوات والطيبنينينينينينيات املباحنينينينينينية منينينينينينين اهلل  ننكنينينينينينياح الرجنينينينينينيال بعضنينينينينينيهم بعضنينينينينينيا. وزعنينينينينينيم أن ذلنينينينينيني  منينينينينيني
   5-تعاىل اهلل عن ذل  علوا كبريا -وجل

 مواطن النصريية احلالية:
تتنينينينينيوزع النصنينينينينيريية حالينينينينينيا يف مننينينينينياطق متقاربنينينينينية شنينينينينيرق البىنينينينينير األبنينينينينييخ املتوسنينينينيني  وهنينينينينيم بطنينينينينيون وعشنينينينينيائر عدينينينينينيدة، كعشنينينينينيائر )ا ينينينينينياطني، 

 احلدادين، املثاورة، الكلبيني ...اذ(
 أما عن توزعهم اجلغرايف فهو كالتا :

 سوريا: - 1
منينينينينينين أهنينينينينينيم مننينينينينينياطقهم نظنينينينينينيرا للكثافنينينينينينية النسنينينينينينيبية ألبننينينينينينياء الطائفنينينينينينية، ولكوهننينينينينينيا قنينينينينينيد احتلنينينينينيني  سنينينينينينيوريا وأقامنينينينينيني  فيهنينينينينينيا نظنينينينينينيام حكنينينينينينيم وهنينينينينينيي 

 ديكتاتوري طائفي متىكمة برقاب باقي أبناء الشع  السوري. ويتوزع النصرييون يف سوريا على الشكل التا :

                                                           
-فنينينينينينينيرق الشنينينينينينينييعة للننينينينينينينيو ب  -امللنينينينينينينيل والنىنينينينينينينيل للشهرسنينينينينينينيتاين -الفتنينينينينينينياوى الكنينينينينينينيربى البنينينينينينينين تيمينينينينينينينية-راجنينينينينينينيع شنينينينينينينيأن النصنينينينينينينيريية: فضنينينينينينينيائح الباطينينينينينينينينية أليب حامنينينينينينينيد الغنينينينينينينيزا  5
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ة سنينينينينياحل البىنينينينينير، خ أطلنينينينينيق عليهنينينينينيا الفرنسنينينينينييون اسنينينينينيم جبنينينينينيال الالذقينينينينينية النينينينينيب مسينينينينيني  جببنينينينينيال النصنينينينينيريية وتقنينينينينيع يف غنينينينينيرب سنينينينينيوريا حماذينينينينيني
 جبال العلويني  داع املسلمني هناك وإخفاء حقيقة ردة هذه الفاة ومتيزها.

هلجنينينينينيرة منظمنينينينينية  -املديننينينينينية العريقنينينينينية-منطقنينينينينية محنينينينينيص وخاصنينينينينية الرينينينينيني ، ويسنينينينينيكن بنينينينينيه نسنينينينينيبة غنينينينينيري قليلنينينينينية منينينينينينهم وقنينينينينيد تعرضنينينينيني  محنينينينينيص
رب  بعنينينينينينيخ أخبنينينينينينياره، منينينينينينين زعمهنينينينينينيم علنينينينينينيى جعلهنينينينينينيا عاصنينينينينينيمة دويلنينينينينينية منينينينينينين أبننينينينينينياء الطائفنينينينينينية أبنينينينينينيان تنينينينينينيوليهم السنينينينينينيلطة ملخطنينينينينيني  مبينينينينينيني  تسنينينينينيني

خاصنينينينينية هبنينينينينيم يف حنينينينينيال   إجالاهنينينينينيم عنينينينينين احلكنينينينينيم يف سنينينينينيوريا، وهنينينينينيذا ،طنينينينيني  ينينينينينيدل علينينينينينيه ويؤينينينينينيده بموعنينينينينية املشنينينينينياريع اإلنشنينينينينيائية املدنينينينينينية 
 والعسكرية واالقتصادية الب مت  منطقة اجلبال املذكورة ومنطقة محص وما حوهلا.

 طقة الغربية من سوريا قريبا من لبنان والبىر.منطقة تلكلا: وهي تقع يف املن
الزهنينينينينيرة( كنينينينينيذل  يف منطقنينينينينية اجلنينينينينيوالن حمافظنينينينينية القنيطنينينينينيرة وكنينينينينيذل  -كمنينينينينيا يوجنينينينينيد أقلينينينينينية نصنينينينينيريية يف حمافظنينينينينية حلنينينينيني  يف قنينينينينيريب )البغالينينينينينية
 بار السبل. اهليجانة قرب دمشق. و  يف حوران يف منطقة نبع الصخر وعني بس وزمرين. منك  احلط 

تعنينينينينينينينينيديل يف تنينينينينينينينينيوزيعهم السنينينينينينينينينيكاين إذ أن معظنينينينينينينينينيم قينينينينينينينينينياداهتم الهم السنينينينينينينينينيلطة يف سنينينينينينينينينيوريا الشنينينينينينينينينيام حصنينينينينينينينينيل بعنينينينينينينينينيخ إال أننينينينينينينينينيه وبعنينينينينينينينينيد تنينينينينينينينينيولي
السياسنينينينينينينينيية والعسنينينينينينينينيكرية انتقلنينينينينينينيني  منينينينينينينينيع عائالهتنينينينينينينينيا وأزالمهنينينينينينينينيا ملننينينينينينينينياطق احلكنينينينينينينينيم والفعالينينينينينينينينيات األساسنينينينينينينينيية، فننينينينينينينينيزح معظمهنينينينينينينينيم إىل دمشنينينينينينينينيق 

السنينينينينيني   -،نينينينينينييم الريمنينينينينينيوك -يةاملعضنينينينينينيم -القنينينينينينيدم -بنينينينينينيرزة-وأسسنينينينينينيوا ألنفسنينينينينينيهم منينينينينينيوطذ قنينينينينينيدم حينينينينينينيث أسسنينينينينينيوا شنينينينينينيبه مسنينينينينينيتعمرات يف دمنينينينينينير 
زيننينينينينيني . كنينينينينينيم أقنينينينينينيدم بعضنينينينينينيهم علنينينينينينيى التنينينينينينيزاوج منينينينينينين أبننينينينينينياء وبننينينينينينيات املسنينينينينينيلمني يف غفلنينينينينينية منينينينينينين النينينينينينيوعي النينينينينينيدي  وسنينينينينينيعيا منينينينينينين بعنينينينينينيخ ضنينينينينينيعام 
النفنينينينينيوس للتقنينينينينيرب منينينينينين السنينينينينيلطة احلاكمنينينينينية، وهنينينينينيي زجينينينينينيات باطلنينينينينية شنينينينينيرعا ألهننينينينينيا منينينينينيع كفنينينينينيرة. كمنينينينينيا حصنينينينينيل  مثنينينينينيل هنينينينينيذه اهلجنينينينينيرة يف بنينينينينياقي 

 منطنينينينينينيق الثنينينينينينيروات االقتصنينينينينينيادية وجتمعنينينينينينيات الصنينينينينينيناعة، يف حنينينينينينيني بقنينينينينينيي اجلبنينينينينينيل منينينينينينينيوطنهم احملافظنينينينينينيات السنينينينينينيورية بنسنينينينينيني  أقنينينينينينيل وكنينينينينينيذل  يف
منينينينينينينين  %9األساسنينينينينينينيي ومسنينينينينينينيتقر ثنينينينينينينيرواهتم ومشنينينينينينينياريعهم اإلعمارينينينينينينينية واالقتصنينينينينينينيادية، ويقنينينينينينينيدر عنينينينينينينيدد السنينينينينينينيكان النصنينينينينينينيريين يف سنينينينينينينيوريا بنىنينينينينينينيو 

 السكان أي ما يقرب من املليون نسمة.
                                            **************** 

 تركيا: - 2
وهبنينينينينيا نسنينينينينيبة غنينينينينيري قليلنينينينينية منينينينينين النصنينينينينيريين أيضنينينينينيا. ويقطنينينينينين جلهنينينينينيم تقريبنينينينينيا يف اجلننينينينينيوب الغنينينينينيريب منينينينينين تركينينينينينيا ومنطقنينينينينية غنينينينينيرب كليكينينينينينيا ولنينينينينيواء 
اسنينينينينينينينيكندرون. وقنينينينينينينينيد قوينينينينينينينيني  شنينينينينينينينيوكتهم بتسنينينينينينينينيلم أقربنينينينينينينينيائهم للىكنينينينينينينينيم يف سنينينينينينينينيوريا، وتسنينينينينينينينيلل العدينينينينينينينينيد منينينينينينينينينهم ليعمنينينينينينينينيل يف خدمنينينينينينينينية السنينينينينينينينيلطة 

بتلقنينينينينيي األسنينينينينيلىة والنينينينينيذخائر والنينينينينيدعم والتنينينينينيدري  يف سنينينينينيوريا ليشنينينينينياركوا يف منينينينينيؤامرات وقالقنينينينينيل  العسنينينينينيكرية السنينينينينيورية، وقنينينينينيام النينينينينيبعخ اآلخنينينينينير
 ين نسمة.و ا. ويقدر عددهم يف تركيا مبليييف ترك

 لبنان - 3
ويقطننينينينينينينيه نسنينينينينينينيبة منينينينينينينينهم يف الشنينينينينينينيمال وقضنينينينينينينياء عكنينينينينينينيار، ومعظمهنينينينينينينيم ننينينينينينينيازح منينينينينينينين سنينينينينينينيوريا وقنينينينينينينيد قوينينينينينينيني  شنينينينينينينيوكتهم كنينينينينينينيذل  بعنينينينينينينيد تنينينينينينينيو  

النينينينينينينينيدعم والسنينينينينينينينيالح وشنينينينينينينينياركوا يف احلنينينينينينينينيرب األهلينينينينينينينينية اللبنانينينينينينينينينية كمنفنينينينينينينينيذين لرغبنينينينينينينينية أسنينينينينينينينييادهم يف النصنينينينينينينينيرييني للسنينينينينينينينيلطة يف سنينينينينينينينيوريا، وتلقنينينينينينينينيوا 
دمشنينينينينينينيق واجلبنينينينينينينيل، ويقنينينينينينينيدر عنينينينينينينيددهم يف لبننينينينينينينيان بنينينينينينينيأربعني ألنينينينينينيني  نسنينينينينينينيمة. ومنينينينينينينيا ينينينينينينينيزال تينينينينينينينيار هجنينينينينينينيرهتم وتنينينينينينينيوطنهم يف الشنينينينينينينيمال والسنينينينينينينياحل 

 وحول طرابلس مستمراً يف  ل االحتالل النصريي للبنان.



  

 العراق: - 4
 منهم يف منطقة )عانة( قرب احلدود السورية تقدر بعدة ألوم.وفيه نسبة قليلة جدا 

                                   ****************** 

 فلسطني - 5
 وفيها حنو ألفي نسمة يف منطقة اجلليل.

                                 ******************* 

 العقيدة النصريية :
ومعظمهنينينينينينيا متفرعنينينينينينية منينينينينينين  -رضنينينينينينيي اهلل عننينينينينينيه -طوائنينينينينيني  الشنينينينينينييعة الغنينينينينينيالة النينينينينينيذين أهلنينينينينينيوا علينينينينينينيا كمنينينينينينيا قنينينينينينيدمنا فالنصنينينينينينيريية هنينينينينينيي إحنينينينينينيدى 

 املذه  السباي الذي أتى به اليهودي عبد اهلل بن سبأ.
ومجلنينينينينينية الغنينينينينينيالة ومنينينينينينينهم النصنينينينينينيريية متفقنينينينينينيون علنينينينينينيى القنينينينينينيول بالتناسنينينينينينيا واحللنينينينينينيول والتفسنينينينينينيري بالبنينينينينينياطن، ويعتنينينينينينيربون دينينينينينينينهم سنينينينينينيرا ال جينينينينينيني   

 اوزوا احللم.كشفه وال يعلمه الصغار ح  جي
وعقائنينينينيد النصنينينينيريية منينينينيزيج مكنينينينيون منينينينين أصنينينينيول دينينينينينية وفلسنينينينيفية أ هنينينينيا اجملوسنينينينيية واألدينينينينيان السنينينينيماوية النينينينيثالث فلهنينينينيم ثنينينينيالوث يرمنينينينيز لنينينينيه 
)ع،م، س( أي علنينينينينينيي وحممنينينينينينيد علينينينينينينيه الصنينينينينينيالة والسنينينينينينيالم وسنينينينينينيلمان الفارسنينينينينينيي، ويفسنينينينينينير عننينينينينينيدهم أن )ع( تعنينينينينيني  النينينينينينيرب واإللنينينينينينيه، ويسنينينينينينيمى 

ورة املعنينينينينينيىن الظنينينينينينياهر، وترمنينينينينينيز حملمنينينينينينيد صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم و)س( هنينينينينينيي صنينينينينينيورة املعنينينينينينيىن املعنينينينينينيىن وهنينينينينينيو الغينينينينينيني  املطلنينينينينينيق، و)م( وهنينينينينينيي صنينينينينيني
 الظاهر أو طريق الوصول للمعىن وهو سلمان الفارسي.

ومنينينينينين املؤشنينينينينيرات املسنينينينينييىية يف النصنينينينينيريية، احتفنينينينينياهلم بنينينينينيبعخ األعينينينينينياد النصنينينينينيرانية وإقامنينينينينية طقنينينينينيوس هلنينينينينيا مثنينينينينيل االحتفنينينينينيال بعينينينينينيد املنينينينينييالد، 
بقنينينينير للطعنينينينينيام، وعينينينينينيد الغطنينينينياس، وعينينينينينيد الصنينينينيلي ، والرببنينينينينيارة، كمنينينينينيا حيتفلنينينينيون بعينينينينينيد الغنينينينيدير وهنينينينينيو ينينينينينيوم حينينينينيث يقنينينينينيدمون النبينينينينيذ وينينينينينيذحبون ال

بيننينينينينيه وبنينينينينيني علنينينينينيي رضنينينينينيي اهلل عننينينينينيه وهلنينينينينيم أعينينينينينياد خاصنينينينينية. ومنينينينينين قنينينينينيوهلم بنينينينينياحللول أن اهلل تعنينينينينياىل حنينينينينيّل وجتلنينينينينيى علنينينينينيى منينينينينير  آخنينينينينيى الننينينينيني   
ضنينينينيي اهلل عننينينينيه، كمنينينينيا جتلنينينينيى يف عنينينينيدد منينينينين األنبينينينينياء الزمنينينينيان عنينينينيددا منينينينين املنينينينيرات يف صنينينينيورة ،لوقاتنينينينيه، كنينينينيان منهنينينينيا جتلينينينينيه علنينينينيى صنينينينيورة علنينينينيي ر 

منهم)شيث،سنينينينيام، إمساعينينينينيل، هنينينينيارون( حينينينينيث اضنينينينيذ يف كنينينينيل منينينينيرة منهنينينينيا لنينينينيه رسنينينينيوال ينطنينينينيق بكالمنينينينيه، فاضنينينينيذ علنينينينيي حممنينينينيدا واضنينينينيذ موسنينينينيى 
وهكنينينينينينيذا، فكنينينينينينيان حممنينينينينينيد متصنينينينينينيل بنينينينينينيه لنينينينينينييال منفصنينينينينينيل عننينينينينينيه هننينينينينينيارا، حينينينينينينيث أن علينينينينينينيا خلنينينينينينيق حممنينينينينينيدا وحممنينينينينينيد خلنينينينينينيق سنينينينينينيلمان  …هنينينينينينيارون

أبنينينينينينيو در -أليتنينينينينينيام ا مسنينينينينينية النينينينينينيذين بينينينينينينيدهم مقالينينينينينينيد السنينينينينينيماوات واألر  واملنينينينينينيوت واحلينينينينينينياة وهنينينينينينيم: املقنينينينينينيداد الفارسنينينينينينيي وسنينينينينينيلمان خلنينينينينينيق ا
وعلنينينينينيى أنبينينينينينياء اهلل الصنينينينينينيالة  -علنينينينينيى النصنينينينينيريية لعننينينينينينية اهلل -قننينينينينيرب بنينينينينين كنينينينينينيادان  -عثمنينينينينيان بنينينينينين مظعنينينينينينيون -عبنينينينينيد اهلل بنينينينينين رواحنينينينينينية -الغفنينينينينياري
 والسالم.

أن البشنينينينينينير كنينينينينينيانوا كواكنينينينينيني  نزلنينينينينيني  هبنينينينينينيم ا طيانينينينينينية إىل احلينينينينينينياة تقنينينينينينيول النصنينينينينينيريية بنينينينينينيالتقمص، وهنينينينينينيي مقولنينينينينينية بوذينينينينينينية املنشنينينينينينيأ تنينينينينينينص علنينينينينينيى 
 الدنيا، ولكي تطهر هذه األرواح فإهنا تنتقل من جسم آلخر عدة مرات ح  تطهر وتعود إىل السماء.

 ال تعتقد النصريية باليوم اآلخر وال باحلساب وال باجلنة وال بالنار، بل يعتقدون أن اجلنة والنار هي احلياة الدنيا.
هم علنينينينينينيى لعنينينينينين أيب بكنينينينينير وعمنينينينينير وعثمنينينينينيان وطلىنينينينينية وسنينينينينيعد وخالنينينينينيد بنينينينينينين نلنصنينينينينيرييون منينينينينيع معظنينينينينيم الشنينينينينييعة حنينينينيني  املعتنينينينينيدلني منينينينينييتفنينينينينيق ا

 الوليد ومعظم الصىابة وا لفاء والعلماء وأئمة املذاه  اإلسالمية رضي اهلل عنهم أمجعني.



  

تفريعنينينينينينينينينيات عنهنينينينينينينينينيا يف العبنينينينينينينينينيادات عننينينينينينينينينيد النصنينينينينينينينينيريية مسنينينينينينينينينيتمدة منينينينينينينينينين أصنينينينينينينينينيول الصنينينينينينينينينيورة اإلسنينينينينينينينينيالمية وضتلنينينينينينينينيني  عنهنينينينينينينينينيا يف األحكنينينينينينينينينيام وال
 األحكام والتفريعات.

فالصنينينينينينينينينيالة مخسنينينينينينينينينية أوقنينينينينينينينينيات ذات أداء ،تلنينينينينينينينيني  يف عنينينينينينينينينيدد الركعنينينينينينينينينيات والسنينينينينينينينينيجود.. وأ هنينينينينينينينينيا صنينينينينينينينينيالة املغنينينينينينينينينيرب، ال يعرتفنينينينينينينينينيون بصنينينينينينينينينيالة 
اجلمعنينينينينية وال يقربنينينينينيون مسنينينينينياجد املسنينينينينيلمني، وألمنينينينينيور الطهنينينينينيارة عننينينينينيدهم أحكنينينينينيام خاصنينينينينية هبنينينينينيم. كمنينينينينيا أن بعضنينينينينيهم يعتقنينينينينيد أن علينينينينينياً أعفنينينينينياهم 

 له بل أعفاهم من كل العبادات. من الصالة إلخالصهم
 أما الصوم فهو كما كان عند املسلمني، يضام إليه اعتزال النساء كلية خالل الشهر، وال يلتزم جلهم برمضان.
 أما الزكاة، فهي موجودة يف أصول الدين مضافا إليها ا مس املوجود عند فرق الشيعة، وتذه  ملشاخيهم.

جملنينينينينياورة الصنينينينينينياحبني  ويكنينينينينينين النصنينينينينيرييون للكعبنينينينينية عنينينينينينيداء خاصنينينينينيا وحيرمنينينينينيون زينينينينينينيارة الرسنينينينينيول احلنينينينينيد مرفنينينينينيو  وحمنينينينينينيرم عننينينينينيد النصنينينينينيريية، 
 له.

 وكما كان حال مؤسس دينهم فالنصريية يبيىون ا مور واللوال ونكاح بعخ احملارم.
للنصنينينينينينيريية صنينينينينينيلوات وطقنينينينينينيوس ومتتمنينينينينينيات وأدعينينينينينينية خاصنينينينينينية حاوينينينينينينية لنينينينينينيبعخ معتقنينينينينينيداهتم ألنينينينينينيا منينينينينينير معننينينينينينيا علنينينينينينيى سنينينينينينيبيل اإلجينينينينينينياز، وكلهنينينينينينيا 

لشنينينينينيرك الصنينينينينيرم والكفنينينينينير بنينينينينياهلل تعنينينينينياىل، ومنهنينينينينيا منينينينينيا هنينينينينيو حنينينينينيديث املنشنينينينينيأ يعنينينينينيود ألينينينينينيام تنينينينينيو  سنينينينينيليمان املرشنينينينينيد الربوبينينينينينية عننينينينينيدهم تنطنينينينينيق با
 .7821برعاية الفرنسيني عام 

هنينينينينيذه نبنينينينينيذة عنينينينينين بعنينينينينيخ معتقنينينينينيدات وشنينينينينيعائر وعبنينينينينيادات النصنينينينينيريية يف واقعهنينينينينيا احلنينينينينيا . وسنينينينينينالح  عننينينينينيدما ننينينينينيورد كنينينينينيالم ابنينينينينين تيمينينينينينية 
 ول الضالة منذ أن نشأت هذه الفرقة املنىرفة.عنهم مرجع هذه احلال لتل  األص

 من تاريا النصريية :
حفنينينينيل تنينينينيايا النصنينينينينيريية علنينينينيى منينينينينير الزمنينينينيان بالعنينينينيداء لإلسنينينينينيالم واملسنينينينيلمني، وكنينينينينيان منينينينين أشنينينينيهر تنينينينينيآمرهم تعنينينينياوهنم منينينينينيع الصنينينينيليبيني عننينينينينيدما 

منعنينينينينيزهلم يف اجلبنينينينينيال مرتقبنينينينينينيني  غنينينينينيزوا املشنينينينينيرق العنينينينينيريب ووقنينينينينيوفهم إىل جنينينينينينيانبهم، وقنينينينينيد حنينينينينيارهبم صنينينينينيالح النينينينينيدين األينينينينينينيويب رمحنينينينينيه اهلل فنينينينينيروا إىل
فرصنينينينينية أخنينينينينينيرى. كنينينينينيذل  كنينينينينينيان دأهبنينينينينينيم منينينينينيع التتنينينينينينيار فقنينينينينينيد عنينينينينياونوهم ومكننينينينينينيوهم منينينينينينين رقنينينينينياب املسنينينينينينيلمني وعظنينينينينينيم أمنينينينينيرهم يف ذلنينينينينيني  الوقنينينينينيني ، 
وقنينينينيد تكلنينينينيم شنينينينينييا اإلسنينينينيالم ابنينينينينين تيمينينينينية رمحنينينينيه اهلل عنينينينينين أمنينينينيرهم النينينينينيذي عاصنينينينيره فأوسنينينينينيع وأجنينينينياد وتنينينينيرك لننينينينينيا قنينينينيوال جامعنينينينينيا مفينينينينيدا يف ذلنينينينيني  

مل تفنينينينينينيتهم فرصنينينينينينية االسنينينينينينيتعانة هبنينينينينينيؤالء ا وننينينينينينية أعنينينينينينيداء اإلسنينينينينينيالم.  7821فرنسنينينينينينييون بنينينينينينيالد الشنينينينينينيام عنينينينينينيام فلمنينينينينينيا غنينينينينينيزا ال -سنينينينينينييأ  بياننينينينينينيه-
فقربنينينينينينيوهم ومنينينينينينيدوا هلنينينينينينيم ينينينينينينيد العنينينينينينيون، وقنينينينينينيد قنينينينينينيام املستشنينينينينينيار الفرنسنينينينينينيي آننينينينينينيذاك مبسنينينينينينياعدة أحنينينينينينيد النصنينينينينينيرييني ويسنينينينينينيمى سنينينينينينيليمان املرشنينينينينينيد يف 

تنينينينيه فاضنينينينينيذ لنفسنينينينينيه رسنينينينيوال امسنينينينينيه )سنينينينينيليمان املينينينينينيدة( ادعائنينينينيه األلوهينينينينينية حينينينينينيث أمنينينينيده بالوسنينينينينيائل الالزمنينينينينية لنينينينيذل ،  نينينينينيداع اجلهلنينينينينية أبننينينينينياء طائف
وكنينينينينيان هنينينينينيذا النينينينينيرب خينينينينينيرج ألبننينينينينياء طائفتنينينينينيه بثينينينينينياب فيهنينينينينيا أزرار كهربائينينينينينية تضنينينينينييء أنوارهنينينينينيا ليخنينينينينير لنينينينينيه أنصنينينينينياره سنينينينينياجدين . وكنينينينينيان املستشنينينينينيار 

 . !الفرنسي نفسه خياطبه بصفة اإلهلية 
ي منينينينينينين النصنينينينينينيريية ادعنينينينينينيى األلوهينينينينينينية : سنينينينينينيليمان بنينينينينينين مرشنينينينينينيد بنينينينينينين ينينينينينينيونس، علنينينينينينيو 711/إل/3يقنينينينينينيول الزركلنينينينينينيي يف كتنينينينينينياب األعنينينينينينيالم ج/

( وعنينينينياد منينينينينين 7825( ونفنينينينينيي للرقنينينينية حنينينينيني  )7821قي الالذقينينينينينية وتلقنينينيني  بنينينينينيالرب، بنينينينيدأت سنينينينينيريته سنينينينينة )ر منينينينين قرينينينينينية )جوبنينينينية برغنينينينينيال( شنينينيني
منفنينينينياه وتنينينينيزعم أبننينينينياء حنلتنينينينيه النصنينينينيريية، وهنينينينيم منينينينين فنينينينيرق الباطنينينينينية النينينينيب تؤلنينينينيه علينينينينيا وتقنينينينيول بنينينينياحللول. وكاننينينيني  الثنينينينيورة يف سنينينينيوريا أينينينينيام عودتنينينينيه 

منينينينينينينينينين االسنينينينينينينينينيتقالل النينينينينينينينينيداخلي، فاسنينينينينينينينينيتماله الفرنسنينينينينينينينينييون  يءلفرنسنينينينينينينينينييني، وانتهنينينينينينينينيني  بتنينينينينينينينينيألي  حكومنينينينينينينينينية وطنينينينينينينينينينية هلنينينينينينينينينيا شنينينينينينينينينيقائمنينينينينينينينينية علنينينينينينينينينيى ا
واسنينينينينيتخدموه وجعلنينينينينيوا لنينينينينيبالد النصنينينينينيرييني نظامنينينينينينيا خاصنينينينينيا، فقوينينينينيني  شنينينينينيوكته وتلقنينينينيني  ب )رئنينينينينينييس الشنينينينينيع  العلنينينينينيوي احلينينينينينيدري الغسنينينينينينياين(، 



  

در قنينينينيرارا جنينينينينياء فينينينينيه: )نظنينينينينيراً للتعنينينينيديات منينينينينين ( قضنينينينينياة وفنينينينيدائيني وفنينينينينير  الضنينينينيرائ  علنينينينينيى القنينينينيرى التابعنينينينينية لنينينينيه، وأصنينينينيني7839وعنينينينينّي سنينينينينة )
احلكومنينينينينية الوطنينينينينينينية والشنينينينينيع  السنينينينينيني  علنينينينينيى أفنينينينينينيراد شنينينينينيع ، فقنينينينينينيد شنينينينينيكل  لنينينينينينيدفع هنينينينينيذا االعتنينينينينينيداء جيشنينينينينيا يقنينينينينينيوم بنينينينينيه الفنينينينينينيدائيون والقنينينينينينيواد( 
وجعنينينينيل ملنينينينين أمسنينينينياهم الفنينينينيدائيني ألبسنينينينية عسنينينينيكرية خاصنينينينية، وكنينينينيان يف خنينينينيالل ذلنينينيني  ينينينينيزور دمشنينينينيق نائبنينينينيا عنينينينين العلنينينينيويني يف اجمللنينينينيس النينينينينيايب 

وملنينينينيا  نينينينيررت سنينينينيوريا وجنينينينيال الفرنسنينينينييون عننينينينيه  تنينينينيرك لنينينينيه هنينينينيؤالء منينينينين سنينينينيالحهم منينينينيا أغنينينينيراه بالعصنينينينييان، فجنينينينيردت حكومنينينينية سنينينينيوريا  السنينينينيوري،
 (. انتهى.7841قوة فتك  بأتباعه واعتقلته مع آخرين، خ قتلته يف دمشق شنقا سنة )

ه قيمنينينينية قدسنينينينيية لنينينينيدى النصنينينينيرييني وبعنينينينيد أن قتنينينينيل سنينينينيليمان املرشنينينينيد أهلنينينينيوا ابننينينينيه بينينينيني  املرشنينينينيد النينينينيذي قتنينينينيل فيمنينينينيا بعنينينينيد أيضنينينينيا، واضنينينينيذ امسنينينيني
 ومسى باجملي  األكرب، ويرد امسه يف كثري من الصلوات ا اصة بصيغة الربوبية.

، ننينينينينينينيص العريضنينينينينينينية النينينينينينينيب رفعهنينينينينينينيا 71/1/7831( تنينينينينينينياريا 3541و نينينينينينينيد اآلن يف وثنينينينينينينيائق ا ارجينينينينينينينية الفرنسنينينينينينينيية وثيقنينينينينينينية  نينينينينينيني  رقنينينينينينينيم )
ة الفرنسنينينينينينيية املنتدبنينينينينينية يطنينينينينينيالبوهنم بعنينينينينينيدم إهننينينينينينياء االنتنينينينينينيداب زعمنينينينينينياء الشنينينينينينيع  العلنينينينينينيوي كمنينينينينينيا أمسنينينينينينياه سنينينينينينيليمان املرشنينينينينينيد إىل جننينينينينينياب احلكومنينينينينيني

 هذا نصها:
 )دولة لني بلوم، رئيس احلكومة الفرنسية:

إن الشنينينينينينينيع  العلنينينينينينينيوي النينينينينينينيذي حنينينينينينينياف  علنينينينينينينيى اسنينينينينينينيتقالله سنينينينينينينينة فسنينينينينينينينة بكثنينينينينينينيري منينينينينينينين الغنينينينينينينيرية والتضنينينينينينينيىيات الكبنينينينينينينيرية يف النفنينينينينينينيوس، هنينينينينينينيو 
)السنينينينينيني ( ومل حينينينينينينيدث يف ينينينينينينيوم منينينينينينين األينينينينينينيام أن خضنينينينينينيع  شنينينينينينيع  خيتلنينينينينيني  يف معتقداتنينينينينينيه الدينينينينينينينية وعاداتنينينينينينيه وتارخينينينينينينيه عنينينينينينين الشنينينينينينيع  املسنينينينينينيلم

 لسلطة من الداخل.
إرسنينينينينينيال املنينينينينينيواد الغذائينينينينينينية  مإنننينينينينينيا نلمنينينينينينيس الينينينينينينيوم كينينينينينيني  أن منينينينينينيواط  دمشنينينينينينيق يرغمنينينينينينيون اليهنينينينينينيود القنينينينينينياطنني بنينينينينينيني  هنينينينينينيرانيهم علنينينينينينيى عنينينينينينيد

احلضنينينينينينيارة والسنينينينينينيالم، وأن هنينينينينينيؤالء اليهنينينينينينيود الطيبنينينينينينيني النينينينينينيذين جنينينينينينياءوا إىل العنينينينينينيرب املسنينينينينينيلمني ب !!اليهنينينينينينيود املنكنينينينينينيوبني يف فلسنينينينينينيطني  مإلخنينينينينينيواهن
ومل يوقعنينينينينيوا األذى بأحنينينينينيد، ومل يأخنينينينينيذوا شنينينينينيياا بنينينينينيالقوة، ومنينينينينيع ذلنينينينيني  أعلنينينينينين املسنينينينينيلمون  !ونثنينينينينيروا علنينينينينيى أر  فلسنينينينينيطني النينينينينيذه  والرفنينينينينياه 

فلسنينينينينينيطني وفرنسنينينينينينيا يف سنينينينينينيوريا، إنننينينينينينيا نقنينينينينينيدر نبنينينينينينيل الشنينينينينينيعور النينينينينينيذي حيملكنينينينينينيم  ضنينينينينينيدهم احلنينينينينينيرب املقدسنينينينينينية بنينينينينينيالرغم منينينينينينين وجنينينينينينيود إنكلنينينينينينيرتا يف
يف  قينينينينينينيق اسنينينينينيتقالله، ولكنينينينينينين سنينينينينينيوريا ال تنينينينينيزال بعينينينينينينيدة عنينينينينينين اهلنينينينينيدم الشنينينينينينيري  خاضنينينينينينيعة لنينينينينينيروح للنينينينينيدفاع عنينينينينينين الشنينينينينينيع  السنينينينينيوري ورغبتنينينينينينيه 

 اإلقطاعية الدينية للمسلمني.
كرة نستصنينينينينيرم حكومنينينينينية فرنسنينينينينيا ضنينينينينيمانا حلريتنينينينينيه واسنينينينينيتقالله ويضنينينينينيع ذ عنينينينينيون علنينينينينيى هنينينينينيذه املنينينينينيه املوق  ل نينينينينيوحننينينينينين الشنينينينينيع  العلنينينينينيوي النينينينينيذي مثنيو 

هم سنينينينينينيندا قوينينينينينينيا لشنينينينينينيع  علنينينينينينيوي صنينينينينينيديق قنينينينينينيدم لفرنسنينينينينينيا خنينينينينينيدمات بنينينينينينيني ينينينينينينيديها مصنينينينينينيريه ومسنينينينينينيتقبله، وهنينينينينينيو واثنينينينينينيق أننينينينينينيه البنينينينينينيد واجنينينينينينيد لنينينينينينيدي
 عظيمة.

 ورية احلا  حاف  األسد(التوقيع: سليمان أسد )جد رئيس اجلمه
 حممود أغا حديد ----------حممد سليمان األمحد 

 سليمان مرشد -----------عزيز آغا هواش 
 حممد ب  جنيد( اهني.

ية لتنسنينينينينينيج خطنينينينينينيول التنينينينينينيآمر علنينينينينينيى املسنينينينينينيلمني منينينينينينيع الصنينينينينينيليبيني خ منينينينينينيع تنينينينينينيرى كنينينينينينيم منينينينينينين عريضنينينينينينية مل تصنينينينينينيلنا كتبنينينينينيني  بأينينينينينينيد عميلنينينينينينية نصنينينينينينيري 
التتنينينينيار، خ منينينينيع كنينينينيل أعنينينينيداء اإلسنينينينيالم حنينينيني  جنينينينياء االحنينينينيتالل الفرنسنينينينيي النينينينيذي حفظنينينيني  لننينينينيا وثنينينينيائق خارجيتنينينينيه هنينينينيذه الوثيقنينينينية النينينينيب تعطنينينيني  

يا، وبتصنينينينينينيميم وتنينينينينيدور األينينينينينيام ويتسنينينينينيلم حنينينينينيزب البعنينينينينيث العنينينينينيريب االشنينينينينيرتاكي راينينينينينية العمالنينينينينية يف سنينينينينيور  !علنينينينينيى اليهنينينينينيود وتسنينينينينيتبقي االحنينينينينيتالل 



  

أجننينينينينيني  وتنفينينينينينينيذ نصنينينينينينيريي تتنينينينينينيدفق طلبنينينينينينيات االنتسنينينينينينياب علنينينينينينيى هنينينينينينيذا احلنينينينينينيزب النينينينينينيذي كنينينينينينيان أحنينينينينينيد مؤسسنينينينينينييه نصنينينينينينيرييا )زكنينينينينينيي األرسنينينينينينيوزي(، 
ويتنينينينينينيدفق شنينينينينينيباهبم علنينينينينينينيى التطنينينينينينيوع يف اجلنينينينينينييش والقنينينينينينينيوات املسنينينينينينيلىة، ليكنينينينينينيون احلنينينينينينينيزب واجلنينينينينينييش مطينينينينينينية النصنينينينينينينيريية اجلدينينينينينينيدة للتنينينينينينيآمر علنينينينينينينيى 

اسنينينينينيتالم السنينينينينيلطة يف سنينينينينيوريا، وتسنينينينينيلم مهمنينينينينية تنفينينينينينيذ ،ططنينينينينيات أبننينينينينياء صنينينينينيهيون … اإلسنينينينينيالم واملسنينينينينيلمني وكنينينينينيان اهلنينينينينيدم هنينينينينيذه املنينينينينيرة كبنينينينينيريا
النينينينينينيذين عطنينينينينيني  علنينينينينينييهم جنينينينينينيد حنينينينينينياف  األسنينينينينينيد، تسنينينينينينيلمها احلفينينينينينينيد لنينينينينينيريأس شنينينينينينيعبه وشنينينينينينيع  سنينينينينينيوريا بالكامنينينينينينيل، وكنينينينينينيان منينينينينينيا رأيننينينينينينيا. ويعنينينينينينيرم 
نهنينينينينيا القاصنينينينينيي والنينينينينيداين كينينينينيني  بنينينينينياع األسنينينينينيد اجلنينينينينيوالن. وكينينينينيني  سنينينينينيلمها بنينينينينيدون حنينينينينيرب وهنينينينينيي قلعنينينينينية املشنينينينينيرق العسنينينينينيكرية، خ كينينينينيني  قنينينينينيبخ مث

 ما قبخ، والذي كان منه توليه رئاسة اجلمهورية، ويستمر املخط .
ويسنينينينينينينيتمر النصنينينينينينينيرييون يف قينينينينينينينيادة الدولنينينينينينينية وعنينينينينينينيرب احلنينينينينينينيزب العمينينينينينينينيل يف معركنينينينينينينية حنينينينينينينيرب اإلسنينينينينينينيالم ...،طنينينينينينيني  فنينينينينينينياجر مكشنينينينينينينيوم عنينينينينينينيرب 

سيسنينينينينية علمننينينينينية أجهنينينينينيزة الرتبينينينينينية ومؤسسنينينينينيات الدولنينينينينية، وتفسنينينينينييق وتكفنينينينينيري الشنينينينينيع  بشنينينينينيكل مجنينينينينياعي عنينينينينيرب أجهنينينينينيزة اإلعنينينينينيالم والوسنينينينينيائل ا 
 األخرى...هن  ثروات البلد، خدمة أعداء اإلسالم ...اذ.

وتتفجنينينينينير الثنينينينينيورة اإلسنينينينينيالمية )النينينينينيب كاننينينينيني  يف رأي بعنينينينينيخ علمنينينينينياء اإلسنينينينينيالم يف غنينينينينيري وقتهنينينينينيا( وتتصنينينينينيدى هلنينينينينيا قنينينينينيوى العنينينينينيدو النصنينينينينيريي 
  ى منهم.احملتل املتسل  على رقاب املسلمني،وتبدأ محالت بازره وتنكيله باملسلمني، وقتلهم وسجنهم وتشريد من 

حنينينينينينيني  كنينينينينينينيان آخنينينينينينينير إ ازاتنينينينينينينيه ولنينينينينينينييس آخرهنينينينينينينيا اقتىنينينينينينينيام املنينينينينينينيدن الكنينينينينينينيربى ومتشنينينينينينينييطها وتفتيشنينينينينينينيها والتنكينينينينينينينيل بأهلهنينينينينينينيا، خ ضنينينينينينينيرب محنينينينينينينياة 
باملنينينينينيدافع والطنينينينينيائرات، بعنينينينينيد أن استعصنينينينيني  علينينينينينيه وقتنينينينينيل منينينينينيا يزينينينينينيد عنينينينينين مخسنينينينينية وثالثنينينينينيني ألفنينينينينيا منينينينينين  املنينينينينيدنيني خنينينينينيالل مثانينينينينينية عشنينينينينير يومنينينينينيا، 

 دهم والضالون من أبناء املسلمني يف جيشه الوط  فسادا يف املدينة.خ استباحة املدينة عدة أيام حيث عاث جنو 
                          ********************* 

 رأي علماء املسلمني من األقدمني واملعاصرين يف النصريية.
 6نص فتوى شيا اإلسالم أمحد بن تيمية رمحه اهلل، فيهم وقد جاءت يف كتابه جامع الفتاوى الكربى

)سنينينينينيال شنينينينينييا اإلسنينينينينيالم وناصنينينينينير السنينينينينينة )...(تقنينينينينيي النينينينينيدين أبنينينينينيو العبنينينينينياس أمحنينينينينيد بنينينينينين تيمينينينينينية، عنينينينينين النصنينينينينيريية ومنينينينينيا يتعلنينينينينيق هبنينينينينيم مبقتضنينينينينيى 
 سؤال حرره الشيا )...(أمحد بن حممد بن حممود الشافعي رمحه اهلل:

 صورة عن كتاب السائل عن النصريية:-
عنينينينينياهنم علنينينينينيى إ هنينينينينيار احلنينينينينيق املبنينينينينيني وإمخنينينينينياد شنينينينينيغ  املبطلنينينينينيني، منينينينينيا تقنينينينينيول السنينينينينيادة العلمنينينينينياء أئمنينينينينية النينينينينيدين رضنينينينينيي اهلل عنينينينينينهم أمجعنينينينينيني وأ

يف النصنينينينينينيريية القنينينينينينيائلني باسنينينينينينيتىالل ا منينينينينينير وتناسنينينينينينيا األرواح، وقنينينينينينيدم العنينينينينينيامل، وإنكنينينينينينيار البعنينينينينينيث والنشنينينينينينيور، واجلننينينينينينية والننينينينينينيار يف غنينينينينينيري احلينينينينينينياة 
 الدنيا، وبأن الصلوات هي عبارة عن مخسة أمساء وهي علي، حسن، حسني، حمسن، فاطمة ؟؟؟

مسنينينينينياء ا مسنينينينينية علنينينينينيى رأيهنينينينينينيم جينينينينينيزئهم عنينينينينين الغسنينينينينيل واجلنابنينينينينية والوضنينينينينينيوء وبقينينينينينية شنينينينينيرول الصنينينينينيلوات وواجباهتنينينينينيا، وبنينينينينينيأن فنينينينينيذكر هنينينينينيذه األ
الصنينينينينييام عننينينينينيدهم عبنينينينينيارة عنينينينينين اسنينينينينيم ثالثنينينينينيني رجنينينينينيال واسنينينينينيم ثالثنينينينينيني امنينينينينيرأة يعنينينينينيدون يف كتنينينينينيبهم، ويضنينينينينييق هنينينينينيذا املوضنينينينينيع عنينينينينين إبنينينينينيرازهم، وبنينينينينيأن 

ننينينينينينيه، فهنينينينينينيو عننينينينينينيدهم اإلمنينينينينينيام يف السنينينينينينيماء واإلمنينينينينينيام يف إهلهنينينينينينيم النينينينينينيذي خلنينينينينينيق السنينينينينينيماوات واألر  هنينينينينينيو علنينينينينينيي بنينينينينينين أيب طالنينينينينيني  رضنينينينينينيي اهلل ع
علنينينينينينيى رأيهنينينينينينيم أن ينينينينينيؤنس خلقنينينينينينيه وعبينينينينينينيده لنينينينينييعلمهم كينينينينينيني  يعبدوننينينينينينيه  -األر ، فكاننينينينيني  احلكمنينينينينينية يف  هنينينينينيور الالهنينينينينينيوت هبنينينينينينيذا الناسنينينينينيوت

وبنينينينينينيأن النصنينينينينينيريي عننينينينينينيدهم ال يصنينينينينينيري نصنينينينينينيرييا جيالسنينينينينينيونه ويشنينينينينينيربون ا منينينينينينير معنينينينينينيه ويطلعوننينينينينينيه علنينينينينينيى أسنينينينينينيرارهم ويزوجوننينينينينينيه منينينينينينين  ،ويعرفوننينينينينينيه
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خياطبنينينينينيه معلمنينينينينيه، وحقيقنينينينينية ا طنينينينينياب عننينينينينيدهم أن حيلفوننينينينينيه علنينينينينيى كتمنينينينينيان ديننينينينينيه ومعرفنينينينينية مشنينينينينياخيه، وأكنينينينينيابر أهنينينينينيل مذهبنينينينينيه،  نسنينينينينيائهم حنينينينيني 
وعلنينينينينيى أال تنصنينينينينيح مسنينينينينيلما وال غنينينينينيريه، إال منينينينينين كنينينينينيان منينينينينين أهنينينينينيل ديننينينينينيه، وعلنينينينينيى أن يعنينينينينيرم ربنينينينينيه وإمامنينينينينيه بظهنينينينينيوره يف أننينينينينيواره وأدواره فيعنينينينينيرم 

أول الننينينينينينياس آدم واملعنينينينينينيىن هنينينينينينيو شنينينينينينييث، واالسنينينينينينيم يعقنينينينينينيوب واملعنينينينينينيىن  انتقنينينينينينيال االسنينينينينينيم واملعنينينينينينيىن يف كنينينينينينيل حنينينينينينيني وزمنينينينينينيان باالسنينينينينينيم عننينينينينينيدهم، يف
سنينينينيني  عليهمنينينينينيا السنينينينينيالم و هنينينينينيو يوسنينينينيني . ويسنينينينينيتدلون علنينينينينيى هنينينينينيذه الصنينينينينيورة كمنينينينينيا يزعمنينينينينيون مبنينينينينيا يف القنينينينينيرآن العظنينينينينييم حكاينينينينينية عنينينينينين يعقنينينينينيوب وي

فيقولنينينينينيون: أمنينينينينيا يعقنينينينينيوب فإننينينينينيه كنينينينينيان االسنينينينينيم فمنينينينينيا قنينينينينيدر أن يتعنينينينينيدى منزلتنينينينينيه فقنينينينينيال: )سنينينينينيوم أسنينينينينيتغفر لكنينينينينيم ريب(، وأمنينينينينيا يوسنينينينيني  فكنينينينينيان 
عنينينينينيىن املطلنينينينينيوب فقنينينينينيال )ال تثرينينينينيني  علنينينينينييكم الينينينينينيوم( فلنينينينينيم يعلنينينينينيق األمنينينينينير بغنينينينينيريه ألننينينينينيه علنينينينينيم أننينينينينيه اإلمنينينينينيام املتصنينينينينيرم. وجيعلنينينينينيون موسنينينينينيى هنينينينينيو امل

االسنينينينيم ويوشنينينينيع هنينينينيو املعنينينينيىن، ويقولنينينينيون يوشنينينينيع ردت لنينينينيه الشنينينينيمس ملنينينينيا أمرهنينينينيا فأطاعنينينيني  أمنينينينيره فهنينينينيل تنينينينيرد الشنينينينيمس إال إىل رهبنينينينيا، وجيعلنينينينيون 
يمان عجنينينينينينينيز عنينينينينينينين إحضنينينينينينينيار عنينينينينينينيرش بلقنينينينينينينييس وقنينينينينينينيدر علينينينينينينينيه آصنينينينينينيني ، ألن سنينينينينينينيليمان هنينينينينينينيو االسنينينينينينينيم و)آصنينينينينينيني ( هنينينينينينينيو املعنينينينينينينيىن ويقولنينينينينينينيون سنينينينينينينيل

 سليمان كان الصورة وآص  كان القادر املقتدر وقد قال قائلهم:
 آص  بعون الصفا حيدر --------هابيل شيث يوس  يوشع 

هنينينينينيو ويعنينينينينيدون األنبينينينينينياء واملرسنينينينينيلن واحنينينينينيدا واحنينينينينيدا علنينينينينيى هنينينينينيذا النينينينينينم  إىل زمنينينينينين رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم فيقولنينينينينيون حممنينينينينيد 
االسنينينينينيم وعلنينينينينيي هنينينينينيو املعنينينينينيىن، ويوصنينينينينيلون العنينينينينيدد علنينينينينيى هنينينينينيذا الرتتينينينينيني  يف كنينينينينيل زمنينينينينيان إىل وقتننينينينينيا هنينينينينيذا، فمنينينينينين حقيقنينينينينية ا طنينينينينياب يف النينينينينيدين 
عننينينينيدهم أن علينينينينينيا هنينينينينيو النينينينينيرب وأن حممنينينينينيدا هنينينينيو احلجنينينينينياب وأن سنينينينينيلمان هنينينينينيو البنينينينينياب، وأنشنينينينيد بعنينينينينيخ أكنينينينينيابر راوسنينينينينيهم وفضنينينينينيالئهم لنفسنينينينينيه 

 يف شهور سنة سبعمائة فقال:
 حيدرة األنزع البنيطني         أشهد أن ال إلنينيه إال   

 وال حجاب علينيه إال            حممد الصادق األمينين
 وال طرينيق إلينيه إال            سليمنيان ذو القوة املتني

ويقولنينينينينيون إن ذلنينينينينيني  علنينينينينيى هنينينينينينيذا الرتتينينينينيني  مل ينينينينينينيزل وال ينينينينينيزال، وكنينينينينينيذل  ا مسنينينينينية  األيتنينينينينينيام واإلثنينينينيني  عشنينينينينينير رقيبنينينينينيا، وأمسنينينينينينيااهم مشنينينينينينيهورة 
كتنينينينينينيبهم ا بيثنينينينينينية، وإهننينينينينينيم ال يزالنينينينينينيون يظهنينينينينينيرون منينينينينينيع النينينينينينيرب واحلجنينينينينينياب والبنينينينينينياب يف كنينينينينينيل كنينينينينينيور ودور أبنينينينينينيدا وسنينينينينينيردا   عننينينينينينيدهم ومعلومنينينينينينية منينينينينينين

علنينينينينيى النينينينينيدوام واالسنينينينينيتمرار. ويقولنينينينينيون أن إبلنينينينينييس األبالسنينينينينية عمنينينينينير ابنينينينينين ا طنينينينينياب )رضنينينينينيي اهلل عننينينينينيه( ويلينينينينينيه يف رتبنينينينينية اإلبليسنينينينينيية أبنينينينينيو بكنينينينينير 
ى منينينينينينيراتبهم عنينينينينينين أقنينينينينينيوال امللىنينينينينينيدين وانتىنينينينينينيال أننينينينينينيواع الضنينينينينينيالني )رضنينينينينينيي اهلل عننينينينينينيه( خ عثمنينينينينينيان )رضنينينينينينيي اهلل عنينينينينينينهم أمجعنينينينينينيني وشنينينينينينيرفهم وأعلنينينينينيني
 واملفسدين( فال يزالون موجودين يف كل وق  حس  ما ذكر من الرتتي .

وهنينينينينيذه الطائفنينينينينية امللعوننينينينينية اسنينينينينيتول  علنينينينينيى جاننينينينيني  كبنينينينينيري منينينينينين بنينينينينيالد الشنينينينينيام، وهنينينينينيم معروفنينينينينيون مشنينينينينيهورون متظنينينينينياهرون هبنينينينينيذا املنينينينينيذه . 
ء املسنينينينينيلمني وعلمنينينينينيائهم ومنينينينينين عامنينينينينية الننينينينينياس أيضنينينينينيا يف هنينينينينيذا الزمنينينينينيان، ألن وقنينينينينيد حقنينينينينيق أحنينينينينيواهلم كنينينينينيل منينينينينين خنينينينينيالطهم وعنينينينينيرفهم منينينينينين عقنينينينينيال

أحنينينينيواهلم كاننينينيني  مسنينينينيتورة عنينينينين أكثنينينينير الننينينينياس وقنينينيني  اسنينينينيتيالء اإلفنينينينيرنج املخنينينينيذولني علنينينينيى النينينينيبالد السنينينينياحلية، فلمنينينينيا جنينينينياءت أينينينينيام اإلسنينينينيالم 
 انكش  حاهلم و هر ضالهلم.

 نب املعمنينينينينيول اجلنينينينينيالنينينينينية هنينينينينيه أم ال ؟ ومنينينينينيا حكنينينينينيم فهنينينينينيل جينينينينينيوز ملسنينينينينيلم أن ينينينينينيزوجهم او يتنينينينينيزوج منينينينينينهم ؟ وهنينينينينيل حينينينينينيل أكنينينينينيل ذبنينينينينيائىهم واحل
بأنفىنينينينينينينينينية ذبيىنينينينينينينينينيتهم ؟ وهنينينينينينينينينيل جينينينينينينينينينيوز اسنينينينينينينينينيتخدامهم يف ثغنينينينينينينينينيور املسنينينينينينينينينيلمني وتسنينينينينينينينينيليمها إلنينينينينينينينينييهم ؟ أم جينينينينينينينينيني  علنينينينينينينينينيى و  األمنينينينينينينينينير قطعهنينينينينينينينينيم 
واسنينينينينيتخدام غنينينينينيريهم منينينينينين املسنينينينينيلمني الكفنينينينينياة ؟ وإذا اسنينينينينيتخدهم وأقطعهنينينينينيم أو مل يقطنينينينينيع هلنينينينينيم هنينينينينيل لنينينينينيه صنينينينينيرم أمنينينينينيوال بينينينينيني  املنينينينينيال علنينينينينييهم 

ذا جاهنينينينينينينيدهم و  األمنينينينينينينير أينينينينينينينيده اهلل تعنينينينينينينياىل بإمخنينينينينينينياد بنينينينينينينياذهلم إية املنينينينينينينيذكورين مباحنينينينينينينية ؟ وأمنينينينينينينيواهلم حنينينينينينينيالل أم ال ؟ و ري صنينينينينينيني؟ وهنينينينينينينيل دمنينينينينينينياء الن



  

وقعهنينينينينيم عنينينينينين حصنينينينينيون املسنينينينينيلمني وحنينينينينيذر أهنينينينينيل اإلسنينينينينيالم منينينينينين مننينينينينياكىتهم وأكنينينينينيل ذبنينينينينيائىهم وإلنينينينينيزامهم بالصنينينينينيوم والصنينينينينيالة، ومنينينينينينعهم منينينينينين 
كثنينينينينير أجنينينينينيرا منينينينينين املتصنينينينينيدي لقتنينينينينيال التتنينينينينيار يف بالدهنينينينينيم، إ هنينينينينيار دينينينينينينهم الباطنينينينينيل، وهنينينينينيم النينينينينيذين يلوننينينينينيه منينينينينين الكفنينينينينيار، هنينينينينيل ذلنينينينيني  أفضنينينينينيل وأ

وهنينينينينيدم بنينينينينيالد السنينينينينييس ودينينينينينيار اإلفنينينينينيرنج علنينينينينيى أهلهنينينينينيا ؟ أم هنينينينينيذا أفضنينينينينيل منينينينينين كوننينينينينيه جياهنينينينينيد النصنينينينينيريية املنينينينينيذكورين مرابطنينينينينيا، ويكنينينينينيون أجنينينينينير 
أم هنينينينينينينيذا أكنينينينينينينيرب أجنينينينينينينيراً ؟ وهنينينينينينينيل جينينينينينينيني  علنينينينينينينيى منينينينينينينين عنينينينينينينيرم  منينينينينينينين رابنينينينينينيني  يف الثغنينينينينينينيور علنينينينينينينيى سنينينينينينينياحل البىنينينينينينينير خشنينينينينينينيية قصنينينينينينينيد اإلفنينينينينينينيرنج أكنينينينينينينيرب

يشنينينينينيهر أمنينينينينيرهم ويسنينينينينياعد علنينينينينيى إبطنينينينينيال بنينينينينياطلهم وإ هنينينينينيار اإلسنينينينينيالم بينينينينينينهم فلعنينينينينيل اهلل تعنينينينينياىل يهنينينينينيدي بعضنينينينينيهم  اهبهم أناملنينينينينيذكورين ومنينينينينيذ
إىل اإلسنينينينينينينيالم وأن جيعنينينينينينينيل يف ذرينينينينينينينيتهم وأوالدهنينينينينينينيم أناسنينينينينينينيا مسنينينينينينينيلمني بعنينينينينينينيد خنينينينينينينيروجهم منينينينينينينين ذلنينينينينينيني  الكفنينينينينينينير العظنينينينينينينييم ؟ أم جينينينينينينينيوز التغافنينينينينينينيل 

 اب  له واملالزم عليه ؟عنهم واإل ال ؟ وما قدر أجر اجملاهد على ذل  واجملاهد فيه واملر 
 ولتبسطوا القول يف ذل  مثابني مأجورين إن شاء اهلل تعاىل إنه على كل شذ قدير وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

 نص جواب شيا اإلسالم:
أجنينينينينينياب شنينينينينينييا اإلسنينينينينينيالم تقنينينينينينيي النينينينينينيدين أبنينينينينينيو العبنينينينينينياس أمحنينينينينينيد بنينينينينينين تيمينينينينينينية وقنينينينينينيال: احلمنينينينينينيد هلل رب العنينينينينينياملني، هنينينينينينيؤالء القنينينينينينيوم املسنينينينينينيمون 

وسنينينينيائر أصنينينينينام القرامطنينينينية الباطنينينينينية، أكفنينينينير منينينينين اليهنينينينيود والنصنينينينيارى، بنينينينيل أكفنينينينير بكثنينينينيري منينينينين املشنينينينيركني، وضنينينينيررهم علنينينينينيى  بالنصنينينينيريية هنينينينيم
أمنينينينينية حممنينينينينيد صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم أعظنينينينينيم منينينينينين ضنينينينينيرر الكفنينينينينيرا احملنينينينينياربني مثنينينينينيل كفنينينينينيار التتنينينينينيار واإلفنينينينينيرنج وغنينينينينيريهم فنينينينينيإن هنينينينينيؤالء يتظنينينينينياهرون 

 عند جهال املسلمني بالتشيع ومواالة أهل البي .
حلقيقنينينينينينينية ال يؤمننينينينينينينيون بنينينينينينينياهلل وال برسنينينينينينينيوله وال بكتابنينينينينينينيه وال بنينينينينينينيأمر وال بنهنينينينينينينيي وال ثنينينينينينينيواب وال عقنينينينينينينياب وال جبننينينينينينينية وال بننينينينينينينيار وال وهنينينينينينينيم يف ا

بأحنينينينينيد منينينينينين الرسنينينينينيلني قبنينينينينيل حممنينينينينيد صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم، وال مبلنينينينينية منينينينينين امللنينينينينيل وال بنينينينينيدين منينينينينين األدينينينينينيان السنينينينينيالفة، بنينينينينيل يأخنينينينينيذون منينينينينين  
ولوننينينينينينيه علنينينينينينيى أمنينينينينينيور يفرتوهننينينينينينيا، وينينينينينينيدعون أهننينينينينينيا علنينينينينينيم البنينينينينينياطن منينينينينينين جنينينينينينينس منينينينينينيا كنينينينينينيالم اهلل ورسنينينينينينيوله املعنينينينينينيروم عننينينينينينيد علمنينينينينينياء املسنينينينينينيلمني ويتأ

 ذكره السائل.
فنينينينينينيإهنم لنينينينينينييس هلنينينينينينيم حنينينينينينيد منينينينينينيدد فيمنينينينينينيا يدعوننينينينينينيه منينينينينينين اإلحلنينينينينينياد يف أمسنينينينينينياء اهلل تعنينينينينينياىل وآياتنينينينينينيه و رينينينينينيني  كنينينينينينيالم اهلل تعنينينينينينياىل ورسنينينينينينيوله عنينينينينينين 

منينينينيور حقنينينينيائق يعرفوهننينينينيا منينينينين جنينينينينس مواضنينينينيعه، إذ مقصنينينينيودهم إنكنينينينيار اإلمينينينينيان وشنينينينيرائع اإلسنينينينيالم بكنينينينيل طريقنينينينية منينينينيع التظنينينينياهر بنينينينيأن هلنينينينيذه األ
منينينينينينيا ذكنينينينينينير السنينينينينينيائل، ومنينينينينينين جنينينينينينينس قنينينينينينيوهلم أن الصنينينينينينيلوات ا منينينينينينيس معرفنينينينينينية أسنينينينينينيرارهم، و)الصنينينينينينييام املفنينينينينينيرو ( كتمنينينينينينيان أسنينينينينينيرارهم، و)حنينينينينينيج 
البينينينينيني  العتينينينينينيق( زينينينينينيارة شنينينينينييخهم، وأن أينينينينينيدي أيب هلنينينينيني   نينينينينيا أبنينينينينيو بكنينينينينير وعمنينينينينير، وأن )البننينينينينياء العظنينينينينييم واإلمنينينينينيام املتنينينينينيني( هنينينينينيو علنينينينينيي بنينينينينين أيب 

اإلسنينينينينيالم وأهلنينينينينيه وقنينينينينيائع مشنينينينينيهورة وكتنينينينيني  مصنينينينينينفة، فنينينينينيإذا كاننينينينيني  هلنينينينينيم مكننينينينينية سنينينينينيفكوا دمنينينينينياء املسنينينينينيلمني، كمنينينينينيا  طالنينينينيني . وهلنينينينينيم يف معنينينينينياداة
قتلنينينينينيوا إمنينينينينيرة احلجنينينينينياج وألقنينينينينيوهم يف بانينينينينير زمنينينينينيزم، وأخنينينينينيذوا منينينينينيرة احلجنينينينينير األسنينينينينيود وبقنينينينينيي عننينينينينيدهم منينينينينيدة وقتلنينينينينيوا علمنينينينينياء املسنينينينينيلمني ومشنينينينينياخيهم 

7صي عدده إال اهللوأمراءهم وجند ال حي
… 

ه السنينينينينيائل وغنينينينينيريه، وصنينينينينين  علمنينينينينياء املسنينينينينيلمني كتبنينينينينيا يف كشنينينينيني  أسنينينينينيرارهم، وهتنينينينيني  أسنينينينينيتارهم، وبيننينينينينيوا وصنينينينينينفوا كتبنينينينينيا كثنينينينينيرية ألنينينينينيا ذكنينينينينير 
منينينينينينيا هنينينينينينيم علينينينينينينيه منينينينينينين الكفنينينينينينير والزندقنينينينينينية. واإلحلنينينينينينياد النينينينينينيذي هنينينينينينيم فينينينينينينيه أكفنينينينينينير منينينينينينين اليهنينينينينينيود والنصنينينينينينيارى ومنينينينينينين برا نينينينينينية اهلننينينينينينيد النينينينينينيذين يعبنينينينينينيدون 

فهم، ومنينينينينينينين املعنينينينينينينيروم عننينينينينينينيدنا أن األصنينينينينينينينام، ومنينينينينينينيا ذكنينينينينينينيره السنينينينينينينيائل يف وصنينينينينينينيفهم قلينينينينينينينيل منينينينينينينين الكثنينينينينينينيري النينينينينينينيذي يعرفنينينينينينينيه العلمنينينينينينينياء منينينينينينينين وصنينينينينينيني
السنينينينينيواحل الشنينينينينيامية إ نينينينينيا اسنينينينينيتوىل عليهنينينينينيا النصنينينينينيارى منينينينينين وجهنينينينينيتهم. وهنينينينينيم دائمنينينينينيا منينينينينيع كنينينينينيل عنينينينينيدو للمسنينينينينيلمني، فهنينينينينيم منينينينينيع النصنينينينينيارى علنينينينينيى 

                                                           
 ويقصد القرامطة أجداد النصريين وأصوهلم عندما هامجوا بي  اهلل وسرقوا احلجر األسود. 7



  

توىل والعينينينينينياذ بنينينينينياهلل تعنينينينينياىل اسنينينينينياملسنينينينينيلمني. ومنينينينينين أعظنينينينينيم املصنينينينينيائ  عننينينينينيدهم انتصنينينينينيار املسنينينينينيلمني علنينينينينيى التتنينينينينيار، ومنينينينينين أعظنينينينينيم أعينينينينينيادهم إذا 
ا هنينينينينينينينيحنينينينينينينيني  جزينينينينينينينينيرة قنينينينينينينينيربإل يسنينينينينينينينير اهلل فتىهنينينينينينينينيا عنينينينينينينينين قرينينينينينينينيني  وفتى -سنينينينينينينينيلمني، ومازالنينينينينينينيني  بأينينينينينينينينيدي املسنينينينينينينينيلمنيالنصنينينينينينينينيارى علنينينينينينينينيى ثغنينينينينينينينيور امل

-املسنينينينينيلمون يف خالفنينينينينية أمنينينينينيري املنينينينينيؤمنني عثمنينينينينيان بنينينينينين عفنينينينينيان رضنينينينينيي اهلل عننينينينينيه فتىهنينينينينيا معاوينينينينينية بنينينينينين أيب سنينينينينيفيان إىل أثننينينينينياء السنينينينينينة الرابعنينينينينية 
ى السنينينينينينينياحل، خ بسنينينينينينيببهم اسنينينينينينينيتولوا علنينينينينينينيى القنينينينينينينيدس فهنينينينينينيؤالء احملنينينينينينينياّدون هلل ورسنينينينينينينيوله كثنينينينينينيروا بالسنينينينينينينيواحل وغريهنينينينينينينيا، فاسنينينينينينينيتوىل النصنينينينينينيارى علنينينينينينيني

الشنينينينينينيري  وغنينينينينينيريه، فنينينينينينيإن أحنينينينينينيواهلم كاننينينينينيني  منينينينينينين أعظنينينينينينيم األسنينينينينينيباب يف ذلنينينينينيني ، خ ملنينينينينينيا أقنينينينينينيام اهلل ملنينينينينينيوك املسنينينينينينيلمني اجملاهنينينينينينيدين يف سنينينينينينيبيل اهلل 
تعنينينينينينياىل كننينينينينينيور النينينينينينيدين الشنينينينينينيهيد، وصنينينينينينيالح النينينينينينيدين، وأتبنينينينينينياعهم وفتىنينينينينينيوا السنينينينينينيواحل منينينينينينيع النصنينينينينينيارى ألنينينينينينين كنينينينينينيان هبنينينينينينيا منينينينينينينهم، وفتىنينينينينينيوا أيضنينينينينينيا 

 .8ر فأهنم كانوا مستولني عليها حنو ماب سنةأر  مص
فنينينينينينياتفقوا هنينينينينينيم والنصنينينينينينيارى فجاهنينينينينينيدهم املسنينينينينينيلمون حنينينينينيني  فتىنينينينينينيوا النينينينينينيبالد، ومنينينينينينين ذلنينينينينيني  التنينينينينينياريا انتشنينينينينينيرت دعنينينينينينيوة اإلسنينينينينينيالم يف النينينينينينيديار 

 إال مبعنينينينينينينياونتهم نياملصنينينينينينينيرية والشنينينينينينينيامية، خ إن التتنينينينينينينيار منينينينينينينيا دخلنينينينينينينيوا لنينينينينينينيبالد اإلسنينينينينينينيالم وقتلنينينينينينينيوا خليفنينينينينينينية بغنينينينينينينيداد وغنينينينينينينيريه منينينينينينينين ملنينينينينينينيوك املسنينينينينينينيلم
ؤازرهتم، فنينينينيإن مرجنينينينيع هنينينينيؤالء النينينينيذي كنينينينيان وزينينينينيرهم وهنينينينيو )النصنينينينيري الطوسنينينينيي( كنينينينيان وزينينينينيرا هلنينينينيم وهنينينينيو النينينينيذي أمنينينينير بقتنينينينيل ا ليفنينينينية وبوالينينينينية ومنينينيني

 هؤالء...
ارة يسنينينينينينينيمون )املالحنينينينينينينيدة(، وتنينينينينينينيارة يسنينينينينينينيمون )القرامطنينينينينينينية(، وتنينينينينينينيارة يسنينينينينينينيمون )الباطنينينينينينينينية(، تنينينينينينينيوهلنينينينينينينيم ألقنينينينينينينياب معروفنينينينينينينية عننينينينينينينيد املسنينينينينينينيلمني، 
نصنينينينينينيريية(، وتنينينينينينيارة يسنينينينينينيمون) ا ربوينينينينينينية(، وتنينينينينينيارة يسنينينينينينيمون )احملمنينينينينينيرة(، وهنينينينينينيذه اإلمسنينينينينينياء منهنينينينينينيا منينينينينينيا وتنينينينينينيارة يسنينينينينينيمون )اإلمساعيلينينينينينينية(، وتنينينينينينيارة )ال

يعمهنينينينينيم ومنهنينينينينيا منينينينينيا خينينينينينيص بعنينينينينيخ أصنينينينينينافهم، كمنينينينينيا أن اإلسنينينينينيالم واإلمينينينينينيان يعنينينينينيم املسنينينينينيلمني ولبعضنينينينينيهم أمسنينينينينياء خيصنينينينينيه، إمنينينينينيا النسنينينينينيي وإمنينينينينيا 
 نينينينينياهر منينينينينيذهبهم النينينينينيرفخ وباطننينينينينيه  املنينينينينيذاه  وإمنينينينينيا البلنينينينينيد وإمنينينينينيا غنينينينينيري ذلنينينينيني . وشنينينينينيرح مقاصنينينينينيدهم يطنينينينينيول وهنينينينينيم كمنينينينينيا قنينينينينيال العلمنينينينينياء فنينينينينييهم

ح وال بنينينينينينيإبراهيم وال مبوسنينينينينينيى وال عيسنينينينينينيى وال ننينينينينينيو الكفنينينينينير احملنينينينينينيخ. وحقيقنينينينينينية أمنينينينينينيرهم أهننينينينينينيم ال يؤمننينينينينينيون بننينينينينيني  منينينينينين األنبينينينينينينياء واملرسنينينينينينيلني، وال ب
منينينينينينينين كتنينينينينينيني  اهلل املنزلنينينينينينينية، ال التنينينينينينينيوراة وال اإل ينينينينينينينيل وال القنينينينينينينيرآن. وال يقنينينينينينينيرون أن للعنينينينينينينيامل  يءحممنينينينينينينيد صنينينينينينينيلوات اهلل علنينينينينينينييهم أمجعنينينينينينينيني، ال بشنينينينينينيني

لقنينينينيا خلقنينينينيه، وال بنينينينيأن لنينينينيه ديننينينينيا أمنينينينير بنينينينيه وال أن لنينينينيه دارا جينينينينيزي الننينينينياس فيهنينينينيا علنينينينيى أعمنينينينياهلم غنينينينيري هنينينينيذه النينينينيدار، وهنينينينيم تنينينينيارة يبننينينينيون قنينينينيوهلم خا
علنينينينينيى منينينينينيذاه  الفالسنينينينينيفة الطنينينينينياغني واإلهلنينينينينيني، وتنينينينينيارة يبنوننينينينينيه علنينينينينيى قنينينينينيول الفالسنينينينينيفة وقنينينينينيول اجملنينينينينيوس النينينينينيذين يعبنينينينينيدو الننينينينينيور، ويضنينينينينيمون إىل 

ات إمنينينينينيا بقنينينينينيول مكنينينينينيذوب ينقلوننينينينينيه كمنينينينينيا ينقلنينينينينيون عنينينينينين الننينينينيني  صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم أننينينينينيه ذلنينينينيني  النينينينينيرفخ، وحيتجنينينينينيون لنينينينينيذل  بكنينينينينيالم النبنينينينينيو 
لعلنينينينينيم باحلنينينينينيديث ولفظنينينينينيه لأن اهلل ملنينينينينيا خلنينينينينيق العقنينينينينيل فقنينينينينيال لنينينينينيه أقبنينينينينيل اقنينينينينيال )أول منينينينينيا خلنينينينينيق اهلل العقنينينينينيل( واحلنينينينينيديث موضنينينينينيوع باتفنينينينينياق أهنينينينينيل 

ا قنينينينينيول الفالسنينينينينينيفة أتبنينينينينينياع أرسنينينينينينيطو يف أن فأقبنينينينينيل فقنينينينينينيال لنينينينينينيه أدبنينينينينير فنينينينينينيأدبر فيىرّفنينينينينينيون لفظنينينينينيه ويقولنينينينينينيونل أول منينينينينينيا خلنينينينينيق اهلل العقنينينينينينيلل ليوافقنينينينينينيو 
أول الصنينينينينيادرات عنينينينينين واجنينينينيني  الوجنينينينينيود العقنينينينينيل. وأمنينينينينيا بلفنينينينيني  ثابنينينينيني  عنينينينينين الننينينينيني  صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم فيىرفوننينينينينيه عنينينينينين مواضنينينينينيعه كمنينينينينيا 

خنينينينينيل كثنينينينينيري منينينينينين بنينينينينياطلهم علنينينينينيى كثنينينينينيري منينينينينين املسنينينينينيلمني ديضنينينينينيع أصنينينينينيىاب رسنينينينينيائل )إخنينينينينيوان الصنينينينينيفا( وحننينينينينيوهم فنينينينينيإهنم منينينينينين أئمنينينينينيتهم، وقنينينينينيد 
 كتنينينينينينيني  طوائنينينينينينيني  املنتسنينينينينينينيبني إىل العلنينينينينينينيم والنينينينينينينيدين، وإن كنينينينينينينيانوا ال يوافقنينينينينينينيون علنينينينينينينيى أصنينينينينينينيول النينينينينينينيدعوة وراج علنينينينينينينييهم حنينينينينينيني  صنينينينينينينيار ذلنينينينينينيني  يف

 النهائية، وهي درجات متعددة، ويسمون النهاية )البالغ األكرب( والناموس األعظم.
ومضنينينينينيمون النينينينينيبالغ األكنينينينينينيرب جىنينينينينيد ا نينينينينينيالق تعنينينينينياىل واالسنينينينينينيتهزاء بنينينينينيه ومبنينينينينين يقربنينينينينينيه حنينينينيني  يكتنينينينينيني  أحنينينينينيدهم اسنينينينينينيم اهلل تعنينينينينياىل يف أسنينينينينينيفل 

لنينينينيه، وفينينينينيه أيضنينينينيا جىنينينينيد شنينينينيرائعه وديننينينينيه ومنينينينيا جنينينينياء بنينينينيه األنبينينينينياء ودعنينينينيوى أهننينينينيم منينينينين جنسنينينينيهم طنينينينيالبني للرئاسنينينينية فمنينينينينهم منينينينين أحسنينينينين يف رج
طلبهنينينينينيا ومنينينينينينهم منينينينينين أسنينينينينياء يف طلبهنينينينينيا حنينينينيني  قتنينينينينيل. وجيعلنينينينينيون حممنينينينينيدا وموسنينينينينيى منينينينينين القسنينينينينيم األول وجيعلنينينينينيون املسنينينينينييح منينينينينين القسنينينينينيم الثنينينينينياين، 
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ومنينينينين  لينينينينيل نكنينينينياح ذوات احملنينينينيارم وسنينينينيائر الفنينينينيواحش ومنينينينيا يطنينينينيول وصنينينينيفه، هلنينينينيم وفينينينينيه منينينينين االسنينينينيتهزاء بالصنينينينيالة والزكنينينينياة والصنينينينيوم و احلنينينينيج 
إشنينينينينينيارات و،اطبنينينينينينيات يعنينينينينينيرم هبنينينينينينيا بعضنينينينينينيهم بعضنينينينينينيا. وهنينينينينينيم إذا كنينينينينينيانوا يف بنينينينينينيالد املسنينينينينينيلمني النينينينينينيب يكثنينينينينينير فيهنينينينينينيا أهنينينينينينيل اإلمينينينينينينيان فقنينينينينينيد خيفنينينينينينيون 

علنينينينيى أن هنينينينينيؤالء ال  علنينينينيى منينينينين ال يعنينينينيرفهم، وأمنينينينيا إذا كثنينينينينيروا يعنينينينيرفهم عامنينينينية الننينينينياس فضنينينينينيال عنينينينين خاصنينينينيتهم، وقنينينينيد اتفنينينينينيق علمنينينينياء املسنينينينيلمني
جتنينينينينينيوز مننينينينينينياكىتهم، وال جينينينينينينيوز أن ينينينينينينينكح الرجنينينينينينيل موالتنينينينينينيه منينينينينينينهم، وال يتنينينينينينيزوج منينينينينينينهم امنينينينينينيرأة، وال تبنينينينينينياح ذبنينينينينينيائىهم. وأمنينينينينينيا اجلنينينينينيني نب املعمنينينينينينيول 
بنينينينينينيأنفىتهم ففينينينينينينيه قنينينينينينيوالن مشنينينينينينيهوران للعلمنينينينينينياء كسنينينينينينيائر أنفىنينينينينينية امليتنينينينينينية وكأنفىنينينينينينية ذبيىنينينينينينية اجملنينينينينينيوس وذبيىنينينينينينية اإلفنينينينينينيرنج النينينينينينيذين يقنينينينينينيال عنينينينينينينهم 

وأمنينينينينينينيا أواننينينينينينينييهم ومالبسنينينينينينينيهم فكنينينينينينينيأواين اجملنينينينينينينيوس ومالبنينينينينينينيس اجملنينينينينينينيوس علنينينينينينينيى منينينينينينينيا عنينينينينينينيرم منينينينينينينين منينينينينينينيذاه  األمنينينينينينينية  بنينينينينينينيأهنم ال ينينينينينينينيذكون النينينينينينينيذبائح
والصنينينينينينيىيح يف ذلنينينينينيني  أن أواننينينينينينييهم ال تسنينينينينينينيتعمل إال بعنينينينينينيد غسنينينينينينيلها فنينينينينينينيإن ذبنينينينينينيائىهم ميتنينينينينينية، وال جينينينينينينينيوز دفنينينينينينينهم يف مقنينينينينينيابر املسنينينينينينينيلمني، وال 

ة علنينينينينيى املننينينينينيافقني كعبنينينينينيد اهلل بنينينينينين أيّب عنينينينينين الصنينينينينيال سنينينينينيلميصنينينينينيلى علنينينينينيى منينينينينين منينينينينيات منينينينينينهم، فنينينينينيإن اهلل تعنينينينينياىل هننينينينينيى نبينينينينينيه صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه و 
وحننينينينينينيوه . وكنينينينينينيانوا يتظنينينينينينياهرون بالصنينينينينينيالة والزكنينينينينينياة واجلهنينينينينينياد منينينينينينيع املسنينينينينينيلمني وال يظهنينينينينينيرون مقالنينينينينينية ضنينينينينينيال  اإلسنينينينينينيالم، ولكنينينينينينين يسنينينينينينيرون ذلنينينينينيني  
فقنينينينينينيال اهلل : ق وال تصنينينينينينيّل علنينينينينينيى أحنينينينينينيد منينينينينينينهم منينينينينينيات أبنينينينينينيدا وال تقنينينينينينيم علنينينينينينيى قنينينينينينيربه إهننينينينينينيم كفنينينينينينيروا بنينينينينينياهلل ورسنينينينينينيوله ومنينينينينينياتوا وهنينينينينينيم فاسنينينينينينيقون  

ء النينينينينينيذين هنينينينينينيم منينينينينينيع الزندقنينينينينينية والنفنينينينينينياق يظهنينينينينينيرون الكفنينينينينينير واإلحلنينينينينينياد. وأمنينينينينينيا اسنينينينينينيتخدام مثنينينينينينيل هنينينينينينيؤالء يف ثغنينينينينينيور املسنينينينينينيلمني أو فكينينينينينيني  هبنينينينينينيؤال
حصنينينينينيوهنم أو جننينينينينيدهم فإننينينينينيه منينينينينين الكبنينينينينيائر، وهنينينينينيو مبنزلنينينينينية منينينينينين يسنينينينينيتخدم النينينينينيذئاب لرعنينينينينيي الغنينينينينينم، فنينينينينيإهنم منينينينينين أغنينينينينيش الننينينينينياس للمسنينينينينيلمني 

عسنينينينينينيكر فنينينينينينيإن لهنينينينينينيم شنينينينينينير منينينينينينين املخنينينينينينيامر النينينينينينيذي يكنينينينينينيون يف اولنينينينينينيوالة أمنينينينينينيورهم، وهنينينينينينيم أحنينينينينينيرإل الننينينينينينياس علنينينينينينيى إفسنينينينينينياد اململكنينينينينينية والدولنينينينينينية، و 
هنينينينيا ودينهنينينينيا وملوكهنينينينيا وعلمائهنينينينيا وعامتهنينينينيا ياملخنينينينيامر إمنينينينيا أن يكنينينينيون لنينينينيه غنينينينير  منينينينيع أمنينينينيري العسنينينينيكر وإمنينينينيا منينينينيع العنينينينيدو وهنينينينيؤالء منينينينيع امللنينينينية ونبي

وخاصنينينينينيتها، وهنينينينينيم أحنينينينينيرإل الننينينينينياس إىل تسنينينينينيليم احلصنينينينينيون إىل عنينينينينيدو املسنينينينينيلمني وعلنينينينينيى إفسنينينينينياد اجلننينينينينيد علنينينينينيى و  األمنينينينينير وإخنينينينينيراجهم عنينينينينين 
عتنينينينينينيه، وحينينينينينينيل لنينينينينينيوالة األمنينينينينينيور قطعهنينينينينينيم منينينينينينين دواوينينينينينينين املقاتلنينينينينينية فنينينينينينيال يرتكنينينينينينيون يف ثغنينينينينينير وال غنينينينينينيري ثغنينينينينينير فنينينينينينيإن ضنينينينينينيررهم يف الثغنينينينينينير أشنينينينينينيد، وأن طا

تخدامه منينينينينينينين الرجنينينينينينينينيال املنينينينينينينينيأمونني علنينينينينينينينيى دينينينينينينينينين اإلسنينينينينينينيالم وعلنينينينينينينينيى النصنينينينينينينينيح هلل ورسنينينينينينينينيوله وألئمنينينينينينينينية سنينينينينينينينييسنينينينينينينيتخدم بنينينينينينينينيدهلم منينينينينينينينين حيتنينينينينينينينياج إىل ا
فكينينينينيني  مبنينينينينين يغنينينينينيش املسنينينينينيلمني كلهنينينينينيم ؟  -وإن كنينينينينيان مسنينينينينيلما-ن يغشنينينينينيه املسنينينينينيلمني وعنينينينينيامتهم، بنينينينينيل إذا كنينينينينيان و  األمنينينينينير ال يسنينينينينيتخدم منينينينيني

وال جينينينينيوز تنينينينيأخري هنينينينيذا الواجنينينيني  منينينينيع القنينينينيدرة علينينينينيه بنينينينيل أي وقنينينيني  قنينينينيدر علنينينينيى االسنينينينيتبدال هبنينينينيم وجنينينيني  علينينينينيه ذلنينينيني ، وأمنينينينيا إذا اسنينينينيتخدموا 
ثنينينينينينيل ألهننينينينينينيم عوقنينينينينينيدوا علنينينينينينيى ذلنينينينينيني ، فنينينينينينيإن كنينينينينينيان العقنينينينينينيد صنينينينينينيىيىا وجنينينينينيني  وعملنينينينينينيوا العمنينينينينينيل املشنينينينينينيرول فلهنينينينينينيم إمنينينينينينيا املسنينينينينينيمى وإمنينينينينينيا أجنينينينينينيرة امل

املسنينينينينيمى وإن كنينينينينيان فاسنينينينينيدا وجبنينينينيني  أجنينينينينيرة املثنينينينينيل، وإن مل يكنينينينينين اسنينينينينيتخدامهم منينينينينين جنينينينينينس اإلجنينينينينيارة الالزمنينينينينية فهنينينينينيي منينينينينين جنينينينينينس اجلعالنينينينينية 
اجلنينينينيائزة، لكنينينينين هنينينينيؤالء ال جينينينينيوز اسنينينينيتخدامهم فالعقنينينينيد عقنينينينيد فاسنينينينيد فنينينينيال يسنينينينيتىقون إال قيمنينينينية عملهنينينينيم فنينينينيإن مل يكوننينينينيوا عملنينينينيوا عمنينينينيالً لنينينينيه 

إذا أ هنينينينينيروا التوبنينينينينية، ففنينينينينيي قبوهلنينينينينيا منينينينينينهم  ننينينينينيزاع بنينينينينيني املسنينينينينيلمني، فمنينينينينين قبنينينينينيل هلنينينينينيم. لكنينينينينيم دمنينينينينيااهم وأمنينينينينيواهلم مباحنينينينينية. و  يءقيمنينينينينية فنينينينينيال شنينينينيني
تنينينينينينيوبتهم إذا التزمنينينينينينيوا شنينينينينينيريعة اإلسنينينينينينيالم أقنينينينينينيروهم عليهنينينينينينيا ومنينينينينينين مل يقبلهنينينينينينيا، وورثنينينينينينيتهم منينينينينينين جنسنينينينينينيهم فنينينينينينيإن منينينينينينياهلم يكنينينينينينيون فيانينينينينينيا لبينينينينينيني  منينينينينينيال 

م وفنينينينينينينييهم منينينينينينينين يعنينينينينينينيرم املسنينينينينينينيلمني، لكنينينينينينينين هنينينينينينينيؤالء إذا أخنينينينينينينيذوا فنينينينينينينيإهنم يظهنينينينينينينيرون التوبنينينينينينينية ألن أصنينينينينينينيل منينينينينينينيذهبهم التقينينينينينينينية والكتمنينينينينينينيان ألمنينينينينينينيره
وفنينينينينينييهم منينينينينينين قنينينينينينيد ال يعنينينينينينيرم، فنينينينينينيالطريق يف ذلنينينينينيني  أن حيتنينينينينينيال يف أمنينينينينينيرهم، فنينينينينينيال يرتكنينينينينينيون بتمعنينينينينينيني وال ميكننينينينينينيون منينينينينينين محنينينينينينيل السنينينينينينيالح وإن 
يكوننينينينينيوا منينينينينين املقاتلنينينينينية، ويلزمنينينينينيون شنينينينينيرائع اإلسنينينينينيالم منينينينينين الصنينينينينيلوات ا منينينينينيس وقنينينينينيراءة القنينينينينيرآن وينينينينينيرتك بينينينينينينهم منينينينينين يعلمهنينينينينيم دينينينينينين اإلسنينينينينيالم 

لمني النينينينيب لنينينينييس هلنينينينيم سنينينينين منينينينين أئمنينينينية ضنينينينياللتهم وأ هنينينينير التوبنينينينية أخنينينينيرج عنينينينينهم وسنينينينيري إىل بنينينينيالد املوحينينينينيال بينينينينينهم بنينينينيني معلمهنينينينيم، ومنينينينين كنينينينيا
 هبا  هور، فإما أن يهديه اهلل تعاىل وإما أن ميوت على نفاقه من غري مضرة للمسلمني.



  

وال رينينينينيني  أن جهنينينينينياد هنينينينينيؤالء وإقامنينينينينية احلنينينينينيدود علنينينينينييهم منينينينينين أعظنينينينينيم الطاعنينينينينيات وأكنينينينينيرب الواجبنينينينينيات، وهنينينينينيو أفضنينينينينيل منينينينينين جهنينينينينياد منينينينينين ال 
اتنينينينيل املسنينينينيلمني منينينينين املشنينينينيركني وأهنينينينيل الكتنينينينياب، فنينينينيإن جهنينينينياد هنينينينيؤالء منينينينين جنينينينينس جهنينينينياد املرتنينينينيدين، والصنينينينيديق وسنينينينيائر الصنينينينيىابة بنينينينيداوا يق

جبهنينينينينياد املرتنينينينينيدين قبنينينينينيل جهنينينينينياد الكفنينينينينيار منينينينينين أهنينينينينيل الكتنينينينينياب)...( وجينينينينيني  علنينينينينيى املسنينينينينيلم أن يقنينينينينيوم يف ذلنينينينيني  حبسنينينينيني  منينينينينيا يقنينينينينيدر علينينينينينيه منينينينينين 
يفشنينينينينييها ويظهرهنينينينينيا ليعنينينينينيرم املسنينينينينيلمون حقيقنينينينينية حنينينينينياهلم، وال حينينينينينيل  الواجنينينينيني ، فنينينينينيال حينينينينينيل ألحنينينينينيد أن يكنينينينينيتم منينينينينيا يعرفنينينينينيه منينينينينين أخبنينينينينيارهم بنينينينينيل

ألحنينينينيد أن ينهنينينينيى عنينينينين القينينينينيام مبنينينينيا أمنينينينير بنينينينيه اهلل ورسنينينينيوله، فنينينينيإن هنينينينيذا منينينينين أعظنينينينيم أبنينينينيواب األمنينينينير بنينينينياملعروم والنهنينينينيي عنينينينين املنكنينينينير واجلهنينينينياد يف 
 . واملعنينينينينياون علنينينينينيى كنينينينيني   سنينينينينيبيل اهلل وقنينينينينيد قنينينينينيال اهلل تعنينينينينياىل لنبينينينينينيه صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم :قينينينينينيا أيهنينينينينيا الننينينينيني  جاهنينينينينيد الكفنينينينينيار واملننينينينينيافقني

شنينينينينيرهم هنينينينينيدايتهم حبسنينينينيني  اإلمكنينينينينيان لنينينينينيه منينينينينين األجنينينينينير منينينينينيا ال يعلمنينينينينيه إال اهلل تعنينينينينياىل. فنينينينينيإن املقصنينينينينيود بالقصنينينينينيد األول هنينينينينيو هنينينينينيدايتهم كمنينينينينيا 
قنينينينينيال اهلل تعنينينينينياىل:قكنتم خنينينينينيري أمنينينينينية أخرجنينينينيني  للننينينينينياس  قنينينينينيال أبنينينينينيو هرينينينينينيرة: كننينينينينيتم خنينينينينيري الننينينينينياس للننينينينينياس تنينينينينيأتون هبنينينينينيم يف القينينينينينيود والسالسنينينينينيل 

ملقصنينينينينيود باجلهنينينينينياد واألمنينينينينير بنينينينينياملعروم والنهنينينينينيي عنينينينينين املنكنينينينينير هداينينينينينية العبنينينينينياد ملصنينينينينياحل املعنينينينينياش واملعنينينينينياد حبسنينينينيني  حنينينينيني  تنينينينينيدخلوهم اإلسنينينينينيالم، فا
 اإلمكان، فمن هداه اهلل منهم سعد يف الدنيا واآلخرة ومن مل يهتد ك  اهلل ضرره عن غريه...

 انتهينا من جواب شيا اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل.

 فيهم وأشكاهلم من الباطنية: رأي اإلمام أبو حامد الغزا 
: لوالقنينينينينينيول النينينينينيوجيز أننينينينينيه يسنينينينينيل  هبنينينينينينيم )الباطنينينينينينية( مسنينينينينيل  املرتنينينينينينيدين يف 751قنينينينينيال اإلمنينينينينيام الغنينينينينيزا  يف كتابنينينينينينيه فضنينينينينيائح الباطنينينينينينية إل 

النظنينينينينينير يف النينينينينينيدم واملنينينينينينيال والنكنينينينينينياح والذبيىنينينينينينية ونفنينينينينينيوذ األقضنينينينينينيية وقضنينينينينينياء العبنينينينينينيادات، أمنينينينينينيا األرواح فنينينينينينيال يسنينينينينينيل  فنينينينينينييهم مسنينينينينينيل  الكنينينينينينيافر 
يف الكنينينينينينينيافر بنينينينينينينيني أربنينينينينينينيع خصنينينينينينينيال املنينينينينينينين والفنينينينينينينيداء واالسنينينينينينينيرتقاق والقتنينينينينينينيل وال يتمينينينينينينينيز يف حنينينينينينينيق املرتنينينينينينينيد...وإ ا الواجنينينينينينيني  األصنينينينينينينيلي إذ يتمينينينينينينينيز 

 قتلهم وتطهري وجه األر  منهمل.
 

 هذه هي النصريية كعقيدة وتاريا وكأمة خائنة معادية لإلسالم فكرا وعقيدة وتارخيا.
كبنينينينينينيار أسنينينينينينيالفنا ومعاصنينينينينينيرينا فنينينينينينييهم. منينينينينينينهم فرينينينينينينيق مننينينينينينيدس يف وهنينينينينينيذا هنينينينينينيو حنينينينينينياهلم يف املاضنينينينينينيي واحلاضنينينينينينير، وهنينينينينينيذه آراء العلمنينينينينينياء منينينينينينين  

دمائننينينينينينيا وهتكنينينينينينيوا أعراضنينينينينينينا  خاصنينينينينينيرة األمنينينينينينية يُِكنينينينينينيّن هلنينينينينينيا العنينينينينينيداء وحيينينينينينيني  الدسنينينينينينيائس، فمنينينينينينيا حكنينينينينينيم حنينينينينينياهلم وحالننينينينينينيا معهنينينينينينيم وقنينينينينينيد ولغنينينينينينيوا يف
ن ال وسنينينينيلبوا أموالننينينينيا واسنينينينيتباحوا حرماتننينينينيا ؟ وقنينينينيد أقنينينينياموا فيننينينينيا شنينينينيرعهم وشنينينينيرع كنينينينيل شنينينينييطان مرينينينينيد منينينينين أعنينينينيداء اإلسنينينينيالم، ومنينينينيا حكنينينينيم منينينيني

 جييز جهادهم ألن يسمون علماء املسلمني ويسمي ذل  فتنة ويّدعي أن قتاهلم فتنة طائفية بني املسلمني ؟
 أسالة ُملىة ينطوي عليها حبث هذا األمر نضعها بني يدي علماء األمة ليجيبونا عليها ؟

                            ******************* 

 ة في سوريا الشام:سادسا: جذور الحركة اإلسالمي

املسنينينينينينينيلمون يف سنينينينينينينيوريا الشنينينينينينينيام شنينينينينينينيع  متنينينينينينينيدين بنينينينينينينيالفطرة، يتمينينينينينينينيز حنينينينينينيني  غنينينينينينينيري املطبقنينينينينينينيني لنينينينينينينيدين فينينينينينينينيه أو غنينينينينينينيري املثقفنينينينينينينيني دينينينينينينينينيا ثقافنينينينينينينية 
صنينينينيىيىة بعاطفنينينينية دينينينينينية جياشنينينينية تعتنينينينيرب املصنينينينيدر الرئيسنينينينيي لكثنينينينيريمن العنينينينيادات والتالينينينينيد النينينينيب أصنينينينيبى  منينينينيع النينينينيزمن عرفنينينينيا سنينينينياريا لنينينينيديهم 

 القنينينينينيدم بنينينينينيدور رينينينينينيادي يف توجينينينينينيه الننينينينينياس وتنينينينينيوعيتهم يفالبلنينينينينيد اإلسنينينينينيالمي املبنينينينينيارك ومننينينينينيذ زمنينينينينين موغنينينينينيل .. كمنينينينينيا تقنينينينينيوم املسنينينينينياجد يف هنينينينينيذا 
وإقامنينينينينية النينينينينيدروس وحلقنينينينينيات النينينينينيذكر يف سنينينينينيائر أحنائه..وقنينينينينيد كنينينينينيان هلنينينينينيذا النينينينينيدور الرينينينينينيادي النينينينينيذي قنينينينينيام علينينينينينيه الكثنينينينينيري منينينينينين العلمنينينينينياء والنينينينينيدعاة 



  

قامنينينينيني  لتكمنينينينينيل املشنينينينينيوار ولتضنينينينينيم قطنينينينينياع الشنينينينينيباب النينينينينيذي   يف إرسنينينينينياء أسنينينينينياس احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية املعاصنينينينينيرة النينينينينيبرياألجنينينينينيالء األثنينينينينير الكبنينينينيني
تنينينينياه عنينينينين ديننينينينيه فنينينينيرتة منينينينين النينينينينيزمن تتقاذفنينينينيه أمنينينينيواج الشنينينينيرق والغنينينينيرب يف حبنينينينيور التينينينينينيه، وقنينينينيد بنينينينيدأت جنينينينيذور احلركنينينينية اإلسنينينينيالمية والصنينينينينيىوة يف 

ان املشنينينينيرق هنينينينيذا البلنينينينيد املبنينينينيارك بعنينينينيد سنينينينيقول الخالفنينينينية اإلسنينينينيالمية العثمانينينينينية ودخنينينينيول احملتنينينينيل الصنينينينيلي  كمنينينينيا كنينينينيان احلنينينينيال يف كثنينينينيريمن بلنينينينيد
اإلسنينينينينينيالمية، فنشنينينينينينينيأت اجلمعينينينينينينيات والتكنينينينينينينيتالت الدينينينينينينينية مننينينينينينينيذ وقنينينينينيني  مبكنينينينينينينير يعنينينينينينيود ملطلنينينينينينينيع الثالثيننينينينينينيات، خ توحنينينينينينينيدت كثنينينينينينيري منينينينينينينين هنينينينينينينيذه 

مشنينينينينينينيكلة مجاعنينينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني، وانتخنينينينينينيني  الشنينينينينينينييا مصنينينينينينينيطفى السنينينينينينينيباعي رمحنينينينينينينيه اهلل  7844التينينينينينينينيارات يف حركنينينينينينينية واحنينينينينينينيدة سنينينينينينينينة 
 أول مراق  عام هلا.

التىرينينينينينينير وحنينينينينينيزب اهلل، وشنينينينينيباب حممنينينينينينيد، ولكنينينينينينين نشنينينينينياطها بقنينينينينينيي يف حينينينينينينيز  بة أخنينينينينينيرى كىنينينينينيز كمنينينينينيا قامنينينينينيني  جتمعنينينينينينيات سياسنينينينينيية حركينينينينينيني
أضنينينينينينييق منينينينينينين نشنينينينينينيال اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني، كمنينينينينينيا نشنينينينينينيط  حركنينينينينينية التبلينينينينينيني  والنينينينينينيدعوة فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد وال سنينينينينينييما يف األرينينينينينينيام احمليطنينينينينينية باملنينينينينينيدن 

العلمنينينينينينياء يف حركنينينينينينية ية وجتمعنينينينينينيات ملرينينينينينينيدي عمينينينينينينية وشنينينينينينير راكنينينينينينيز نشنينينينينينياطها، كمنينينينينينيا أنشنينينينينينيا  منينينينينينيدارس علالرئيسنينينينينينيية وكنينينينينينيان هلنينينينينينيا مسنينينينينينياجدها وم
مسنينينينيجدية نشنينينينيطة كاننينينينيني  تنينينينيرتاوح بنينينينيني النشنينينينينيال العلمنينينينيي الشنينينينينيرعي وحلقنينينينيات التصنينينينيوم يف بعنينينينينيخ الزواينينينينيا واملسنينينينياجد، وبنينينينينيرز الكثنينينينيري منينينينينين 

ة املخلصنينينينينيني يف منينينينينيدن البلنينينينينيد الرئيسنينينينينيية وامتنينينينينيد نشنينينينينياطهم كنينينينينيذل  إىل القنينينينينيرى واألرينينينينينيام احمليطنينينينينية بتلنينينينيني  املنينينينينيدن االعلمنينينينينياء العنينينينينياملني والنينينينينيدع
 اة ودير الزور والالذقية...اهلامة كدمشق وحل  ومحص ومح

قنينينينينيدم  هنينينينينيذه املسنينينينينياجد الرافنينينينينيد األكنينينينينيرب للىركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية الناشنينينينينياة يف البلنينينينينيد واسنينينينينيتمر هنينينينينيذا النشنينينينينيال املسنينينينينيجدي ا نينينينينياإل مواكبنينينينينيا 
 حلركة اإلخوان املسلمني الب محل  لواء الدعوة ح  انفجار األحداث الصدامية مع النظام احملتل النصريي الكافر.

طها حبيوينينينينينية بالغنينينينينية وشنينينينينيارك جيلهنينينينينيا األول يف اجلهنينينينينياد منينينينينين أجنينينينينيل االسنينينينينيتقالل عنينينينينين املسنينينينينيلمني فقنينينينينيد بنينينينينيدأت نشنينينينينيأمنينينينينيا حركنينينينينية اإلخنينينينينيوان ا
قتلنينينينينيني  ب املسنينينينينيتعمر الفرنسنينينينينيي، خ شنينينينينيارك شنينينينينيباب اجلماعنينينينينينية يف النشنينينينينيال الفنينينينينيدائي يف فلسنينينينينيطني ضنينينينينيمن كتائنينينينينيني  اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني النينينينيني

شنينينينينينيهيد احلسنينينينينينيي  باهنينينينينينيد فلسنينينينينينيطني الكبنينينينينينيري، يف يف بنينينينينينيال فلسنينينينينينيطني بقينينينينينينيادة املراقنينينينينيني  العنينينينينينيام السنينينينينينيباعي جنبنينينينينينيا إىل جننينينينينيني  منينينينينينيع قنينينينينينيوات ال
الوقنينينينيني  النينينينينيذي كنينينينينيان فينينينينينيه إخنينينينينيواهنم املسنينينينينيلمون املصنينينينينيريون يقنينينينينياتلون اليهنينينينينيود يف جننينينينينيوب فلسنينينينينيطني، كمنينينينينيا قامنينينينيني  اجلماعنينينينينية حبركنينينينينية دعوينينينينينية 
مسنينينينينينينيجدية نشنينينينينينينيطة وافتتىنينينينينينيني  املراكنينينينينينينيز وأصنينينينينينينيدرت اجملنينينينينينينيالت والصنينينينينينينيى  وشنينينينينينينيارك  يف األحنينينينينينينيداث السياسنينينينينينينيية للبلنينينينينينينيد بشنينينينينينينيكل فعنينينينينينينيال، 

 وشارك  يف احلياة الدستورية بفعالية. 7817و 7851و  7841و  7843ملاين سنة ودخل  يف النشال الرب 
ومنينينينينينينيع هناينينينينينينينية ا مسنينينينينينينيينات حظنينينينينينينير نشنينينينينينينياطها كجماعنينينينينينينية أو حنينينينينينينيزب علنينينينينينيني  و ولنينينينينينيني  للنشنينينينينينينيال السنينينينينينينيري النينينينينينينيدعوي والسنينينينينينينييما يف قطنينينينينينينياع 

 الطالب واملثقفني وكان أبرز وجوه نشاطها يف العمل املسجدي.
الم تنينينينينينيدب بنينينينينينيني أقطنينينينينينياب النينينينينينيدعوة الرئيسنينينينينينيية والسنينينينينينييما بنينينينينينيني مسنينينينينينيؤو  دمشنينينينينينيق بعنينينينينينيد وفنينينينينينياة مصنينينينينينيطفى السنينينينينينيباعي بنينينينينينيدأت بنينينينينينيذور ا نينينينينيني

حلنينينينيني ( حنينينينينيول كنينينينينيل منينينينينين عبنينينينينيد -وحلنينينينيني (. وبنينينينينيرز تكنينينينينيتالن أحنينينينينيد ا دمشنينينينينيقي حنينينينينيول عصنينينينينيام العطنينينينينيار وآخنينينينينير )محنينينينينيوي-ومسنينينينينيؤو  )محنينينينينياة
وبعنينينينينينيد تنينينينينينيدخل  ،الفتنينينينينينياح أيب غنينينينينينيدة يف حلنينينينينيني ، وسنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى يف محنينينينينينياة، ومل جتنينينينينينيد حمنينينينينينياوالت رأب الصنينينينينينيدع النينينينينينيب قنينينينينينيام هبنينينينينينيا املخلصنينينينينينيون

محنينينينينياة( هنينينينينيو اجلماعنينينينينية الشنينينينينيرعية بعنينينينينيد -س اإلرشنينينينينياد للتنظنينينينينييم النينينينينيدو  لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني يف عملينينينينينية  كنينينينينييم اعتنينينينينيربت جننينينينينياح )حلنينينينيني بلنينينينيني
موجنينينينينيدا تنظيمنينينينينيني لإلخنينينينينيوان  7811عنينينينينيدة مراحنينينينينيل منينينينينين األخنينينينينيذ والنينينينينيرد. ورفنينينينينيخ العطنينينينينيار لنتيجنينينينينية التىكنينينينينييم، وترسنينينينينيا االنشنينينينينيقاق سنينينينينينة 

)حلنينينينيني  محنينينينينياة( برئاسنينينينينية الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أيب غنينينينينيدة، وآخنينينينينير دعنينينينينيي يف سنينينينينيوريا، أحنينينينينيد ا مسنينينينينيي التنظنينينينينييم النينينينينيدو  أو جننينينينينياح  نياملسنينينينينيلم
اجلنوبينينينينينينية( بنينينينينينيني هنينينينينيذين اجلننينينينينينياحني بشنينينينينينيكل -املنطقنينينينينينية الشنينينينينيرقية -السنينينينينينياحل-محنينينينينيص-جننينينينينياح دمشنينينينينينيق وانقسنينينينينينيم  بنينينينينياقي املراكنينينينينينيز )إدلنينينينينيني  

ماعنينينينينينية نفسنينينينينينيه رئيسنينينينينينيا جل جلناحنينينينينينيه يف سنينينينينينيوريا معتنينينينينينيرباً  حركنينينينينينية الطالئنينينينينينيع وبقنينينينينينيي مرتئسنينينينينينياً  ار ألملانينينينينينينيا مؤسسنينينينينينياً طنينينينينينيشنينينينينينيبه متنينينينينينيوازن. خ رحنينينينينينيل الع



  

صنينينينينيام العطنينينينينيار ع. انشنينينينينيق عنينينينينين 7811-7815وهبنينينينينيذا اللقنينينينيني  كنينينينينيان ومنينينينينيازال يصنينينينينيدر بياناتنينينينينيه. وفيمنينينينينيا بنينينينينيني عنينينينينيامي  نياإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلم
كتلنينينينينية أخنينينينينيرى تزعمهنينينينينيا الشنينينينينييا حممنينينينينيد سنينينينينيرور نتيجنينينينينية مالحظنينينينينيات علنينينينينيى املنينينينينينهج واإلدارة النينينينينيب خلفهنينينينينيا عصنينينينينيام وراءه. وهكنينينينينيذا وجنينينينينيدت  

ي ار نينينينيل إىل ا لنينينينييج وأوجنينينينينيد جلماعتنينينينيه فيمنينينينيا بعنينينينينيد امتنينينينيداداً يف أقطنينينينينيار كتلنينينينية ثالثنينينينية متفرعنينينينينية عنينينينين اإلخنينينينيوان دعينينينينيني  باسنينينينيم مؤسسنينينينيها النينينينينيذ
 أخرى حول منهج يرتاوح بني السلفية واإلخوانية. وبقي هلم فرعهم التابع هلم يف سوريا.

اسنينينينينينينينيتمرت هنينينينينينينينيذه الكتنينينينينينينينيل اإلخوانينينينينينينينينية والسنينينينينينينينييما جننينينينينينينينياح التنظنينينينينينينينييم النينينينينينينينيدو  بعملهنينينينينينينينيا النينينينينينينينيدعوي املسنينينينينينينينيجدي كمنينينينينينينينيا اسنينينينينينينينيتمرت الكتنينينينينينينينيل 
هليانينينينينينينينيات ا ريينينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينيالمية بنشنينينينينينينينياطها النينينينينينينينيدعوي، وشنينينينينينينينيهدت السنينينينينينينينيبعينات ومطلنينينينينينينينيع الثمانيننينينينينينينينيات حركنينينينينينينينية واألحنينينينينينينينيزاب واجلماعنينينينينينينينيات وا

وينينينينينية مسنينينينينينيجدية ذاخنينينينينيرة كوننينينينينيني  كنينينينينيادرا شنينينينينينيابا ال يسنينينينينيتهان بنينينينينينيه للىركنينينينينية اإلسنينينينينينيالمية، فعمنينينينينيرت املسنينينينينينياجد وقامنينينينيني  احللقنينينينينينيات وا طنينينينينيني  عد
طنينينينينينيالب وأصنينينينينينيبى  احلركنينينينينينية وقنينينينينينيد والنينينينينينيرحالت الدعوينينينينينينية وامتنينينينينينيدت  نينينينينينياهرة احلجنينينينينينياب واضنينينينينينياذ اللىنينينينينينيى يف أوسنينينينينينيال الشنينينينينينيباب والسنينينينينينييما ال

 فرض  نفسها على اجملتمع.
بنينينينينينينيالطبع مل يقابنينينينينينينيل النظنينينينينينينيام النصنينينينينينينيريي هنينينينينينينيذه الظنينينينينينينياهرة باالرتينينينينينينينياح، وحصنينينينينينينيل  احتكاكنينينينينينينيات عدينينينينينينينيدة بيننينينينينينينيه وبنينينينينينينيني احلركنينينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية  

، والنينينينينينينيب اعتقنينينينينينينيل فيهنينينينينينينيا كثنينينينينينينيري منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب والعلمنينينينينينينياء والعنينينينينينينياملني النينينينينينينيذين أفنينينينينينينيرج عنينينينينينينين 7813كنينينينينينينيان أ هنينينينينينينيا أحنينينينينينينيداث الدسنينينينينينينيتور سنينينينينينينينة 
حينينينينينينيث مل تلبنينينينينينيث األحنينينينينينيوال أن التهبنينينينينيني  بنينينينينينيني احلركنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية والنظنينينينينينيام والنينينينينينيب انتهنينينينينيني  بالصنينينينينينيدام املسنينينينينينيلح  7819نة معظمهنينينينينينيم سنينينينينيني

والقنينينينينينينيى العمنينينينينينينيل اجلهنينينينينينينيادي منينينينينينينين هنينينينينينينيذه النينينينينينينيذخرية الشنينينينينينينيعبية اإلسنينينينينينينيالمية النينينينينينينيب ترسنينينينينينينيخ   7818النينينينينينينيذي فجرتنينينينينينينيه الطليعنينينينينينينية املقاتلنينينينينينينية سنينينينينينينينة 
 أسسها عرب ذل  النشال الدعوي امليمون كل دعم وتأييد.



  

اني : لمحاااة ماااوجتة فاااي تااااريا وتسلسااال أحااادا  الثاااورة البااااب الثااا
 الجهادية اإلسالمية في سوريا

 مقدمة البد منها

قبنينينينينيل أن نبنينينينينيدأ بسنينينينينيرد تنينينينينياريا حقبنينينينينية منينينينينين أهنينينينينيم منينينينينيا منينينينينير يف تنينينينينياريا سنينينينينيوريا املعاصنينينينينير، جينينينينينيدر بننينينينينيا أن نلفنينينينيني  النظنينينينينير لعنينينينينيدة نقنينينينينيال هامنينينينينية 
 وأساسية.
ظنينينينينينير تارخيينينينينينينية أكادميينينينينينينية، وإ نينينينينينيا الغنينينينينينير  منهنينينينينينيا أهنينينينينينيدام حمنينينينينينيددة : أن هنينينينينينيذه العجالنينينينينينية التارخيينينينينينينية ال تفنينينينينينيي بنينينينينينيالغر  منينينينينينين وجهنينينينينينية نأ ال

 دمنينينينينينية سنينينينينينيياق الكتنينينينينينياب و قينينينينينينيق جنينينينينينيزء منينينينينينين أهدافنينينينينينيه، بينينينينينينيد أنننينينينينينيا إن شنينينينينينياء اهلل سنخصنينينينينينيص للتوسنينينينينينيع يف هنينينينينينيذه الفقنينينينينينيرة كتابنينينينينينيا مسنينينينينينيتقال 
يرينينينينينيد أن  يغطنينينينينيي تنينينينينياريا هنينينينينيذه احلقبنينينينينية وأحنينينينينيداثها اجلسنينينينينيام، كتابنينينينينيا مشنينينينينيعفا بالوثنينينينينيائق وأمسنينينينينياء املواقنينينينينيع واألشنينينينينيخاإل والتنينينينينيواريا، إذ أنننينينينينيا ال

خينينينينيرج هنينينينينيذا الكتنينينينينياب عنينينينين هدفنينينينينيه منينينينينين ناحينينينينينية، كمنينينينيا أنننينينينينيا ال نرينينينينينيد أن ننينينينيوغر صنينينينينيدور بعنينينينينيخ إخوانننينينينينيا بنينينينيذكر احملرجنينينينينيات يف سنينينينينيياق كتنينينينينياب 
لنينينينيع علينينينينيه املهنينينينيتم بقنينينينيراءة هنينينينيذا نرينينينينيد مننينينينيه هنينينينيدفا حمنينينينيددا، فمنينينينيا سنينينينينرويه هننينينينيا هنينينينيو السنينينينيياق العنينينينيام لتسلسنينينينيل األحنينينينيداث ألنينينينيا جينينينيني  ذكنينينينيره ليطّ 

م لنينينينينيوالدة أفكنينينينينيار هنينينينينيذا الكتنينينينينياب ومقنينينينينيدماهتا وقنينينينينيد انبثقنينينينيني  منينينينينين مشنينينينينياركة واقعينينينينينية يف التجربنينينينينية الكتنينينينينياب وليىنينينينينيي  بنينينينينياجملرى املنطقنينينينينيي العنينينينينيا
 السالفة الب نرويها.

نطقينينينينينية لفكرننينينينينيا كنينينينينيان لزامنينينينينيا عليننينينينينيا أن نعينينينينينيد رواينينينينينية األحنينينينينيداث ولنينينينينيو بإجينينينينينياز ألهننينينينينيا املقدمنينينينينية أو جنينينينينيزء منينينينينين املقدمنينينينينية التارخيينينينينينية وامل  ث  جللللل  
يصنينينينيع  فهمنينينينيه علنينينينيى كثنينينينيري منينينينين املسنينينينيلمني يف  منينينينيدا أو جهنينينينيال، فغنينينينيدت لغنينينينيزاً منينينينين ناحينينينينية، وألن هنينينينيذه األحنينينينيداث قنينينينيد أسنينينينييا  روايتهنينينينيا ع

كنينينينينيذل  يف خنينينينينيارج سنينينينينيوريا وهنينينينينيم شنينينينينيرحية املسنينينينينيلمني الكنينينينينيربى النينينينينيب شنينينينينيارك  يف األحنينينينينيداث   -ملعنينينينيني  هبنينينينينيذا األمنينينينينيراوهنينينينينيم الشنينينينينيع  -سنينينينينيوريا 
را  مادينينينينينيا أو وجنينينينينيدانيا، فقنينينينينيد أسنينينينينييا  رواينينينينينية األحنينينينينيداث عمنينينينينيدا منينينينينين جنينينينينيل النينينينينيذين كنينينينينيانوا مسنينينينينيؤولني عنينينينينين صنينينينينينع بعنينينينينيخ جوانبهنينينينينيا ألغنينينينيني

شنينينيني ، ينينينينيدخل جلهنينينينيا يف بنينينينياب التىنينينينيزب وتربئنينينينية املتهمنينينينيني، وقنينينينيد حصنينينينيل هنينينينيذا خاصنينينينية منينينينين جاننينينيني  أغلنينينيني  أفنينينينيراد قينينينينيادة التنظنينينينييم النينينينيدو  
زوروا األحنينينينينينينينيداث ألغنينينينينينينينيرا  شخصنينينينينينينينيية ال يقرهنينينينينينينينيا شنينينينينينينينيرع وال -والبنينينينينينينينيد لألسنينينينينينينيني  منينينينينينينينين قنينينينينينينينيول هنينينينينينينينيذه الكلمنينينينينينينينية -يف سنينينينينينينينيوريا حينينينينينينينينيث زوروا 

 إسالم:
 م عالقة، وليجنوا مثارها املادية والسياسية.ليتبنوا بطوالت اجملاهدين الذين مل يكن هلم هب - 7
منينينينينين تبعنينينينينية خسنينينينينيائر وبنينينينينيازر فادحنينينينينية حلقنينينينيني  باملسنينينينينيلمني منينينينينين جنينينينينيراء سنينينينينيوء إدارهتنينينينينيم لألحنينينينينيداث خنينينينينيالل تلنينينينيني   مليربئنينينينينيوا أنفسنينينينينيه - 2

 الفرتة وليلقوها على اآلخرين.
عنينينينينيات أخنينينينينيرى كاننينينينيني  وقنينينينينيد اسنينينينينيتباح إخوانننينينينينيا هنينينينينيذا واعتنينينينينيربوه منينينينينين الكنينينينينيذب املبنينينينينياح ...كمنينينينينيا أسنينينينينييا  روايتهنينينينينيا عمنينينينينيدا منينينينينين جاننينينينيني  مجا

 أقل تورطا يف األحداث لتربير موق  أو تراجع عن موق  كان قد اضذ...
وينينينينينينينيدخل يف سنينينينينينينيياق إسنينينينينينينياءة الرواينينينينينينينينية عمنينينينينينينيدا منينينينينينينيا فعلنينينينينينينيه أشنينينينينينينينيخاإل متننينينينينينينياثرون بصنينينينينينينيرم النظنينينينينينينير عنينينينينينينينين انتمنينينينينينينياآت حمنينينينينينينيددة، ألغنينينينينينينينيرا  

 شخصية ش  أقلها عر  العضالت ...
حصنينينينينيل  منينينينينين بعنينينينينيخ إخوانننينينينينيا الصنينينينينيغار يف القواعنينينينينيد، كنتيجنينينينينية أمنينينينينيا إسنينينينينياءة رواينينينينينية األحنينينينينيداث جهنينينينينيال، وبصنينينينينيورة غنينينينينيري متعمنينينينينيدة، فقنينينينينيد 

. فكنينينينيان منينينينين الطبيعنينينينيي أن ينينينينيردد تعنينينينياللرتبينينينينية املهلهلنينينينية النينينينيب ربنينينيني  معظنينينينيم اجلماعنينينينيات قواعنينينينيدها عليهنينينينيا، لتصنينينينينع منينينينينهم جيشنينينينيا منينينينين اإلمّ 
ة، أمنينينينينيا هم ألهننينينينينيا تتننينينينينيزل علنينينينينييهم منينينينينين فنينينينينيوق كىنينينينينيق ال جنينينينينيدال فينينينينينيه، فسنينينينينيا وا يف نشنينينينينير الرواينينينينينيات املنينينينينيزور ئإخوانننينينينينيا الصنينينينينيغار أكاذينينينينيني  كنينينينينيربا

القسنينينينينيم األعظنينينينينيم منينينينينين الرواينينينينينية ا اطانينينينينية جهنينينينينيال فقنينينينينيد حصنينينينينيل يف قطنينينينينياع إخوتننينينينينيا غنينينينينيري السنينينينينيوريني يف قينينينينينيادات التنظنينينينينييم النينينينينيدو  وغنينينينينيريه منينينينينين 



  

اجلماعنينينينينينينينيات والصنينينينينينينينيى  ووسنينينينينينينينيائل اإلعنينينينينينينينيالم حبكنينينينينينينينيم الثقنينينينينينينينية املتبادلنينينينينينينينية بينينينينينينينينينهم، وألغنينينينينينينينيرا  جانبينينينينينينينينية أخنينينينينينينينيرى ضصنينينينينينينينيهم.. ومل تُعنينينينينينينينير تلنينينينينينينيني  
هننينينينينينيا وهننينينينينينياك منينينينينينين بعنينينينينينيخ املخلصنينينينينينيني باحثنينينينينينية عنينينينينينين مننينينينينينيرب حنينينينينينير ينينينينينينيدافع عنينينينينينين احلنينينينينينيق بنينينينينينياالً لننينينينينينيداءات احلنينينينينينيق النينينينينينيب كاننينينينينيني  تننينينينينينيدفع  تاجلهنينينينينينيا

ينينينينينينيات أولانينينينينيني  القنينينينينينيادة والشنينينينينينييوم األعنينينينينينيالم كاننينينينينيني  تعتنينينينينينيرب حقنينينينينينيائق ال شنينينينينيني  فيهنينينينينينيا وألن اعتبنينينينينينيارات التىنينينينينينيزب واالحنينينينينينينياز  االضنينينينينينيائع، ألن رو 
 كان  هي السائدة أنذاك.

اآلن بنينينينينيأمر قضنينينينينيية اجلهنينينينينينياد السنينينينينيورية لسنينينينينينيماع ثالثا:نعتقنينينينينيد أن الوقنينينينيني  والظنينينينينينيرم اآلن مناسنينينينيني  جنينينينينيدا لنينينينينينيدى كنينينينينيل املعنينينينينينيني واملهتمنينينينينينيني 
رواينينينينية احلنينينينيق يف شنينينينيأن منينينينيا مضنينينينيى، بعنينينينيد أن  نينينينيول معظنينينينيم رواة املاضنينينينيي منينينينين شنينينينييوم املرحلنينينينية املاضنينينينيية وقادهتنينينينيا إىل دائنينينينيرة االهتنينينينيام والشنينينيني  

منينينينيا تكفلنينينيني  بنينينينيه األينينينينيام مصنينينينيداقا لقنينينينيول اهلل تعنينينينياىل: قكنينينينيذل   ولنينينينيدى غالبينينينينية أبننينينينياء الوسنينينيني  اإلسنينينينيالمي، بعنينينينيد انكشنينينينيام عنينينينيوارهم، وهنينينيني
اهلل احلنينينينينيق والباطنينينينينيل، فأمنينينينينيا الزبنينينينينيد فينينينينينيذه  جفنينينينينياء وأمنينينينينيا منينينينينيا ينفنينينينينيع الننينينينينياس فيمكنينينينينيث يف األر  كنينينينينيذل  يضنينينينينيرب اهلل األمثنينينينينيال   يضنينينينينيرب
فلقنينينينينينينينيد  نينينينينينينينيول معظنينينينينينينينيم أولانينينينينينينيني  الثقنينينينينينينينيات النينينينينينينينيذين تصنينينينينينينينيدروا اجملنينينينينينينينيالس وعننينينينينينينينياوين الصنينينينينينينينيى  واإلذاعات...كأبطنينينينينينينينيال الثنينينينينينينينيورة  17الرعنينينينينينينينيد 

لنكسنينينينينينينية العارمنينينينينينينية النينينينينينينيب اجتاحنينينينينينيني  املسنينينينينينينيلمني، ولينينينينينينينيدخلوا دائنينينينينينينيرة اإلسنينينينينينينيالمية واملتىنينينينينينينيدثني بامسهنينينينينينينيا  ولنينينينينينينيوا لكنينينينينينينيي يكوننينينينينينينيوا رمنينينينينينينيوزاً لتنينينينينينيني  ا
االسنينينينينيتفهام، ولتنينينينينيدخل رواينينينينينياهتم دائنينينينينيرة الشنينينينيني ، وبفضنينينينينيل اهلل أصنينينينينيبح مالئمنينينينينيا واحلالنينينينينية النفسنينينينينيية إلخوانننينينينينيا مناسنينينينينيبة لسنينينينينيماع رواينينينينينية شنينينينينيهود 

جنينينينينيامع مفنينينينينيرد إن  النينينينينية خ يف كتنينينينينيابجمنينينينينية النينينينينيب منينينينينيرت، وهنينينينينيذا منينينينينيا سنينينينينينىاول تقدمينينينينينيه مسنينينينينيتعينني بنينينينينياهلل يف هنينينينينيذه العز املرحلنينينينينية عنينينينينين تلنينينينيني  األ
 شاء اهلل.
جينينينينيني  أن نلفنينينينيني  االنتبنينينينينياه إىل أن الغنينينينينير  الرئيسنينينينينيي منينينينينين ذكنينينينينير هنينينينينيذه النبنينينينينيذة التارخيينينينينينية ودراسنينينينينيتها هنينينينينيو اسنينينينينيتخالإل النينينينينيدروس  را سللللل  

والعنينينينينيربة، أوال لتقنينينينينيدمي جتربنينينينينية للمسنينينينينيلمني، لعلهنينينينينيم يسنينينينينيتفيدون منهنينينينينيا، وهنينينينينيذا منينينينينين صنينينينينيميم دينننينينينينيا وقنينينينينيد حفنينينينينيل القنينينينينيرآن الكنينينينينيرمي بالعشنينينينينيرات 
نظنينينينير املنينينينيومنني للنظنينينينير يف التنينينينياريا وقنينينينيراءة سنينينينينن النينينينيذين كنينينينيانوا قبلننينينينيا السنينينينيتخالإل العظنينينينية والعنينينينيربة، فمنينينينيا أحراننينينينيا منينينينين اآلينينينينيات النينينينيب تلفنينينيني  

أن نسنينينينينينيتفيد منينينينينينين جتربتننينينينينينيا اإلسنينينينينينيالمية يف كنينينينينينيل بقنينينينينينياع العنينينينينينيامل اإلسنينينينينينيالمي وهنينينينينينيي مأسنينينينينينياة متكنينينينينينيررة متشنينينينينينياهبة فهنينينينينينيذا أقنينينينينينيل الواجنينينينينيني . وثانينينينينينينيا 
يوفقننينينينيا للوقنينينينيوم علنينينينيى أسنينينينيباهبا  اىل اجلولنينينينية السنينينينيالفة لعنينينينيل اهلل تعنينينينيلنسنينينينيتفيد حننينينينين منينينينين جتربتننينينينيا ولننكنينينيني  علنينينينيى دراسنينينينية أسنينينينيباب هزميتننينينينيا يف

خ إلزالنينينينينية هنينينينينيذه األسنينينينينيباب، خ العتصنينينينينيار التصنينينينينيور الصنينينينينيىيح منينينينينين خنينينينينيالل التجربنينينينينية واملعاننينينينينياة النينينينينيب مررننينينينينيا هبنينينينينيا بأنفسنينينينينينا، خ للمضنينينينينيي قنينينينينيدما 
 تعنينينينينينياىل وحيقنينينينينينيق هلليف إكمنينينينينينيال املسنينينينينينيرية معتمنينينينينينيدين علنينينينينينيى اهلل متجنبنينينينينينيني خطنينينينينينيأ منينينينينينيا منينينينينينير بننينينينينينيا، متلمسنينينينينينيني مالمنينينينينينيح درب صنينينينينينيىيح يرضنينينينينينيي ا

النتنينينينيائج املطلوبنينينينية، ففنينينينيي الوقنينينيني  النينينينيذي وقفننينينينيا فينينينينيه مشنينينينيدوهني أمنينينينيام تالحنينينينيق هزائمننينينينيا ننينينينيردد كمنينينينيا ردد الصنينينينيىابة الكنينينينيرام إثنينينينير هزمينينينينية أحنينينينيد 
فىنينينينينيري  -715 -ال ل قنينينينينيل هنينينينينيو منينينينينين عننينينينينيد أنفسنينينينينيكمل آل عمنينينينينيران ئلأىن هنينينينينيذا ل ؟؟ أتنينينينينياهم اجلنينينينينيواب منينينينينياثال كمنينينينينيا شنينينينينيهدناه أمامننينينينينيا منينينينينيا

 راسة جتربتنا ونصىح املسري واهلل املستعان.بنا أن نعود ألنفسنا ونعيد د
خامسنينينينينيا: سنينينينينيننطلق يف روايتننينينينينينيا لألحنينينينينيداث ويف  ليلننينينينينيا هلنينينينينينيا بشنينينينينيكل أخنينينينينيص منينينينينينين اعتبنينينينينيار اجملاهنينينينينيدين النينينينينينيذين محلنينينينينيوا السنينينينينيالح دفاعنينينينينينيا 
عنينينينينينينين دينينينينينينينين اهلل يف بنينينينينينينيالد الشنينينينينينينيام ضنينينينينينينيد الطنينينينينينينياغوت النصنينينينينينينيريي احملتنينينينينينينيل مجاعنينينينينينينية واحنينينينينينينيدة علنينينينينينينيى اخنينينينينينينيتالم تواجنينينينينينينيدهم يف مجاعنينينينينينينيات شنينينينينينيني  

سنينينينينيالح لحنينينينينيداث، ولكنينينينينين هنينينينينيذا مل يكنينينينينين ليغنينينينينيري منينينينينين الواقنينينينينيع شياا،فالشنينينينينيباب اجملاهنينينينينيد النينينينينيذي بنينينينينياع دمنينينينينيه هلل ومحنينينينينيل اوبسنينينينينيب  تنينينينينيداخل األ
واقتننينينينينيع باجلهنينينينينياد املسنينينينينيلح فكنينينينينيرا وعمنينينينينيال إلقامنينينينينية حكنينينينينيم إسنينينينينيالمي نظينينينينيني ، هنينينينينيم مجاعنينينينينية واحنينينينينيدة وقنينينينينيد آن األوان ليكوننينينينينيوا عملينينينينينيا مجاعنينينينينية 

ريا الشنينينينينيام هنينينينينيو متنينينينينيايز الطنينينينينيروح والنينينينينيوالآت والفكنينينينينير، واحنينينينينيدة، و نينينينيني  قينينينينينيادة واحنينينينينيدة فنينينينينيإن منينينينينين أهنينينينينيم منينينينينيا محلتنينينينينيه هنينينينينيذه األحنينينينينيداث يف سنينينينينيو 
فمنينينينينين آمنينينينينين بالراينينينينينية اإلسنينينينينيالمية املتمنينينينينيايزة املفاصنينينينينيلة الصنينينينينيافية الصنينينينينيادقة وآمنينينينينين بالنينينينينيدفاع عنهنينينينينيا باللسنينينينينيان والسنينينينينينان والقلنينينينيني  والفكنينينينينير جينينينينيني  
أن يتمنينينينينينينيايزوا.. كمنينينينينينينيا متنينينينينينينيايز أصنينينينينينينيىاب الفكنينينينينينينير البعثنينينينينينينيي اإلسنينينينينينينيالمي النينينينينينينيوط  إىل آخنينينينينينينير هنينينينينينينيذه التسنينينينينينينيميات النينينينينينينيب أصنينينينينينينيبى  وقفنينينينينينينيا علنينينينينينينيى 



  

... كمنينينينينينيا انكفنينينينينينيأ رمنينينينينينيوز العجنينينينينينيز النينينينينينيوهن ليشنينينينينينيكلوا هلنينينينينينيم مجاعنينينينينينيات شنينينينينيني  هننينينينينينيا وهننينينينينينياك، متبلنينينينينينيورة حنينينينينينيول شخصنينينينينينييات  9مجاعنينينينينينية بعينهنينينينينينيا 
منينينينينين أن تكنينينينينيون حنينينينينيالً وقنينينينينيد قعقنينينينينيع السنينينينينيالح وانعقنينينينينيد  أعجنينينينينيز  -وال نزكنينينينينيي علنينينينينيى اهلل أحنينينينينيدا  -تارخيينينينينية هنينينينينيي علنينينينينيى عظنينينينينييم قنينينينينيدرها وتنينينينينيدينها
ل طيلنينينينينية هنينينينينيذه احلقبنينينينينية اهلامنينينينينية منينينينينين اننينينينينيزواء عنينينينينين احلنينينينينيدث الفاعنينينينينيل منينينينينيا قدمتنينينينينيه منينينينينين مثنينينينينيل خنينينينينيالغبنينينينينيار احلنينينينينيرب، وأكنينينينينيرب دلينينينينينيل علنينينينينيى عجزهنينينينينيا 

10. 
لنظنينينينينيرة القنينينينينيرآن الكنينينينينيرمي للجهنينينينينياد واجملاهنينينينينيدين فنينينينينياهلل  إن منينينينينيا ننينينينينيدعو إلينينينينينيه منينينينينين وحنينينينينيدة محلنينينينينية السنينينينينيالح  نينينينيني  راينينينينينية نظيفنينينينينية ينينينينينيأ  موافقنينينينينياً 

ونصنينينينينينيروا، أولانينينينينيني   سنينينينينينيبىانه وتعنينينينينينياىل يقنينينينينينيول: قإن النينينينينينيذين آمننينينينينينيوا وهنينينينينينياجروا وجاهنينينينينينيدوا بنينينينينينيأمواهلم وأنفسنينينينينينيهم يف سنينينينينينيبيل اهلل، والنينينينينينيذين آووا
حنينينينينيني  يهنينينينينينياجروا وإن استنصنينينينينينيروكم يف النينينينينينيدين  يءبعضنينينينينينيهم أولينينينينينينياء بعنينينينينينيخ، والنينينينينينيذين آمننينينينينينيوا ومل يهنينينينينينياجروا منينينينينينيا لكنينينينينينيم منينينينينينين والينينينينينينيتهم منينينينينينين شنينينينينيني

فعلنينينينينييكم النصنينينينينينير إال علنينينينينينيى قنينينينينينيوم بينينينينينينينكم وبينينينينينينينهم ميثنينينينينينياق، واهلل مبنينينينينينيا تعملنينينينينيون بصنينينينينينيري  ، وقنينينينينينيال تعنينينينينينياىل قوالنينينينينينيذين كفنينينينينينيروا بعضنينينينينينيهم أولينينينينينينياء 
ر  وفسنينينينينينينياد كبنينينينينينينيري، والنينينينينينينيذين آمننينينينينينينيوا وهنينينينينينينياجروا وجاهنينينينينينينيدوا يف سنينينينينينينيبيل اهلل والنينينينينينينيذين آووا ونصنينينينينينينيروا بعنينينينينينينيخ، إال تفعلنينينينينينينيوا تكنينينينينينينين فتننينينينينينينية يف األ

. هكنينينينينيذا متنينينينينيايز راينينينينينيات وطنينينينينيروح ومجاعنينينينينيات، متنينينينينيايزا ال  14-13-12أولانينينينيني  هنينينينينيم املؤمننينينينينيون حقنينينينينيا هلنينينينينيم مغفنينينينينيرة ورزق كنينينينينيرمي  األنفنينينينينيال 
سنينينينينينيكر الكفنينينينينينير لينينينينينينيدخل معسنينينينينينيكر اإلمينينينينينينيان يقبنينينينينينيل التميينينينينينينيع واملنينينينينينيزج وا لنينينينينيني .. متنينينينينينيايزا مفتوحنينينينينينيا غنينينينينينيري مغلنينينينينينيق، فمنينينينينينين أراد أن خينينينينينينيرج منينينينينينين مع

ومنينينينينين أراد أن خينينينينينيرج منينينينينين معسنينينينينيكر اإلمينينينينينيان النينينينينيواهن لينينينينينيدخل معسنينينينينيكر اإلمينينينينينيان اجملاهنينينينينيد النينينينينيرافخ لكنينينينينيل أشنينينينينيكال الكفنينينينينير  فالبنينينينينياب مفتنينينينينيوح،
اننينينينينينينيا بنينينينينينينيه منينينينينينينين مصنينينينينينينيائ  وبالينينينينينينينيا.. فالنينينينينينينيذين جاهنينينينينينينيدوا تأمنينينينينينينيا أن تتمنينينينينينينيازج الطنينينينينينينيروح، وتتمينينينينينينينيع النينينينينينينيوالآت، فكفاننينينينينينينيا منينينينينينينيا أفالبنينينينينينينياب مفتنينينينينينينيوح، 
عنينينينينينيانوا يف سنينينينينينيبيل اهلل بعضنينينينينينيهم أولينينينينينياء بعنينينينينينيخ، وجينينينينينيني  أن يكوننينينينينينيوا مجاعنينينينينينية واحنينينينينيدة متمنينينينينينيايزة مفاصنينينينينينيلة علنينينينينينيى أسنينينينينينياس وهنينينينينياجروا ورابطنينينينينينيوا و 

  العلي العظيم.هذا الدين وهذا الطرح مبا يقتضيه شرع اهلل

 سرد تاريخي: 

 جذور الثورة اجلهادية:
  بعنينينينينينيد  7813 ارذآ 9كمنينينينينينيا ذكرننينينينينينيا فقنينينينينينيد آل احلكنينينينينينيم يف سنينينينينينيوريا الشنينينينينينيام إىل حنينينينينينيزب البعنينينينينينيث العنينينينينينيريب االشنينينينينينيرتاكي يف

؟ األتاسنينينينينينينيي حينينينينينينينيث كنينينينينينينيان رجنينينينينينينيل احلكنينينينينينينيم الفعلنينينينينينينيي حممنينينينينينينيد أمنينينينينينينيني ؟؟انقنينينينينينينيالب عسنينينينينينينيكري، وتنينينينينينينيرأس اجلمهورينينينينينينينية يف حينهنينينينينينينيا املنينينينينينينيدعو 
 احلاف  الذي آل  إليه رئاسة اجلمهورية، ومع استالم احلزب للسلطة يف سوريا بدأت مشاكل املسلمني معه.

  إىل صنينينينينينينينينينينيدام بنينينينينينينينينينينيني املسنينينينينينينينينينينيلمني تفاقمنينينينينينينينينينيني  األوضنينينينينينينينينينينياع بنينينينينينينينينينينيني اإلسنينينينينينينينينينينيالميني والسنينينينينينينينينينينيلطة وتطنينينينينينينينينينينيورت  7815يف عنينينينينينينينينينينيام
والسنينينينينينيلطة، ويف محنينينينينينياة حصنينينينينينيل  اشنينينينينينيتباكات مسنينينينينينيلىة منينينينينينيع اجلنينينينينينييش النينينينينينيذي اقنينينينينينيتىم مسنينينينينينيجد السنينينينينينيلطان هننينينينينينياك، وقتنينينينينينيل عنينينينينينيدد منينينينينينين 
جننينينينينيود احلكومنينينينينية وعنينينينينيدد منينينينينين املنينينينينيواطنني املسنينينينينيلمني وألقنينينينينيي القنينينينينيبخ علنينينينينيى الشنينينينينييا منينينينينيروان حدينينينينينيد وعلنينينينينيى أحنينينينينيد عشنينينينينير عنصنينينينينيرا منينينينينين 

، ومنينينينينين يومهنينينينينيا عنينينينينيرم الشنينينينينييا منينينينينيروان حدينينينينينيد كنينينينينيرأس منينينينينين راوس اجلهنينينينينياد، أعواننينينينينيه كنينينينينيانوا رأس احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية املعارضنينينينينية املسنينينينينيلىة
وداعينينينينينينية منينينينينينين دعاتنينينينينينيه وواحنينينينينينيد منينينينينينين أصنينينينينينيل  املعارضنينينينينينيني املسنينينينينينيلمني للىكنينينينينينيم، وحكنينينينينينيم علنينينينينينيى الشنينينينينينييا وتالمذتنينينينينينيه باإلعنينينينينينيدام، وقبينينينينينينيل 

                                                           
 تف  حول عدنان سعد الدين بعد انشطار اإلخوان واضذت من العراق وصدام البعث حليفاً ورائداً.وهي اجلماعة الب ال 9

يا مثنينينينينيل اجلماعنينينينينية النينينينينيب التفنينينينيني  حنينينينينيول الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أيب غنينينينينيدة ومسينينينينيني  بامسنينينينينيه وهنينينينينيم النينينينينيذين يتبعنينينينينيون التنظنينينينينييم النينينينينيدو  وكنينينينينيذل  مثنينينينينيل مجاعنينينينينية العطنينينينينيار يف سنينينينينيور  10
ماعنينينينية النينينينيب مل تقنينينينيدم ومل تنينينينيؤخر يف قضنينينينيية الإلسنينينينيالم يف سنينينينيوريا إال االعتنينينينيزال، أو الفعنينينينيل السنينينينيل  كمنينينينيا سنينينينييمر معننينينينيا إن وأتبنينينينياع سنينينينيرور النينينينيذين نسنينينينيبوا إلينينينينيه منينينينين تلنينينيني  اجل

 شاء اهلل.



  

تنفينينينينينيذ احلكنينينينينيم تنينينينينيدخل  جهنينينينينيات إسنينينينينيالمية يف البلنينينينينيد لنينينينينيدى رئنينينينينييس اجلمهورينينينينينية وعلنينينينينيى رأسنينينينينيهم الشنينينينينييا حممنينينينينيد احلامنينينينينيد فقينينينينينيه سنينينينينيوريا 
الزاهنينينينينيد رمحنينينينينيه اهلل، وأفنينينينينيرج عنينينينينين احملكنينينينينيومني بقنينينينينيرار منينينينينين رئنينينينينييس اجلمهورينينينينينية و نينينينيني  خشنينينينينيية منينينينينين انفجنينينينينيار األوضنينينينينياع إن هنينينينينيو  وعاملهنينينينينيا

 نفذ األحكام.
  وبعنينينينينينينينينيد انقنينينينينينينينينيالب عسنينينينينينينينينيكري ذهنينينينينينينينيني  بنينينينينينينينينيأمني احلنينينينينينينينينياف  ومجاعتنينينينينينينينينيه النينينينينينينينينيذين جلنينينينينينينينينيؤوا إىل العنينينينينينينينينيراق وأ   7811يف عنينينينينينينينينيام

العنينينينينينيام للىنينينينينينيزب. وهنينينينينينيو نصنينينينينينيريي صنينينينينينيل   برتكيبنينينينينينية أخنينينينينينيرى كنينينينينينيان رجلهنينينينينينيا القنينينينينينيوي هنينينينينينيو املنينينينينينيدعو صنينينينينينيالح جدينينينينينينيد النينينينينينيذي كنينينينينينيان األمنينينينينينيني
أمسنينينينيني  بزمنينينينينيام األمنينينينينيور، وحكنينينينينيم منينينينينين وراء السنينينينينيتار النينينينينيذي وضنينينينينيعوه رئيسنينينينينيا للجمهورينينينينينية وهنينينينينيو ننينينينينيور النينينينينيدين األتاسنينينينينيي، فنينينينينيزادت بنينينينينيذل  

 شوكة النصرييني وقرب استالمهم للسلطة.
  دارت رحنينينينينينينينيى احلنينينينينينينينيرب منينينينينينينينيع إسنينينينينينينينيرائيل، والنينينينينينينينيب انتهنينينينينينينيني  ببينينينينينينينينيع اجلنينينينينينينينيوالن ومهزلنينينينينينينينية تسنينينينينينينينيليم القنيطنينينينينينينينيرة  7811يف عنينينينينينينينيام
 وقيادة أركانه العميلة. -حاف  األسد-م وزير الدفاع ا ائن بإشرا
  تسنينينينينينينيلم النصنينينينينينينيرييون السنينينينينينينيلطة كاملنينينينينينينية وبشنينينينينينينيكل رمسنينينينينينينيي وتنينينينينينينيرأس اجلمهورينينينينينينينية وزينينينينينينينير النينينينينينينيدفاع ا نينينينينينينيائن  7811يف عنينينينينينينيام
 وبذل  طفى للسطح ذل  الصراع الذي كان حيتدم بني املسلمني والسلطة رويدا رويدا.. -حاف  األسد-السابق 
  حدينينينينينينيد خبطنينينينينينيورة الوضنينينينينينيع، ومبخطنينينينينيني  النصنينينينينينيرييني الرامنينينينينينيي إىل تنينينينينينيدمري اإلسنينينينينينيالم، ليتسنينينينينينيىن هلنينينينينينيم أحنينينينينينيس الشنينينينينينييا منينينينينينيروان

امنينينينينيتالك زمنينينينينيام األمنينينينينيور يف البلنينينينينيد، فصنينينينينيدع بنينينينينياحلق وننينينينينيادى بعنينينينينيدم شنينينينينيرعية حكنينينينينيم الكنينينينينيافرين يف رعينينينينينية مسنينينينينيلمة، ووقنينينينيني  وقفنينينينينية رجولينينينينينية 
توا علنينينينينيى هنينينينينيذا الظلنينينينينيم يف دروسنينينينينيه وخطبنينينينينيه وكنينينينينيان منينينينينين القالئنينينينينيل النينينينينيذين صنينينينينيدعوا بنينينينينياحلق منينينينينين بنينينينينيني العلمنينينينينياء املسنينينينينيلمني النينينينينيذين سنينينينينيك

الفنينينينينينياحش والوضنينينينينينيع املرفنينينينينينيو  منينينينينينين تسنينينينينينيلم الكفنينينينينينيرة حكنينينينينينيم املسنينينينينينيلمني واننينينينينينيزووا يف مسنينينينينينياجدهم يعنينينينينينياجلون أعنينينينينينيرا  الفجنينينينينينيور وضنينينينينينيياع 
دينينينينينينين املسنينينينينينيلمني تنينينينينينياركني رأس األمنينينينينينير وعمنينينينينينيوده وهنينينينينينيو النينينينينينيتكلم يف عنينينينينينيدم شنينينينينينيرعية هنينينينينينيذا النظنينينينينينيام واحتاللنينينينينينيه لنينينينينينيبالد املسنينينينينينيلمني وتسنينينينينينيلطه 

 على العباد يف سوريا الشام.
  وان حدينينينينينينينيد رمحنينينينينينينيه اهلل عملنينينينينينينيه احلركنينينينينينينيي حمنينينينينينينياوال رأب الصنينينينينينينيدع النينينينينينينيذي كنينينينينينينيان قنينينينينينينيد حصنينينينينينينيل يف حركنينينينينينينية بنينينينينينينيدأ الشنينينينينينينييا منينينينينينينير

، حينينينينينينينيث بقنينينينينينينينيي قسنينينينينينينينيم منهنينينينينينينينيا تابعنينينينينينينينيا للتنظنينينينينينينينييم النينينينينينينينيدو  7811اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني وشنينينينينينينينيطرها إىل تنظيمنينينينينينينينيني منفصنينينينينينينينيلني يف عنينينينينينينينيام 
بينينينينينيانوين،  يلإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني وترأسنينينينينيه الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أبنينينينينيو غنينينينينيدة وكنينينينينيان منينينينينين أهنينينينينيم شخصنينينينينيياته الشنينينينينييا سنينينينينيعيد حنينينينينيوى، علنينينينيني

 عبد اهلل طنطاوي، عدنان سعد الدين، فوزي محد، أمني يكن وآخرون...اذ.
وتبنينينينينينيع اجلنينينينينينيزء األصنينينينينينيغر أو منينينينينينيا مسنينينينينينيي بتنظنينينينينينييم دمشنينينينينينيق األسنينينينينينيتاذ عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار النينينينينينيذي كنينينينينينيان مراقبنينينينينينيا عامنينينينينينيا قبنينينينينينيل االنشنينينينينينيقاق والنينينينينينيذي 

تباعنينينينينيه يف دمشنينينينينيق وبعنينينينينيخ الشنينينينينيباب اسنينينينينيتقر يف أملانينينينينينيا فيمنينينينينيا يبنينينينينيدو إىل يومننينينينينيا هنينينينينيذا مؤسسنينينينينيا حركنينينينينية الطالئنينينينينيع اإلسنينينينينيالمية، وكنينينينينيان جنينينينينيل أ
كتور حسنينينينينين اهلوينينينينينيدي، ومنينينينينينهم أمحنينينينينيد اهلنينينينينيواري، حممنينينينينيد سنينينينينيليم البغنينينينينيا، حممنينينينينيد لطفنينينينينيي الصنينينينينيباغ، د يف املنطقنينينينينية الشنينينينينيرقية وعلنينينينينيى رأسنينينينينيهم النينينينيني

 زهري الشاويش.
ي كنينينينينيان قنينينينينيد تعمنينينينينيق، كمنينينينينيا كنينينينينيان مكتنينينينيني  اإلرشنينينينينياد للتنظنينينينينييم النينينينينيدو  قنينينينينيد فشنينينينينيل ذملنينينينينيا فشنينينينينيل الشنينينينينييا منينينينينيروان يف رأب الصنينينينينيدع، والنينينينيني*

 أيضا، انصرم إلحياء فكرة اجلهاد يف صفوم التنظيم الدو  الذي كان مروان تابعا ومبايعا له.قبله يف رأبه 
وبنينينينينيدأت حمننينينينينية الشنينينينينييا ومعاناتنينينينينيه منينينينينين القينينينينينيادات التقليدينينينينينية للتنظنينينينينييم والنينينينينيب وقفنينينينيني  حبنينينينينيزم يف وجنينينينينيه الشنينينينينييا منينينينينيروان رافضنينينينينية أي توجنينينينينيه 

يم وضنينينينينينينيعفه ومتسنينينينينينينيرتين خبطنينينينينينينية اإلعنينينينينينينيداد تنظنينينينينينينييم خشنينينينينينينيية صنينينينينينينيدام السنينينينينينينيلطة، متنينينينينينينيذرعني بعنينينينينينينيدم نصنينينينينينينيوج التنظنينينينينينينيالعسنينينينينينينيكري جهنينينينينينينيادي يف 



  

  وة رغنينينينينينينيم شنينينينينينينيعارها النينينينينينينيذي كنينينينينينينيان ومنينينينينينينيازال ذلنينينينينينينيعالطويلنينينينينينينية املنينينينينينينيدى النينينينينينينيب حولنينينينينينيني  التنظنينينينينينينييم إىل تنظنينينينينينينييم شنينينينينينينيبيه بتنظيمنينينينينينينيات التبلينينينينينينيني  والنينينينينينينيد
  !!!  الشعار اجلامع )اهلل غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، اجلهاد سبيلنا، املوت يف سبيل اهلل أمسى أمانينا(

الشنينينينينييا منينينينينيع مجاعتنينينينينيه حينينينينينيث اسنينينينينيتمر فنينينينينيرتة منينينينينين الوقنينينينيني  حينينينينينياول إقننينينينينياعهم، وكاننينينينيني  كلمتنينينينينيه املشنينينينينيهورة  للنينينينينيان أخنينينينينيرج  بنينينينينيدأت حمننينينينينية 
 وهكذا كان. اإلخوان من الباب فسأدخل عليهم من النافذة، وسأجرهم للجهاد جرا...

عنينينينيداديا يناسنينينيني  أخنينينينيريا اقتننينينينيع الشنينينينييا منينينينيروان بعنينينينيدم جنينينينيدوى حماوالتنينينينيه يف محنينينينيل قينينينينيادة التنظنينينينييم علنينينينيى أن تنينينينينهج بنينينينيه هنجنينينينيا عسنينينينيكريا إ
حجنينينينينيم املعركنينينينينية، فقنينينينينيرر إنشنينينينينياء محاعنينينينينية خاصنينينينينية منينينينينين شنينينينينيباب املسنينينينينيلمني النينينينينيذين قطعنينينينينيوا شنينينينينيول الرتبينينينينينية واإلعنينينينينيداد النينينينينيدي  والرتبنينينينينيوي، وكنينينينينيان 
قسنينينينينيم كبنينينينينيري منينينينينينهم قنينينينينيد تلقنينينينينيى تنينينينينيدريبا علنينينينينيى السنينينينينيالح منينينينينيع الشنينينينينييا منينينينينيروان عننينينينينيدما ذهبنينينينينيوا لنينينينينيألردن وعملنينينينينيوا يف نطنينينينينياق فصنينينينينييل اإلخنينينينينيوان 

د الشنينينينينييا منينينينينيروان بعنينينينينيخ فنينينينينيوخاضنينينينينيوا عنينينينينيددا منينينينينين املعنينينينينيارك ضنينينينينيد اليهنينينينينيود هننينينينينياك، وأو  7818املسنينينينينيلمني العامنينينينينيل منينينينينيع منظمنينينينينية فنينينينينيتح عنينينينينيام 
يننينينينينية محنينينينينياة لنينينينينينفس الغنينينينينير ، دسسنينينينينيوا ننينينينينيواة لتنظيمنينينينينيه النينينينينيذي أمسنينينينينياه )الطليعنينينينينية( كمنينينينينيا أبقنينينينينيى علنينينينينيى صنينينينينيلة لنينينينينيه يف مؤ أتباعنينينينينيه ملديننينينينينية حلنينينينيني  لي

غنينينينينينيريهم منينينينينينين احلركنينينينينينيات وتوجنينينينينينيه إىل دمشنينينينينينيق ليبنينينينينينيدأ هننينينينينينياك تأسنينينينينينييس ننينينينينينيواة تنظيمنينينينينينيه اجلهنينينينينينيادي ووجنينينينينينيه ننينينينينينيداء للعلمنينينينينينياء وقنينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان و 
 اإلسالمية حيضهم فيه على اجلهاد.

 (7نص البيان: )وثيقة رقم 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نداء إىل العلماء العاملني، واملسلمني املخلصني، واجلماعات اإلسالمية.
 يا إخوة اإلسالم

وألنينينينينيا تعبنينينينينيدون منينينينينين دون اهلل، كفرننينينينينيا  ققنينينينينيد كاننينينينيني  لكنينينينينيم أسنينينينينيوة حسنينينينينينة يف إبنينينينينيراهيم والنينينينينيذين معنينينينينيه إذ قنينينينينيالوا لقنينينينينيومهم إننينينينينيا بنينينينينيرءاا منينينينينينكم
 (.4بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ح  تؤمنوا باهلل وحده  )املمتىنة 

منينينينينين املخاطنينينينيني  هبنينينينينيذه اآلينينينينينية ينينينينينيا معشنينينينينير العلمنينينينينياء، وهنينينينينيل هنينينينينيي موجهنينينينينية إليننينينينينيا، حننينينينينين املسنينينينينيلمني، كنينينينينيل املسنينينينينيلمني؟ وهنينينينينيل نفنينينينينيذمتوها منينينينينيع 
هلنينينينينينيم العنينينينينينيداوة والبغضنينينينينينياء ؟ وهنينينينينينيل احلكنينينينينينينيام حيكمنينينينينينيون بكتنينينينينينياب اهلل وسنينينينينينينة نبينينينينينينينيه  حكنينينينينينيام بالدكنينينينينينيم ؟ أم تتعايشنينينينينينيون معهنينينينينينيم وال تظهنينينينينينينيرون

وإذا كنينينينينيانوا ال حيكمنينينينينيون بكتنينينينينياب اهلل وسنينينينينينة نبينينينينينيه ؟ وإذا كنينينينينيان ال يتخنينينينينيذون منينينينينين كتنينينينينياب اهلل دسنينينينينيتورا هلنينينينينيم يف حينينينينينياهتم ا اصنينينينينية والعامنينينينينية 
   !!مويف القانون الذي حيكمون به البالد فهل هم كفرة أم ال ؟؟ أفتونا بعلم يا علماء اإلسال

( فهنينينينينينينيل نعنينينينينينينياملهم 2وإذا كنينينينينينينيان احلكنينينينينينينيام كفنينينينينينينيرة  نينينينينينينياملني وفاسنينينينينينينيقني، فمنينينينينينينيا الفنينينينينينينيرق بينينينينينينينينهم وبنينينينينينينيني اليهنينينينينينينيود ؟؟ وإذا كنينينينينينينيانوا كنينينينينينينياليهود، )
ونتعنينينينينيايش معهنينينينينيم فيمنينينينينيا إذا احتلنينينينينيوا بالدننينينينينيا وحكموننينينينينيا ؟ وكينينينينيني  نفعنينينينينيل، ومنينينينينيا يكنينينينينيون موقفنينينينينيا، إذا احتنينينينينيل بالدننينينينينيا يهنينينينينيود ؟؟؟ وهنينينينينيل هننينينينينياك 

ي؟ وهنينينينينيل يتوجنينينينيني  عليننينينينينيا قتنينينينينياهلم ؟ وإذا كنينينينينيان عليننينينينينيا قتنينينينينياهلم فهنينينينينيل نعنينينينينيد العنينينينينيدة فنينينينينيرق بنينينينينيني طنينينينينياغوت عنينينينينيريب وطنينينينينياغوت يهنينينينينيودي إسنينينينينيرائيل
لقتنينينينينيال الكفنينينينينيار خ نبنينينينينيدأ القتنينينينينيال، أم نقنينينينينياتلهم منينينينينين دون إعنينينينينيداد. أم نقنينينينينيول لسنينينينيني  لنينينينينيدينا إمكانينينينينينيات القتنينينينينيال ولنينينينينيذل  ال جينينينينيني  عليننينينينينيا ؟ 

اكمون ؟ هنينينينينينيل هنينينينينينيو حنينينينينينيرام ؟ أم ومنينينينينينيا هنينينينينينيو حكنينينينينينيم القتنينينينينينيال ألعنينينينينينيداء اهلل وإلقامنينينينينينية دولنينينينينينية اإلسنينينينينينيالم، إذا كنينينينينينيان أعنينينينينينيداء اهلل هنينينينينينيم الكفنينينينينينيرة احلنينينينينيني
(؟ وإذا كنينينينينيان القتنينينينينيال فرضنينينينينيا فهنينينينينيو فنينينينينير  عنينينينينيني؟ أم فنينينينينير  كفاينينينينينية ومنينينينيني  وبنينينينينيأي سنينينينينين 3مبنينينينينياح؟  أم مسنينينينينيتى  ؟ أم سنينينينينينة ؟ أم فنينينينينير  )

يكلنينينيني  املسنينينينيلم بالقتنينينينيال؟ ومنينينينيا حكنينينينيم منينينينين يقاتنينينينيل الكفنينينينيار مبفنينينينيرده إلعنينينينيالء كلمنينينينية اهلل هنينينينيل هنينينينيو يف اجلننينينينية أم يف الننينينينيار؟ ومنينينينيا حكنينينينيم منينينينين 
منينينينينينية دولنينينينينينية اإلسنينينينينينيالم، وإعنينينينينينيالء كلمنينينينينينية اهلل؟ ومنينينينينينيا حكنينينينينينيم منينينينينينين ال يعمنينينينينينيل لنينينينينينيذل ؟ منينينينينينيا نسنينينينينينيمي منينينينينينين يقنينينينينينيول: ال يننينينينينينيوي قتنينينينينينيال الكفنينينينينينيار وإقا

اإلسنينينينيالم دينينينينيني ، وال يعمنينينينينيل بكتنينينينينياب اهلل، أو ينينينينينينقص مننينينينينيه إن كنينينينينيان ذلنينينينيني  عنينينينينين كفنينينينينير بنينينينينيه أم عنينينينينين جهالنينينينينية وهنينينينينيل كنينينينينيان التقصنينينينينيري أو ا طنينينينينيأ 



  

ليهنينينينينينيا أم منينينينينينين مبنينينينينينيادئكم أيهنينينينينينيا املسنينينينينينيلمون وهنينينينينينيي منينينينينين املبنينينينينينيادئ، واألفكنينينينينينيار اإلسنينينينينينيالمية أم منينينينينينين النينينينينينيذين يننينينينينينيادون هبنينينينينينيا ويتبنوهننينينينينينيا وينتسنينينينينينيبون إ
القنينينينيرآن والسنينينينينة، هنينينينيل تؤمننينينينيون بنينينينيالقرآن والسنينينينينة مجلنينينينية وتفصنينينينييال ؟ هنينينينيل يتوجنينينيني  علنينينينييكم العمنينينينيل جبمينينينينيع منينينينيا يف القنينينينيرآن والسنينينينينة منينينينيا عنينينينيدا 
ا صوصنينينينينينينييات ؟ أم أن القنينينينينينينينيرآن ننينينينينينينيزل علنينينينينينينينيى حممنينينينينينينينيد صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينينيه وسنينينينينينينينيلم وهنينينينينينينيو خنينينينينينينينياإل بنينينينينينينينيه وبأصنينينينينينينيىابه ؟ وأن اآلينينينينينينينينيات النينينينينينينينيب ال 

منينينينينيل هبنينينينينيا اآلن كآينينينينينيات احلنينينينينيدود، لعنينينينينيدم وجنينينينينيود احلنينينينينياكم املسنينينينينيلم والدولنينينينينية اإلسنينينينينيالمية، هنينينينينيل يتوجنينينينيني  علنينينينينييكم أن تعملنينينينينيوا تسنينينينينيتطيعون الع
( لكنينينينينينيي تتمكننينينينينيوا منينينينينينين تطبيقهنينينينينينيا يف املسنينينينينينيتقبل وذلنينينينينيني  بالعمنينينينينيل علنينينينينينيى إزالنينينينينينية الطغينينينينينينيان و كنينينينينينييم 4بكنينينينينيل الوسنينينينينينيائل املطلوبنينينينينينية واملشنينينينينينيروعة )

لنينينينينيني  وال تتىملنينينينينينيون نتيجنينينينينينية إ نينينينينينيالكم أينينينينينينية مسنينينينينينيؤولية بنينينينينينيني ينينينينينينيدي اهلل اإلسنينينينينينيالم لتتمكننينينينينينيوا منينينينينينين تطبينينينينينينيق وتنفينينينينينينيذ أوامنينينينينينير اهلل أم هتملنينينينينينيون ذ
تعنينينينينياىل ؟ وهنينينينينيل ميكنننينينينينيا واحلكنينينينينيام قنينينينينيد ركبنينينينينيوا راوسنينينينينيهم ورفضنينينينينيوا أن حيكمنينينينينيوا بدسنينينينينيتور القنينينينينيرآن وزجنينينينينيوا منينينينينين يطنينينينينيالبهم بنينينينينيذل  يف السنينينينينيجون 

إعنينينينينيداد القنينينينينيوة ؟ هنينينينينيل ميكنننينينينينيا إقامنينينينينية حكنينينينينيم اإلسنينينينينيالم ودولنينينينينية اإلسنينينينينيالم وإعنينينينينيالء كلمتنينينينينيه دون اللجنينينينينيوء إىل القتنينينينينيال وهنينينينينيل حننينينينينين مطنينينينينيالبون ب
علنينينينينيى قنينينينينيدر اسنينينينينيتطاعتنا لنواجنينينينينيه الكفنينينينينيار ؟ ومنينينينينيا معنينينينينيىن قنينينينينيول اهلل عنينينينينيز وجنينينينينيل: ق وال حيسنينينينيني نب النينينينينيذين كفنينينينينيروا سنينينينينيبقوا إهننينينينينيم ال يعجنينينينينيزون  

 قوأعدوا هلم ما استطعتم م قوة ومن ربال ا يل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم   ؟
أم هنينينينينينيذا كنينينينينينيان  نينينينينينين الكنينينينينينيافرين أنفسنينينينينينيهم ؟ قوال  هنينينينينينيل جينينينينينينيوز ملسنينينينينينيلم أن يعتقنينينينينينيد أن الكفنينينينينينيار قنينينينينينيد سنينينينينينيبقوا وأنننينينينينينيا ال طاقنينينينينينية لننينينينينينيا هبنينينينينينيم،

حيسنينينينيني نب النينينينينينيذين كفنينينينينينيروا سنينينينينينيبقوا إهننينينينينينيم ال يعجنينينينينيزون  . أو ليسنينينينينيني  هنينينينينينيي املعركنينينينينينية بنينينينينينيني جبنينينينينيار السنينينينينينيماوات واألر  وبنينينينينينيني الكفنينينينينينيار ؟ إهننينينينينينيم 
جنينينينينينيزون، واهلل ينينينينينينيدلنا علنينينينينينينيى الطرينينينينينينيق طرينينينينينينينيق اإلعنينينينينينيداد للوصنينينينينينينيول إىل رضنينينينينينيوان اهلل تعنينينينينينياىل، وإرهنينينينينينينياب أعنينينينينينيداء اهلل تعنينينينينينينياىل، منينينينينينيا حكنينينينينينينيم عال ي
ل إذا سنينينينييطر الكفنينينينيار علنينينينيى بلنينينينيد أننينينينيتم فينينينينيه وهنينينينيل خينينينينيرج االبنينينينين للقتنينينينيال بنينينينيدون إذن أبينينينينيه، واملنينينينيرأة بنينينينيدون إذن زوجهنينينينيا، واملنينينينيدين دون القتنينينينيا

إذن النينينينينيدائن. والعبنينينينينيد بنينينينينيال إذن السنينينينينييد كمنينينينينيا يقنينينينينيول الفقهنينينينينياء ؟ أم أن هنينينينينيذا احلكنينينينينيم قنينينينينيد تغنينينينينيري يف زمانننينينينينيا ؟ ومنينينينينيا معنينينينينيىن حنينينينينيديث رسنينينينينينيول 
( أو منينينينينيات ميتنينينينينينية 5ومل حينينينينينيدث نفسنينينينينيه بنينينينينيالغزو منينينينينيات علنينينينينيى شنينينينينيعبة منينينينينين النفنينينينينياق[ ) اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم:  منينينينينين منينينينينيات ومل يغنينينينينيز،

جاهلينينينينينية، ومنينينينينيا منينينينينيدى صنينينينينيىة هنينينينينيذا احلنينينينينيديث أو منينينينينيا معننينينينينياه ؟ وإن كنينينينينيان صنينينينينيىيىا فهنينينينينيل ينطبنينينينينيق عليننينينينينيا ؟ وهنينينينينيل حننينينينينين مطنينينينينيالبون بالعمنينينينينيل 
ني أوال، أم مبقتضنينينينينينينياه ؟ وهنينينينينينينيل نغنينينينينينينيزو يف سنينينينينينينيبيل اهلل وننينينينينينينيرتك الكفنينينينينينينيار حيكمنينينينينينينيون بالدننينينينينينينيا ؟ هنينينينينينينيل يتوجنينينينينينيني  عليننينينينينينينيا قتنينينينينينينيال الكفنينينينينينينيار احلنينينينينينينياكم

قتنينينينينيال الغنينينينينيزاة الكفنينينينينيرة النينينينينيذين احتلنينينينينيوا بلنينينينينيداً منينينينينين بلنينينينينيدان اإلسنينينينينيالم البعينينينينينيدة ؟ وأيهمنينينينينيا أوىل ؟ منينينينينيا حكنينينينينيم كنينينينينيل منهمنينينينينيا ينينينينينيا معشنينينينينير العلمنينينينينياء؟ 
وإذا كننينينينينيا نرينينينينينيد الغنينينينينيزو والقتنينينينينيال وجهنينينينينياد أعنينينينينيداء اهلل صنينينينينيادقني، أولنينينينينييس منينينينينين واجبننينينينينيا إعنينينينينيداد القنينينينينيوة لنينينينينيذل  ؟؟ واهلل يقنينينينينيول: قولنينينينينيو أرادوا 

 ة، ولكن كره اهلل انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين .ا روج ألعدوا له عد
ومنينينينينينينياذا حنكنينينينينينينيم علنينينينينينينيى منينينينينينينين مل يعنينينينينينينيد العنينينينينينينيدة للقتنينينينينينينيال وهنينينينينينينيو ميلنينينينينينيني  أسنينينينينينينيباهبا؟ هنينينينينينينيل حننينينينينينينين املسنينينينينينينيلمون عامنينينينينينينية، والعلمنينينينينينينياء واجلماعنينينينينينينيات 

هنينينينينينيل عنينينينينينييش النينينينينينيذل؟؟  اإلسنينينينينينيالمية خاصنينينينينينية، نعنينينينينينييش يف حببوحنينينينينينية منينينينينينين العنينينينينينييش يف  نينينينينينيل نظنينينينينينيام إسنينينينينينيالمي ؟ أم أنننينينينينينيا نسنينينينينينيام ا سنينينينينيني  منينينينينينين
ت يف طاعنينينينينينينية اهلل خنينينينينينينيري، أم احلينينينينينينينياة يف  لمهنينينينينينينيم وكفنينينينينينينيرهم وآثنينينينينينينيامهم وا نينينينينينينيوم منينينينينينينينهم وعنينينينينينينيدم االسنينينينينينينيتعداد لقتنينينينينينينياهلم ؟؟ هنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه املنينينينينينينيو 

 احلياة هبذا الشكل، حياة يف طاعة اهلل أم معصيته ؟
فمنينينينينياذا يقنينينينينيول العلمنينينينينياء املسنينينينينيؤولون عنينينينينين اجلماعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية ؟ ومنينينينينيا معنينينينينيىن قنينينينينيول اهلل عنينينينينيز وجنينينينينيل:ق منينينينينين كنينينينينيان يرينينينينينيد احلينينينينينياة النينينينينيدنيا 

ينتهنينينينينينيا ننينينينينينيوم إلنينينينينينييهم أعمنينينينينينياهلم فيهنينينينينينيا وهنينينينينينيم فيهنينينينينينيا ال يبخسنينينينينينيون، أولانينينينينيني  النينينينينينيذين لنينينينينينييس هلنينينينينينيم يف اآلخنينينينينينيرة إال الننينينينينينيار، وحنينينينينينيب  منينينينينينيا صنينينينينينينعوا وز 
فيهنينينينينينينيا وباطنينينينينينينيل منينينينينينينيا كنينينينينينينيانوا يعملنينينينينينينيون . وإذا كنينينينينينينيان هنينينينينينينيذا هنينينينينينينيو الطرينينينينينينينيق إىل الننينينينينينينيار، فمنينينينينينينيا هنينينينينينينيو الطرينينينينينينينيق إىل اجلننينينينينينينية ؟؟؟ قأم حسنينينينينينينيبتم أن 

م حسنينينينينيبتم أن تنينينينينيدخلوا اجلننينينينينية وملنينينينينيا أمسنينينينينيتهم البأسنينينينينياء والضنينينينينيراء وزلزلنينينينينيوا   قتنينينينينيدخلوا اجلننينينينينية وملنينينينينيا ينينينينينيأتكم مثنينينينينيل النينينينينيذين خلنينينينينيوا منينينينينين قنينينينينيبلكم 
 يعلم اهلل الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين .



  

وهنينينينينينينيل اجلهنينينينينينينياد النينينينينينينيذي يأمرننينينينينينينيا بنينينينينينينيه اهلل سنينينينينينينيبىانه بقولنينينينينينينيه: قوجاهنينينينينينينيدوا يف سنينينينينينينيبيل اهلل بنينينينينينينيأموالكم وأنفسنينينينينينينيكم  هنينينينينينينيو جهنينينينينينينياد القلنينينينينينيني  
ينينينينينينيا معشنينينينينينير العلمنينينينينينياء؟ وهنينينينينينيل يشنينينينينينيرتي اهلل منينينينينينين املنينينينينينيؤمنني كنينينينينينيل املنينينينينينيؤمنني  واللسنينينينينينيان فىسنينينينينيني ، أم قتنينينينينينيال التضنينينينينينيىية والبنينينينينينيذل؟ منينينينينينياذا تقولنينينينينينيون

بيع نفسنينينينينيه ومالنينينينينيه هلل ؟ ومنينينينينيا شنينينينينيرل هنينينينينيذه البيعنينينينينية منينينينينيع اهلل ؟ نيأنفسنينينينينيهم و أمنينينينينيواهلم، أم ألسنينينينينينتهم؟؟ وهنينينينينيل يسنينينينينيمى منينينينينيؤمن منينينينينين رفنينينينينيخ أن ينينينينيني
رعون فكرينينينينينينيا أو ألنينينينينينييس قيقنينينينينينياتلون يف سنينينينينينيبيل اهلل فيقتلنينينينينينيون ويقتلنينينينينينيون   ؟ فهنينينينينينيل تروننينينينينينيه قنينينينينينيال : خيطبنينينينينينيون ويدرسنينينينينينيون ويتفلسنينينينينينيفون ويصنينينينينينيا

يستسنينينينينيلمون لسنينينينينيجن أعنينينينينيداء اهلل وتعنينينينينيذيبهم دو نينينينينيا اعنينينينينيرتا  أو مقاومنينينينينية ؟ ومنينينينينيا معنينينينينيىن قولنينينينينيه تعنينينينينياىل قوأنزلننينينينينيا احلدينينينينينيد فينينينينينيه بنينينينينيأس شنينينينينيديد 
( هنينينينينيل معنينينينينيىن هنينينينينيذا أن ينصنينينينينير اهلل رسنينينينينيله حبمنينينينينيل السنينينينينيالح إلعنينينينينيالء كلمنينينينينية اهلل 1ومننينينينينيافع للننينينينينياس لنينينينينييعلم اهلل منينينينينين ينصنينينينينيره ورسنينينينينيله بالغينينينينيني  )

قامنينينينينينينينينية دولنينينينينينينينينية اهلل يف األر ، أم معننينينينينينينينينياه أن نستسنينينينينينينينينيلم ألعنينينينينينينينينيداء اهلل يقتلنينينينينينينينينيون ويهتكنينينينينينينينينيون األعنينينينينينينينينيرا ، والنينينينينينينينينيذود عنينينينينينينينينين ديننينينينينينينينينيه وشنينينينينينينينينيريعته إل
   !!!أعرا  املسلمات وجيربوهنن على الزواج من املشركني احلاكمني دون أن حنرك ساكنا أفتونا أيها العلماء 

ينينينينينينية والسنينينينينينيلوك فمنينينينينيني  تنتهنينينينينينيي مرحلنينينينينينية الرتبينينينينينينية وإذا كنينينينينينيان ال يقاتنينينينينينيل يف سنينينينينينيبيل اهلل إال املؤمننينينينينينيون الصنينينينينينيادقون النينينينينينيذين منينينينينينيروا مبراحنينينينينينيل الرتب
هنينينينينيذه ينينينينينيا منينينينينين تقنينينينينيودون اجلماعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية، ومنينينينينيا هنينينينينيو املقينينينينينياس لتقنينينينينيدير أهلينينينينينية املسنينينينينيلم ألن يكنينينينينيون مقنينينينينياتال ؟ أو أننينينينينيه غنينينينينيري أهنينينينينيل أو 
أن اجلماعنينينينينية وأهنينينينينيل الطرينينينينينيق أهنينينينينيل القتنينينينينيال أم ال ؟؟ وهنينينينينيل ميكنينينينينين لكنينينينينيم أن تقنينينينينيدموا أنفسنينينينينيكم للقتنينينينينيال وفينينينينينيه منينينينينين اإلعنينينينينيداد النينينينينيالزم للقتنينينينينيال 

واهلل تعنينينينينينياىل يقنينينينينينيول: قإن اهلل اشنينينينينينيرتى منينينينينينين املنينينينينينيؤمنني أنفسنينينينينينيهم وأمنينينينينينيواهلم بنينينينينينيأن هلنينينينينينيم اجلننينينينينينية،  ،ى مجينينينينينينيع املسنينينينينينيتويات املادينينينينينينية واملعنوينينينينينينيةعلنينينينينيني
يقنينينينينياتلون يف سنينينينينيبيل اهلل فيقتلنينينينينيون ويقتلنينينينينيون وعنينينينينيدا علينينينينينيه حقنينينينينيا يف التنينينينينيوراة واإل ينينينينينيل والقنينينينينيرآن ومنينينينينين أو  بعهنينينينينيده منينينينينين اهلل  وأننينينينينيتم ترغبنينينينينيون 

لمنينينينينينينياء بنينينينينينينيني قنينينينينينينيول اهلل تعنينينينينينينياىل قكتنينينينينينيني  علنينينينينينينييكم القتنينينينينينينيال  وبنينينينينينينيني قنينينينينينينيول اهلل تعنينينينينينينياىل: قكتنينينينينينيني  علنينينينينينينييكم باجلننينينينينينينية، منينينينينينينيا الفنينينينينينينيرق ينينينينينينينيا أيهنينينينينينينيا الع
الصنينينينينينينييام  ؟ ومنينينينينينينيا معنينينينينينينيىن كتنينينينينينيني  يف األوىل وكتنينينينينينيني  يف الثانينينينينينينينية ؟ وإذا كنينينينينينينيان معنينينينينينينيىن كتنينينينينينيني  فنينينينينينينير  فبالتنينينينينينينيا  كنينينينينينينيان القتنينينينينينينيال فرضنينينينينينينيا علنينينينينينينيى 

   !!.أفتونا يا معشر الفقهاء املسلمني، ما هو حال الصيام، ولكن إذا كان موعد الصيام رمضان، فم  موعد القتال ؟؟
فبنينينينينينينيأي حجنينينينينينينية أيهنينينينينينينيا املسنينينينينينينيلمون تعفنينينينينينينيون أنفسنينينينينينينيكم منينينينينينينين القتنينينينينينينيال ؟؟ وهنينينينينينينيل لكنينينينينينينيم ينينينينينينينيا أيهنينينينينينينيا املسنينينينينينينيؤولون يف اجلماعنينينينينينينيات اإلسنينينينينينينيالمية 

 والطرق الصوفية، أن تعفوا أنفسكم من القتال حبجة من احلجج اآلتية:
كلفكنينينينينينينينيم بنينينينينينينينيه فنينينينينينينينيوق طنينينينينينينينياقتكم حنينينينينينينينيني قنينينينينينينينيال: عنينينينينينينينيدم االسنينينينينينينينيتعداد.. ومنينينينينينينينيا مينينينينينينينينينعكم منينينينينينينينين االسنينينينينينينينيتعداد ؟ واهلل ينينينينينينينينيأمركم بنينينينينينينينيه ومل ي - 7

 قوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة .
احلنينينينينينيذر وا نينينينينينيوم منينينينينينين انكشنينينينينينيام أمنينينينينينير االسنينينينينينيتعداد للسنينينينينينيلطة الكنينينينينينيافرة احلاكمنينينينينينية ..قأضشنينينينينينيوهنم ؟ فنينينينينينياهلل أحنينينينينينيق أن ضشنينينينينينيوه إن   - 2

د .. كننينينينينينينيتم منينينينينينينيؤمنني ، وقوال ضنينينينينينينيافوهم وخنينينينينينينيافون إن كننينينينينينينيتم منينينينينينينيؤمنني ، قفيومانينينينينينينيذ ال يعنينينينينينينيذب عذابنينينينينينينيه أحنينينينينينينيد وال يوثنينينينينينينيق وثاقنينينينينينينيه أحنينينينينينيني
أترتكنينينينينينيون أمنينينينينينير اهلل باالسنينينينينينيتعداد، خشنينينينينينيية الكفنينينينينينيرة، وضنينينينينينيافون العبينينينينينينيد النينينينينينيذين ال ميلكنينينينينينيون ألنفسنينينينينينيهم ضنينينينينينيرا وال نفعنينينينينينيا، وتنينينينينينيرك االسنينينينينينيتعداد 

 (.1معصية ؟؟ والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول: ملوت يف طاعة اهلل خري من حياة يف معصيته[)
اهلل وأننينينينينيتم تزعمنينينينينيون أنكنينينينينيم منينينينينين حنينينينينيزب اهلل، وترضنينينينينيون بالنينينينينينيذل أو تعتقنينينينينيدون أنكنينينينينيم لسنينينينينيتم أهنينينينينيال للقتنينينينينيال، أو مواجهنينينينينية أعنينينينينيداء  - 3

 فكأنكم تنسبون الذل هلل عز وجل الذي تنتسبون إليه، قوهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون .
فنينينينينينيار أقنينينينينينيوى أو فقنينينينينينيدان الرتبينينينينينينية اإلميانينينينينينينية عننينينينينينيد أفنينينينينينيراد اجلماعنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية أو أهنينينينينينيل الطريقنينينينينينية أو نقصنينينينينينياهنا.. فهنينينينينينيل تربينينينينينينية الك - 4

منينينينينين تنينينينينيربيتكم إلخنينينينينيوانكم ومرينينينينينيديكم حنينينينيني  أنننينينينينيا  نينينينينيد أهنينينينينيل الكفنينينينينير يننينينينينيدفعون للقتنينينينينيال، وأننينينينينيتم وإخنينينينينيوانكم ومرينينينينينيدوكم ال تننينينينينيدفعون، فمنينينينينيا 
هنينينينينيي غنينينينينيايتكم ومنينينينينيا هنينينينينيي غنينينينينيايتهم ومنينينينينيا هنينينينينيو طنينينينينيريقكم ومنينينينينيا هنينينينينيو طنينينينينيريقهم ومنينينينينين هنينينينينيو ناصنينينينينيركم ومنينينينينين هنينينينينيو ناصنينينينينيرهم؟؟؟ قذلنينينينيني  أن اهلل 



  

وإن الرتبينينينينينينية اإلميانينينينينينينية ال تنينينينينينيأ  إال ملنينينينينينين يأخنينينينينينيذون اإلسنينينينينينيالم كنينينينينينيامال، وال يتخلنينينينينينيون …منينينينينينيوىل النينينينينينيذين آمننينينينينينيوا وأن الكنينينينينينيافرين ال منينينينينينيوىل هلنينينينينينيم  
 عن فريضة اجلهاد.

أو حبجنينينينينينية احلفنينينينينينينيان علنينينينينينيى النينينينينينينيدعوة و التنظنينينينينينينييم ومصنينينينينينيلىتيهما.. إذا كنينينينينينينيان احلفنينينينينينينيان علنينينينينينيى التنظنينينينينينينييم هنينينينينينينيو النينينينينينيذي مينينينينينينينينعكم منينينينينينينين  - 5
العمنينينينينيل للسنينينينينييطرة علنينينينينينيى نظنينينينينيام احلكنينينينينينيم يف  القتنينينينينيال فمنينينينينيا هنينينينينينيي مهمنينينينينية التنظنينينينينييم؟ إن تنظيمنينينينينينيات األحنينينينينيزاب واجلمعنينينينينينيات كلهنينينينينيا تقنينينينينيوم علنينينينينينيى

ئهم وحيققنينينينينينيوا أهنينينينينينيدافهم مهمنينينينينينيا كاننينينينينيني  تلنينينينينيني  املبنينينينينينيادئ واألهنينينينينينيدام، وأمنينينينينينيا أننينينينينينيتم فترتكنينينينينينيون دالنينينينينينيبالد النينينينينينيب يقطنوهننينينينينينيا لكنينينينينينيي حيكمنينينينينينيوا مببنينينينينينيا
القتنينينينينينينيال وتعصنينينينينينينيون اهلل بنينينينينينينيرتككم القتنينينينينينينيال، وضنينينينينينينياذلكم عنينينينينينينين نصنينينينينينينيرة دينينينينينينينين اهلل، واهلل هنينينينينينينيو النينينينينينينيذي علمننينينينينينينيا أن طرينينينينينينينيق القتنينينينينينينيال هنينينينينينينيو الطرينينينينينينينيق 

صنينينينينينير والغلبنينينينينينية و قينينينينينينيق املبنينينينينينيادئ واألهنينينينينينيدام واهلل تعنينينينينينياىل يقول:ققنينينينينينياتلوهم يعنينينينينينيذهبم اهلل بأينينينينينينيديكم وخينينينينينينيزهم وينصنينينينينينيركم علنينينينينينييهم الوحينينينينينينيد للن
ويشنينينينينيني  صنينينينينينيدور قنينينينينينيوم منينينينينينيؤمنني .. فهنينينينينينيل جعلنينينينينينيتم مصنينينينينينيلىة التنظنينينينينينييم وثننينينينينينياً يعبنينينينينينيد منينينينينينين دون اهلل، وأمنينينينينينيا النينينينينينيدعوة فهنينينينينينيي دعنينينينينينيوة اهلل وقنينينينينينيد 

ون ،ومنينينينينيا علنينينينينييكم إال أن تسنينينينينيريوا يف طرينينينينينيق النينينينينيدعوة والقتنينينينينيال لتنجنينينينينيوا منينينينينين تكفنينينينينيل اهلل حبقظهنينينينينيا، قإننينينينينيا حننينينينينين نزلننينينينينيا النينينينينيذكر وإننينينينينيا لنينينينينيه حلافظ
عنينينينيذاب اهلل تعنينينينينياىل قوإن تتولنينينينينيوا يسنينينينينيتبدل قومنينينينيا غنينينينينيريكم خ ال يكوننينينينينيوا أمثنينينينينيالكم ، قينينينينيا أيهنينينينينيا النينينينينيذين آمننينينينينيوا منينينينين يرتنينينينينيد منينينينينينكم عنينينينينين ديننينينينينيه 

ل اهلل وال خينينينينينينينيافون لومنينينينينينينية فسنينينينينينينيوم ينينينينينينينيأ  اهلل بقنينينينينينينيوم حينينينينينينينيبهم وحيبوننينينينينينينيه أذلنينينينينينينية علنينينينينينينيى املنينينينينينينيؤمنني أعنينينينينينينيزة علنينينينينينينيى الكنينينينينينينيافرين جياهنينينينينينينيدون يف سنينينينينينينيبي
 الئم .
أو إخفنينينينينياق الثنينينينينيورات كفشنينينينينيل ثنينينينينيورة األكنينينينينيراد.. منينينينينيا بنينينينينيالكم تضنينينينينيربون املثنينينينينيل بنينينينينيالثورات املخفقنينينينينية الفاشنينينينينيلة، لتنينينينينيربروا قعنينينينينيودكم عنينينينينين  - 1
ريضنينينينينية اجلهنينينينينياد فنينينينينيإذا مل يكنينينينينين يف القتنينينينينيال إال املنينينينينيوت أو القتنينينينينيل يف سنينينينينيبيل اهلل، فهنينينينينيل املنينينينينيوت علنينينينينيى الفنينينينينيراش أفضنينينينينيل؟ وأننينينينينيتم تعلمنينينينينيون أن ف

ألجنينينينينيل بينينينينينيد اهلل، ومنينينينينين ال يعتقنينينينينيد هبنينينينينيذا فهنينينينينيو كنينينينينيافر، كنينينينينيافر بنينينينينيبعخ كتنينينينينياب اهلل ومنينينينينين يكفنينينينينير بشنينينينينييء منينينينينين القنينينينينيرآن فهنينينينينيو كنينينينينيافر، املنينينينينيوت وا
فنينينينينينينينيامسعوا إن شنينينينينينينينياتم قومنينينينينينينينيا كنينينينينينينينيان لنينينينينينينينينفس أن متنينينينينينينينيوت إال بنينينينينينينينيإذن اهلل كتابنينينينينينينينيا منينينينينينينينيؤجال قإذا جنينينينينينينينياء أجلهنينينينينينينينيم ال يسنينينينينينينينيتأخرون سنينينينينينينينياعة وال 

كننينينينينيتم يف بينينينينينيوتكم لنينينينينيربز النينينينينيذين كتنينينينيني  علنينينينينييهم القتنينينينينيل إىل يسنينينينينيتقدمون ،ققل إن املنينينينينيوت النينينينينيذي تفنينينينينيرون مننينينينينيه فإننينينينينيه مالقيكم ،ققنينينينينيل لنينينينينيو  
مضنينينينينياجعهم قأينما تكوننينينينينيوا ينينينينينيدرككم املنينينينينيوت ولنينينينينيو كننينينينينيتم يف بنينينينينيروج مشنينينينينييدة ، قأمل تنينينينينير إىل النينينينينيذين خرجنينينينينيوا منينينينينين دينينينينينيارهم وهنينينينينيم ألنينينينينيوم 

 حذر املوت ، خ امسعوا إن شاتم قولان قتلتم يف سبيل اهلل أو متم ملغفرة من اهلل ورمحة خري ألا جيمعون .
ون يف كتنينينينينياب اهلل عنينينينيز وجنينينينينيل منينينينينيثال يثنينينينيب  املنينينينينيؤمنني عنينينينينين القتنينينينيال، أم أن اهلل سنينينينينيبىانه يقنينينينينيول:قكم منينينينين فانينينينينية قليلنينينينينية غلبنينينينيني  فهنينينينيل جتنينينينينيد

فانينينينينينية كثنينينينينينيرية بنينينينينينيإذن اهلل واهلل منينينينينينيع الصنينينينينينيابرين ،قوكأين منينينينينينين ننينينينينيني  قاتنينينينينينيل معنينينينينينيه ربينينينينينينيون كثنينينينينينيري فمنينينينينينيا وهننينينينينينيوا ملنينينينينينيا أصنينينينينينياهبم يف سنينينينينينيبيل اهلل ومنينينينينينيا 
قنينينينينيوهلم إال أن قنينينينينيالوا ربننينينينينيا اغفنينينينينير لننينينينينيا ذنوبننينينينينيا وإسنينينينينيرافنا يف أمرننينينينينيا وثبنينينينيني  أقنينينينينيدامنا ضنينينينينيعفوا ومنينينينينيا اسنينينينينيتكانوا واهلل حينينينينيني  الصنينينينينيابرين، ومنينينينينيا كنينينينينيان 

 وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهلل حي  احملسنني ...
 ففي القتال ينال ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة 

هلنينينينينيم فلمنينينينينيا ضلنينينينيني  عنينينينينينهم إينينينينينيران وضلنينينينينيى عنينينينينينهم سنينينينينيندهم  ران واضنينينينينيذوا سنينينينينينداً خ ال تنسنينينينينيوا أن األكنينينينينيراد اعتمنينينينينيدوا يف ثنينينينينيورهتم علنينينينينيى إينينينينيني
فقنينينينينيدوا الثقنينينينينية بالنصنينينينينير وبأنفسنينينينينيهم، فهزمنينينينيني  ثنينينينينيورهتم وأمنينينينينيا حننينينينينين املنينينينينيؤمنني فإنننينينينينيا نتوكنينينينينيل ونعتمنينينينينيد علنينينينينيى اهلل وهنينينينينيو ناصنينينينينيرنا ووليننينينينينيا، ق ومنينينينينين 

ىل النينينينينيذين آمننينينينينيوا وأن الكفنينينينينيرين ال       ق وكفنينينينينيى بنينينينينياهلل ولينينينينينيا وكفنينينينينيى بنينينينينياهلل نصنينينينينيريا  قذلنينينينيني  بنينينينينيأن اهلل منينينينينيو  يتوكنينينينينيل علنينينينينيى اهلل فهنينينينينيو حسنينينينينيبه
منينينينينينيوىل هلم قإننينينينينينيا لننصنينينينينينير رسنينينينينينينيلنا والنينينينينينيذين آمننينينينينينيوا يف احلينينينينينينياة النينينينينينينيدنيا وينينينينينينيوم يقنينينينينينيوم األشنينينينينينيهاد قوكان حقنينينينينينينيا عليننينينينينينيا نصنينينينينينير املنينينينينينينيؤمنني قإن 

 ينصركم اهلل فال غال  لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده  
 جهنم وباس املهاد   خ امسعوا إن شاتم :ققل للذين كفروا ستغلبون و شرون إىل



  

 فمن تبشرون بالنصر ومن تبشرون با ذالن يا معشر املسلمني ؟؟
أو عنينينينينيدم وجنينينينينينيود النصنينينينينيري النينينينينينيذي مينينينينينيد بالنينينينينينيذخرية والسنينينينينيالح، إن اهلل كلفننينينينينينيا أن نُعنينينينينيد اسنينينينينينيتطاعتنا وبعنينينينينيد ذلنينينينينيني  نتوكنينينينينيل علنينينينينينيى اهلل  - 1

كيمنينينينينيا  هنينينينينيذا منينينينينين جهنينينينينية ومنينينينينين جهنينينينينية ثانينينينينينية فإنننينينينينيا وامسعنينينينينيوا إن شنينينينينياتم قولنينينينينيه تعنينينينينياىل:قوهلل جننينينينينيود السنينينينينيماوات واألر  وكنينينينينيان اهلل عزينينينينينيزا ح
 ننتزع السالح من أيدي أعدائنا بإذن اهلل.

أو عنينينينينينينينيدم الثقنينينينينينينينية بنينينينينينينينيإخوانكم املسنينينينينينينينيلمني أو عنينينينينينينينيدم التعنينينينينينينينياون معهنينينينينينينينيم واهلل تعنينينينينينينينياىل يقول:قوتعنينينينينينينينياونوا علنينينينينينينينيى النينينينينينينينيرب والتقنينينينينينينينيوى وال  - 9
وهنينينينينيو قتنينينينينيال أعنينينينينيداء اهلل وإقامنينينينينية حكنينينينينيم  روشنينينينيني تعنينينينينياونوا علنينينينينيى اإلخ والعنينينينينيدوان ، فنينينينينيإن باإلمكنينينينينيان أن يتعنينينينينياون املسنينينينينيلمون علنينينينينيى أكنينينينينيرب خنينينينينيري

اإلسنينينينينيالم خ تتولنينينينينيد الثقنينينينينية بطرينينينينينيق القتنينينينينيال ويعنينينينينيرم املخلصنينينينينيون منينينينينين خنينينينينيالل احملنينينينينين قوجعلننينينينينياهم أئمنينينينينية يهنينينينينيدون بأمرننينينينينيا ملنينينينينيا صنينينينينيربوا وكنينينينينيانوا 
بآياتننينينينينيا يوقننينينينينيون ، وألنينينينينينيا ينينينينينيؤدي إىل الثقنينينينينينية واحملبنينينينينية بنينينينينينيني املسنينينينينيلمني، أن يتنينينينينيذكر كنينينينينينيل مننينينينينيا حنينينينينينيديث رسنينينينينيول اهلل صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينينيلم: 

ل ملنينينينين شنينينينيغله عيبنينينينيه عنينينينين عينينينينيوب الننينينينياس[، وقولنينينينيه أيضنينينينيا: كل بنينينيني  آدم خطنينينينياء وخنينينينيري ا طنينينينيائني التوابنينينينيون[. وعلنينينينيى هنينينينيذا حياسنينينيني    طنينينينيو 
نفسنينينينينيه حسنينينينينيابا عسنينينينينيريا، ويعتنينينينينيرب كنينينينينيل أم منينينينينين إخواننينينينينيه معنينينينينير  للخطنينينينينيأ بطبيعتنينينينينيه، وهلنينينينينيذا يتوجنينينينيني  أن ينصنينينينينيىه ويتواصنينينينينيى معنينينينينيه  اكنينينينينيل مننينينينيني

ومنينينينينيا أمجنينينينينيل صنينينينينيفات املنينينينينيؤمنني منينينينينين أصنينينينينيىاب رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل بنينينينينياحلق والصنينينينينيرب، ويتسنينينينينيامح معنينينينينيه بنينينينينينية إصنينينينينيالحه وال يتكنينينينينيرب علينينينينينيه، 
علينينينينينيه وسنينينينينيلم ومنينينينينين تنينينينينيبعهم بإحسنينينينينيان يف كنينينينينيل زمنينينينينيان ومكنينينينينيان امسعنينينينينيوا: قحممنينينينينيد رسنينينينينيول اهلل والنينينينينيذين معنينينينينيه أشنينينينينيداء علنينينينينيى الكفنينينينينيار رمحنينينينينياء 
بينينينينينينينهم تنينينينينينيراهم ركعنينينينينينيا سنينينينينينيجدا يبتغنينينينينينيون فضنينينينينينيال منينينينينينين اهلل ورضنينينينينينيوانا سنينينينينينييماهم يف وجنينينينينينيوههم منينينينينينين أثنينينينينينير السنينينينينينيجود ، شنينينينينينيغلتهم أخنينينينينينيراهم عنينينينينينين 

فكنينينينينيري يف سفاسنينينينيني  األمنينينينينيور وتسنينينينينيق  عنينينينينيورات الننينينينينياس وعينينينينينيوهبم، وقنينينينينيد فهمنينينينينيوا ومتثلنينينينينيوا قنينينينينيول اهلل تعاىل:قتلنينينينيني  النينينينينيدار اآلخنينينينينيرة  علهنينينينينيا الت
للنينينينينينيذين ال يرينينينينينينيدون علنينينينينينيوا يف األر  وال فسنينينينينينيادا والعاقبنينينينينينية للمتقنينينينينينيني  وإن اهلل قنينينينينينيد كلفكنينينينينينيم بالقتنينينينينينيال و نينينينينينيريخ إخنينينينينينيوانكم املنينينينينينيؤمنني وإن 

م منينينينينينينين ضنينينينينينينيل إذا اهتنينينينينينينيديتم. قفقاتنينينينينينينيل يف سنينينينينينينيبيل اهلل ال تكلنينينينينينيني  إال نفسنينينينينينيني  مل يسنينينينينينينيتج  لكنينينينينينينيم أحنينينينينينينيد فعلنينينينينينينييكم أنفسنينينينينينينيكم ال يضنينينينينينينيرك
وحنينينينينير  املنينينينينيؤمنني عسنينينينينيى اهلل أن يكنينينينيني  بنينينينينيأس النينينينينيذين كفنينينينينيروا . فهنينينينينيل تعفنينينينينيون أنفسنينينينينيكم منينينينينين القتنينينينينيال حبجنينينينينية عنينينينينيدم االسنينينينينيتعداد واحلنينينينينيذر 

هلينينينينينينية وعنينينينينينيدم وا نينينينينيوم منينينينينينين اكتشنينينينينينيام األمنينينينينير أو فقنينينينينينيدان الرتبينينينينينينية اإلميانينينينينينينية واحلفنينينينينيان علنينينينينينيى النينينينينينيدعوة ومصنينينينينينيلىتها وإخفنينينينينياق الثنينينينينينيورات اجلا
وجنينينينينيود النصنينينينينيري النينينينينيذي مينينينينينيدنا بالنينينينينيذخرية والسنينينينينيالح وعنينينينينيدم الثقنينينينينية بنينينينينيإخوانكم فنينينينينيإن اهلل تعنينينينينياىل مل يعنينينينيني  منينينينينين القتنينينينينيال إال األعنينينينينيرج واألعمنينينينينيى 

 ؟!.واملريخ فما رأيكم يا قادة املسلمني ويا علماءهم
ون حنينينينينيرج إذا نصنينينينينيىوا هلل وتنينينينينيدبروا قنينينينينيول اهلل تعنينينينينياىل:قليس علنينينينينيى الضنينينينينيعفاء وال علنينينينينيى املرضنينينينينيى وال علنينينينينيى النينينينينيذين ال جينينينينينيدون منينينينينيا ينفقنينينينيني

ورسنينينينيوله منينينينيا علنينينينيى احملسنينينينينني منينينينين سنينينينيبيل واهلل غفنينينينيور رحنينينينييم، وال علنينينينيى النينينينيذين إذا منينينينيا أتنينينينيوك لنينينينيتىملهم قلنينينيني  ال أجنينينينيد منينينينيا أمحلكنينينينيم علينينينينيه 
تولنينينينينيوا وأعينينينينينينينهم تفنينينينينييخ منينينينينينين النينينينينيدمع حزننينينينينينيا أال جينينينينينيدوا منينينينينينيا ينفقنينينينينيون، إ نينينينينينيا السنينينينينيبيل علنينينينينينيى النينينينينيذين يسنينينينينينيتأذنون  وهنينينينينيم أغنينينينينينينياء رضنينينينينيوا بنينينينينينيأن 

 (7ع اهلل على قلوهبم فهم ال يعلمون )يكونوا مع ا وال  وطب
والسنينينينينيؤال ينينينينينيا معشنينينينينير الفقهنينينينينياء هنينينينينيو : أيعفنينينينينيى منينينينينين القتنينينينينيال، الفقنينينينينيري النينينينينيذي ال ميلنينينينيني  العنينينينينيدة أم علينينينينينيه أن يقنينينينيني  إىل جاننينينينيني  املقنينينينينياتلني، 
إذا كنينينينيان القتنينينينيال فنينينينير  عنينينينيني، مينينينينيدهم باملنينينينياء وبنقنينينينيل اجلرحنينينينيى وينتظنينينينير حنينينيني  ينينينينيتمكن منينينينين االسنينينينيتيالء علنينينينيى سنينينينيالح يقاتنينينينيل بنينينينيه أو ينتظنينينينير 

تشنينينينينينينيهد أحنينينينينينينيد إخواننينينينينينينيه فيأخنينينينينينينيذ سنينينينينينينيالحه ويقاتنينينينينينينيل مكاننينينينينينينيه. وهنينينينينينينيل يتوجنينينينينينيني  علنينينينينينينيى األغنينينينينينينينياء أن يسنينينينينينينيلىوا الفقنينينينينينينيراء يف حالنينينينينينينية حنينينينينينيني  يس
اإلعنينينينينينيداد للتقتنينينينينينيال ؟ وهنينينينينينيل جينينينينينينيوز للمسنينينينينينيلمني أن مينعنينينينينينيوا سنينينينينينيهما يف سنينينينينينيبيل اهلل منينينينينينين أمنينينينينينيوال الزكنينينينينينياة إن وجنينينينينينيد منينينينينينين يطالنينينينينيني  بنينينينينينيه لنتجهنينينينينينيز 

منينينينينيواهلم دون أن يبنينينينينيذلوا منينينينينين أمنينينينينيواهلم ؟ هنينينينينيل ينجنينينينينييهم ذلنينينينيني  عننينينينينيد للقتنينينينينيال يف سنينينينينيبيل اهلل ؟ وهنينينينينيل يغنينينينيني  عنينينينينين األغنينينينينينياء أن ينينينينينيدفعوا زكنينينينينياة أ
 يقنينينينينياتلوا بأنفسنينينينينيهم وهنينينينينيم منينينينينين غنينينينينيري أصنينينينينيىاب األعنينينينينيذار املنينينينينيذكورين ومنينينينينيا معنينينينينيىن قنينينينينيول اهلل تعنينينينينياىل :قينينينينينيا أيهنينينينينيا النينينينينيذين آمننينينينينيوا هنينينينينيل ملاهلل إذا 



  

سنينينينينيكم، ذلكنينينينينيم خنينينينينيري أدلكنينينينينيم علنينينينينيى جتنينينينينيارة تنجنينينينينييكم منينينينينين عنينينينينيذاب ألنينينينينييم، تؤمننينينينينيون بنينينينينياهلل ورسنينينينينيوله وجتاهنينينينينيدون يف سنينينينينيبيل اهلل بنينينينينيأموالكم وأنف
لكنينينينينينيم إن كننينينينينينيتم تعلمنينينينينينيون  أال ينينينينينينيوحي هنينينينينينيذا بنينينينينينيأن العنينينينينينيذاب واقنينينينينينيع أو سنينينينينينييقع إن مل جتاهنينينينينينيدوا وإن النجنينينينينينياة منينينينينينين العنينينينينينيذاب باجلهنينينينينينياد وإذا  
كنينينينينينيان السنينينينينينيالح يف أيامننينينينينينيا ال يسنينينينينينيتطيع اسنينينينينينيتعماله يف القتنينينينينينيال إال املتنينينينينينيدربون، فهنينينينينينيل يكنينينينينينيون التنينينينينينيدري  فرضنينينينينينيا، إذا كنينينينينينيان القتنينينينينينيال فرضنينينينينينيا ؟ 

إ نينينينيا السنينينينيبيل علنينينينيى النينينينيذين يسنينينينيتأذنون  وهنينينينيم أغنينينينينياء رضنينينينيوا بنينينينيأن يكوننينينينيوا منينينينيع ا والنينينيني  وطبنينينينيع اهلل علنينينينيى خ منينينينيا املقصنينينينيود بقولنينينينيه تعاىل:ق
قلنينينينينيوهبم فهنينينينينيم ال يعلمنينينينينيون  خ ألنينينينينييس منينينينينين األفضنينينينينيل هلنينينينينيؤالء األغنينينينينينياء النينينينينيذين رضنينينينينيوا أن يكوننينينينينيوا منينينينينيع ا والنينينينيني  بقعنينينينينيودهم عنينينينينين القتنينينينينيال أال 

 ة، ليثبطوا  م اجملاهدين وهم ال يعلمون.يتفلسفوا وأال يتىذلقوا ويتظاهروا بالفهم ويأتوا باحلجج اإلبليسي
 إهنم ال يعلمون بصريح اآلية، فليىذر املؤمنون أن يسمعوا ألقاويلهم ولو كانوا من الكبار.

قوإذا منينينينينيا أنزلنينينينيني  سنينينينينيورة أن آمننينينينينيوا بنينينينينياهلل وجاهنينينينينيدوا منينينينينيع رسنينينينينيوله اسنينينينينيتأذن  أولنينينينينيو الطنينينينينيول منينينينينينهم وقنينينينينيالوا ذرننينينينينيا نكنينينينينين منينينينينيع القاعنينينينينيدين 
 وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون .. رضوا بأن يكونوا مع ا وال  

(، أليسنينينينينيوا هنينينينينيم القاعنينينينينيدين 7منينينينينين هنينينينينيم النينينينينيذين قحيلفنينينينينيون بنينينينينياهلل لتعرضنينينينينيوا عنينينينينينهم فأعرضنينينينينيوا عنينينينينينهم إهننينينينينيم رجنينينينينيس ومنينينينينيأواهم جهنينينينينينم  )
أهننينينينينيم   النينينينينيراكنني إىل احلينينينينينياة النينينينينيدنيا املتخنينينينينياذلني عنينينينينين نصنينينينينيرة دينينينينينين اهلل، النينينينينيذين يقنينينينينيول اهلل فنينينينينييهم إهننينينينينيم رجنينينينينيس، إهننينينينينيم  نينينينينيس، ،عنينينينينين اجلهنينينينينياد
 نتنة بني األحياء، ومأواهم جهنم وساءت مصريا، ألهنم رضوا بالذل واهلوان يف الدنيا.كاجليفة ال

وإذا كنينينينينيان رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم يقبنينينينينيل أن خينينينينينيرج معنينينينينيه للقتنينينينينيال منينينينينين كنينينينينيان يف سنينينينينين ا امسنينينينينية عشنينينينينيرة فبنينينينينيأي سنينينينينين منينينينينين 
صنينينينينيع  أننينينينينيواع القتنينينينينيال هنينينينينيل كنينينينينيان العمنينينينينير كنينينينينيان يعفنينينينينييهم منينينينينين القتنينينينينيال ؟ علمنينينينينيا أن القتنينينينينيال كنينينينينيان بالسنينينينينيالح األبنينينينينييخ، وهنينينينينيو منينينينينين أشنينينينينيق وأ

يعفنينينينينيي منينينينينين القتنينينينينيال منينينينينين بلنينينينيني  األربعنينينينينيني عامنينينينينيا ؟ أم ا مسنينينينينيني أم السنينينينينيتني أم السنينينينينيبعني ؟؟ وكنينينينينيم كنينينينينيان عمنينينينينير رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه 
وسنينينينيلم يف آخنينينينير غنينينينيزوة غزاهنينينينيا ؟ أمل يكنينينينين فنينينينيوق السنينينينيتني عامنينينينيا ؟ وكنينينينيم كنينينينيان عمنينينينيره صنينينينيلى اهلل علينينينينيه وسنينينينيلم وهنينينينيو يقنينينينيول يف غنينينينيزوة حننينينينيني 

 د تراجع عنه أصىابه:يف معرتك القتال وق
 أننيا النبنيي ال كنيذب                 أننيا ابن عبد املطلني 

بنينينينيأي حجنينينينينية تعفنينينينيي نفسنينينيني  منينينينين القتنينينينيال وترغنينينيني  عنينينينينين  ؛صنينينينيلى اهلل علينينينيني  ينينينينيا سنينينينييدي ينينينينيا رسنينينينينيول اهلل ، وسنينينينيؤال إلينينينيني  أيهنينينينيا القائنينينينيد
د كنينينينينيان لكنينينينينيم يف رسنينينينينيول اهلل أسنينينينينيوة مواقنينينينيني  وقفهنينينينينيا رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم يف مقارعنينينينينية الكفنينينينينير واملشنينينينينيركني واهلل يقول:قلقنينينينيني

 حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثريا . 
هنينينينيل معنينينينيىن أن ينينينينيتعمم أحنينينينينيدنا ويطلنينينينيق حليتنينينينيه وينينينينينيتعلم ويتفقنينينينيه يف النينينينيدين، أن يعفنينينينيي نفسنينينينينيه منينينينين القتنينينينيال حبجنينينينينية حفنينينيني  العلنينينينيم وتفقينينينينينيه 

ني علنينينينينينينيى القتنينينينينينينيال أسنينينينينينينيوة برسنينينينينينينيول اهلل صنينينينينينينيلى اهلل الننينينينينينينياس يف دينينينينينينينينهم ؟ أم أن منينينينينينينين واجبنينينينينينينيه أن يقنينينينينينينيود الننينينينينينينياس يف املعنينينينينينينيارك وحينينينينينينينير  املنينينينينينينيؤمن
 عليه وسلم سيد العلماء والفقهاء واجملاهدين ؟ 

وبنينينينينيأي وجنينينينينينيه تلقنينينينينينيون اهلل تعنينينينينينياىل وتقنينينينينينيابلون رسنينينينينينيول اهلل صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه إذا سنينينينينيالتم ينينينينينينيوم القيامنينينينينينية عنينينينينينين قعنينينينينينيودكم عنينينينينينين قتنينينينينينيال الكفنينينينينينيار 
؟ فهنينينينيا حننينينينين ننينينينيدعوكم للتعنينينينياون معننينينينيا علنينينينيى قتنينينينيال أعنينينينيداء وركنينينينيونكم إىل الظنينينينياملني هنينينينيل تقولنينينينيون إنننينينينيا كننينينينيا ضنينينينيعفاء، أو كننينينينيا ال  نينينينيد النصنينينينيري

اهلل، وحننينينينينينين األقنينينينينينيوى بنينينينينينياهلل، فنينينينينينيال تسنينينينينينيول لكنينينينينينيم أنفسنينينينينينيكم بنينينينينينيأنكم معنينينينينينيذورون، بنينينينينينيل حّكمنينينينينينيوا كتنينينينينينياب اهلل بينينينينينينينكم وبنينينينينينيني أنفسنينينينينينيكم، وزننينينينينينيوا 
 أنفسكم مبيزانه خ أجيبونا على أسالتنا بصدق. 

أجلنينينينينيه فلمنينينينينياذا  رصنينينينينيون علنينينينينيى النينينينينيدنيا وال تبيننينينينينيون حكنينينينينيم ومنينينينينين املعلنينينينينيوم الواضنينينينينيح أن اإلنسنينينينينيان كلمنينينينينيا تقنينينينينيدم يف العمنينينينينير كلمنينينينينيا اقنينينينينيرتب 
اهلل أو جتاهنينينينينيدون عننينينينينيد اقنينينينينيرتاب أجلكنينينينينيم لتفنينينينينيوزوا بالشنينينينينيهادة ورضنينينينينيوان اهلل عوضنينينينينيا عنينينينينين أن متوتنينينينينيوا علنينينينينيى فرشنينينينينيكم، ومنينينينينياذا ميلنينينينيني  أعنينينينينيداء 



  

اهلل أن يفعلنينينينينينينينينينيوا معكنينينينينينينينينينيم إن كننينينينينينينينينينيتم منينينينينينينينينينيع اهلل، هنينينينينينينينينينيل يسنينينينينينينينينينيتطيعون تقنينينينينينينينينينيدمي آجنينينينينينينينينينيالكم قإذا جنينينينينينينينينينياء أجلهنينينينينينينينينينيم ال يسنينينينينينينينينينيتقدمون سنينينينينينينينينينياعة وال 
رون  . هنينينينينيل يسنينينينينيتطيعون قطنينينينينيع أرزاقكنينينينينيم قويف السنينينينينيماء رزقكنينينينينيم ومنينينينينيا توعنينينينينيدون . قفنينينينينيورب السنينينينينيماء واألر  إننينينينينيه حلنينينينينيق مثنينينينينيل يسنينينينينيتأخ

منينينينيا أنكنينينينينيم تنطقنينينينينيون . لولنينينينينين متنينينينينيوت نفنينينينيس حنينينينيني  تسنينينينينيتويف أجلهنينينينينيال صنينينينينيدق رسنينينينينيول اهلل صنينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم . هنينينينينيل يصنينينينينييبكم إال منينينينينيا  
 كت  اهلل لكم ققل لن يصيبنا إال ما كت  اهلل لنا  

 ون أجر اهلل ومثوبته ورضوانه بإغا ة الكفار وحماربتهم أم برضاهم عنكم والذلة هلم ؟ وبأي حال جتد
فكنينينينينينينيروا قلنينينينينينينييال مبصنينينينينينينيلىتكم كنينينينينينينيم ضسنينينينينينينيرون إذا غضنينينينينينيني  اهلل علنينينينينينينييكم ورضنينينينينينينيي الكفنينينينينينينيار عنينينينينينينينكم وكنينينينينينينيم ترحبنينينينينينينيون إذا رضنينينينينينينيي اهلل عنينينينينينينينكم 

 الغرور  وغض  الكفار، قفمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع 
إن ا سنينينينينينينينيارة ليسنينينينينينينيني  خسنينينينينينينينيارة املنينينينينينينينيال وليسنينينينينينينيني  خسنينينينينينينينيارة الو يفنينينينينينينينية وليسنينينينينينينيني  خسنينينينينينينينيارة النينينينينينينينيدنيا بأكملهنينينينينينينينيا إ نينينينينينينينيا ا سنينينينينينينينيارة أن ضسنينينينينينينينير 
نفسنينينينيني  وأهلنينينينينيني  ينينينينينينيوم القيامنينينينينينية ققنينينينينينيل إن ا اسنينينينينيرين النينينينينينيذين خسنينينينينينيروا أنفسنينينينينينيهم وأهلنينينينينينييهم ينينينينينيوم القيامنينينينينينية أال ذلنينينينينيني  هنينينينينينيو ا سنينينينينينيران املبنينينينينينيني، 

 [. 71-75وم اهلل به عباده يا عباد فاتقون   الزمر هلم من فوقهم  لل من النار ومن  تهم  لل ذل  خي
إن أخشنينينينينينيى منينينينينينيا أخشنينينينينينياه علنينينينينينييكم إذا بنينينينينينيدأ عبنينينينينينياد اهلل بقتنينينينينينيال أعنينينينينينيداء اهلل أن تقفنينينينينينيوا موقنينينينينيني  املتفنينينينينينيرج وال تقنينينينينينياتلوا فتكنينينينينينيون النتيجنينينينينينية أن 

تسنينينينينينينيتجيبوا  يسنينينينينينينيىقكم أعنينينينينينينيداء اهلل وأننينينينينينينيتم يف بينينينينينينينيوتكم خ تنينينينينينينيذهبون بعنينينينينينينيدها إىل الننينينينينينينيار وغضنينينينينينيني  اجلبنينينينينينينيار ألن اهلل أمنينينينينينينيركم بالقتنينينينينينينيال فلنينينينينينينيم
وأسنينينينينينينينيلمتم إخنينينينينينينينيوانكم اجملاهنينينينينينينينيدين ألعنينينينينينينينيداء اهلل يقنينينينينينينينياتلوهنم وأننينينينينينينينيتم قاعنينينينينينينينيدون، واهلل سنينينينينينينينيبىانه قنينينينينينينينيد اشنينينينينينينينيرتى منينينينينينينينينكم أنفسنينينينينينينينيكم وأمنينينينينينينينيوالكم 

ال أن تتقاعسنينينينينيوا وتستسنينينينينيلموا للقتنينينينينيل كالنعنينينينينياج، أمنينينينينيا إن كننينينينينيتم منينينينينين  النينينينينيو وتُقت   امقابنينينينينيل اجلننينينينينية والشنينينينينيرل يف هنينينينينيذه البيعنينينينينية أن تقنينينينينياتلوا فت قُتلنينينينينيو 
اهلل قومنينينينينينينينيا لكنينينينينينينينيم ال تقنينينينينينينينياتلون يف سنينينينينينينينيبيل اهلل واملستضنينينينينينينينيعفني منينينينينينينينين الرجنينينينينينينينيال والنسنينينينينينينينياء والولنينينينينينينينيدان النينينينينينينينيذين  املستضنينينينينينينينيعفني النينينينينينينينيذين ذكنينينينينينينينيرهم

 يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدن  وليا واجعل لنا من لدن  نصريا ..
منينينينينينين أهنينينينينينيل املنينينينينينيال ال أن تثبطنينينينينينيوهم فمنينينينينينين واجنينينينينينيبكم أن تنصنينينينينينيروا املقنينينينينينياتلني بعنينينينينينيواطفكم وتشنينينينينينيجيعكم ودعنينينينينينيواتكم وبنينينينينينيأموالكم إن كننينينينينينيتم 

 (. 8عن القتال والرسول يقول:قمن جهز غازيا يف سبيل اهلل فقد غزا )
أمنينينينينينينينيا إذا بنينينينينينينينيدأ القتنينينينينينينينيال وأننينينينينينينينيتم مل تسنينينينينينينينيتعدوا ال بالسنينينينينينينينيالح وال بالتنينينينينينينينيدري  فهنينينينينينينينيل أننينينينينينينينيتم معنينينينينينينينيذورون عننينينينينينينينيد اهلل، أمل تقنينينينينينينينيراوا يف كتنينينينينينينينياب 

 اهللقوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة و من ربال ا يل  .
تم معنينينينينيذورون، أو تقبنينينينينيل حجنينينينينيتكم عننينينينينيد اهلل أم أنكنينينينينيم ال تصنينينينينيغون هلنينينينينيذه اآلينينينينينية وكأهننينينينينيا ال تعننينينينينييكم ولعلكنينينينينيم كننينينينينيتم تقراوهننينينينينيا فهنينينينينيل أننينينينيني

يف صنينينينينيالتكم ولعلكنينينينينيم كننينينينينيتم تفنينينينينييخ هلنينينينينيا دمنينينينينيوعكم دون أن تشنينينينينيعروا أنكنينينينينيم مطنينينينينيالبون بالعمنينينينينيل هبنينينينينيا ومنينينينينيا معنينينينينيىن قولنينينينينيه تعنينينينينياىل ينينينينينيا معشنينينينينير 
صنينينينينينيما وعمياننينينينينينيا . وبعنينينينينينيد أن تفهمنينينينينينيوا لننينينينينينيا معناهنينينينينينيا تنينينينينينيذكروا معنينينينينينيىن اآلينينينينينينيات  العلماء:قوالنينينينينينيذين إذا ذكنينينينينينيروا بأينينينينينينيات رهبنينينينينينيم مل خينينينينينينيروا عليهنينينينينينيا

اآلتينينينينينية:قوخيوفون  بالنينينينينيذين منينينينينين دوننينينينينيه ومنينينينينين يضنينينينينيلل اهلل فمنينينينينيا لنينينينينيه منينينينينين هنينينينينياد ومنينينينينين يهنينينينينيد اهلل فمنينينينينيا لنينينينينيه منينينينينين مضنينينينينيل ألنينينينينييس اهلل بعزينينينينينيز ذي 
ن أرادين اهلل بضنينينينينينير قولنينينينينينيان سنينينينينينيألتهم منينينينينينين خلنينينينينينيق السنينينينينينيماوات واألر  ليقولنينينينينينيون اهلل قنينينينينينيل أرأينينينينينينيتم منينينينينينيا تنينينينينينيدعون منينينينينينين دون اهلل إ انتقنينينينينينيام .

 هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادين برمحة هل هّن ألسكان رمحته ؟ قل حس  اهلل عليه يتوكل املتوكلون .
فكنينينينير واجلماعنينينينيات وينينينينيا أهنينينينيل الرتبينينينينية والسنينينينيلوك أن القعنينينينيود عنينينينين اجلهنينينينياد وقتنينينينيال أعنينينينيداء الفهنينينينيل تظننينينينيون ينينينينيا معشنينينينير العلمنينينينياء، وينينينينيا قنينينينيادة 
نينينينيت أاذ نُوك  لِلاُخنينينينيُروِج فني ُقنينينينيلا ل نينينينينينا ض اُرُجنينينينيوا م عنينينينيي  أ ب نينينينيداً و ل نينينينينينا اهلل ذننينينيني  صنينينينيغري ؟ امسعنينينينيوا إن شنينينينياتم: قف نينينينينيإِ  ُهما ف اسا نا ر ج ع نينينيني   اللونينينينيُه ِإىل  ط ائِف نينينينيةف ِمنينينينينيننيا



  

تنُيق نينينينينياتُِلوا م عنينينينينيي  ع نينينينينيُدّواً ِإنوُكنينينينينيما ر ِضنينينينينييُتما بنينينينينيالاُقُعوِد أ وول  م نينينينينيروةف ف اقنياعنينينينينيُدوا م نينينينينيع  ا ا نينينينينيالِِفني  
نينينينينيدف ِمنينينينيني 11 ُهما م نينينينينيات  أ ب نينينينينيداً و ال تني ُقنينينينينيما و ال ُتص نينينينينيل  ع ل نينينينينيى أ ح  ننيا

ِِه ِإننيوُهما ك ف ُروا بِاللوِه و ر ُسولِِه و م اتُوا و ُهما ف اِسُقون   .  ع ل ى قني ربا
 فلنت  إىل اهلل مجيعا من ذنوبنا وتقصرينا وقعودنا عن اجلهاد قوتوبوا إىل اهلل مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلىون . 

وبنينينينيأس الكفنينينينيار واقنينينينيع بننينينينيا ال حمالنينينينية ولنينينينييس أمامننينينينيا إال أن يبنينينينيدأ كنينينينيل مننينينينيا القتنينينينيال وحينينينينير  املنينينينيؤمنني وهنينينينيل  ولنبنينينينيدأ باالسنينينينيتعداد للقتنينينينيال
منينينينينينينينين طرينينينينينينينينيق إال أن يكلنينينينينينينيني  املنينينينينينينينيؤمن نفسنينينينينينينينيه وحينينينينينينينينير  إخواننينينينينينينينيه واهلل تعنينينينينينينينياىل يقنينينينينينينينيول: قفقاتنينينينينينينينيل يف سنينينينينينينينيبيل اهلل ال تكلنينينينينينينيني  إال نفسنينينينينينينيني  

 كيال .وحر  املؤمنني عسى اهلل أن يك  بأس الذين كفروا واهلل أشد بأسا وأشد تن
وهنينينينينيل هننينينينينياك بنينينينينيال لالخنينينينينيتالم علنينينينينيى اجلهنينينينينياد وقتنينينينينيال أعنينينينينيداء اهلل واآلينينينينينيات بيننينينينينيات واضنينينينينيىات ومنينينينينيا هنينينينينيي نتيجنينينينينية ا الفنينينينينيات بعنينينينينيد أن 
جاءتننينينينينينيا البيننينينينينينيات امسعنينينينينينيوا إن شنينينينينينياتم قنينينينينينيول اهلل تعنينينينينينياىل وهنينينينينينيو حينينينينينينيذركم أن تكوننينينينينينيوا قكالنينينينينينيذين تفرقنينينينينينيوا واختلفنينينينينينيوا منينينينينينين بعنينينينينينيد منينينينينينيا جنينينينينينياءهم 

 البينات وأولا  هلم عذاب عظيم .
خ وجنينينينينينينيوه وتسنينينينينينينيود وجنينينينينينينيوه فأمنينينينينينينيا النينينينينينينيذين اسنينينينينينينيودت وجنينينينينينينيوههم أكفنينينينينينينير  بعنينينينينينينيد إمينينينينينينينيانكم فنينينينينينينيذوقوا العنينينينينينينيذاب مبنينينينينينينيا كننينينينينينينيتم ق...ينينينينينينينيوم تبنينينينينينينيي

 تكفرون. وأما الذين ابيض  وجوههم ففي رمحة اهلل هم فيها خالدون .
تننينينينينية إنننينينينينيا ننينينينينيدعوكم للقتنينينينينيال معننينينينينيا إلعنينينينينيالء كلمنينينينينية اهلل وإقامنينينينينية دولتنينينينينيه يف األر  وامتثنينينينينيال أمنينينينينير اهلل تعنينينينينياىل لوقنينينينينياتلوهم حنينينينيني  ال تكنينينينينيون ف

 ويكون الدين كله هللل 
وسنينينينينيوم نبنينينينينيدأ القتنينينينينيال منينينينينين حينينينينينيث أمرننينينينينيا اهلل أن نبنينينينينيدأ قينينينينينيا أيهنينينينينيا النينينينينيذين آمننينينينينيوا قنينينينينياتلوا النينينينينيذين يلنينينينينيونكم منينينينينين الكفنينينينينيار وليجنينينينينيدوا فنينينينينييكم 

 غلظة  
فمنينينينينينين كنينينينينينيان خيشنينينينينينيى علنينينينينينيى رأسنينينينينينيه فليخنينينينينينيرج منينينينينينين النينينينينينيبالد إن كنينينينينينيان ا نينينينينينيروج منجينينينينينينيه ق أمل تنينينينينينير إىل النينينينينينيذين خرجنينينينينينيوا منينينينينينين دينينينينينينيارهم وهنينينينينينيم 

ل هلنينينينينيم اهلل موتنينينينينيوا خ أحينينينينينياهم إن اهلل لنينينينينيذو فضنينينينيل علنينينينينيى الننينينينينياس ولكنينينينينين أكثنينينينينير الننينينينينياس ال يشنينينينينيكرون. وقنينينينينياتلوا يف ألنينينينيوم حنينينينينيذر املنينينينينيوت فقنينينينينيا
 سبيل اهلل واعلموا أن اهلل مسيع عليم  

وأىن للفنينينينينينيرار أن ينجنينينينينينيي منينينينينينين املنينينينينينيوت أو القتنينينينينينيل. ققنينينينينينيل إن املنينينينينينيوت النينينينينينيذي تفنينينينينينيرون مننينينينينينيه فإننينينينينينيه مالقنينينينينينييكم خ تنينينينينينيردون إىل عنينينينينينيامل الغينينينينينيني  
 تم تعملون . والشهادة فينباكم مبا كن

 وأىن للقعود أن ينجي من القتل: ققل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كت  عليه القتل إىل مضاجعهم . 
وكوننينينينينينيوا علنينينينينينيى حنينينينينينيذر منينينينينينين أن تتولنينينينينينيوا أو تقولنينينينينينيوا منينينينينينيا يقولنينينينينينيه الكنينينينينينيافرون قينينينينينينيا أيهنينينينينينيا النينينينينينيذين آمننينينينينينيوا ال تكوننينينينينينيوا كالنينينينينينيذين كفنينينينينينيروا وقنينينينينينيالوا 

كنينينينينينيانوا عننينينينينينيدنا منينينينينينيا منينينينينينياتوا ومنينينينينينيا قتلنينينينينينيوا، ليجعنينينينينينيل اهلل ذلنينينينينيني  حسنينينينينينيرة يف قلنينينينينينيوهبم واهلل   إلخنينينينينينيواهنم إذا ضنينينينينينيربوا يف األر  أو كنينينينينينيانوا غنينينينينينيزى لنينينينينينيو
 حيي وميي  واهلل مبا تعملون بصري . ولان قتلتم يف سبيل اهلل أو متم ملغفرة من اهلل ورمحة خري ألا جيمعون . 

 فاهلل اهلل يا معشر العلماء والقادة واملربني. 
سنينينينينينينيكم ومنينينينينينينين معكنينينينينينينيم للقتنينينينينينينيال يف سنينينينينينينيبيل اهلل صنينينينينينينيفاً واحنينينينينينينيداً وبنينينينينينينيآن واحنينينينينينينيد. ولننينينينينينينيرتك ننينينينينينينيوا حكنينينينينينينيم القتنينينينينينينيال إلخنينينينينينينيوانكم وأعنينينينينينينيدوا أنفبيّ 

ا نينينينينينيالم جانبنينينينينينياً. لنتنينينينينينيق اهلل فنينينينينينيإن يف ا نينينينينينيالم معصنينينينينينيية اهلل تعنينينينينينياىل والنينينينينينيذل واهلنينينينينينيوان يف النينينينينينيدنيا، والعنينينينينينيذاب األلنينينينينينييم يف اآلخنينينينينينيرة. وإن منينينينينينين 
بيل اهلل وال خينينينينينينينينيافون لومنينينينينينينينية صنينينينينينينينيفات حنينينينينينينينيزب اهلل قحينينينينينينينينيبهم وحيبوننينينينينينينينيه أذلنينينينينينينينية علنينينينينينينينيى املنينينينينينينينيؤمنني. أعنينينينينينينينيزة علنينينينينينينينيى الكنينينينينينينينيافرين. جياهنينينينينينينينيدون يف سنينينينينينينيني

 الئم .
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وإن اهلل يقنينينينينينيول علنينينينينينيى لسنينينينينينيان نبينينينينينينيه حممنينينينينينيد صنينينينينينيلى النينينينينينيه علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم سنينينينينينييد اجملاهنينينينينينيدين ققنينينينينينيل إن كننينينينينينيتم  بنينينينينينيون اهلل فنينينينينينياتبعوين حيبنينينينينينيبكم 
اهلل ويغفنينينينينينير لكنينينينينينيم ذننينينينينينيوبكم  وإننينينينينينيا علنينينينينينيى طرينينينينينينيق رسنينينينينينيول اهلل صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم سنينينينينينيائرون نفنينينينينينيدي إخوانننينينينينينيا، كنينينينينينيل املسنينينينينينيلمني منينينينينينين 

اها. نفنينينينينينينيديهم بنينينينينينينيدمائنا وأرواحننينينينينينينيا يف سنينينينينينينيبيل اهلل، نتقنينينينينينينيرب حبنينينينينينينيبهم والذلنينينينينينينية هلنينينينينينينيم والرمحنينينينينينينية هبنينينينينينينيم إىل اهلل تعنينينينينينينياىل. أقصنينينينينينينيى األر  إىل أقصنينينينينينيني
ونعلنينينينينينين العنينينينينينيداوة والبغضنينينينينينياء واحلنينينينينينيرب علنينينينينينيى الكفنينينينينينيار وأعنينينينينينيواهنم وال نسنينينينينينيلم أنفسنينينينينينينا أو إخوانننينينينينينيا ألعنينينينينينيداء اهلل وال نعطنينينينينينيي الدنينينينينينينية يف دينننينينينينينيا 

لنينينينينية منينينينينين نفسنينينينينيه طائعنينينينينيا غنينينينينيري مكنينينينينيره فلنينينينينييس منينينينيني [ وليشنينينينينيعر كنينينينينيل منينينينينينكم يف ألن قائنينينينينيدنا صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم يقنينينينينيول:  منينينينينين أعطنينينينينيى الذ
 قرارة نفسه أنه األعلى واألعز باهلل عز وجل قوال هتنوا وال  زنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني .

فينينينينينيا أيهنينينينينيا املسنينينينينيلمون. اسنينينينينيتعدوا لقتنينينينينيال أعنينينينينيداء اهلل فنينينينينيرادى ومجاعنينينينينيات فقنينينينينيد آن لننينينينينيا أن  لنينينينينيع عننينينينينيا ثنينينينينيوب النينينينينيذل. ونعنينينينينييش يف النينينينينيدنيا  
 كراما يف  ل نظام اإلسالم. أو نلقى اهلل شهداء وهو را  عنا وإهنا ألحدى احلسنيني: نصر أو شهادة.
 أال هل بلغ ...اللهم فاشهد. واهلل أكرب وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون  ا.هني

 انتهى بيان الشيا مروان حديد.
 يوينينينينينينينية غنينينينينينينيري طبيعينينينينينينينية يف صنينينينينينينيفوم شنينينينينينينيباب اإلخنينينينينينينيوان النينينينينينينيذين انضنينينينينينينيم أحسنينينينينينيني  قينينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني حبركنينينينينينينية وح

بعضنينينينينيهم ملنينينينينيروان وأبقنينينينينينيوا علنينينينينيى صنينينينينينيلتهم بنينينينينياإلخوان، وبنينينينينيدأوا ينشنينينينينينيرون فكنينينينينير اجلهنينينينينينياد يف صنينينينينيفوم اجلماعنينينينينية، فقامنينينينينيني  بفصنينينينينيل عنينينينينينيدد 
منينينينينينهم منينينينينين النينينينينيذين ثبنينينينيني  هلنينينينينيم صنينينينينيلة وثيقنينينينينية مبنينينينينيروان، وهنينينينينيددت البنينينينينياقني بالفصنينينينينيل يف حنينينينينيال ثبنينينينينيوت صنينينينينيلتهم بالشنينينينينييا، وحظنينينينينير علنينينينينيى 

لصنينينينينينيلة مبنينينينينينيروان، ولكنينينينينينيي يكنينينينينينيون احلصنينينينينينيار ناجىنينينينينينيا، عمنينينينينينيدت اجلماعنينينينينينية إىل تشنينينينينينيكيل جهنينينينينينياز عسنينينينينينيكري خنينينينينينياإل هبنينينينينينيا أفنينينينينينيراد اجلماعنينينينينينية ا
لضنينينينيم كنينينينيل منينينينينيتىمس منينينينين أفنينينينيراد اجلماعنينينينينية يف حلنينينيني  ودمشنينينينينيق ومحنينينينياة حنينينيني  يقطعنينينينينيوا الطرينينينينيق علنينينينيى املتىمسنينينينينيني خشنينينينيية االنصنينينينينيرام 

وقنينينينينينيرأ الكتنينينينينيني  اجلهادينينينينينينية إىل منينينينينينيروان فقنينينينينينيد أثبنينينينينيني  الواقنينينينينينيع أن الشنينينينينينيباب النينينينينينيذي تنينينينينينيرل علنينينينينينيى فكنينينينينينير البننينينينينينيا وقطنينينينينيني  وعنينينينينينيودة رمحهنينينينينينيم اهلل 
لسنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى )النينينينينينيذي ضلنينينينينينيى عنينينينينينين طرينينينينينينيق اجلهنينينينينينياد فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد( وعنينينينينينياش السنينينينينينينوات الطنينينينينينيوال يف هنينينينينينيذه األجنينينينينينيواء، وجنينينينينينيد ضنينينينينينيالته يف 
زعامنينينينية منينينينيروان وأفكنينينينياره الثورينينينينية اجلهادينينينينية ومناسنينينينيبتها ملنينينينيا ينينينينيرى منينينينين عسنينينيني  السنينينينيلطة وجورهنينينينيا، ونشنينينينيرها للكفنينينينير والفجنينينينيور والفسنينينينياد 

 ا للىريات و كمها بالعباد.االجتماعي واالقتصادي والسياسي وخنقه
  ،أنشنينينينينينينيذ اجلهنينينينينينينياز العسنينينينينينينيكري لإلخنينينينينينينيوان صنينينينينينينيوريا للغاينينينينينينينية النينينينينينينيب ذكرننينينينينينينيا وكنينينينينينينيان جهنينينينينينينيازا رياضنينينينينينينييا أكثنينينينينينينير مننينينينينينينيه عسنينينينينينينيكريا

ويكفنينينينينينينيي أن نعنينينينينينينيرم أن عنينينينينينينيدد أفنينينينينينينيراد اجلهنينينينينينينياز العسنينينينينينينيكري لإلخنينينينينينينيوان مل جينينينينينينينياوز العشنينينينينينينيرين شخصنينينينينينينيا يف أحسنينينينينينينين أحوالنينينينينينينيه يف مديننينينينينينينية 
ار اإلخنينينينيوان املسنينينينينيلمني، مديننينينينية حلنينينيني  النينينينينيب يقطنهنينينينيا أكثنينينينير منينينينينين حلنينينيني  منينينينيثال والنينينينينيب كاننينينيني  تضنينينينيم عنينينينينيدة ألنينينينيوم منينينينين أعضنينينينينياء وأنصنينينيني

ملينينينينينينينيون ونصنينينينينينيني  منينينينينينينين السنينينينينينينيكان. إذن أنشنينينينينينينيذ اجلهنينينينينينينياز وذلنينينينينينيني  بإشنينينينينينينيرام األمنينينينينينينيني العنينينينينينينيام جلماعنينينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني يف حينهنينينينينينينيا 
 لعبد اهلل طنطاويل ورغم أنه كان صوريا غري فاعل، فلقد القى معارضة شديدة من بعخ قيادات ومشايا التنظيم.

كنينينينينيان الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أبنينينينينيو غنينينينينيدة قنينينينينيد تننينينينينيازل عنينينينينين منصنينينينيني  املراقنينينينيني  العنينينينينيام يف اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني وآل هنينينينينيذا   7815ويف عنينينينينيام 
املنصنينينينيني  لعنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين، وانصنينينينينيرم الشنينينينينييا إىل السنينينينينيعودية متفرغنينينينينيا للعلنينينينينيم والتنينينينينيدريس هننينينينينياك، وبقينينينينيني  لنينينينينيه صنينينينينيلة شنينينينينيرفية روحينينينينينية 

 بالتنظيم كأب له وكقط  من أقطابه.
ذي هنينينينيو علينينينينيه منينينينين الدعنينينينية والعمنينينينيل املسنينينينيجدي واإلعنينينينيداد والتكنينينينيوين رغنينينينيم أن أحنينينينيداثا هامنينينينية كاننينينيني  تنينينينيابع التنظنينينينييم النينينينيدو  هنجنينينينيه النينينيني

حينينينينينيث وقنينينينينيع صنينينينينيدام حنينينينينياد بنينينينينيني اإلسنينينينينيالميني والدولنينينينينية بسنينينينينيب  إعنينينينينيالن دسنينينينينيتور النينينينينيبالد يف  نينينينينيل النصنينينينينيرييني  7813قنينينينينيد منينينينينيرت يف عنينينينينيام 
ر العتقنينينينينينيال عنينينينينينيدد كبنينينينينينيري والنينينينينينيذي مل يكنينينينينينين يشنينينينينينيمل أن دينينينينينينين الدولنينينينينينية هنينينينينينيو اإلسنينينينينينيالم، وأدت األحنينينينينينيداث النينينينينينيب مسينينينينينيني  بأحنينينينينينيداث الدسنينينينينينيتو 



  

منينينينينينينينين اإلسنينينينينينينينيالميني وبعضنينينينينينينينيهم منينينينينينينينين قينينينينينينينينيادات التنظنينينينينينينينييم اإلخنينينينينينينينيواين وأفنينينينينينينينيراده، كمنينينينينينينينيا أدت إىل دخنينينينينينينينيول هنينينينينينينينيذه الكلمنينينينينينينينية اجلوفنينينينينينينينياء لتتصنينينينينينينينيدر 
 الدستور الكافر املرتد فكت  يف أعاله دين الدولة هو اإلسالم كمصدر للتشريع...اذ وتابع الكفر براه متسلطا.

 ( اعتقنينينينينينيل الشنينينينينينييا منينينينينينيروان حدينينينينينينيد 7815يف ) يف دمشنينينينينينيق بعنينينينينينيد اشنينينينينينيتباك منينينينينينيع املخنينينينينينيابرات واقتينينينينينينيد للسنينينينينينيجن ليالقنينينينينينيي
األماننينينينينينينية يف محنينينينينينينيل راينينينينينينينية اجلهنينينينينينينياد يف  ء( تاركنينينينينينينيا وراءه عنينينينينينيني 7811أشنينينينينينينيد أصنينينينينينينينام التعنينينينينينينيذي  هننينينينينينينياك حينينينينينينينيث قضنينينينينينينيى شنينينينينينينيهيدا يف )

 الشام املباركة مرمية على عاتق أتباعه وتالمذته واملسلمني يف هذا البلد املصابر الب ضّمنها وصيته املعربة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   لن الرلا ال حمل  ال حجلن
 يلذ   أج ل 

أننينينينينينينيا الفقنينينينينينينيري إىل اهلل تعنينينينينينينياىل ورمحتنينينينينينينيه ورضنينينينينينينيوانه: منينينينينينينيروان حدينينينينينينينيد أوصنينينينينينينيي أهلنينينينينينينيي بتقنينينينينينينيوى اهلل تعنينينينينينينياىل، والتمسنينينينينينيني  باإلسنينينينينينينيالم، ووفنينينينينينينياء 
دينينينينينينيوين أو بتىملهنينينينينينينيا عنينينينينينيني  قبنينينينينينينيل وضنينينينينينينيعي يف قنينينينينينينيربي.. أوصنينينينينينينيي إخنينينينينينينيواين بالوفنينينينينينينياء بعهنينينينينينينيد اهلل تعنينينينينينينياىل. وأوصنينينينينينينييهم مبعاملنينينينينينينية ا صنينينينينينينيوم كمنينينينينينينيا 

 اهلل. وأرجو من اجلميع الدعاء   باملغفرة والرمحة.أمرهم 
 كما مات قبلي من أمنيم               فيها الن  احملتنيرم

 قإن  مي  وإهنم ميتون 
 أسوتكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. جاهد يف سبيل اهلل. فتأسوا برسولكم.

 وغدا نلقى األحبة. حممدا وصىبه.
 ع الغرور قوما احلياة الدنيا إال متا 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 منيروان حنيديد

 



  

  مء أحماث ال ور  الجه د ة
آلنينينيني  قينينينينيادة الطليعنينينينية منينينينين بعنينينينيد منينينينيروان لنينينينيألم عبنينينينيد السنينينينيتار النينينينيزعيم النينينينيذي أخنينينينيذت الطليعنينينينية علنينينينيى قلنينينينية عنينينينيددها  نينينيني  قيادتنينينينيه علنينينينيى 

داث بعنينينينينيخ التفجنينينينينيريات، وقتنينينينينيل بعنينينينينينيخ وبنينينينينيدأت عملهنينينينينيا بتنفينينينينينيذ بعنينينينينينيخ العملينينينينينيات السنينينينينيرية منينينينينين إحنينينينينيني ؛نفسنينينينينيها عهنينينينينيدا مبواصنينينينينيلة املسنينينينينينيري
 7811زعمنينينينينياء النصنينينينينيرييني ومسنينينينينيؤوليهم املسنينينينينييطرين علنينينينينيى احلكنينينينينيم يف البلنينينينينيد فنفنينينينينيذت عنينينينينيددا منينينينينين االغتينينينينينياالت يف الفنينينينينيرتة الواقعنينينينينية بنينينينينيني 

 عابد العلي ... -حممد غرة -يوس  اليوس -ضل اوكان من أهم عملياهتا إعدام كل من حممد الف 7818وربيع 
هنينينينينينيا يف بنينينينينينيادئ األمنينينينينينير، ومل ينينينينينينيدر النظنينينينينينيام منينينينينينين ينينينينينينيتهم يف هنينينينينينيذه األعمنينينينينينيال ومل تكنينينينينينين الطليعنينينينينينية تتبنينينينينينيىن وقعنينينينينيني  الدولنينينينينينية يف حنينينينينينيرية منينينينينينين أمر 

أعماهلنينينينينينينيا، وبقنينينينينينينيي األمنينينينينينينير سنينينينينينينيرا، واسنينينينينينينيتقر رأي النظنينينينينينينيام علنينينينينينينيى أن هنينينينينينينيذه األعمنينينينينينينيال منينينينينينينين فعنينينينينينينيل النظنينينينينينينيام العراقنينينينينينينيي وأعنينينينينينينيداء الثنينينينينينينيورة واحلركنينينينينينينية 
 التصىيىية من عمالء يف الداخل كما أمستهم.

أفنينينينينيراد الطليعنينينينينية، وعلمنينينينينيني  أهننينينينينيا املسنينينينينيؤولة عنينينينينين أحنينينينينينيداث التفجنينينينينيري واالغتينينينينينياالت، ومثنينينينينينية  اعتقلنينينينيني  الدولنينينينينية بعنينينينينينيخ 7819يف أواخنينينينينير 
 آراء حول هذا الكش .

رأي يقنينينينينينينيول أن الكشنينينينينينيني  واالعتقنينينينينينينياالت متنينينينينينيني  كىنينينينينينينيوادث عادينينينينينينينية بفعنينينينينينينيل نشنينينينينينينيال املخنينينينينينينيابرات وأجهنينينينينينينيزة األمنينينينينينينين السنينينينينينينيورية واعتقنينينينينينينيال 
 بعخ العناصر املنفذة أثناء عملها اجلهادي.

مبجاهنينينينينيدي الطليعنينينينينية جنينينينينياءت منينينينينين طرينينينينينيق املخنينينينينيابرات العراقينينينينينية يف فنينينينينيرتة التقنينينينينيارب النينينينينيب حصنينينينينيل   والنينينينينيرأي اآلخنينينينينير يقنينينينينيول أن الوشنينينينينياية
بعنينينينينيخ هنينينينينيؤالء اجملاهنينينينينيدين كنينينينينيان قنينينينينيد جلنينينينينيأ إبنينينينينيان مقتنينينينينيل منينينينينيروان حدينينينينينيد ومالحقنينينينينية  نبنينينينينيني النظنينينينينيامني البعثينينينينينيني السنينينينينيوري والعراقنينينينينيي، حينينينينينيث أ

م النينينينينيذين يتنينينينينيابعون اجلهنينينينينياد السنينينينينيري ضنينينينينيد ودخلنينينينينيوا يف جنينينينينيوار البعنينينينينيث اليمينينينينيني ، وبقنينينينينيوا علنينينينينيى صنينينينينيلة بنينينينينيإخواهن !بعنينينينينيخ أنصنينينينينياره إىل العنينينينينيراق 
 النظام السوري.

 مثة رأي ثالث ويبدو أنه أرجح األقوال إذ يؤيده الكثري من الشهود األحياء مفاده:
 أن الدولة كان لديها بعخ الش  ابتداء من طبيعة االغتياالت أن وراءها إسالميون ولكنها مل تتوصل إىل شيء.

قنينينينينينينينينيد سنينينينينينينينينياء يف النينينينينينينينينيداخل وخنينينينينينينينينيرج بعضنينينينينينينينينيهم ليقنينينينينينينينينييم يف األردن عنينينينينينينينينيرب ( كنينينينينينينينينيان وضنينينينينينينينينيع بعنينينينينينينينينيخ اجملاهنينينينينينينينينيدين 7819يف ) -
بعنينينينينيخ الصنينينينينيالت املقامنينينينينية هننينينينينياك، ومبعرفنينينينينية الشنينينينينييا سنينينينينيعيد حنينينينينيوى النينينينينيذي كنينينينينيان يقنينينينينييم يف األردن مننينينينينيد خروجنينينينينيه منينينينينين السنينينينينيجن، كنينينينينيان 

هم حننينينينينينيو مخسنينينينينينية يقيمنينينينينينيون يف أحنينينينينينيد البينينينينينينيوت يف العاصنينينينينينيمة عمنينينينينينيان، وكنينينينينينيان أحنينينينينينيد الشنينينينينينيباب وامسنينينينينينيه )سنينينينينينيالمة دهنينينينينينيؤالء الشنينينينينينيباب وعنينينينينينيد
دد منينينينينين االهنينينينينينيارات النفسنينينينينيية وفقنينينينينيد عقلنينينينينيه تقريبنينينينينيا، وقنينينينينيد حنينينينينيذر الشنينينينينيباب منينينينينين خطنينينينينيورة وضنينينينينيعه، إال أننينينينينيه يف فنينينينينيارس( قنينينينينيد أصنينينينينيي  بعنينينينيني

أحنينينينينينيد األينينينينينينيام وإثنينينينينينير نوبنينينينينينية عصنينينينينينيبية غنينينينينينيادر البينينينينينيني  متوجهنينينينينينيا لسنينينينينينيوريا وسنينينينينينيلم نفسنينينينينينيه للمخنينينينينينيابرات، واعنينينينينينيرتم علنينينينينينيى إخواننينينينينينيه يف مديننينينينينينية 
إىل أن سنينينينينينينيهل  األردن مهمنينينينينينينية الزرقنينينينينينياء ومنينينينينينينينهم )عمنينينينينينير علنينينينينينينيواين( وقامنينينينينيني  صنينينينينينينيالت أمنينينينينينينية بنينينينينينينيني حكومنينينينينينية األسنينينينينينينيد واحلسنينينينينينيني أدت 

بعثنينينينية  املخنينينينينيابرات السنينينينيورية النينينينينيب دخلنينينيني  األردن واعتقلنينينينيني  الشنينينينيباب بعنينينينينيد أن راقبنينينينينيوا مقنينينينير السنينينينينيكن القنينينينيدمي النينينينينيذي كنينينينيان قنينينينينيد أخلنينينينينيي 
 إال أن الشباب زاروه لبعخ شأهنم أثناء املراقبة.

اين( فبنينينينينينينينينيدأت اعتقنينينينينينينينينيل الشنينينينينينينينينيباب وُسنينينينينينينينينيلموا بإشنينينينينينينينينيرام األردن إىل سنينينينينينينينينيوريا، حينينينينينينينينينيث اسنينينينينينينينينيتمرت التىقيقنينينينينينينينينيات وُكشنينينينينينينينيني )مهدي علنينينينينينينينينيو 
سلسنينينينينيلة االعتقنينينينينياالت واعتقنينينينينيل مهنينينينينيدي وبعنينينينينيخ إخواننينينينينيه النينينينينيذين بلغنينينينينيوا حننينينينينيو سنينينينينيبعة عشنينينينينير معنينينينينيتقال، أمنينينينينيا األسنينينينينيرى املسنينينينينيّلمون منينينينينين قبنينينينينيل 
األردن فقنينينينينيد أعنينينينينينيدموا بعنينينينينيد أينينينينينينيام...ومن يومهنينينينينيا علمنينينينينيني  الدولنينينينينية بتىركنينينينينينيات الطليعنينينينينية ولوحنينينينينينيق بضنينينينينيعة عشنينينينينينير شنينينينينيابا منينينينينينينهم معظمهنينينينينينيم يف 

الشنينينينينينيباب إىل االعنينينينينينيرتام علنينينينينينيى شنينينينينينيخص ينينينينينينيدعى )رينينينينينينيا  محجنينينينينينيور( كنينينينينينيان لنينينينينينيه حلنينينينينيني  ومحنينينينينينياة ودمشنينينينينينيق ...ولقنينينينينينيد أدى اعتقنينينينينينيال هنينينينينينيؤالء 



  

عالقنينينينينينية باجلهنينينينينينياز العسنينينينينينيكري لإلخنينينينينينيوان والنينينينينينيذي يقنينينينينينيوده )عنينينينينينيدنان شنينينينينينييخوين( كمنينينينينينيا أن رينينينينينينيا  هنينينينينينيذا كنينينينينينيان صنينينينينينيلة وصنينينينينينيل لنينينينينينيذل  اجلهنينينينينينياز 
بالطليعنينينينينية حينينينينينيث أننينينينينيه يف فنينينينينيرتة الحقنينينينينية كنينينينينيان مثنينينينينية شنينينينينيبه تنسنينينينينييق بنينينينينيني اجلهنينينينينياز العسنينينينينيكري لإلخنينينينينيوان وبنينينينينيني الطليعنينينينينية بعنينينينينيد جهنينينينينيد منينينينينيدروس  

 يقوم به عبد الستار الزعيم مع بعخ الواعني من قيادات اإلخوان وقيادة التنظيم العسكري فيه. كان
أدى اعتقنينينينينينيال رينينينينينينيا  النتقنينينينينينيال العنينينينينينيدوى إىل اإلخنينينينينينيوان أيضنينينينينينيا وفتىنينينينينيني  سلسنينينينينينيلة اعتقنينينينينينياالهتم جبنينينينينينيرم التنظنينينينينينييم العسنينينينينينيكري فضنينينينينينيال عنينينينينينين 

شنينينينينينياء اهلل، فقنينينينينينيد أدى اكتشنينينينينينيام الطليعنينينينينينية إىل كاننينينينينيني  حقيقنينينينينينية األمنينينينينينير النينينينينينيب ستكشنينينينينينيفها األينينينينينينيام إن   ازدواجينينينينينينية بعنينينينينينيخ عناصنينينينينينيرهم، وأينينينينينينياً 
مالحقنينينينينية البقينينينينينينية الباقينينينينينية منينينينينينين عناصنينينينينيرها القليلنينينينينينية، ومالحقنينينينينية بعنينينينينينيخ عناصنينينينينير اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينيلمني وغنينينينينينيريهم منينينينينين اجلماعنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية 
النينينينينيذين كنينينينينيانوا علنينينينينيى صنينينينينيلة وتعنينينينينياون منينينينينيع الطليعنينينينينية والسنينينينينييما بعنينينينينيخ أعضنينينينينياء اجلهنينينينينياز العسنينينينينيكري لإلخنينينينينيوان وأولانينينينيني  النينينينينيذين كنينينينينيان هلنينينينينيم والء 

 يعي إخواين.مزدوج طل
 ا مالع ا حماث  ا فج ر الصمام الس   ي

منينينينينيع انكشنينينينينيام األمنينينينينير للنظنينينينينيام، قنينينينينيررت الطليعنينينينينية دخنينينينينيول العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي العسنينينينينيكري ضنينينينينيد الدولنينينينينية علننينينينينيا، ودون ضطنينينينينيي  مسنينينينينيبق، 
متابعنينينينينينية البننينينينينينياء منينينينينينين خنينينينينينيالل املعركنينينينينينية، وكاننينينينينيني  أوىل العملينينينينينينيات العسنينينينينينيكرية الصنينينينينينيدامية منينينينينينيع جهنينينينينينياز األمنينينينينينين واملخنينينينينينيابرات وأذينينينينينينيال السنينينينينينيلطة 

( 7818. خ ُصنينينينينينيّعد املوقنينينينينيني  جنينينينينينينيدا يف حادثنينينينينينية املدفعينينينينينينينية وذلنينينينينيني  يف )حزينينينينينينينيران 7818ن العمنينينينينينيالء واملخنينينينينينينيربين املنينينينينينيأجورين يف ربينينينينينينينيع منينينينينيني
( ضنينينينينينيابطا نصنينينينينينيرييا .. وجنينينينينينيرح عشنينينينينينيرة آخنينينينينينيرين يف بنينينينينينيزرة 255حينينينينينينيث أقنينينينينينيدم  إحنينينينينينيدى بموعنينينينينينيات الطليعنينينينينينية املسنينينينينينيلىة علنينينينينينيى إعنينينينينينيدام )

وقينينينينينينينيادة األم الشنينينينينينينيهيد إبنينينينينينينيراهيم اليوسنينينينينينيني  النينينينينينينيذي كنينينينينينينيان  مجاعينينينينينينينية يف مدرسنينينينينينينية املدفعينينينينينينينية يف حلنينينينينينيني  وانسنينينينينينينيىب  دون خسنينينينينينينيائر بإشنينينينينينينيرام
أحنينينينينينينيد ضنينينينينينينيبال النينينينينينينيدورة يف املدرسنينينينينينينية وأحنينينينينينينيد أعضنينينينينينينياء تنظنينينينينينينييم الطليعنينينينينينينية، وأعلننينينينينينيني  الطليعنينينينينينينية بياهننينينينينينينيا األول علنينينينينينينيى جنينينينينينينيدار املدرسنينينينينينينية متبنينينينينينينينية 
 العملينينينينينية باسنينينينينيم )الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني( )كتيبنينينينينية الشنينينينينيهيد منينينينينيروان حدينينينينينيد(، وزالنينينينيني  الشنينينينينيكوك واإلشنينينينينياعات، وعلنينينينينيم كنينينينينيل
الننينينينينياس يف البلنينينينينيد أن حفننينينينينية منينينينينين الشنينينينينيباب املسنينينينينيلم اجملاهنينينينينيد قنينينينينيد بنينينينينيدأت صنينينينينيراعها منينينينينيع النظنينينينينيام النصنينينينينيريي احملتنينينينينيل وانفجنينينينينير غضنينينينيني  النظنينينينينيام 

 وحقده إبان تصعيد املوق  بعد املدفعية.
وأعلنينينينينين التلفزينينينينينيون السنينينينينيوري نبنينينينينيأ اجملنينينينينيزرة، وملنينينينينيا كنينينينينيان األمنينينينينير قنينينينينيد اخنينينينينيتل  علنينينينينيى النظنينينينينيام نتيجنينينينينية وجنينينينينيود ازدواحينينينينينية واسنينينينينيعة يف صنينينينينيفوم 

ن منينينينينين عناصنينينينينير طليعينينينينينية أو مؤينينينينينيدة للطليعنينينينينية، وملنينينينينيا كنينينينينيان حقنينينينينينيده علنينينينينيى اإلسنينينينينيالم واملسنينينينينيلمني قنينينينينيد أعمنينينينينياه عنينينينينين التوصنينينينينيل حلقيقنينينينينينية اإلخنينينينينيوا
املوقنينينينينيني ، أعلنينينينينينين حربنينينينينينيه علنينينينينينيى اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني قاطبنينينينينينية ومنينينينينينين خ علنينينينينينيى سنينينينينينيائر احلركنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية وجتمعنينينينينينيات العلمنينينينينينياء وتالمينينينينينينيذهم 

اإلسنينينينينينيالم وعلنينينينينينيى كنينينينينينيل مسنينينينينينيلم وأصنينينينينينيبى  ألارسنينينينينينية أي شنينينينينينيعرية وحلقنينينينينينيات املتصنينينينينينيوفة ومرينينينينينينيديهم، خ طورهنينينينينينيا حنينينينينيني  صنينينينينينيارت حربنينينينينينيا علنينينينينينيى 
)كمنينينينينيا يسنينينينينيمي مجينينينينينيع اجملاهنينينينينيدين ألنينينينينين التىنينينينينيق بالطليعنينينينينية( ! اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني !!منينينينينين شنينينينينيعائر اإلسنينينينينيالم هتمنينينينينية لدينينينينينيه باالنتمنينينينينياء للعصنينينينينيابة

 وهننينينينينينينيا اخنينينينينينينيتل  األمنينينينينينينير ورغنينينينينينينيم أن قينينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني سنينينينينينينيارع  إىل نفنينينينينينينيي عالقتهنينينينينينينيا بنينينينينينينياألمر، وأصنينينينينينينيدرت بياننينينينينينينيا نشنينينينينينينير يف بلنينينينينينينية
([ ننينينينينينينينينيص علنينينينينينينينينيى أننينينينينينينينينيه ال عالقنينينينينينينينينية هلنينينينينينينينينيا 2وثيقنينينينينينينينينية ) 7818متنينينينينينينينينيوز  3هنينينينينينينينينيني/ 7388شنينينينينينينينينيعبان  8-( 452اجملتمنينينينينينينينينيع الكويتينينينينينينينينينية  العنينينينينينينينينيدد )

باألحنينينينينينيداث وننينينينينينيص علنينينينينينيى رفضنينينينينينيها التهمنينينينينينية امللصنينينينينينيقة هبنينينينينينيا منينينينينينين محنينينينينينيل السنينينينينينيالح ضنينينينينينيد الدولنينينينينينية، بنينينينينينيل ذهنينينينينيني  البينينينينينينيان إىل تسنينينينينينيمية الشنينينينينينيهيد 
واعتقنينينينيل قسنينينينيم منينينينين قينينينينيادة اإلخنينينينيوان املسنينينينيلمني  !هم هنينينينيذا إبنينينينيراهيم اليوسنينينيني  )بعثنينينينيي لنينينينيه مشنينينينياكله منينينينيع النظنينينينيام ألنينينينيا دفعنينينينيه لعملنينينينيه( مل يفنينينينيد

فنينينينييمن اعتقنينينينيل وفنينينينينير منينينينين بقنينينينيي إىل األردن. أمنينينينينيا عناصنينينينير اإلخنينينينيوان وقينينينينينيادات الوسنينينيني  فنينينينينييهم فلنينينينيم تنينينينيدر منينينينينيا تفعنينينينيل فقنينينينيد مشنينينينينيى منينينينين بقنينينينينيي 
سنينينينينيكينة منينينينينين القينينينينينيادة إىل األردن فنينينينينيارا بنفسنينينينينيه وعيالنينينينينيه عنينينينينيرب احلنينينينينيدود، واعتقنينينينينيل منينينينينينهم منينينينينين مل حيالفنينينينينيه احلنينينينيني  بنينينينينيالفرار، وبقينينينينيني  القواعنينينينينيد امل



  

جسنينينينينينيدا كبنينينينينينيريا ال رأس لنينينينينينيه يعطينينينينينينيه األوامنينينينينينير وكنينينينينينيان جنينينينينينيواب منينينينينينين تبقنينينينينينيى منينينينينينين قينينينينينينيادات الوسنينينينينيني  للقواعنينينينينينيد: أن ال تعليمنينينينينينيات لنينينينينينيديهم منينينينينينين 
 فنجى من  ى ومن مل ينج تول  الدولة تدبري رأسه. ! …القيادة وليدبر كل رأسه بنفسه 

 ( 2الوثجكللة )
لمني يف سنينينينينينينيوريا ونشنينينينينينينيرته اجملتمنينينينينينينيع حينينينينينينينيث ينفنينينينينينينيي اإلخنينينينينينينيوان ننينينينينينينيص البينينينينينينينيان النينينينينينينيذي وزعتنينينينينينينيه قينينينينينينينيادة التنطنينينينينينينييم النينينينينينينيدو  لإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينيني

 عالقتهم باجلهاد املسلح يف سوريا عموما، وبعميلة املدفعية والنقي  البطل إبراهيم اليوس  خصوصا.
 7388شعبان  8                -452-بلنية اجملتمع الكويتية العدد 

 7818متوز يوليو  3                                                         

 بيان من اإلخوان المسلمين الواقع والتاريا

إن اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني قنينينينينينيد فوجانينينينينينيوا كمنينينينينينيا فنينينينينينيوجذ غنينينينينينيريهم باحلملنينينينينينية النينينينينينيب شنينينينينينينها علنينينينينينييهم عنينينينينينيدنان دبنينينينينينياغ وزينينينينينينير  الداخلينينينينينينية السنينينينينينيوري 
اء منهنينينينيا، لقنينينينيد محلهنينينينيم متهمنينينينيا إينينينينياهم بالعمالنينينينية وا ياننينينينية وغنينينينيري ذلنينينيني ، وحممنينينينيال إينينينينياهم مسنينينينيؤولية أمنينينينيور هنينينينيو أكثنينينينير الننينينينياس دراينينينينية أهننينينينيم بنينينينير 

 مسؤولية املذحبة الب حدث  يف مدرسة املدفعية كما محلهم مسؤولية االغتيالت الب جرت، وال زال  جتري يف سوريا.
وحننينينينينين ننينينينينيذكر وزينينينينينير الداخلينينينينينية السنينينينينيوري أننينينينينيه بنينينينينياألمس القرينينينينيني  كنينينينينيان ينينينينينيتهم العنينينينينيراق هبنينينينينيذه االغتينينينينينياالت، فلمنينينينينياذا تغنينينينينيريت النغمنينينينينية الينينينينينيوم 

 ؟؟؟
اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني، وهنينينينينينيم أكثنينينينينينير الننينينينينينياس إدراكنينينينينينيا للوضنينينينينينيع النينينينينينيدقيق النينينينينينيذي متنينينينينينير بنينينينينينيه بالدهنينينينينينيم يف هنينينينينينيذه  وعلنينينينينينيى كنينينينينينيل األحنينينينينينيوال فنينينينينينيإن

 املرحلة، حيبون أن يضعوا النقال على احلروم يف األمور التالية:
إن نغمنينينينينينينية عمالنينينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني لشنينينينينينينيرق أو لغنينينينينينينيرب نغمنينينينينينينية أصنينينينينينينيبى  معروفنينينينينينينية ألجوجنينينينينينينية، وإن منينينينينينينيا القنينينينينينينيوه منينينينينينينين عننينينينينينيني   - 7

 الغرب إ ا كان من أجل مطالبتهم بتىكيم كتاب اهلل يف واقع احلياة.وأذى من عمالء الشرق و 
إننينينينينينينينيه منينينينينينينينين العجنينينينينينينيني  أن منينينينينينينينين ينينينينينينينينيتهم اإلخنينينينينينينينيوان بالعمالنينينينينينينينية إلسنينينينينينينينيرائيل يف الوقنينينينينينينيني  النينينينينينينينيذي يعلنينينينينينينينيم اجلمينينينينينينينينيع قتنينينينينينينينياهلم علنينينينينينينينيى أر   - 2

 فلسطني بينما يتىمل غريهم عار اهلزائم املتالحقة.
يرينينينينينينينينيدون إضنينينينينينينينيعام مقاومنينينينينينينينية سنينينينينينينينيوريا، واإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمون  واألعجنينينينينينينيني  منينينينينينينينين هنينينينينينينينيذا أن ينينينينينينينينيتهم اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمون بنينينينينينينينيأهنم - 3

يقولنينينينينينينيون )إن النينينينينينينيذي أضنينينينينينينيع  املقاومنينينينينينينية يف سنينينينينينينيوريا هنينينينينينينيو النينينينينينينيذي سنينينينينينينيرح الضنينينينينينينيبال األكفينينينينينينينياء، وأوقنينينينينينينيد ننينينينينينينيار الطائفينينينينينينينية يف اجلنينينينينينينييش وغنينينينينينينيريه، 
 وحطم االقتصاد السوري، وأفقد املواطن ثقته بكل شيء .

ينينينينينينينينيدل فهنينينينينينينينيذا يدحضنينينينينينينيه أهننينينينينينينينيم هنينينينينينينينيم اجلهنينينينينينينينية لكامنينينينينينيني  ديفأمنينينينينينينيا إن اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني يعملنينينينينينينيون لصنينينينينينينينياحل أصنينينينينينينينيىاب اتفنينينينينينينينياقيب  - 4
 وحيدة الب ترفخ بصدق وإصرار أن يكون لليهود دولة ولو على شرب واحد من فلسطني.ال

 فإذا اتضى  هذه األمور، فلنناقش مسؤولية اإلخوان عن حادثة مدرسة املدفعية يف حل  
روم عننينينينينينينيه أننينينينينينينيه عضنينينينينينينيو عامنينينينينينينيل يف حنينينينينينينيزب البعنينينينينينينيث أن النقينينينينينينيني  إبنينينينينينينيراهيم اليوسنينينينينينيني  النينينينينينينيذي نفنينينينينينينيذ حادثنينينينينينينية مدرسنينينينينينينية املدفعينينينينينينينية معنينينينينينيني -أ 

 السوري، وليس له صلة باإلخوان املسلمني، فلماذا ينس  عمله إىل اإلخوان املسلمني ؟



  

خ إن السنينينينينينينينينيلطة تعنينينينينينينينينيرم أن هننينينينينينينينينياك  أوراقنينينينينينينينينيا خلفهنينينينينينينينينيا أصنينينينينينينينينيىاب احلادثنينينينينينينينينية تبنينينينينينينينينيني هنينينينينينينينينيويتهم، وأن ال صنينينينينينينينينيلة هلنينينينينينينينينيم بنينينينينينينينينياإلخوان  -ب 
 .12املسلمني 
 ركة اإلسالمية ال يكون إال مقدمة الستسالم أو تسليم.لقد ألف  شعوب املنطقة أن ضرب احل -ج 
باملانينينينينينية  71إن هننينينينينينياك وضنينينينينينيعا غنينينينينينيري متنينينينينينيوازن يف سنينينينينينيوريا بنينينينينينيني الطائفنينينينينينية العلوينينينينينينية النصنينينينينينيريية احلاكمنينينينينينية النينينينينينيب ال تشنينينينينينيكل أكثنينينينينينير منينينينينينين  -د 

منينينينينين سنينينينينيكان سنينينينينيوريا وبنينينينينيني الطوائنينينينيني ، ويكفنينينينينيي التنينينينينيدليل علنينينينينيى ذلنينينينيني  منينينينينيا حنينينينينيدث يف مدرسنينينينينية املدفعينينينينينية، فمنينينينينين بمنينينينينيوع طالهبنينينينينيا يوجنينينينينينيد 
 طال  غالبيتهم العظمى من النصرييني العلويني. 311ثون سنيا من أصل ثال

 أليس هذا وحده قد يكون سببا الندفاع النقي  إبراهيم اليوس  البعثي الس  يف السري يف طريقه الذي سار فيه.
ل منينينينينينيا أعلنينينينينينين أن هننينينينينينياك كثنينينينينينيريين منينينينينينين قنينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني وأفنينينينينينيرادهم معتقلنينينينينينيون مننينينينينينيذ أشنينينينينينيهر وبعضنينينينينينيهم مننينينينينينيذ سنينينينينينينني فهنينينينينيني -هنينينينينينيني 

 باألمس كان مؤامرة إلدانة هؤالء بشيء مل يفعلوه ؟؟؟
إن اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني يتىنينينينينينيدون أن تثبنينينينينيني  أي جهنينينينينينية يف العنينينينينينيامل عنينينينينينين طرينينينينينينيق  قينينينينينينيق نزينينينينينينيه أن تكنينينينينينيون قينينينينينينيادهتم أو عناصنينينينينينيرهم  -و 

 لعن .قد سارت يف طريق العن  علما بأن احلكم السوري قد أوجد له كثريا من ا صوم الذين يؤمنون باستخدام ا
 وأخريا وليس آخرا فليس من دأب اإلخوان املسلمني السباب، ولكنهم يريدون اإلصالح.

 قإن أريد إال اإلصالح ما استطع  وما توفيقي إال باهلل 
 واهلل أكرب وهلل احلمد
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العسنينينينينيكري اإلخنينينينينيواين وهنينينينينيم نفنينينينينير قلينينينينينيل فقنينينينينيد التىنينينينينيق منينينينينين بقنينينينينيي منينينينينينهم بالطليعنينينينينية، وقنينينينينيد كنينينينينيان هلنينينينينيم سنينينينينيابق صنينينينينيلة  أمنينينينينيا عناصنينينينينير اجلهنينينينينياز
هبنينينينيم، وكنينينينيانوا قنينينينيد حنينينينيازوا شنينينينيياا منينينينين التنينينينيدري  العسنينينينيكري خنينينينيالل فنينينينيرتة إنشنينينينياء اجلهنينينينياز العسنينينينيكري النينينينيذي أشنينينينيرم علينينينينيه الشنينينينيهيد عنينينينيدنان 

 استشهد أثناء املعارك.شيخوين رمحه اهلل والذي كان فيمن اعتقل يف هذه الزمحة خ فر فيما بعد و 
قسنينينينينيم آخنينينينينير منينينينينين شنينينينينيباب اإلخنينينينينيوان ألنينينينينين كنينينينينيان هلنينينينينيم صنينينينينيلة بنينينينينيبعخ ا ينينينينينيول الطليعينينينينينية التىنينينينينيق بالطليعنينينينينية أيضنينينينينيا، وخنينينينينيرج قسنينينينينيم آخنينينينينير 
مسنينينينينينيتفيدا منينينينينينين الفوضنينينينينينيى النينينينينينيب عمنينينينينيني  البلنينينينينينيد، أمنينينينينينيا القسنينينينينينيم األعظنينينينينينيم منينينينينينين ألنينينينينينيوم اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني فقنينينينينينيد راحنينينينينينيوا ضنينينينينينيىية االعتقنينينينينينيال 

ماعنينينينينينينية لقمنينينينينينينية سنينينينينينينيائغة للنينينينينينينيوحش النصنينينينينينينيريي املنينينينينينينيتعطش جني الكنينينينينينينيادر األعظنينينينينينينيم للوهكنينينينينينينيذا قنينينينينينينيدم  قينينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلم …والسنينينينينينينيجن
جهنينينينينينيود عشنينينينينينيرات السنينينينينينينني منينينينينينين اإلعنينينينينينيداد والتكنينينينينينيوين، وصنينينينينينيدق  فنينينينينينييهم توقعنينينينينينيات منينينينينينيروان حدينينينينينينيد رمحنينينينينينيه اهلل،  للنينينينينينيدماء، وذهبنينينينينيني  هنينينينينينيدراً 

 .18-19راجع بيانه إل 
منينينينينينين اجملاهنينينينينينيدين ماضنينينينينينيون يف منينينينينينياذا أعنينينينينينيدت قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني ملثنينينينينينيل هنينينينينينيذا الظنينينينينينيرم ؟ رغنينينينينينيم أننينينينينينيه كنينينينينينيان يف علمهنينينينينينيم أن نفنينينينينينيرا 

بنينينينينيل األنكنينينينينيى منينينينينين ذلنينينينيني  أهننينينينينيم عنينينينينيادوا لنينينينينينفس الطريقنينينينينية املتسنينينينينييبة يف اإلعنينينينينيداد  !طنينينينينيريقهم، وأن سنينينينينياعة كهنينينينينيذه ال بنينينينينيد آتينينينينينية ؟ ال جنينينينينيواب 
للمعركنينينينية عننينينينيدما أتنينينينييح هلنينينينيم رئاسنينينينية املانينينينيات منينينينين الشنينينينيباب اجملاهنينينينيد فيمنينينينيا بعنينينينيد، ومل يفينينينينيدوا منينينينينهم، وقنينينينيدموا منينينينين تبقنينينينيى منينينينين اجملاهنينينينيدين منينينينيرة 

 لتشريد كما سنبني ذل  إن شاء اهلل.أخرى للذبح أو ا

                                                           
ن أن العملينينينينية قنينينينينيام هبنينينينيا الطليعنينينينينية وأن ال هنينينينيي األوراق النينينينيب تركهنينينينينيا خلفهنينينينيم احملاهنينينينيدون منينينينينين الطليعنينينينية والنينينينيب نسنينينينينيبوا فيهنينينينيا العملينينينينية إلنينينينينييهم وتبنوهنينينينيا وهننينينينيا يؤكنينينينينيد اإلخنينينينيوا 12

 عالقة هلم هبم وال بالعملية.



  

فنينينينيني  -تنينينينينيابع اجملاهنينينينينيدون النينينينينيذين اضنينينينينيذوا اسنينينينينيم )الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني( والنينينينينيذي اقرتحنينينينينيه األم القائنينينينينيد عنينينينينيدنان عقلنينينينينية 
كنينينينينينينينيون )الطليعنينينينينينينينية( حنينينينينينينينياملي فكنينينينينينينينير اإلخنينينينينينينينيوان احلقيقنينينينينينينينيي، ولكنينينينينينينينيي تفينينينينينينينينيد احلركنينينينينينينينية الناشنينينينينينينينياة منينينينينينينينين مسعنينينينينينينينية اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني   -اهلل أسنينينينينينينينيره

دادهم )كمنينينينينينيا تصنينينينينينيور عنينينينينينيدنان ( تنينينينينينيابعوا عملهنينينينينينيم العسنينينينينينيكري املعلنينينينينينين غنينينينينينيري املخطنينينينينيني  لنينينينينينيه، وبصنينينينينينيورة متسنينينينينينيارعة تتالنينينينينيني  وماضنينينينينينييهم وامتنينينينينيني
 األحداث و ول العمل اجلهادي يف سوريا إلدارات جهادية ال مركزية متاما.

امتنينينينينيد العمنينينينينيل العسنينينينينيكري وتشنينينينينيع ، والقنينينينينيى تأيينينينينينيدا منقطنينينينينيع النظنينينينينيري منينينينينين قبنينينينينيل الشنينينينينيع  املسنينينينينيلم، واننينينينينيدفع مانينينينينيات الشنينينينينيباب املسنينينينينيلم 
سنينينينينينينيابقة صنينينينينينينيلة بتنظنينينينينينينييم اإلخنينينينينينينيوان منينينينينينينين أبننينينينينينينياء احلركنينينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية، أو تالمينينينينينينينيذ العلمنينينينينينينياء، أو مشنينينينينينينيايا املتصنينينينينينينيوفة أو لنينينينينينينيه  ألنينينينينينينين مل يكنينينينينينينين

املسنينينينينينينيلمني العنينينينينينينياديني يبىثنينينينينينينيون عنينينينينينينين صنينينينينينينيلة باجملاهنينينينينينينيدين، ليشنينينينينينينياركوهم شنينينينينينينيرم اجلهنينينينينينينياد، وخنينينينينينينيالل فنينينينينينينيرتة وجينينينينينينينيزة ارتفنينينينينينينيع عنينينينينينينيدد اجملاهنينينينينينينيدين 
بينينينينينيات متعنينينينينيددة كمنينينينينيا محّلهنينينينينيم سنينينينينيلبيات كبنينينينينيرية منهنينينينينيا ضنينينينينيع  السنينينينينييطرة علنينينينينيى واتسنينينينينيع  سنينينينينيلطتهم وأتنينينينينياهم هنينينينينيذا االمتنينينينينيداد املفنينينينينياجذ بإجيا

 التنظيم، واتساعه اتساعاً غري مدروس...اذ.
كنينينينينينينينينيان تقنينينينينينينينينيدما علنينينينينينينينينيى كنينينينينينينينينيل األصنينينينينينينينينيعدة يف اجملنينينينينينينينينيال   7891وحنينينينينينينينيني  أواخنينينينينينينينينير  7818إال أن املنىنينينينينينينينينيى العنينينينينينينينينيام للعمنينينينينينينينينيل منينينينينينينينينين صنينينينينينينينينيي  

 -وأمنينينينينينيام كثنينينينينينيري منينينينينينين املنينينينينينيراقبني-ا أصنينينينينينيبح معهنينينينينينيا العسنينينينينينيكري حينينينينينينيث اسنينينينينينيتطاع اجملاهنينينينينينيدون أن ينُينينينينينيدخلوا النظنينينينينينيام ورئيسنينينينينينيه يف حالنينينينينينية هسنينينينينينيتريي
 عمر النظام يف تناقص، وأن عده التناز  قد بدأ.

ه الالمركنينينينينيزي حينينينينينيث آلنينينينيني  قينينينينينيادة العمنينينينينيل العسنينينينينيكري وتنظنينينينينييم الطليعنينينينينية جنينينينينيورغنينينينينيم أن سنينينينينيلبية كبنينينينينيرية سنينينينينييطرت علنينينينينيى العمنينينينينيل، وهنينينينينيي هن
از بعنينينينينينيد استشنينينينينينيهاد األم عبنينينينينينيد السنينينينينينيتار يف حلنينينينينيني  إىل عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية، ويف محنينينينينينيص إىل عبنينينينينينيد املعنينينينينينيني السنينينينينينييد ويف محنينينينينينياة إىل هشنينينينينينيام جهبنينينينينيني

النينينينينينيزعيم، والنينينينينينيذي حنينينينينينياول جاهنينينينينينيدا خنينينينينينيالل فنينينينينينيرتة قيادتنينينينينينيه إجينينينينينينياد ننينينينينينيوع منينينينينينين املركزينينينينينينية واإلدارة الشنينينينينينياملة لألحنينينينينينيداث إال أن املنينينينينينينية عاجلتنينينينينينيه 
( كمنينينينينينينينيا آلنينينينينينينيني  قينينينينينينينينيادة الطليعنينينينينينينينية يف دمشنينينينينينينينيق إىل األم أمينينينينينينينينين شنينينينينينينينيرحبي. وتشنينينينينينينينيكل  نوينينينينينينينينيات جهادينينينينينينينينية أخنينينينينينينينيرى 7891واستشنينينينينينينينيهد يف )

م أو آخنينينينينينير منينينينينينين هنينينينينينيذه القينينينينينينيادات، ويف منطقنينينينينينية السنينينينينينياحل وإدلنينينينينيني  واملنطقنينينينينينية الشنينينينينينيرقية واجلنوبينينينينينينية وإن  أقامنينينينينيني  بعنينينينينينيخ الصنينينينينينيلة منينينينينينيع طنينينينينينير 
 كان حجم عملها أقل تأثريا أو فعال من املناطق األخرى.

ففنينينينينيي الوقنينينينيني  النينينينينيذي كنينينينينيان العمنينينينينيل العسنينينينينيكري يف حلنينينينيني  يتقنينينينينيدم بنمنينينينينيو مطنينينينينيرد، كاننينينينيني  دمشنينينينينيق سنينينينينياكنة ال حركنينينينينية فيهنينينينينيا، ألنينينينينيا أثنينينينينيار 
كنينينينينينيم   45ويف الوقنينينينينيني  النينينينينينيذي كنينينينينينيان السنينينينينينيالح وافنينينينينينيرا يف محنينينينينينياة كنينينينينينيان باهنينينينينينيدو محنينينينينينيص علنينينينينينيى بعنينينينينينيد  استفسنينينينينينيار الشنينينينينينيع  يف عمنينينينينينيوم البلنينينينينينيد،

فقنينينينيني  يشنينينينينيكون ضنينينينينيىالته وقلنينينينينية تواجده...وهكنينينينينيذا كاننينينينيني  سنينينينينيلبيات الالمركزينينينينينية، ورغنينينينينيم كنينينينينيل هنينينينينيذه املصنينينينينياع  واملشنينينينينياكل النينينينينيب ولنينينينينيدها 
م، وتطنينينينينينينيورت وتنينينينينينينيرية تصنينينينينينينيعيد العمنينينينينينينيل العسنينينينينينينيكري غنينينينينينينيري املنينينينينينينيدروس، اسنينينينينينينيتطاع اجملاهنينينينينينينيدون أن يشنينينينينينينيقوا طنينينينينينينيريقهم وأن يقفنينينينينينينيوا علنينينينينينينيى أرجلهنينينينينينيني

أعمنينينينينينينينينياهلم ال سنينينينينينينينينييما يف حلنينينينينينينينيني  ومحنينينينينينينينينياة، وكاننينينينينينينينيني  يف معظمهنينينينينينينينينيا منصنينينينينينينينينيبة علنينينينينينينينينيى اغتينينينينينينينينينياالت عمنينينينينينينينينيالء النظنينينينينينينينينيام، ومسنينينينينينينينينيؤو  احلنينينينينينينينينيزب، 
واملخنينينينينينيابرات وأجهنينينينينينيزة األمنينينينينينين، ومهامجنينينينينينية النينينينينينيدوريات و،نينينينينينيافر التفتنينينينينينييش، كمنينينينينينيا تطنينينينينينيورت أعمنينينينينينيال الدولنينينينينينية القمعينينينينينينية وتنكيلهنينينينينينيا باألهنينينينينينيا ، 

إلرهنينينينينينياب يف البلنينينينينينينيد، وتنينينينينينيأزم املوقنينينينينيني  تأزمنينينينينينيا شنينينينينينيديدا، ومل جتنينينينينينيد الدولنينينينينينية مفنينينينينينيرا منينينينينينينين وأعمنينينينينينيال االعتقنينينينينينيال العشنينينينينينيوائي، وفنينينينينينير  جنينينينينينيو منينينينينينين ا
االتصنينينينينيال بنينينينينيبعخ املشنينينينينيايا والعلمنينينينينياء يف املنينينينينيدن املتأزمنينينينينية ال سنينينينينييما )حلنينينينيني  ومحنينينينينياة(، لعلهنينينينينيم يسنينينينينيتطيعون هتدئنينينينينية األوضنينينينينياع، كمنينينينينيا جنينينينينيرت 

دئنينينينينينية اجملاهنينينينينينيدين يف مفاوضنينينينينينيات منينينينينينيع قينينينينينينيادات اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني يف السنينينينينينيجن وأفرجنينينينينيني  الدولنينينينينينية عنينينينينينين بعضنينينينينينيهم لعلهنينينينينينيم يسنينينينينينيتطيعون هت
 ا ارج.. وحدت الدولة من إجراءاهتا القمعية بانتظار فرتة املفاوضات.



  

قامنينينينيني  بعنينينينينيخ الصنينينينينيلة بنينينينينيني العلمنينينينينياء واجملاهنينينينينيدين، كنينينينينيان أبرزهنينينينينيا تلنينينينيني  النينينينينيب حصنينينينينيل  يف حلنينينينيني  بنينينينينيني )جلننينينينينية املشنينينينينيايا( النينينينينيب ترأسنينينينينيها 
ان وبعنينينينينينينيخ شنينينينينينينيباهبم النينينينينينينيذين التىقنينينينينينينيوا )أبنينينينينينينيو النصنينينينينينينير البينينينينينينينيانوين( وبنينينينينينينيني اجملاهنينينينينينينيدين، كنينينينينينينيذل  حصنينينينينينينيل  صنينينينينينينيلة بنينينينينينينيني بعنينينينينينينيخ قنينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيو 

   !!!باجلهاد املسلح عارضني عليهم مبلغا من املال ووثائق سفر لكل منهم لتسهيل خروجه من البلد لتهدئة األوضاع 
بنينينينينيدت تلنينينينيني  املفاوضنينينينينيات باهتنينينينينية جنينينينينيدا، فمنينينينينين ناحينينينينينية كاننينينينيني  مفاوضنينينينينيات بنينينينينيني جهنينينينينيات إسنينينينينيالمية ال متثنينينينينيل سنينينينينيلطة علنينينينينيى اجملاهنينينينينيدين 

كاننينينينينينيني  عنينينينينينينيرو  التهدئنينينينينينينية مقابنينينينينينينيل طلبنينينينينينينيات تقنينينينينينينيدم  هبنينينينينينينيا اجلهنينينينينينينيات اإلسنينينينينينينيالمية وكاننينينينينينيني  تافهنينينينينينينية  وبنينينينينينينيني الدولنينينينينينينية، ومنينينينينينينين جهنينينينينينينية أخنينينينينينينيرى  
كنينينينينينينياإلفراج عنينينينينينينين املعتقلنينينينينينينيني، وإهننينينينينينينياء األعمنينينينينينينيال اإلرهابينينينينينينينية، وإعنينينينينينينيادة بعنينينينينينينيخ املنينينينينينينيو فني واملدرسنينينينينينينيني اإلسنينينينينينينيالميني إىل و نينينينينينينيائفهم يف حنينينينينينينيني  

 كان  أهدام احلركة جذرية تريد إسقال االحتالل النصريي إلقامة حكم إسالمي حمله.
يعنينينينينينينير اجملاهنينينينينينينيدون هنينينينينينينيذه املفاوضنينينينينينينيات أذننينينينينينينياً صنينينينينينينياغية، وعنينينينينينينياد احلنينينينينينينيال إىل االنفجنينينينينينينيار أشنينينينينينينيد ألنينينينينينينيا كنينينينينينينيان علينينينينينينينيه أمنينينينينينينيا بالنسنينينينينينينيبة لقينينينينينينينيادة  مل

اإلخنينينينيوان املسنينينينيلمني يف ا نينينينيارج وقنينينينيد جتمنينينينينيع جلهنينينينيم يف عمنينينينيان، فقنينينينيد شنينينينينيكلوا ننينينينيواة قيادينينينينية منينينينين بقاينينينينيا قينينينينينياداهتم السنينينينيابقة، ألنينينينين كنينينينيان قنينينينينيد 
عنينينينيد النينينينيب تيسنينينينير هلنينينينيا ا نينينينيروج منينينينين البلنينينينيد، وكنينينينيان أن اضنينينينيذت قينينينينيادة اإلخنينينينيوان يف خنينينينيرج أو أفنينينينيرج عننينينينيه وحلنينينينيق بأصنينينينيىابه منينينينيع جنينينينيزء منينينينين القوا

 وذل  لسببني هامني: 7818ا ارج قرارا بدخول املعركة يف حزيران 
: أن النظنينينينينينينينيام النصنينينينينينينينيريي مل يفنينينينينينينينيرق بنينينينينينينينيني حربنينينينينينينينيه بنينينينينينينينيني طليعنينينينينينينينية وال إخنينينينينينينينيوان وال صنينينينينينينينيويف وال سنينينينينينينينيلفي، وهنينينينينينينينيم داخلنينينينينينينينيون احلنينينينينينينينيرب ا   

( القاضنينينينينينيي بإعنينينينينينيدام كنينينينينينيل منينينينينينين ينتمنينينينينينيي إىل 48سنينينينينينييما بعنينينينينينيد أن أصنينينينينينيدر النظنينينينينينيام النصنينينينينينيريي القنينينينينينيانون )والنكنينينينينينيال دافعنينينينينينيوا أم مل ينينينينينينيدافعوا، ال
اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني ملنينينينينيا اخنينينينينيتل  علينينينينينيه األمنينينينينير وصنينينينينيار كنينينينينيل متعنينينينينياون منينينينينيع اجملاهنينينينينيدين بالنسنينينينينيبة لنينينينينيه إخنينينينينيوان مسنينينينينيلمني ينينينينينيدخل  نينينينيني  طائلنينينينينية 

 القانون.
املشنينينينينياركة يف نصنينينينينير كهنينينينينيذا، فهنينينينينيم قنينينينينيادة اإلسنينينينينيالم  الثنينينينينينياين: أن بشنينينينينيائر نصنينينينينير بينينينينينيد وتأيينينينينينيد شنينينينينيع  واسنينينينينيع تبنينينينينيدو للعينينينينينيان، وال بنينينينينيأس يف

ونقصنينينينينيد منينينينينين سنينينينينيلم -أمنينينينينيا قواعنينينينينيد اإلخنينينينينيوان فقنينينينينيد أرادت دخنينينينينيول املعركنينينينينية  !وأعالمنينينينينيه يف البلنينينينينيد واملؤهلنينينينينيون ليكوننينينينينيوا البنينينينينيديل عنينينينينين النظنينينينينيام 
 جلماعنينينينية الشنينينينيرعيةال مفنينينينير مننينينينيه وثالثنينينينيا ألننينينينيه غنينينينيدا قنينينينيرار ا أوال ألهننينينينيا تتوافنينينينيق وتنينينينيربيتهم اإلخوانينينينينية اجلهادينينينينية وثانينينينينيا ألننينينينيه بنينينينيدا أمنينينينيراً  -منينينينينهم

! 
فاضنينينينينينينيذ القنينينينينينينيرار منينينينينينينين قبنينينينينينينيل مجاعنينينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني النينينينينينينيب كنينينينينينينيان يرأسنينينينينينينيها عنينينينينينينيدنان سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين كمراقنينينينينينيني  عنينينينينينينيام، وكنينينينينينينيان أهنينينينينينينيم 

مننينينينينينيري  -حممنينينينينيد احلسنينينينينيناوي  -أدينينينينيني  اجلاجنينينينينينية -عبنينينينينينيد اهلل طنطنينينينينياوي  -علنينينينينيي أبنينينينينينيو أننينينينينيس بينينينينينيانوين -شخصنينينينينيياهتا الشنينينينينييا سنينينينينينيعيد حنينينينينيوى 
فنينينينينيوزي محنينينينينيد...اذ. رغنينينينينيم أن معارضنينينينينية  -عبنينينينينيد القنينينينينيدوس أبنينينينينيو صنينينينينياحل -غنينينينينيدة ومنينينينينين ورائهنينينينينيم الشنينينينينييوم كعبنينينينينيد الفتنينينينينياح أبنينينينينيو  -13الغضنينينينينيبان

كاننينينينيني  قنينينينينيد حصنينينينينيل  ضنينينينينيد هنينينينينيذا القنينينينينيرار منينينينينين قبنينينينينيل القينينينينينيادات القدمينينينينينية للجماعنينينينينية منينينينينينهم الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أيب غنينينينينيدة ولفينينينينيني  منينينينينين 
 الزعماء السابقني والذين كان جلهم يقيم يف السعودية منذ زمن طويل. 

حصنينينينينيل منينينينينيع مجاعنينينينينينيات إسنينينينينيالمية متعنينينينينيددة، إذ ناهلنينينينينيا النكنينينينينيال وطالتهنينينينينينيا  -النينينينينيدو  التنظنينينينينييم-وكمنينينينينيا حصنينينينينيل منينينينينيع اإلخنينينينينيوان املسنينينينينينيلمني 
احملننينينينينية، وكنينينينينيان تأثرهنينينينينيا هبنينينينينيا بنسنينينينيني  تفنينينينينياوت، فقنينينينينيد شنينينينينيارك العدينينينينينيد منينينينينين شنينينينينيباب اجلماعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية املختلفنينينينينية اجملاهنينينينينيدين جهنينينينينيادهم 

عنينينينينينيا عنينينينينينين اإلسنينينينينينيالم، بصنينينينينينيورة فردينينينينينينية، وبصنينينينينينيرم النظنينينينينينير عنينينينينينين آراء شنينينينينينييوخهم وزعمنينينينينينيائهم بعنينينينينينيد أن رأوا إخنينينينينينيواهنم جينينينينينينيودون بنينينينينينيأرواحهم دفا
وأصنينينينيبح البنينينينينياب مفتوحنينينينينيا لفريضنينينينينية طاملنينينينينيا كاننينينيني  غائبنينينينينية عنينينينينين املسنينينينينيلمني وهنينينينينيي اجلهنينينينياد، فنينينينينيالتىقوا بالطليعنينينينينية كنينينينينيأفراد باهنينينينينيدين كنينينينينيإخواهنم، 

طة الشنينينينينينيامل علنينينينينينيى كنينينينينينيل املسنينينينينينيلمني، لصنينينينينينيارفني النظنينينينينينير عنينينينينينين كنينينينينينيل والء سنينينينينينيابق بعنينينينينينيد أن آن أوان اجلنينينينينينيد، ونتيجنينينينينينية ملشنينينينينينياركتهم وحقنينينينينينيد السنينينينينيني
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عنينينينينينيات، وكنينينينينينيان أ هنينينينينينيا شنينينينينينيباب اإلخنينينينينينيوان )التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو (، شنينينينينينيباب اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني تنظنينينينينينييم طالنينينينينيني  دائنينينينينينيرة النكنينينينينينيال معظنينينينينينيم اجلما
 دمشق التابع لعصام العطار، حيث اعتقل العديد منهم والتىق من التىق باجملاهدين وغادر قسم آخر البلد.

وكاننينينينيني  قنينينينينيد ولنينينينينيدت أمنينينينينيا مجاعنينينينينية سنينينينينيرور وهنينينينينيي مجاعنينينينينية قليلنينينينينية العنينينينينيدد حمنينينينينيدودة االمتنينينينينيداد، تفرعنينينينيني  عنينينينينين اإلخنينينينينيوان يف مديننينينينينية دمشنينينينينيق 
نتيجنينينينية االنشنينينينيقاق النينينينيذي قنينينينيد حصنينينينيل بنينينينين جننينينينياح دمشنينينينيق وجننينينينياح حلنينينيني  ومحنينينينياة حينينينينيث رفنينينينيخ بعنينينينيخ الشخصنينينينييات االحنينينينينياز ألي منينينينين 

 اجلانبني وتابعو عملهم كجماعة مستقلة معتربين أنفسهم )اإلخوان املسلمني الشرعيني(.
ومنينينينيا لبثنينينينيوا أن غنينينينينيادروا السنينينينياحة ومل يكنينينينينين واضنينينينيذوا النينينينينهج السنينينينينيلفي إلصنينينينيالح منينينينيا فسنينينينينيد لنينينينيدى اإلخنينينينينيوان، فكاننينينيني  مشنينينينياركتهم فردينينينينينية 

 هلم من بعد فيها أي مشاركة.
أمنينينينينينيا مجاعنينينينينينيات العلمنينينينينينياء واملشنينينينينينيايا واملتصنينينينينينيوفة وأ هنينينينينينيا مجاعنينينينينينية البينينينينينينيانوين املسنينينينينينيماة )مجاعنينينينينينية اهلنينينينينينيدى( وهنينينينينينيي مجاعنينينينينينية متصنينينينينينيوفة يرأسنينينينينينيها 

الشنينينينينييا نفسنينينينينيه معهنينينينينيم يف الشنينينينينييا أبنينينينينيو النصنينينينينير البينينينينينيانوين يف مديننينينينينية حلنينينينيني  ومنينينينينيا حوهلنينينينينيا عمنينينينينيل بعنينينينينيخ شنينينينينيباهبا منينينينينيع اجملاهنينينينينيدين، خ تعنينينينينياون 
فنينينينينيرتة رئاسنينينينينيته للجننينينينينية العلمنينينينينياء أينينينينينيام املفاوضنينينينينيات، خ اكتشنينينينيني  أمنينينينينيره فلوحنينينينينيق، واعتقنينينينينيل معظنينينينينيم مجاعتنينينينينيه، وحنينينينينيل هبنينينينينيا منينينينينيا حنينينينينيل بنينينينينياإلخوان 
والتىنينينينيق منينينينين  نينينينينيى منينينينينهم بالطليعنينينينية أو خنينينينينيرج خنينينينيارج البلنينينينينيد كمنينينينيا فعنينينينيل الشنينينينينييا إثنينينينير انكشنينينينينيافه رغنينينينيم أن قينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين عرضنينينيني  علينينينينينيه 

اجلهنينينينينياد، إال أننينينينينيه آثنينينينينير االلتىنينينينينياق بقينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان يف ا نينينينينيارج إلعنينينينينيادة العمنينينينينيل منينينينينين هننينينينينياك وتكنينينينينيرر هنينينينينيذا  البقنينينينينياء معهنينينينينيا يف حلنينينينيني  ملتابعنينينينينية
منينينينينيع معظنينينينينيم مجاعنينينينينيات املشنينينينينيايا يف محنينينينينيص ومحنينينينينياة ودمشنينينينينيق واملنينينينينيدن األخنينينينينيرى، وهكنينينينينيذا مل جينينينينينيد املغنينينينينيادرون أمنينينينينيامهم إال األردن، فتنينينينينيدفق 

كمنينينينينيا سنينينينينينبني ذلنينينينيني  إن شنينينينينياء -اء العمنينينينينيل العسنينينينينيكري مانينينينينيات الشنينينينينيباب واملشنينينينينيايا والعلمنينينينينياء خنينينينينيارج البلنينينينينيد وال سنينينينينييما إبنينينينينيان مرحلنينينينينية انكفنينينينيني
 اهلل.

وكمنينينينينينيا كنينينينينينيان احلنينينينينينيال يف سنينينينينينيوريا فقنينينينينينيد تكتنينينينينينيل املهنينينينينينياجرون منينينينينينين كنينينينينينينيل مجاعنينينينينينية حنينينينينينيول منينينينينينين تبقنينينينينينيى منينينينينينين قينينينينينينياداهتم السنينينينينينيابقون أو حنينينينينينينيول 
حينينينينينينيث القنينينينينينيى   -تنظنينينينينينييم اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني النينينينينينيدو -مشنينينينينينياخيهم، وكاننينينينينيني  أهنينينينينينيم تلنينينينينيني  اجلماعنينينينينينيات بنينينينينينيالطبع وأقرهبنينينينينينيا لشنينينينينينيكل التنظنينينينينينييم 

فعنينينينيل اإلخنينينينيوان األردنينينينينيني النينينينيذين وقفنينينينيوا حبنينينينيق وقفنينينينية مشنينينينيرفة منينينينين املشنينينينيردين مسنينينينيتفيدين منينينينين غنينينينيخ البصنينينينير النينينينيذي كنينينينيل عنينينينيون وترحينينينيني  ب
 مارسه نظام )املل  حسني( وهو عدو تقليدي لألسد بالطبع.

 الدوليني على احملاور التالية: نيوخالل هذه الفرتة تركز جهد قيادة اإلخوان املسلم
 إلخوان املسلمني السوريني يف ا ارج وما تبقى يف الداخل.إعادة تنظيم نفسها كقيادة لتنظيم ا - 7
ترتينينينينينيني  أوضنينينينينينياع قواعنينينينينينيدها يف ا نينينينينينيارج وفنينينينينينيرزهم يف بينينينينينينيوت علنينينينينينيى أسنينينينينينياس أسنينينينينينير مكوننينينينينينية منينينينينينين عنينينينينينيدة أفنينينينينينيراد بننينينينينينياء علنينينينينينيى تبعينينينينينينيتهم  - 2

ألحنينينينينينينيد املراكنينينينينينينيز )حلنينينينينينيني ، دمشنينينينينينينيق، إدلنينينينينينيني ..( وإعنينينينينينينيالتهم وضصنينينينينينينييص رواتنينينينينينيني  هلنينينينينينينيم، وإخضنينينينينينينياعهم لشنينينينينينينييء منينينينينينينين النينينينينينينيربامج الرتبوينينينينينينينية خ 
 م عسكريا يف دورات ومعسكرات يف بغداد.تدريبه
ت كمنينينينينينينيا زعنينينينينينينيم العراقينينينينينينينيون واإلخنينينينينينينيوان دون قينينينينينينينيد أو أاالتصنينينينينينينيال بنينينينينينينيالعراق لفنينينينينينينيتح املزينينينينينينينيد منينينينينينينين ا طنينينينينينينيول والعالقنينينينينينينيات النينينينينينينيب ابتنينينينينينينيد - 3

 شرل، وبل  برامج تدري  عسكرية بإشرام مدربني من اجلانبني العراقي اإلخواين.
لنينينينينينيذين كنينينينينينيان ألغلنينينينينينيبهم تالمينينينينينينيذ وتشنينينينينينيكيالت شنينينينينينيبه منظمنينينينينينية، إلدخنينينينينينياهلم دائنينينينينينيرة بنينينينينينيدء الصنينينينينينيلة واحلنينينينينينيوار منينينينينينيع املشنينينينينينيايا والعلمنينينينينينياء ا - 4

الصنينينينيراع باإلشنينينينينيرام اإلخنينينينينيواين هنينينينينيذه الصنينينينينيالت النينينينيب متخنينينينينيخ عنهنينينينينيا منينينينينيا مسنينينينينيي باجلبهنينينينينية اإلسنينينينيالمية والنينينينينيب ضنينينينينيم  وجنينينينينيوه هنينينينينيؤالء العلمنينينينينياء 
يا، وقنينينينينيد أسسنينينينيني  هنينينينينيذه واملشنينينينينيايا بالرئاسنينينينينية الشنينينينينيرفية للجبهنينينينينية للشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أيب غنينينينينيدة ملكانتنينينينينيه العلمينينينينينية والشخصنينينينينيية بنينينينينيني املشنينينينينيا



  

اجلبهنينينينية بننينينينينياء علنينينينيى ضطنينينينينيي  وتنظنينينينيري وإشنينينينينيرام الشنينينينييا سنينينينينيعيد حنينينينيوى النينينينينيذي أرادهنينينينيا أداة إخوانينينينينينية رديفنينينينية للسنينينينينييطرة علنينينينيى هنينينينينيذه اجلهنينينينينيات 
 اإلسالمية غري املنتظمة وإلدخاهلا دائرة الصراع بإشرام إخواين .

حينينينينينيث انفصنينينينينيل  سياسنينينينينيتها وقنينينينينيد سنينينينينيارت اجلبهنينينينينية كمنينينينينيا خطنينينينيني  الشنينينينينييا سنينينينينيعيد حنينينينينيوى ومجاعتنينينينينيه طيلنينينينينية الوقنينينينيني  حنينينينيني  نكسنينينينينية محنينينينينياة 
 عن سياسة اإلخوان، ويعود ذل  لشخصية الشيا أيب النصر البيانوين الذي سعى جلعل اجلبهة كيانا مستقال هو رئيسه.

ومل تنينينينينينينينينس اجلبهنينينينينينينينية فيمنينينينينينينينيا بعنينينينينينينينينيد أن تصنينينينينينينينيدر برننينينينينينينينيامج عملهنينينينينينينينينيا يف مطبوعنينينينينينينينية مسنينينينينينينينيتقلة، طارحنينينينينينينينية نفسنينينينينينينينينيها كأحنينينينينينينينيد أطنينينينينينينينيرام البنينينينينينينينينيديل 
يا طنينينينينينياهر خنينينينينينيري اهلل انسنينينينينينيى  منينينينينينين اجلبهنينينينينينية بعنينينينينينيد دخوهلنينينينينينيا التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  لتىرينينينينينينير اإلسنينينينينينيالمي املنتظنينينينينينير، واجلنينينينينينيدير بالنينينينينينيذكر أن الشنينينينينيني

 -سنينينينينينيوريا منينينينينينيع اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني واألحنينينينينينيزاب املرتنينينينينينيدة منينينينينينين البعثينينينينينينيني والقنينينينينينيوميني والناصنينينينينينيريني والنينينينينينيوطنيني والنينينينينينيدروز وبعنينينينينينيخ املسنينينينينينيتقلني 
 وسيأ  بيان هذا إن شاء اهلل.

اجملاهنينينينينينينينيدين وتسنينينينينينينينيميتهم كجهنينينينينينينينياز تنينينينينينينينيابع مسنينينينينينينينيتغلني املنينينينينينينينيدلول  بنينينينينينينينيدء محلنينينينينينينينية إعالمينينينينينينينينية مدروسنينينينينينينينية واسنينينينينينينينيعة النطنينينينينينينينياق لتبنينينينينينينيني  عمنينينينينينينينيل - 5
اللفظنينينينينينينيي السنينينينينينينيم الطليعنينينينينينينية وهنينينينينينينيو )الطليعنينينينينينينية املقاتلنينينينينينينية لإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني( فقنينينينينينينيدموا أنفسنينينينينينينيهم كزعمنينينينينينينياء للثنينينينينينينيورة عنينينينينينينيرب إعالمهنينينينينينينيم املنينينينينينينينظم 

نشنينينينينينيرة  وبتعنينينينينينياون مطلنينينينينينيق منينينينينينيع التنظنينينينينينييم العنينينينينينياملي لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني النينينينينينيذي اعتنينينينينينيرب احلنينينينينينيرب يف سنينينينينينيوريا قضنينينينينينييته األوىل. وأصنينينينينينيدر اإلخنينينينينينيوان
الننينينينينينينيذير الدورينينينينينينينية النينينينينينينيب كاننينينينينينيني  تنشنينينينينينينير أخبنينينينينينينيار العملينينينينينينينيات بصنينينينينينينيورة مبنينينينينينينيال  فيهنينينينينينينيا وبتصنينينينينينينيرم. كمنينينينينينينيا تنشنينينينينينينير بعنينينينينينينيخ التىالينينينينينينينيل السياسنينينينينينينيية 
واألفكنينينينينيار اإلخوانينينينينينية ونبنينينينينيذة عنينينينينين حينينينينينياة بعنينينينينيخ شنينينينينيهداء املعنينينينينيارك ولتىمنينينينينيل يف آخنينينينينير صنينينينينيفىاهتا أرقنينينينينيام احلسنينينينينيابات البنكينينينينينية اإلخوانينينينينينية يف 

عنينينينينينيي واإلعالمنينينينينينيي اإلخنينينينينيواين حينينينينينينيث تنينينينينينيدفق  مالينينينينينينيني النينينينينيدوالرات علنينينينينينيى هنينينينينينيذه القينينينينينينيادة أوربنينينينينيا جلنينينينينيني  مثنينينينينينيار هنينينينينينيذا  اجلهنينينينينيد العسنينينينينينيكري الطلي
 فأثرت ودخل  عامل اجملد السياسي.

بنينينينينيدء صنينينينينيالت سياسنينينينينيية واسنينينينينيعة النطنينينينينياق منينينينينيع الشخصنينينينينييات واألحنينينينينيزاب القومينينينينينية والوطنينينينينينية املعارضنينينينينية واملبعنينينينينيدة عنينينينينين البلنينينينينيد، وال  - 1
عنينينينينيرب بزعامنينينينينية أكنينينينينيرم احلنينينينينيوراين، الوحنينينينينيدويون االشنينينينينيرتاكيون وهنينينينينيو سنينينينينييما حنينينينينيزب البعنينينينينيث اليمينينينينيني  السنينينينينيوري الالجنينينينينيذ للعنينينينينيراق، القنينينينينيوميني ال

حنينينينينينينينينيزب ناصنينينينينينينينينيري...وغريهم... كنينينينينينينينينيذل  منينينينينينينينينيع الشخصنينينينينينينينينييات املسنينينينينينينينينيتقلة، واهليانينينينينينينينينيات السياسنينينينينينينينينيية واألحنينينينينينينينينيزاب والتجمعنينينينينينينينينيات واألنظمنينينينينينينينينية 
ومنينينينينيع اجملنينينينينياورة واملعارضنينينينينية للىكنينينينينيم يف سنينينينينيوريا أو غنينينينينيري املتفقنينينينينية معنينينينينيه، كنينينينينياألردن والعنينينينينيراق ومصنينينينينير والسنينينينينيعودية وتركينينينينينيا ومنظمنينينينينية التىرينينينينينير.. 

اهليانينينينينينيات الدولينينينينينينية املعنينينينينينينية حبقنينينينينينيوق اإلنسان...واسنينينينينينيتفاد اإلخنينينينينينيوان السنينينينينينيوريون منينينينينينين االمتنينينينينينيداد الواسنينينينينينيع للتنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  لإلخنينينينينينيوان كثنينينينينينيريا 
وكنينينينينيذل  منينينينينين جتمعنينينينينينيات إسنينينينينيالمية هامنينينينينينية أخنينينينينيرى يف النينينينينيوطن العنينينينينينيريب واإلسنينينينينيالمي، وأصنينينينينينيبى  الننينينينينيذير تصنينينينينيدر بلغنينينينينينيات عنينينينينيدة، وعملنينينينينيني   

ى تقنينينينينينيدمي النينينينينينيدعم اإلعالمنينينينينينيي والسياسنينينينينينيي واملنينينينينينيادي ومجنينينينينينيع التربعنينينينينينيات بنينينينينينيإخالإل كنينينينينينيل هنينينينينينيذه اهليانينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية مجاعنينينينينينيات وأفنينينينينينيرادا علنينينينينيني
 دون أن تدري عن احلقيقة شياا. !وتفاين وتقدميها لزعماء اجلهاد وقادته املزعومني 

أسنينينينينيفر هنينينينينيذا اجلهنينينينينيد السياسنينينينينيي عنينينينينين بلنينينينينيورة عنينينينينيدة شخصنينينينينييات كاننينينينيني  مغمنينينينينيورة يف قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان السنينينينينيوريني كنينينينينيان علنينينينينيى رأس هنينينينينيؤالء 
النينينينينينيذي أمسنينينينينيني  خبينينينينينينيول اللعبنينينينينينية مننينينينينينيذ الينينينينينينيوم األول وغنينينينينينيدا شنينينينينينيخص اإلخنينينينينينيوان القنينينينينينيوي، النينينينينينيذي جنينينينينينيرت معظنينينينينينيم )عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين( 

أدينينينينينيني   -علنينينينينينيي بينينينينينينيانوين-األمنينينينينينيور جليلهنينينينينينيا وحقريهنينينينينينيا فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد مبعرفتنينينينينينيه ورأينينينينينينيه بالتعنينينينينينياون منينينينينينيع الشخصنينينينينينييات اهلامنينينينينينية كسنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى 
 منري الغضبان.-حممد احلسناوي  -عبد اهلل طنطاوي -اجلاجة

ية فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد عنينينينينينين إبنينينينينينيرام التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  لتىرينينينينينينير سنينينينينينيوريا بنينينينينينيني اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني واجلبهنينينينينينية كمنينينينينينيا أسنينينينينينيفرت الصنينينينينينيالت السياسنينينينينيني
 وسيأ  بيانه إن شاء اهلل.-اإلسالمية واألحزاب العلمانية السورية املعارضة البادئة 



  

أصنينينينينينينينيدر اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمون كنينينينينينينينيذل  فيمنينينينينينينينيا بعنينينينينينينينيد منهنينينينينينينينياج الثنينينينينينينينيورة اإلسنينينينينينينينيالمية يتكلمنينينينينينينينيون فينينينينينينينينيه عنينينينينينينينين طروحنينينينينينينينياهتم وهنجهنينينينينينينينيم  - 1
سنينينينينينينيتقبلي يف احلكنينينينينينينيم وكنينينينينينينيأهنم صنينينينينينينيائرون إلينينينينينينينيه يف ليلنينينينينينينية وضنينينينينينينيىاها، هنينينينينينينيذا الربننينينينينينينيامج النينينينينينينيذي محنينينينينينينيل الكثنينينينينينينيري منينينينينينينين جتنينينينينينينياوزات السياسنينينينينينينيية امل

 الشرعية، ملمالاة احللفاء وباراة األمر الواقع والطروحات السياسية الرائدة يف السوق العربية والدولية.
ى، مننينينينينينيذ اسنينينينينينيتقرار وضنينينينينينيعهم بعنينينينينينيخ الشنينينينينينييء يف األردن وهنينينينينينيو بقنينينينينينيي األمنينينينينينير األخنينينينينينيري واهلنينينينينينيام النينينينينينيذي أواله اإلخنينينينينينيوان أ ينينينينينينية كنينينينينينيرب  - 9

السنينينينينييطرة علنينينينينيى العمنينينينينيل العسنينينينينيكري النينينينينيذي ال عالقنينينينينية هلنينينينينيم بنينينينينيه يف سنينينينينيوريا، ومل يكنينينينينين هنينينينينيذا سنينينينينيهال البتنينينينينية يف  نينينينينيل الظنينينينينيروم النينينينينيب كاننينينينيني  
قائمنينينينينينينية وا نينينينينينينيالم العتينينينينينينينيق بنينينينينينينيني اجملاهنينينينينينينيدين وقنينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان. وطبيعنينينينينينينية اجملاهنينينينينينينيدين الثورينينينينينينينية الرافضنينينينينينينية لكنينينينينينينيل أشنينينينينينينيكال احللنينينينينينينيول الوسنينينينينينيني   

 . -إن شاء اهلل  -لكنهم حاولوا و  هلم السيطرة عليه لبعخ الوق  ألا أدى إلجهاضه وسيأ  بيان ذل و 
بنينينينينيدأ ذلنينينينيني  بتقنينينينينيدمي قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان يف ا نينينينينيارج بعنينينينينيخ األمنينينينينيوال للنينينينينيداخل بإرسنينينينينياهلا منينينينينيع مراسنينينينينيلني إىل قينينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين يف النينينينينيداخل 

اتلنينينينية بعنينينينيد سلسنينينينينيلة االستشنينينينيهادات يف صنينينينيفوم قينينينينيادة الطليعنينينينية والنينينينينيب والنينينينيب بنينينينيرز فيهنينينينيا عنينينينيدنان عقلنينينينية كننينينينينياطق رمسنينينينيي باسنينينينيم الطليعنينينينية املق
 كان فيها استشهاد هشام جنباز رمحه اهلل ومل يبق من األمساء املعروفة والالمعة كمركز قيادي إال هو )عدنان عقلة(.

ا وصنينينينينينينينيل  األمنينينينينينينينيوال منينينينينينينينين األردن إىل النينينينينينينينيداخل كنينينينينينينينيذل  دون قينينينينينينينينيد أو شنينينينينينينينيرل، ورحنينينينينينينيني  اجملاهنينينينينينينينيدون بتعنينينينينينينينياون إخنينينينينينينينيواهنم وفرحنينينينينينينينيوا ملنينينينينينينيني
يقدموننينينينينينيه منينينينينينين جهنينينينينينيد إعالمنينينينينينيي عنينينينينينين طرينينينينينينيق الننينينينينينيذير وغريهنينينينينينيا، ومل ينينينينينينيدر يف خلنينينينينينيدهم شنينينينينينييء عمنينينينينينيا كنينينينينينيان يرسنينينينينينيم منينينينينينين وراء احلنينينينينينيدود. بعنينينينينينيد 
ذلنينينينينينيني  بفنينينينينينينيرتة أوفنينينينينينينيدت قينينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان وراء احلنينينينينينينيدود مننينينينينينينيدوبا عنهنينينينينينينيا للنينينينينينينيداخل )علنينينينينينينيي بينينينينينينينيانوين( ليتفنينينينينينينياو  منينينينينينينيع عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية قائنينينينينينينيد 

ة وضنينينينينيرورة تبعيهنينينينينيا سياسنينينينينييا وعسنينينينينيكريا للقينينينينينيادة الشنينينينينيرعية للتنظنينينينينييم باعتبنينينينينيار اجملاهنينينينينيدين املينينينينينيداين، واملتمركنينينينينيز يف حلنينينينيني  علنينينينينيى قينينينينينيادة احلركنينينينيني
القينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينينية العسنينينينينينينيكرية ناشنينينينينينينياة ومنبثقنينينينينينينية عنهنينينينينينينيا، وباعتبنينينينينينينيار أن أهنينينينينينينيم رجنينينينينينينياالت احلركنينينينينينينية والعمنينينينينينينيل اجلهنينينينينينينيادي العسنينينينينينينيكري هنينينينينينينيم منينينينينينينين 

تالمينينينينينينيذ اإلخنينينينينينيوان، قنينينينينينيدماء تالمينينينينينينيذ اإلخنينينينينينيوان، وباعتبنينينينينينيار أن أهنينينينينينيم رجنينينينينينياالت احلركنينينينينينية والعمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي العسنينينينينينيكري هنينينينينينيم منينينينينينين قنينينينينينيدماء 
 وباعتبار معطيات الساحة الداخلية وا ارجية ولتعقد ا ارطة السياسية ..اذ.

وكنينينينينيان مفهنينينينينينيوم كنينينينينيل هنينينينينينيذا أن القينينينينينينيادة )الفنينينينينيارة( ترينينينينينينيد قينينينينينينيادة الثنينينينينيورة رمسينينينينينينيا، علنينينينينينيى أن يتبنينينينينيع هلنينينينينينيا اجملاهنينينينينينيدون والنينينينينيداخل مقابنينينينينينيل تقنينينينينينيدمي 
ن قبنينينينينينيل عنينينينينينيدنان والطليعنينينينينينية. فالقينينينينينينيادة وراء احلنينينينينينيدود ال متثنينينينينينيل النينينينينينيدعم السياسنينينينينينيي واملنينينينينينيادي واإلعالمي...وبنينينينينينيالطبع كنينينينينينيان هنينينينينينيذا مرفوضنينينينينينيا منينينينينيني

إال نفسنينينينينيها ومنينينينينين خنينينينينيرج منينينينينين عناصنينينينينيرها وانضنينينينينيوى  نينينينيني  قيادهتنينينينينيا يف ا نينينينينيارج، واجلهنينينينينياد العسنينينينينيكري يف النينينينينيداخل ينينينينينيدار منينينينينين قينينينينينيادة تنظنينينينينييم 
عالقنينينينينية آخنينينينينير منفصنينينينينيل عنينينينينين اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني مننينينينينيذ سنينينينينينوات قبنينينينينيل اننينينينينيدالع األحنينينينينيداث، وينينينينينيرتب  أعضنينينينينيااه بقينينينينينيادهتم ببيعنينينينينية ميدانينينينينينية ال 

هلنينينينينيا بنينينينينياإلخوان املسنينينينينيلمني منينينينينين قرينينينينيني  أو بعينينينينينيد، وحنينينينيني  منينينينينين التىنينينينينيق منينينينينين شنينينينينيباب اإلخنينينينينيوان بالطليعنينينينينية منينينينينيؤخرا، اعتنينينينينيرب نفسنينينينينيه يف تكتنينينينينيل 
جدينينينينينينينيد منفصنينينينينينينينيل عنينينينينينينينين زعامنينينينينينينينيات فنينينينينينينينيرت وأخلنينينينينينينيني  املينينينينينينينينيدان،كما تبنينينينينينينيىن فكنينينينينينينينيرا يعتنينينينينينينينيرب متطرفنينينينينينينينيا بالنسنينينينينينينينيبة لإلخنينينينينينينينيوان، فالطليعنينينينينينينينية جذرينينينينينينينينية 

 رقيعية، بعد الصورة التنظيمية واألهدام الب وصلوا إليها...عسكرية انقالبية، واإلخوان مجاعة إصالحية تربوية ت
اسنينينينينينيتمرت إقامنينينينينينية )علنينينينينينيي بينينينينينينيانوين( عننينينينينينيد عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية يف النينينينينينيداخل حننينينينينينيو أربعنينينينينينيني يومنينينينينينيا، وأسنينينينينينيفرت عنينينينينينين ا نينينينينينيالم التنينينينينينيام، وخنينينينينينيرج 
 البينينينينينيانوين منينينينينين النينينينينيداخل لينقنينينينينيل صنينينينينيورة منينينينينيا حصنينينينينيل، واسنينينينينيتقر رأي اإلخنينينينينيوان يف ا نينينينينيارج علنينينينينيى أن عنينينينينيدنان عقلنينينينينية شنينينينينياب متطنينينينينيرم منشنينينينينيق
عنينينينينين صنينينينيني  اجلماعنينينينينينية، وجينينينينيني  قطنينينينينينيع كنينينينينيل الصنينينينينينيالت معنينينينينيه والبنينينينينينيدء بتأسنينينينينييس جينينينينينينيوب عسنينينينينيكرية مسنينينينينينيتقلة تابعنينينينينية هلنينينينينينيم وحماولنينينينينية سنينينينينينيى  
العناصنينينينينينير النينينينينينيب بقنينينينينينيي هلنينينينينينيا شنينينينينينييء منينينينينينين النينينينينينيوالء لقينينينينينينيادة ا نينينينينينيارج بفعنينينينينينيل البيعنينينينينينية القدمينينينينينينية، وقطنينينينينينيع كنينينينينينيل أشنينينينينينيكال املسنينينينينينياعدات املادينينينينينينية عنينينينينينين 

ملينينينينينينيات الطليعنينينينينينية وبفعنينينينينينيل اسنينينينينينيتغالهلا وتبنيهنينينينينينيا.. وبنينينينينينيدء محلنينينينينينية عنينينينينيني  أمواهلنينينينينينيا واسنينينينينينيتمرت كنينينينينينيذل  بفعنينينينينينيل عمجالطليعنينينينينينية يف النينينينينينيداخل، والنينينينينينيب 
 إعالمية ضد عدنان عقلة والطليعة يف أوسال اإلسالميني.



  

بعنينينينينينيد ذلنينينينينيني  جنينينينينينيرت عنينينينينينيدة مراسنينينينينينيالت ومالسنينينينينينينات بنينينينينينيني عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية وقينينينينينينيادة منينينينينينيا وراء احلنينينينينينيدود ورسنينينينينينيخ  القطيعنينينينينينية التامنينينينينينية بنينينينينينيني 
اء احلنينينينينيدود الطاعنينينينينية والنينينينينيوالء إن هنينينينينيم عنينينينينيادوا إىل النينينينينيداخل الطنينينينينيرفني، وجينينينينينيدر بالنينينينينيذكر هنينينينينيذا أن عنينينينينيدنان عقلنينينينينية عنينينينينير  علنينينينينيى قينينينينينيادة منينينينينيا ور 

 وقاموا بقيادة اجلهاد ميدانيا داخل البلد وشاركوا عمليا بعبذ مسؤولية اجلهاد ولكنهم رفضوا ذل .
 ([.3وثيقة رقم )- نص الرسالة الب أرسلها األم القائد عدنان عقلة لقيادات ما وراء احلدود 

ة والسنينينينينينيالم علنينينينينيى سنينينينينينييدنا حممنينينينينينيد، إمنينينينينينيام املتقنينينينينيني، وقائنينينينينينيد اجملاهنينينينينينيدين.. وعلنينينينينيى آلنينينينينينيه وصنينينينينينيىبه الغنينينينينينير احلمنينينينينيد هلل رب العاملني...والصنينينينينينيال
 امليامني..

 اجملاهدون األبطال يف لالقيادة العليا للثورة اإلسالمية ! ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...وبعد:
ني، حنينينينينينينيديث الثكنينينينينينينياىل واألرامنينينينينينينيل واليتنينينينينينينيامى حنينينينينينينيديثي إلنينينينينينينييكم ميداين...حنينينينينينينيديث النينينينينينينيدم والرصنينينينينينينياإل والشنينينينينينينيهداء واملعتقلنينينينينينينيني واملطلنينينينينينينيوب

واملعذبني...حنينينينينينينيديث البىنينينينينينينيث عنينينينينينينين املنينينينينينينيال والسنينينينينينينيالح ؟ والعنينينينينينينيالج للمقنينينينينينينياتلني.. حنينينينينينينيديث التخطنينينينينينينيي  لعملينينينينينينينيات اجملاهنينينينينينينيدين البطولينينينينينينينية، 
 …و مل قرار املواجهة على ساحة التىدي

 راء احلدود وشتان.. !حديث الزوجات واألطفال واملال الكثري والسيارات الفارهة...من و -وحديثكم إّ  باألمس 
 أح  أن أضع أمامكم احلقائق التالية: -أيها السادة -وقبل  أن أبدأ  

 يا عابد احلرمني لنيو أبصرتننينيا             لنيعلم  أن  بالعبادة تلع 
 من كان خيض  خده بدمنيوعه               فنىورنا بدمائننيا تتخض 

بقينينينينينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينينينينينيد الشنينينينينينينينينينيهيد األم منينينينينينينينينينيروان حدينينينينينينينينينينيد، املمثلنينينينينينينينينينيون حننينينينينينينينينينين يف الطليعنينينينينينينينينينية املقاتلنينينينينينينينينينية لإلخنينينينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينينينيلمني،  -
 احلقيقيون لإلخوان املسلمني على طريق البنا وقط .

الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية وحنينينينينينيدها فقنينينينينيني   -م 7815هنينينينينينيني املوافنينينينينينيق ل  7385 الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية هلنينينينينينيا قيادهتنينينينينينيا املسنينينينينينيتقلة مننينينينينينيذ نشنينينينينينيأهتا عنينينينينينيام-
نوات مخنينينينينيس خلنينينينيني ، يف فنينينينينيرتة كننينينينينيتم تتوحلنينينينينيون فيهنينينينينيا بانتخابنينينينينيات اإلدارة املسنينينينينيؤولة عنينينينينين قنينينينينيرار املواجهنينينينينية التنينينينينيارخيي منينينينينيع اجلاهلينينينينينية، مننينينينينيذ سنينينينيني

ة وبنينينينينينينيالس الشنينينينينينينيع ، لتقسنينينينينينينيموا بشنينينينينينينيرفكم ومعتقنينينينينينينيدكم،أو بنينينينينينينياهلل العظنينينينينينينييم، أنكنينينينينينينيم سنينينينينينينيتدافعون عنينينينينينينين أهنينينينينينينيدام األمنينينينينينينية العربينينينينينينينية يف ينينينينينينينياحملل
 الوحدة واحلرية واالشرتاكية ! !

 زدوج، وال نعرم شياا امسه الطرم اآلخر بيننا.كل املقاتلني يف الطليعة والاهم للطليعة فق .. وال نسمح بالوالء امل
اجلهنينينينينينياد يف بنينينينينينيالد الشنينينينينينيام فنينينينينينير  عنينينينينينيني، كمنينينينينينيا قنينينينينينيررت مجاعنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني، النينينينينينيب متثلهنينينينينينيا الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية.. وبالتنينينينينينيا  فنينينينينينيإن -

د احلركنينينينينينية اجلهادينينينينينينية حباجنينينينينينية إىل تو ينينينينينيني  كنينينينينينيل اجلهنينينينينينيود اإلسنينينينينينيالمية، وال عنينينينينينيذر لفنينينينينينيرد مسنينينينينينيلم بالتقنينينينينينياعس والتخلنينينينينيني ...ومن غنينينينينينيادر النينينينينينيبال
دون إذن مسنينينينينينينينينيبق منينينينينينينينينين قينينينينينينينينينيادة الطليعنينينينينينينينينية، متنينينينينينينينينيول منينينينينينينينينين الزحنينينينينينينينيني  حيتنينينينينينينينينياج إىل توبنينينينينينينينينية جديدة...ويسنينينينينينينينينيتوي يف هنينينينينينينينينيذا كنينينينينينينينينيل الننينينينينينينينينياس وراء 

 احلدود...واستفتوا أنفسكم !
حننينينينين ال نعنينينينيرم شنينينينيياا امسنينينينيه لاحلنينينينيرإل علنينينينيى النصنينينينيرل، ألنننينينينيا نعلنينينينيم أن النصنينينينير منينينينين عننينينينيد اهلل يؤتينينينينيه منينينينين يشنينينينياء ومنينينيني  شنينينينياء وهنينينينيو قينينينينيد -

م لسنينينينينينيتم منينينينينينهم ومنينينينينيع األسنينينينينيني .. و ركننينينينينيا العسنينينينينينيكري اجلهنينينينينيادي مل يكنينينينينين إال إلبنينينينينينيراء ذمتننينينينينيا أمنينينينينينيام اهلل للنينينينينيذين يسنينينينينيتىقونه، وأقطنينينينينينيع أنكنينينينيني
رب العنينينينينياملني ينينينينينيوم يقنينينينينيوم الننينينينينياس إلينينينينينيه، ولنينينينينييس يف قاموسنينينينينينا حسنينينينينياب للنتنينينينينيائج، أو انتظنينينينينيار لقطنينينينيني  الثمنينينينينيار، كمنينينينينيا هنينينينينيي حنينينينينيالكم، فمنينينينينين 

 يدري...فرمبا لقي  وجه ريب قبل أن تصلكم هذه السطور ؟؟



  

ام االقتننينينينينياع، حبرصنينينينينيكم الشنينينينينيديد بالبقنينينينينياء علنينينينينيى كراسنينينينينييكم، واالغنينينينينيرتام منينينينينين الطعنينينينينيام الناضنينينينينيج، وبننينينينينياء األبنينينينينياد بتننينينينينيا مقتنعنينينينينيني، متنينينينيني -
وإال فمنينينينينينينيا هنينينينينينينيو منينينينينينينيربر إصنينينينينينينيراركم علنينينينينينينيى االسنينينينينينينيتمرار يف املواقنينينينينينينيع اهلشنينينينينينينية تلنينينينينينيني ، وسنينينينينينينيعيكم …علنينينينينينينيى دمنينينينينينينياء الشنينينينينينينيهداء وأشنينينينينينينيالئهم الطنينينينينينينياهرة

 ة وال مجل يف يوم من األيام ..؟؟لاللتفام على الثورة من ا ل ، بدعاوى زائفة مل يكن لكم فيها ناق
املقنينينينينينياتلون الصنينينينينينيامتون البعينينينينينينيدون عنينينينينينين األضنينينينينينيواء والضنينينينينينيجيج اإلعالمنينينينينينيي الزائنينينينينيني  وراء احلنينينينينينيدود، املقنينينينينينياتلون هنينينينينينيؤالء والنينينينينينيذين شنينينينينينيرفهم -

خرجنينينينينيوا منينينينينين هنينينينينيذه األر ، وهنينينينينيم مرتبطنينينينينيون هبنينينينينيا، …حنينينينينيداث داخنينينينينيل النينينينينيبالد، والنينينينينيذين أصنينينينينيبىوا رمنينينينينيزاً للتضنينينينينيىية والبنينينينينيذلاملنينينينينيوىل بصنينينينينينع األ
ولنينينينينين يكنينينينينيون دم …وإهننينينينينيا إلحنينينينينيدى احلسنينينينينينيني…إىل أن حيكنينينينينيم اهلل بينينينينينينهم وبنينينينينيني الطغنينينينينياة منينينينينين جننينينينينيد الشنينينينينييطان بنينينينينياحلقوسنينينينينييبقون كنينينينينيذل  

 إبراهيم الشهيد آخر الدماء، من دماء قادة الكتيبة ا رساء.
شنينينينينينيريطة أن تكوننينينينينينيوا …حننينينينينينين، لنينينينينينييس لنينينينينينيدينا أي  فنينينينينيني ، علنينينينينينيى أينينينينينينية صنينينينينينييغة ترغبوهننينينينينينيا، تنينينينينينيدفع مسنينينينينينيرية العمنينينينينينيل اإلسنينينينينينيالمي إىل األمنينينينينينيام-

علنينينينينيى اسنينينينينيتعداد ألن أذهنينينينيني  إىل منينينينينيا هنينينينينيو  -شخصنينينينينييا -النينينينينيبالد، تعيشنينينينينيون احملننينينينينية بكنينينينينيل أبعادهنينينينينيا كمنينينينينيا نعيشنينينينينيها.. بنينينينينيل إننينينينيني  هننينينينينيا داخنينينينينيل
أبعنينينينينينيد منينينينينينين ذلنينينينينيني : تسنينينينينينيليمكم كافنينينينينينية مسنينينينينينيؤوليا  إذا وجنينينينينينيد  يف أنفسنينينينينينيكم الكفنينينينينينياءة واألهلينينينينينينية حلمنينينينينينيل أعبنينينينينينياء هنينينينينينيذه األماننينينينينينية العظيمنينينينينينية، 

اروننينينينينيه  ..وأجنينينينينيزم أنكنينينينينيم لنينينينينين جتنينينينينيراوا حنينينينيني  علنينينينينيى االقنينينينينيرتاب منينينينينين وأن أكنينينينينيون جننينينينينيديا بنينينينينيإمرتكم، أمسنينينينينيع وأطينينينينينيع، وأعمنينينينينيل يف أي موقنينينينينيع ضت
احلنينينينينيدود...ودليلنا علنينينينينيى ذلنينينينيني  أنكنينينينينيم مل تتكرمنينينينينيوا بإرسنينينينينيال واحنينينينينيد منينينينينين أبننينينينينيائكم ليقاتنينينينينيل يف صنينينينينيفوم اجملاهنينينينينيدين.. وكلهنينينينينيم أكنينينينينيرب عمنينينينينيرا 

 من كثري منهم !
 واآلن أنتقل للرد على رسالتكم  :

يا سنينينينينيعيد(..فتفاءل  وبشنينينينينيرت إخنينينينينيواين خنينينينينيرياً، وعشنينينينيني  بنينينينينيأحالم قنينينينينيرأت رسنينينينينيالتكم األخنينينينينيرية إىل أخنينينينينيي عمنينينينينيري )الرسنينينينينيالة خبنينينينيني  الشنينينينيني
اليقظنينينينينينينية ، إىل أن فاجنينينينينينينيأت  رسنينينينينينينيالتكم األخنينينينينينينيرية النينينينينينينيب وليتنينينينينينيني  _ وأقوهلنينينينينينينيا صنينينينينينينيادقا واهلل يشنينينينينينينيهد _ لقينينينينينينيني  وجنينينينينينينيه ريب قبنينينينينينينيل أن أقرأهنينينينينينينيا.. 
فنينينينينينينيأكون قنينينينينينينيد ار نينينينينينيني  منينينينينينينين عننينينينينينينياء األخنينينينينينينيذ والنينينينينينينيرد معكنينينينينينينيم، وتكوننينينينينينينيون قنينينينينينينيد ار نينينينينينينيتم منينينينينينينين مننينينينينينينيافس عنينينينينينينينيد )ذي اننينينينينينينيدفاع فنينينينينينينيردي وطمنينينينينينينيوح 

 خصي(..ش
ينينينينينينينيا قنينينينينينينيوم اتقنينينينينينينيوا اهلل..وأقوهلنينينينينينينيا لكنينينينينينينيم، ألن اهلل قاهلنينينينينينينيا لرسنينينينينينينيوله صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينيه وسنينينينينينينيلم.. ينينينينينينينيا قنينينينينينينيوم ..أننينينينينينينيتم  واهلل، يف واد، وحننينينينينينينين يف 

أننينينينينيتم تنتظنينينينينيرون بفنينينينينيارغ الصنينينينينيرب …واد..أننينينينينيتم تنظنينينينينيرون لألحنينينينينيداث منينينينينين خنينينينينيالل املنينينينينيادة والنتنينينينينيائج، وحننينينينينين ننينينينينيرى أهننينينينينيا فنينينينينير  نؤدينينينينينيه أمنينينينينيام ربننينينينينيا
رتكم القسنينينينينينينينيرية إىل أهلنينينينينينينينييكم وأمنينينينينينينينيوالكم ومصنينينينينينينينياحلكم، وحننينينينينينينينين ننتظنينينينينينينينير لقنينينينينينينينياء وجنينينينينينينينيه ربننينينينينينينينيا يف كنينينينينينينينيل انتهنينينينينينينينياء احملننينينينينينينينية لتعنينينينينينينينيودوا منينينينينينينينين هجنينينينينينينيني

حلظنينينينينينينية..أنتم حمكومنينينينينينينيون باملغنينينينينينينيان واملتنينينينينينينياع الزائنينينينينينينيل، وحننينينينينينينين نتنينينينينينينيوق إىل رضنينينينينينينيوان اهلل والفنينينينينينينيوز جبنتنينينينينينينيه.. أننينينينينينينيتم انطباعنينينينينينينياتكم عنينينينينينينين األحنينينينينينينيداث 
 عمرها بضعة أشهر )أعقاب عملية مدرسة املدفعية (

سنينينينينيي هلنينينينينيذا املوقنينينينيني  مننينينينينيذ مخسنينينينينية سنينينينينينوات...ولوال أنكنينينينينيم أجربمبنينينينينيوين، ملنينينينينيا تكلمنينينينيني  واهلل...وكنينينينينيم  وحننينينينينين _ أننينينينينيا شخصنينينينينييا _ أعنينينينينيد نف
 كن  أمتىن أن أكون قد استشهدت منذ زمن. على أن أكره واضطر للخروج عن صمب يف مثل هذه املواق .

 ؟…اتقوا اهلل يا سادة...أهكذا يكون حجم االهتامات ؟ ماذا عساكم جتيبون بعد استشهاد إبراهيم
رام علنينينينينييكم، هنينينينينيل يتصنينينينينيور أن إنسنينينينينيانا أكرمنينينينينيه املنينينينينيوىل، وهلل املننينينينينية والفضنينينينينيل، بالطلقنينينينينية األوىل يف حلنينينينيني ، وكنينينينينيان مسنينينينينيؤوال عنينينينينين كنينينينينيل حنينينينيني

  …العمليات الب مت  فيها من بعد، كان له طموح شخصي، ويتصرم باندفاع فردي ؟
  املنينينينينينيوت احملنينينينينينيتم وا نينينينينينيروج منهنينينينينينيا وعبنينينينينينيد أكرمنينينينينينيه املنينينينينينيوىل باملشنينينينينينياركة بعملينينينينينينية مدرسنينينينينينية املدفعينينينينينينية، وهنينينينينينيو يعلنينينينينينيم أن النينينينينينيدخول إليهنينينينينينيا، يعنينينينينيني
 مستىيل على البشر، عبد هذه صفته أ ن _ يا سادة _ مل يكن ينتظر مغنما أو طموحا شخصيا.



  

اتقنينينينينينينيوا اهلل...وحنينينينينينينينيرام علنينينينينينينييكم أن  كمنينينينينينينينيوا علنينينينينينينينيى منينينينينينينين جينينينينينينينينيودون بنينينينينينينينيدمائهم، ويعنينينينينينينيانون األمنينينينينينينينيرين يف حنينينينينينينينيرهبم منينينينينينينيع اجلاهلينينينينينينينينية، وأننينينينينينينينيتم 
 دود وأنتم مل تطلقوا طلقة واحدة على الظاملني...أمنون على أنفسكم وأهليكم وأموالكم وراء احلت

يف بداينينينينينينينية احملننينينينينينينية _ ينينينينينينينيا سنينينينينينينيادة _ وأننينينينينينينيتم آمننينينينينينينيون وراء احلنينينينينينينيدود.. كاننينينينينينيني  هجمنينينينينينينية العنينينينينينينيدو يف غاينينينينينينينية الشراسنينينينينينينية، وكاننينينينينينيني  املعطينينينينينينينيات  
 كلها تشري إىل أنه عازم على إحراق األخضرين، يف فرصة كان ينتظرها على أحر من اجلمر...

كنينينينينينيرم  املنينينينينينيوىل ثانينينينينينينية بأماننينينينينينية املسنينينينينينيؤولية، والتصنينينينينينيدي لقينينينينينينيادة العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري يف حلنينينينينيني ، يف وقنينينينينيني  يف تلنينينينينيني  األينينينينينينيام العصنينينينينينييبة، أ
اسنينينينينيألوا أنفسنينينينينيكم أينينينينينين كننينينينينيتم فينينينينينيه ؟؟؟ ومل يكنينينينينين حيكمنينينينيني  يف تلنينينينيني  األينينينينينيام املرينينينينينيرة _ وأقسنينينينينيم بنينينينينياهلل _ إال املنينينينينيوت العزينينينينينيز يف سنينينينينيبيل اهلل، 

محنينينينينيال وديعنينينينينيا يسنينينينينياق للنينينينينيذبح دون أن حينينينينينيرك سنينينينينياكنا  هألفنينينينينيو  ومنينينينينين خ إفهنينينينينيام ا صنينينينينيم املتغطنينينينينيرس، أن حينينينينينيرك سنينينينينياكنا هنينينينينيو الينينينينينيوم غنينينينينيري النينينينينيذي
وعرضنينينينينينينينينيني  قننينينينينينينينينينياعب علنينينينينينينينينينيى إخنينينينينينينينينينيواين ليكوننينينينينينينينينينيوا علنينينينينينينينينينيى بيننينينينينينينينينينية منينينينينينينينينينين أمنينينينينينينينينينيرهم يف بداينينينينينينينينينينية …هنينينينينينينينينينيو الينينينينينينينينينينيوم غنينينينينينينينينينيري النينينينينينينينينينيذي عرفنينينينينينينينينينيوه بنينينينينينينينينينياألمس

 والعجي ، أن املوت يف سبيل اهلل كان أمسى أمانيهم واهلل !…الطريق
صنينينينينينينينينينيبى  حقنينينينينينينينينينيائق حنسنينينينينينينينينينيها ونعيشنينينينينينينينينينيها هنينينينينينينينينينيذه والعجينينينينينينينينينيني  أيضنينينينينينينينينينيا_ والنينينينينينينينينينيذي هنينينينينينينينينينيو أشنينينينينينينينينينيبه باملسنينينينينينينينينينيتىيل _ أن أحنينينينينينينينينينيالم األمنينينينينينينينينينيس أ

 األيام..واهلل غال  على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
 وألقتض  اآلن بعضا من املقاطع الب وردت يف رسالتكم ألعّلق عليها:

قلنينينينينينينيتم: لإن قينينينينينينينيادتكم قينينينينينينينيادة شنينينينينينينيرعية..ل، فهنينينينينينينيل ناقشنينينينينينينيناكم يف هنينينينينينينيذه القضنينينينينينينيية ؟ حننينينينينينينين ال ننكنينينينينينينير علنينينينينينينييكم هنينينينينينينيذا كمجموعنينينينينينينية  - 7 
واتضنينينينيح جلينينينينينيا أن  !ا. ولكنننينينينيا ال نقبنينينينيل أبنينينينيدا العمنينينينيل  نينينيني  قينينينينيادتكم، فالشنينينينيمس ال ميكنينينينينين أن تسنينينينيتمد نورهنينينينيا منينينينين القمنينينينير هلنينينينيا قيادهتنينينيني

 الطليعة كان  على صواب وكنتم ،طاني.
قلنينينينينيتم : ل لنينينينينييس يف صنينينينينيفوم قيادتننينينينينيا منينينينينين كاننينينينيني  لنينينينينيه عالقنينينينينية بنينينينينيا الم السنينينينينيابق ..ل هنينينينينيذا غنينينينينيري صنينينينينيىيح، فاألسنينينينينيتاذ لأمنينينينينينيني  - 2

خنينينينينيوان والنظنينينينينيام الكنينينينينيافر يسنينينينينيتطيع أن يتجنينينينينياوز كنينينينينيل قينينينينينيادي يف قينينينينينيادتكم، هنينينينينيذه حقيقنينينينينية معروفنينينينينية مل تعنينينينينيد يكنينينينينينل بطنينينينينيل املصنينينينينياحلة بنينينينينيني اإل
ضفنينينينينينيى علنينينينينينيى أحنينينينينينيد، علمنينينينينينيا بنينينينينينيأن األسنينينينينينيتاذ لأمنينينينينينيني يكنينينينينينينل واألسنينينينينينيتاذلزهري الشنينينينينينياويشل  نينينينينينيا بطنينينينينينيال االنشنينينينينينيقاق النينينينينينيذي أصنينينينينينياب الصنينينينينيني  

 اإلخواين منذ عشر سنني.
ن أبننينينينينينينياء اجلماعنينينينينينينية ملتزمنينينينينينينيا معهنينينينينينينيا، مل يرتكهنينينينينينينيا، ومل ينفصنينينينينينينيل قلنينينينينينينيتم: لاألم الشنينينينينينينيهيد منينينينينينينيروان حدينينينينينينينيد _ رمحنينينينينينينيه اهلل _ كنينينينينينينيان منينينينينينيني - 3

إىل هنينينينينينينيذا احلنينينينينينينيد تصنينينينينينينيل املغالطنينينينينينينيات ؟ أبعنينينينينينينيد كنينينينينينينيل محنينينينينينينيالت التجنينينينينينينيريح والتشنينينينينينينيهري مبنينينينينينينيروان، والنينينينينينينيب ذكنينينينينينينيرت صنينينينينينينيى   !منهنينينينينينينيا..ل، ينينينينينينينياهلل 
زمنينينينينينيا النصنينينينينيرييني بعضنينينينينيا منهنينينينينينيا علنينينينينيى ألسنينينينينينة املتهمنينينينينينيني منينينينينين لقافلنينينينينية الشنينينينينينيهداء األوىلل، أبعنينينينينيد هنينينينينيذا خينينينينينينيرج منينينينينيروان منينينينينين أبننينينينينينياء اجلماعنينينينينية ملت

 معها ؟
إن مأسنينينينينينينياة منينينينينينينيروان معكنينينينينينينيم _ ينينينينينينينيا سنينينينينينينيادة _ مل تعنينينينينينينيد خافينينينينينينينية علنينينينينينينيى أحنينينينينينينيد.. واسنينينينينينينيألوا األسنينينينينينينيتاذلفتىي يكنينينينينينينينل، منينينينينينينياذا تكلنينينينينينينيم منينينينينينينيع 
الشنينينينينيهيد حسنينينينيني  عنينينينينيابو بشنينينينينيأن منينينينينيروان عننينينينينيدما تقنينينينينيابال يف طنينينينينيرابلس واسنينينينينيألوا كنينينينينيل فنينينينينيرد منينينينينين القاعنينينينينيدة عننينينينينيدكم، منينينينينياذا كننينينينينيتم تقولنينينينينيون بعينينينينينيد 

 ! !كان ينفذها جنوده الصامتون ..؟؟ اسألوهم   اعتقال مروان، وبعيد استشهاده، وبعيد كل عملية
وإذا كنينينينينينيان منينينينينينينيروان كنينينينينينينيذل ، كمنينينينينينيا تقولنينينينينينينيون، فلمنينينينينينينياذا شنينينينينينينيّكل الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينينية إذن ؟؟؟ وملنينينينينينينياذا قبنينينينينينينيل البيعنينينينينينية منينينينينينينين إخواننينينينينينينيه ؟ وملنينينينينينينياذا 

منينينينينينينين صنينينينينينينيفوفكم ؟ خوفنينينينينينينيا علنينينينينينينيى تنظنينينينينينينييمكم منينينينينينينين هنينينينينينينيؤالء …فصنينينينينينينيلتم حسنينينينينينيني  وزهنينينينينينينيري وعنينينينينينينيدنان وعبنينينينينينينيد العزينينينينينينينيز وعصنينينينينينينيام وباهنينينينينينينيد وهينينينينينينينيثم
ا زعمنينينينينيتم.. وإننينينينينيه ال ينينينينينيزال بنينينينينيني أ هنينينينينيركم منينينينينين يفخنينينينينير ويعتنينينينينيز أننينينينينيه السنينينينينيب  يف فصنينينينينيل وتصنينينينينيفية عنينينينينيدنان منينينينينين تنظنينينينينييمكم، الفوضنينينينينيويني كمنينينينيني



  

فهنينينينينيل ال زلنينينينينيتم تعتربوننينينينيني  منينينينينين تنظنينينينينييمكم، وأننينينينينيتم النينينينينيذين فصنينينينينيلتموين مننينينينينيذ أربنينينينينيع سنينينينينينوات ؟ أجيبنينينينينيوا ينينينينينيا سنينينينينيادة.. أننينينينينيا ال أتصنينينينينيور إىل أي 
 …حّد تزّورون احلقائق

مل يعنينينينينينيد خافينينينينينينيا علنينينينينينيى  7819السنينينينينينيتار النينينينينينيزعيم، واتفاقننينينينينينيا معنينينينينينيه مننينينينينينيذ مطلنينينينينينيع عنينينينينينيام  قلنينينينينينيتم: لصنينينينينينيالتنا منينينينينينيع األم الشنينينينينينيهيد عبنينينينينينيد - 4
 الدولة نفسها..ل

منهنينينينينيا، وصنينينينينيالتكم تلنينينينيني  هنينينينينيي ننينينينينيوع منينينينينين احلنينينينينيوار النينينينينيذي كنينينينينيان يقنينينينينيوده مقنينينينينياتلو  يءأمنينينينينيور اجلماعنينينينينية _ الطليعنينينينينية _ ال خيفنينينينينيى عنينينينيني  شنينينينيني
ام منينينينينين استشنينينينينيهاده، أننينينينينيه مل جينينينينينيِر الطليعنينينينينية منينينينينيع الطنينينينينيرفني، وعلمنينينينينيي، حنينينينيني  آخنينينينينير لقنينينينينياء منينينينينيع الشنينينينينيهيد عبنينينينينيد السنينينينينيتار، وكنينينينينيان قبنينينينينيل عشنينينينينيرة أينينينينيني

شنينينينينينينييء جدينينينينينينينيد وأذكنينينينينينينير أننينينينينينينيه قنينينينينينينيال يف حينهنينينينينينينيا: لإننينينينينينيني  أدعنينينينينينينيو اهلل أن جيمعهنينينينينينينيم يف جهنينينينينينينينم إذا أبنينينينينينينيوا االجتمنينينينينينينياع يف النينينينينينينيدنيال وكنينينينينينينيان يعنينينينينينيني  
 .. !لطريف دمشق وحل ل كذا واهلل 

يم.. فكينينينينينيني  ومعلومنينينينينينيا  القطعينينينينينينية الثابتنينينينينينية أن بلنينينينينينيس شنينينينينينيوراكم مل يكنينينينينينين علنينينينينينيى علنينينينينينيم _ البتنينينينينينية _باتصنينينينينينياالتكم منينينينينينيع الشنينينينينينيهيد النينينينينينيزع
ترينينينينينيدون إقننينينينينياع الننينينينينياس هبنينينينينيذه االدعنينينينينياءات، وأعلنينينينينيى هيانينينينينية مسنينينينينيؤولة عننينينينينيدكم جتهنينينينينيل كنينينينينيل شنينينينينييء ؟؟ أقنعنينينينينيوهم يف البداينينينينينية، ومنينينينينين خ أقنعنينينينينيوا 

 …اآلخرين
والتزامنينينينينينينيه منينينينينينينيع اجلماعنينينينينينينية عنينينينينينينين طرينينينينينينينيق األم املراقنينينينينينيني  العنينينينينينينيام، كنينينينينينينيذل  مل يعنينينينينينينيد …قلنينينينينينينيتم: لجندينينينينينينينية األم الشنينينينينينينيهيد عبنينينينينينينيد السنينينينينينينيتار - 5
 سراً..ل

ال ينينينينينينيزال سنينينينينينيرا عننينينينينينيدنا واهلل، ونسنينينينينينيألكم ثانينينينينينينية: هنينينينينينيل يعلنينينينينينيم بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى عننينينينينينيدكم هبنينينينينينيذه  اجلندينينينينينينية ؟  حننينينينينينين هننينينينينينيا _ ينينينينينينيا إخوتننينينينينينيا _
أجيبوننينينينينيا.. فنينينينينيإذا كنينينينينيان اجلنينينينينيواب بنينينينينيالنفي، وهنينينينينيو كنينينينينيذل  طبعنينينينينيا، فكينينينينيني  حيصنينينينينيل هنينينينينيذا يف مجنينينينينياعتكم ذات النظنينينينينيام واملؤسسنينينينينيات واهليانينينينينيات 

تبنينينينينينيني  هبنينينينينينينيا كنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه األجهنينينينينينينيزة، وفنينينينينينينيق النظنينينينينينينيام (،والنينينينينينينيب ال زلنينينينينينينيتم تصنينينينينينينيرون أهننينينينينينينيا كنينينينينينينيذل ، وأن القنينينينينينينيرارات املتخنينينينينينينيذة فيهنينينينينينينيا !الشنينينينينينينيورية )
 الداخلي للجماعة ؟؟؟

قلتم:لاضنينينينينينينينينينينينينينيذنا قرارننينينينينينينينينينينينينينيا املعنينينينينينينينينينينينينينيروم خبنينينينينينينينينينينينينينيو  املعركنينينينينينينينينينينينينينية، وتعبانينينينينينينينينينينينينينية مجينينينينينينينينينينينينينينيع القنينينينينينينينينينينينينينيوى والطاقنينينينينينينينينينينينينينيات بعنينينينينينينينينينينينينينيد عملينينينينينينينينينينينينينينية مدرسنينينينينينينينينينينينينينية  - 1
املدفعية..ل..وسنينينينينيأناقش معكنينينينينيم هنينينينينيذا الكنينينينينيالم: هنينينينينيل أطلقنينينينينيتم طلقنينينينينية واحنينينينينيدة يف سنينينينينيورية ؟ أمل يقنينينينينيل الشنينينينينييا سنينينينينيعيد يف رسنينينينينيالته لعمنينينينينيري : 

 فشلنا.. وكنا نصطدم دائما باستفراد اإلخوان يف أعماهلم، وبقلة خربة بعضهم..ل..للقد 
أال يفهنينينينينينيم منينينينينينين هنينينينينينيذا الكنينينينينينيالم، اعنينينينينينيرتافكم الصنينينينينينيريح أن صنينينينينينيلتكم باألحنينينينينينيداث ابتنينينينينينيدأت بعنينينينينينيد عملينينينينينينية مدرسنينينينينينية املدفعينينينينينينية ؟ ال تغنينينينينينيالطوا 

 يا إخواتنا.. ! !أنفسكم 
إىل إخوتننينينينينينينيا بموعنينينينينينينية الشنينينينينينينيهيد منينينينينينينيروان علنينينينينينينيى أهننينينينينينينيم جنينينينينينينيزء منينينينينينينين  قلنينينينينينينيتم: لمنينينينينينينيذ أن اضنينينينينينينيذنا قرارننينينينينينينيا خبنينينينينينينيو  املعركنينينينينينينية، كننينينينينينينيا ننظنينينينينينينير - 1

 اجلماعة ال يوجد مربر النفصاهلم عنهال..
هنينينينينينيذا كنينينينينينيالم مجينينينينينينيل.. وحننينينينينينين نشنينينينينينيارككم النينينينينينيرأي فينينينينينينيه.. ولكنينينينينينين لنينينينينينييس  نينينينينيني   نينينينينينيل قينينينينينينيادتكم املتولينينينينينينية منينينينينينين الزح ..وأسنينينينينينيألكم هنينينينينينيل 

 ترضون بالعمل    قيادة الطليعة ؟؟
مشنينينينينينينيافهة إذاً كينينينينينينيني  ترينينينينينينينيدون منهنينينينينينينيا أن تنضنينينينينينينيوي 14منينينينينينينين األم لأيب عبنينينينينينينيد اهلل سنينينينينينينيتجيبون بالتأكينينينينينينينيد: ال، ألننينينينينينيني  مسعنينينينينينيني  اجلنينينينينينينيواب 

    قيادتكم الفارة وترفضون االنضواء    قيادهتا امليدانية، الب تتشرم خبو  غمار أنبل معركة تعرفها سورية ؟؟

                                                           
 علي بيانوين ملا نزل إليه إلقناعه بقيادهتم 14



  

جنينينينينينينيد فيهنينينينينينينيا إال عرضنينينينينينينينا علنينينينينينينييكم والننينينينينينينيزال تشنينينينينينينيكيل قينينينينينينينيادة ميدانينينينينينينينية، وليوجنينينينينينينيد يف هنينينينينينينيذه القينينينينينينينيادة منينينينينينينين يوجنينينينينينينيد.. لعلمننينينينينينينيا أننينينينينينينيه لنينينينينينينين يو 
ألن األماننينينينينينينية كبنينينينينينينيرية واملسنينينينينينينيؤولية جسنينينينينينينييمة.. هنينينينينينينيذا هنينينينينينينيو احلنينينينينينينيل الوحينينينينينينينيد إذا رغبنينينينينينينيتم بنينينينينينينيه، وآثنينينينينينينير  التخلنينينينينينينيي عنينينينينينينين كراسنينينينينينينييكم  !املخلصنينينينينينينيون 

أذّكنينينينينينينينيركم ثانينينينينينينينينية أن كالمكنينينينينينينينيم ذاك ينينينينينينينينيدينكم، فهنينينينينينينينيو اعنينينينينينينينيرتام صنينينينينينينينيريح منينينينينينينينينكم باسنينينينينينينينيتقاللية الطليعنينينينينينينينية، …ملصنينينينينينينينيلىة الثنينينينينينينينيورة اإلسنينينينينينينينيالمية، 
 واستقاللية قرارها.

(، صنينينينينينيدرت بننينينينينينياء علنينينينينينيى اقنينينينينينيرتاح الشنينينينينينيهيد النينينينينينيزعيم..ل، فنينينينينينيإن  !رة الننينينينينينيذير الناطقنينينينينينية باسنينينينينينيم اجملاهنينينينينينيدين يف سنينينينينينيورية)قلنينينينينينيتم: لإن نشنينينينينيني - 9
وبنينينينياحلرم الواحنينينينيد يف  ! !كنينينينيان األمنينينينير كنينينينيذل  فلنينينينيم قلنينينينيتم عنينينينين أكنينينينيرب عملينينينينية نفنينينينيذها اجملاهنينينينيدون، منينينينيا حينينينينيرق األكبنينينينياد، يف لالننينينينيذيرل تلنينينيني 

 العدد األول:
ن عملينينينينينينية مدرسنينينينينينية املدفعينينينينينية إال أهننينينينينينيم كنينينينينينيانوا مسنينينينينيؤولني عنينينينينينين عملينينينينينينيات سنينينينينينيابقة لواحلنينينينينيق أن اجملاهنينينينينينيدين وإن مل يكوننينينينينينيوا املسنينينينينيؤولني عنينينينينيني

 والحقة ال تقل أ ية عنها...ل
هنينينينينينينيل طلنينينينينينيني  إلنينينينينينينييكم اجملاهنينينينينينينيدون هنينينينينينينيذا ؟ وملنينينينينينينيا سنينينينينينينيألناكم أجبنينينينينينينيتم: كننينينينينينينيا حمنينينينينينينيرجني أمنينينينينينينيام كثنينينينينينينيري منينينينينينينين النينينينينينينيدوائر يف النينينينينينينيداخل وا نينينينينينينيارج، 

 عن العمليةل .فاضطررنا إىل هذا الكالم، وإىل إصدار البيانات الب تنفي مسؤوليتنا 
ينينينينينيا سنينينينينيادة.. أن تصنينينينينيدروا بياننينينينينيات ونشنينينينينيرات تنفنينينينينيون فيهنينينينينيا مسنينينينينيؤوليتكم عنينينينينين العملينينينينينية حنينينينينيق لكنينينينينيم، ال يننينينينينيازعكم فينينينينينيه أحنينينينينيد.. أمنينينينينيا أن 
تنسنينينينينيبوا هنينينينينيذا النفنينينينينينيي للمجاهنينينينينيدين، وخاصنينينينينينية يف أكنينينينينيرب عملينينينينينياهتم، فهنينينينينينيذا منينينينينيا نرفضنينينينينينيه كلينينينينينية، وسنسنينينينينيألكم عننينينينينينيه .. فنينينينينينىن مل نشنينينينينينياوركم 

 باملواجهة.. عندما نفذنا عملياتنا، واضذنا قرارنا
وبالتنينينينينيا  ال نسنينينينينيمح لكنينينينينيم أن تتكلمنينينينينيوا بامسننينينينينيا أمنينينينينيا عنينينينينين حكاينينينينينية إحنينينينينيراجكم لأمنينينينينيام كثنينينينينيري منينينينينين النينينينينيدوائرل داخلينينينينينية كاننينينينيني  أم خارجينينينينينية 
فنينينينينينينينينييفهم مننينينينينينينينينيه أنكنينينينينينينينينيم ال متتكلنينينينينينينينينيون الراينينينينينينينينينية الواضنينينينينينينينينيىة والتصنينينينينينينينينيور الواضنينينينينينينينينيح لطبيعنينينينينينينينينية املعركنينينينينينينينينية، كمنينينينينينينينينيا أنكنينينينينينينينينيم تفتقنينينينينينينينينيرون إىل املنطلقنينينينينينينينينيات 

 ور.الصىيىة، الب جي  أن  اكم هبا األم
قلنينينينينينينيتم: لإن عزمننينينينينينينيا علنينينينينينينيى املضنينينينينينينيي يف خنينينينينينيني  اجلهنينينينينينينياد ال تشنينينينينينينيوبه شنينينينينينينيائبة بنينينينينينينيإذن اهلل..ل رائنينينينينينينيع هنينينينينينينيذا الكنينينينينينينيالم، وسنينينينينينينييكون أكثنينينينينينينير  - 8

 روعة إذا تُرجم إىل واقع ملموس حنسه ونراه، ولكن لألس  مل نر شياا إىل اآلن..ونسألكم:
تم إلينينينينينيواء اجملاهنينينينينيدين ؟ كنينينينينيم جرحينينينينينيا كنينينينينيم طلقنينينينينية أطلقنينينينينيتم يف سنينينينينيورية ؟ كنينينينينيم قطعنينينينينية سنينينينينيالح قنينينينينيدمتم للمىاهنينينينينيدين ؟ كنينينينينيم قاعنينينينينيدة قنينينينينيدم

 عاجلتم للمجاهدين ؟؟؟
قلنينينينينينينيتم: لوإن واقنينينينينينينيع العمنينينينينينينيل يؤكنينينينينينينيد صنينينينينينينيدق توجهننينينينينينينيا .. فنينينينينينينيوفرة الشنينينينينينينيهداء واملعتقلنينينينينينينيني واملالحقنينينينينينينيني منينينينينينينين إخوانننينينينينينينيا .. حينينينينينينينيث   - 71

 كان تواجدنا قويا..ل.
دة اجملاهنينينينينيدين..ال زالنينينينينيوا منينينينينين وأسنينينينينيألكم : هنينينينينيل تعتنينينينينيربون اجملاهنينينينينيدين النينينينينيذين كنينينينينيان شنينينينينيرفهم أهننينينينينيم انعتقنينينينينيوا منينينينينين قينينينينينيادتكم التىقنينينينينيوا بقينينينينينيا

رعاينينينينينياكم.. منينينينينيا لكنينينينينيم كينينينينيني   كمنينينينينيون ؟؟ هنينينينينيل سنينينينينيلىتم  واحنينينينينيدا منينينينينينهم ؟ هنينينينينيل آوينينينينينيتم واحنينينينينيدا منينينينينين املطلنينينينينيوبني ؟ هنينينينينيل عنينينينينياجلتم جرحينينينينينيا 
    !!من جرحاهم ؟ أجيبونا، نستىلفكم باهلل 

ة اجملاهنينينينينيدين ؟؟ هنينينينينيل تظننينينينينيون أنكنينينينينيم بإرسنينينينينيال حفننينينينينية دريهمنينينينينيات منينينينينين أمنينينينينيواهلم الطائلنينينينينية تصنينينينينيلكم لتنفقوهنينينينينيا هكنينينينينيذا عبثنينينينينيا.. أنكنينينينينيم قنينينينينياد
العنينينينيني ال ينينينينيزال فيهنينينينيا منينينينياء ينينينينيا ننينينينياس وبعنينينينيد أن  نينينينيوت فاصنينينينينعوا منينينينيا حنينينينيال لكنينينينيم صنينينينينعه.. ولكنينينينين اعلمنينينينيوا أن اهلل يعلنينينينيم خائننينينينية األعنينينينيني ومنينينينيا 

 ضفي الصدور.



  

وهنينينينينينينيل تعتنينينينينينينيربون إبنينينينينينينيراهيم وحسنينينينينينيني  وزهنينينينينينينيري وباهنينينينينينينيد وعصنينينينينينينيام..وعبد السنينينينينينينيتار وفيصنينينينينينينيل وبسنينينينينينينيام منينينينينينينين شنينينينينينينيهدائكم؟؟ ينينينينينينينيا للعجنينينينينينيني .. 
 ى رأسهم مروان باألمس كانوا ،ربني وعل

إن دمنينينينياء هنينينينيؤالء األبطنينينينيال ينينينينيا سنينينينيادة ومعهنينينينيم موفنينينينيق وأمينينينينين وعبنينينينيد  !وال منينينينيربر النفصنينينينياهلم   !!!_ والينينينينيوم أضنينينينيىوا منينينينين شنينينينيهدائكم 
هنينينينينيي النينينينينيب أهلبنينينينيني  محنينينينينياس اجلمنينينينينياهري، وفّجنينينينينيرت طاقنينينينينيات املسنينينينينيلمني ولنينينينينييس القينينينينينيادات القابعنينينينينية وراء …العزينينينينينيز وعبنينينينينيد اهلل ورامنينينينينيز وعصنينينينينيام
   ! احلدود واملتاجرة بدماء الشهداء

وتقولنينينينينينينينيون إن الكثنينينينينينينينيري منينينينينينينينينهم كنينينينينينينينيان  نينينينينينينيني  قيادتننينينينينينينينيا، وأجينينينينينينينيني : صنينينينينينينينيىيح، ولكنينينينينينينينينكم عننينينينينينينينيدما فنينينينينينينينيرر  وتركتمنينينينينينينينيوهم هنينينينينينينينيائمني علنينينينينينينينيى 
 وجوههم، التىقوا بإخواهنم اجملاهدين وأمتروا بأمر قيادهتم..
  أننينينينيني  سنينينينينيأكون ألتننينينينينيا لكنينينينينيم منينينينينين أعمنينينينينياقي )إذا رجعنينينينينيتم إىل النينينينينيبالد وقنينينينينيرر -ويسنينينينينيعدين أن أذكنينينينينير ثانينينينينينية منينينينينين خنينينينينيالل النينينينينيدم والرصنينينينينياإل 

الوقنينينينينيوم إىل جانبننينينينينيا يف املينينينينينيدان( أن أسنينينينينيلمكم احلمنينينينينيل الثقينينينينينيل النينينينينيذي علنينينينينيى كنينينينينياهلي والنينينينينيذي تننينينينينيوء منينينينينين محلنينينينينيه اجلبنينينينينيال .. فىنينينينينييهال إىل 
 ! !دار اجلهاد 
قلنينينينينيتم: لإن إمنينينينينيدادنا املعركنينينينينية باملال..إ نينينينينيا كنينينينينيان حصنينينينينييلة تربعنينينينينيات إخوانننينينينينيا يف العنينينينينيامل، وهنينينينينيي أمنينينينينيوال إخوانينينينينينية، وصنينينينينيل  منينينينينين  - 77

 تنظيماتنا اإلخوانية..ل
 ملاذا تصرون على هذه ال لنال ؟ فاألموال ليس  من جيوبكم، والشهداء والسجناء واملطلوبون ليسوا أبناءكم. 
( ولكنينينينينينينهم مل 7813وأسنينينينينيألكم سنينينينينيؤاال واحنينينينينينيدا أطلنينينينيني  اإلجابنينينينينينية علينينينينينيه: اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينيلمون يف سنينينينينينيورية امتىننينينينينيوا عنينينينينينيام الدسنينينينينيتور )

م تنظيمنينينينينينينينياتكم اإلخوانينينينينينينينينية العاملينينينينينينينينية بقنينينينينينينينيرش واحنينينينينينينينيد ؟؟ يكفيننينينينينينينينيا يطلقنينينينينينينينيوا طلقنينينينينينينينية واحنينينينينينينينيدة أننينينينينينينينيذاك _ كعنينينينينينينينيادهتم _ فلمنينينينينينينينياذا مل تتنينينينينينينينيربع هلنينينينينينينيني
 مزايدات..

حركنينينينينينينينية اجلهنينينينينينينينياد يف سنينينينينينينينيورية، اسنينينينينينينينيتنفرت  نينينينينينينينيم املسنينينينينينينينيلمني، وهنينينينينينينينيي وحنينينينينينينينيدها، ولنينينينينينينينييس اإلخنينينينينينينينيوان كمنينينينينينينينيا تتو نينينينينينينينيون.. والنينينينينينينينيذين يتربعنينينينينينينينيون 
جاهنينينينينينيدين بنينينينينينيأمواهلم بسنينينينينينيخاء يتربعنينينينينينيون للمجاهنينينينينينيدين وللمجاهنينينينينينيدين فقنينينينينيني  مهمنينينينينينيا تكنينينينينينين الالفتنينينينينينية النينينينينينيب حيملوهننينينينينينيا.. متامنينينينينينيا كتنينينينينينيربعهم للم

 األفغان، وال ميكن حبال أن يقال : إن هؤالء األفغان من اإلخوان املسلمني.
إننينينينينيني  أحنينينينينيني  أن أوضنينينينينينيح أن املنينينينينينيال النينينينينينيذي يتنينينينينينيدفق علنينينينينينييكم كالسنينينينينينييل، وال أدري أينينينينينينين تبعثروننينينينينينيه.. أماننينينينينينية يف أعننينينينينينياقكم، وسنسنينينينينينيألكم 

 عنها..
سنينينينينينينياوموننا علنينينينينينينينيى حنينينينينينينيق منينينينينينينين أبسنينينينينينيني  حقنينينينينينينينيوق حننينينينينينينين اآلن مبسنينينينينينينييس احلاجنينينينينينينية إىل اللنينينينينينينيرية الواحنينينينينينينينيدة، بنينينينينينينيل مالينينينينينينينيني اللريات...وأننينينينينينينيتم ت

املقنينينينينينينياتلني، فتسنينينينينينينيليح واحنينينينينينينيد منينينينينينينين اجملاهنينينينينينينيدين ببندقينينينينينينينية روسنينينينينينينيية، ومسنينينينينينينيدس عنينينينينينينيادي، وذخريهتمنينينينينينينيا، يكلفننينينينينينينيا عشنينينينينينينيرة آالم لنينينينينينينيرية سنينينينينينينيورية 
وشنينينينينيراء قاعنينينينينيدة واحنينينينينيدة إلينينينينينيواء بموعنينينينينية مقاتلنينينينينية، يكلفننينينينينيا منينينينينيا ال يقنينينينينيل عنينينينينين مائنينينينينية ألنينينينيني  لنينينينينيرية...وال ضفنينينينينيى علنينينينينييكم هنينينينينيذه احلقنينينينينيائق فنينينينينيأنتم 

 أبناء البلد.
قلنينينينينينيتم: لإنننينينينينينيا حننينينينينينيرإل علنينينينينينيى إخوانينينينينينينية املعركنينينينينينية.. ضنينينينينينيمانا لسنينينينينينيريها يف الطرينينينينينينيق الصنينينينينينيىيح..وفق أفكنينينينينينيار اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمينن  - 72

وفهمهنينينينينينينيم اإلسنينينينينينينيالمي الصنينينينينينينيىيح وكنينينينينينينيذل  حرصنينينينينينينيا علنينينينينينينيى مشنينينينينينينياركة مجينينينينينينينيع املسنينينينينينينيلمني منينينينينينينين خنينينينينينينيالل تنظيمنينينينينينينيات إخوانننينينينينينينيا يف العنينينينينينينيامل وإن 
ىل حنينينينينيد كبنينينينينيري إىل ثقنينينينينية هنينينينينيؤالء املسنينينينينيلمني جبماعنينينينينية اإلخنينينينينيوان تعنينينينينياط  املسنينينينينيلمني منينينينينيع الثنينينينينيورة وتالمحهنينينينينيم معهنينينينينيا يف كنينينينينيل مكنينينينينيان... يعنينينينينيدو إ

 املسلمني وفكرها وتارخيها وقياداهتا...ل 
 وتعليقنا على هذا الكالم هو:



  

حننينينينينينينينينين  نينينينينينينينينيرإل علنينينينينينينينينيى إسنينينينينينينينينيالمية املعركنينينينينينينينينية، وال نعنينينينينينينينينيرم احلزبينينينينينينينينينية الضنينينينينينينينينييقة.. ونعنينينينينينينينينيرم األفكنينينينينينينينينيار اإلسنينينينينينينينينيالميةل وفهنينينينينينينينينيم  -
 العملي هلذا الفهم... الشهيدين البنا وقط ، ومن خ فهم الشهيد مروان، وتطبيقه

ومنينينينينينيا  أننينينينينينيه مل ينينينينينينيأت حنينينينينيني  اآلن إخنينينينينينيواين واحنينينينينينيد منينينينينينين وراء احلنينينينينينيدود ليقاتنينينينينينيل منينينينينينيع اجملاهنينينينينينيدين داخنينينينينينيل البالد..فهنينينينينينيل لمع -
 …عندكم غري هذا أفيدونا يرمحكم اهلل ؟ وصىىوا لنا إن كنا ،طاني

تبنينينينينينينينيال منينينينينينينينين يصنينينينينينينينيرون علنينينينينينينينيى ار  -حنينينينينينينيني  هنينينينينينينينيذه اللىظنينينينينينينينية -معلومنينينينينينينينيا  احلالينينينينينينينينية، أننينينينينينينينيه ال ينينينينينينينينيزال يف صنينينينينينينينيفوم مجاهريننينينينينينينينيا -
اإلخنينينينينيوان جبهنينينينينية أجنبينينينينينية، وبالتنينينينينيا  أينينينينينية ثقنينينينينية هنينينينينيذه النينينينينيب يثقهنينينينينيا املسنينينينينيلمون بنينينينينياإلخوان ؟؟؟ وبفكنينينينينيرهم ؟ وتنينينينينيارخيهم ؟ وقينينينينينيادهتم؟ ومنينينينينيا 
هنينينينينينينيي معلومنينينينينينينيات مجاهريننينينينينينينيا العريضنينينينينينينية عنينينينينينينين فكنينينينينينينير اإلخنينينينينينينيوان وتنينينينينينينيارخيهم وقينينينينينينينياداهتم ؟؟ كنينينينينينينيل منينينينينينينيا عننينينينينينينيد اجلمنينينينينينينياهري هنينينينينينينيو أن اإلخنينينينينينينيوان 

فنينينينينيال تو نينينينينيوا أنفسنينينينينيكم  !عنينينينينيون مصنينينينينير .. العبنينينينينيد ا اسنينينينينير، هنينينينينيذه هنينينينينيي احلقيقنينينينينيةعمنينينينينيالء األمريكنينينينينيان، كمنينينينينيا رّسنينينينينيا يف أذهنينينينينيان الننينينينينياس فر 
بغريهنينينينينيا.. أمنينينينينيا إذا أذهلنينينينينيتكم املفاجنينينينينيأة، وحجنينينينينيم االنتصنينينينينيارات، وضنينينينينيخامة اإل نينينينينيازات فنينينينينيال تظننينينينينيوا أهننينينينينيا حصنينينينينيل  منينينينينين أجنينينينينيل سنينينينينيواد 

ريه _ وإنننينينينيا شنينينينيهداء النينينينيذين شنينينينيرفهم املنينينينيوىل بااللتفنينينينيام حنينينينيول منينينينيروان _ وال أحنينينينيد غنينينينيلال واهلل، إهننينينينيا بربكنينينينيات دمنينينينياء ا ! !عينينينينيونكم 
علنينينينينينيى  ! !يف حوارننينينينينينيا منينينينينينيع أي جتمنينينينينينيع إسنينينينينينيالمي، أوىل العقبنينينينينينيات النينينينينينيب تعرتضنينينينينينينا.. النينينينينينيتىف  علنينينينينينيى القينينينينينينيادات التقليدينينينينينينية لإلخنينينينينينيوان

حنينينينينيني أن اجلمينينينينينيع متفقنينينينينيون علنينينينينيى نقنينينينينياء خنينينينيني  الطليعنينينينينية وصنينينينينيفائه، ألهننينينينينيم بمعنينينينينيون علنينينينينيى نقنينينينينياء وصنينينينينيفاء وإخنينينينينيالإل قائنينينينينيدها الشنينينينينيهيد 
 مروان رمحه اهلل .

وذلنينينينيني  لعلمهنينينينينيا أن  ! ! تصنينينينينيدق أن منينينينينيا جينينينينينيري هنينينينينيو منينينينينين صنينينينينينع اإلخنينينينينيوان متامنينينينينيا كواقنينينينينيع حنينينينينيالكم وأزينينينينينيدكم، عنينينينينين الننينينينينياس عننينينينينيدنا، ال
اإلخنينينينيوان مل يكوننينينينيوا هبنينينينيذا املسنينينينيتوى يف ينينينينيوم منينينينين األينينينينيام، يشنينينينيهد علنينينينيى ذلنينينيني  تنينينينيارخيهم الطوينينينينيل .. مخسنينينينيون عامنينينينيا منينينينيرت، منينينينياذا حققنينينينينيوا 

 ! !خالهلا.. إال الذل والقهر والسوق إىل السجون والزنازين.. كالنعاج 
لتشنينينينينينينيكيالتنا اجلهادينينينينينينينية املسنينينينينينينيتقلة يف محينينينينينينينيع احملافظنينينينينينينيات، أحنينينينينينينيدثناها بعنينينينينينينيد تشنينينينينينينياور منينينينينينينيع األم عبنينينينينينينيد السنينينينينينينيتار، وبننينينينينينينياء  قلنينينينينينينيتم - 73

 على اقرتاحهل..
وقلنينينينينينيتم أيضنينينينينينيا: ل إن معظنينينينينينيم شنينينينينينينيباب اإلخنينينينينينيوان النينينينينينيذين التىقنينينينينينيوا بالعمنينينينينينينيل معكنينينينينينيم يف حلنينينينينيني  ويف غريهنينينينينينيا إ نينينينينينينيا التىقنينينينينينيوا بننينينينينينياء علنينينينينينينيى 

 طل  اجلماعة وتوصيتها املباشرة وغري املباشرةل.
رّد علنينينينينيى تنينينينينيشنينينينينيهد واهلل إهننينينينينيم يف حلنينينينيني ، التىقنينينينينيوا بعنينينينينيد أن لفظنينينينينيوا كنينينينينيل القينينينينينيادات املنهزمنينينينينية واملتخاطلنينينينينية والنينينينينيب كاننينينينيني  أعجنينينينينيز منينينينينين أن أ

تسنينينينينينيااالهتم الكثنينينينينينيرية. ورغبنينينينينينيتهم اجلاحمنينينينينينية يف االلتىنينينينينينياق بنينينينينينيإخواهنم.. وكنينينينينينيم مسعنينينينينينيوا: أن اجملاهنينينينينينيدين هنينينينينينيم منينينينينينين مجاعنينينينينينية منينينينينينيروان حدينينينينينينيد وال 
 وعرفناه وال بال إلنكاره..(..هذا واقع ملسناه !!عالقة للجماعة هبم )

إن دمنينينينينينينينياء شنينينينينينينينيهداء الطليعنينينينينينينينية، النازفنينينينينينينينية بغنينينينينينينينيزارة، أهلبنينينينينينينيني  مشنينينينينينينينياعر كنينينينينينينينيل املسنينينينينينينينيلمني، ومنينينينينينينينين كنينينينينينينينيل التجمعنينينينينينينينيات اإلسنينينينينينينينيالمية الكرمينينينينينينينينية 
 األخرى.. 

ويف صنينينينينينيفوفنا _ ينينينينينينيا سنينينينينينيادة _ السنينينينينينيلفي والصنينينينينينيويف واإلخنينينينينينيواين..إذ كينينينينينيني  ملسنينينينينينيلم أن يقنينينينينيني  ويتفنينينينينينيرج علنينينينينينيى إخوتنينينينينينيه وهنينينينينينيم ميوتنينينينينينيون يف 
 سبيل اهلل ؟؟
كم إىل التننينينينينياقخ احلاصنينينينينيل يف كالمكنينينينينيم السنينينينينيابق. فمنينينينينيرة تتكلمنينينينينيون عنينينينينين تشنينينينينيكيالتكم املسنينينينينيتقلة، ومنينينينينيرة تتكلمنينينينينيون عنينينينينين ألفنينينينيني  نظنينينينينير 

امللتىقنينينينية بننينينينيا، ومنينينينيرة تتكلمنينينينيون عنينينينين عنينينينيدم وجنينينينيود منينينينيربر لبقائننينينينيا خنينينينيارج مجنينينينياعتكم، بعينينينينيدا عنينينينين قينينينينيادتكم، ورمبنينينينيا خطنينينينير لكنينينينيم أكثنينينينير منينينينين 
 !ذل  



  

 دينينينينينينينيد هنينينينينينيدم.. أو بينينينينينينيان حكنينينينينينيم شنينينينينينيرعي، أو اضنينينينينينياذ موقنينينينينينيني   قلنينينينينينيتم: لإنكنينينينينينيم، طيلنينينينينينية تعاملننينينينينينيا معكنينينينينينيم، مل تستشنينينينينينيريونا يف - 74
 أو قرار سياسي..ل .

هنينينينينينيذا الكنينينينينينيالم صنينينينينينيىيح، وهنينينينينينيو اعنينينينينينيرتام صنينينينينينيريح منينينينينينينكم.. أن الطليعنينينينينينية كاننينينينينيني  وحنينينينينينيدها ومازالنينينينينيني ، وهلل املننينينينينينية والفضنينينينينينيل، وصنينينينينينياحبة 
 القرار، وصانعة األحداث.. وأضي  ما يلي:

مل تكنينينينينينين لتتجنينينينينينياوز هنينينينينينيذه احلنينينينينينيدود.. وال ميكنينينينينينين أن تكنينينينينينيون أبعنينينينينينيد  تعاملننينينينينينيا معكنينينينينينيم، مل يكنينينينينينين إال مالينينينينينينيا، والعالقنينينينينينية بينننينينينينينيا حنينينينينيني  اآلن،
 من هذا، طاملا أنكم ال تزالون تصرون على البقاء يف أبراجكم العاجية...

بصنينينينينيراحة، نرينينينينينيدكم أن تنينينينينيأتوا لتموتنينينينينيوا يف سنينينينينيبيل اهلل كمنينينينينيا منينينينينيات إبنينينينينيراهيم وعبنينينينينيد السنينينينينيتار وحسنينينينيني  وفيصنينينينينيل وبسنينينينينيام ويوسنينينينيني  وأمينينينينينين 
 كما ماتوا يف سبيل اهلل.…قائد الكبري مروانال وموفق...وغريهم وغريهم ...وقبلهم

ضنينينينينينيدم  بوعننينينينينينيدها ال فنينينينينينيرق البتنينينينينينية بينننينينينينينيا وبينينينينينينينكم، عننينينينينينيدها سنينينينينينيتجدوننا ملنينينينينينيزمني بالسنينينينينينيعي إلنينينينينينييكم للوصنينينينينينيول إىل النتنينينينينينيائج اإلجيابينينينينينينية النينينينينيني
 العمل اإلسالمي..

ة النينينينينيبالد _ كمنينينينينيا فعنينينينينينيل  أمنينينينينيا أن تصنينينينينيروا علنينينينينيى البقنينينينينينياء وراء احلنينينينينيدود، وأن توجنينينينينيدوا _ منينينينينين خ _ املنينينينينينيربر لكثنينينينينيري منينينينينين املسنينينينينيلمني مبغنينينينينينيادر 
 كثري من العلماء _ فهذا ال ميكن لنا السكوت عليه.

اهتمتمنينينينينينينيوين _ شخصنينينينينينينييا _ بالتشنينينينينينينيكي  بقينينينينينينينيادتكم للمجموعنينينينينينينية النينينينينينينيب متثلوهننينينينينينينيا.. واهتنينينينينينينيامكم بنينينينينينينيالعجز والتقنينينينينينينياعس والبخنينينينينينينيل  - 75
علنينينينينينينيى صنينينينينينينيدق والتقصنينينينينينينيري.. وهنينينينينينينيذه أعنينينينينينينيرتم هبنينينينينينينيا أمنينينينينينينيام كنينينينينينينيل الننينينينينينينياس وال أبنينينينينينينيا ، وال أسنينينينينينينيتىي منينينينينينينين احلنينينينينينينيق.. وأسنينينينينينينيوق  نينينينينينينياهرة واحنينينينينينينيدة 

 دعواي. قل :
عننينينينينيدما زارننينينينينيا األم لأبنينينينينيو عبنينينينينيد اهللل وتبنينينينينيني اآلن أنكنينينينينيم أرسنينينينينيلتموه ليىنينينينينيل حمنينينينينيل املسنينينينينيؤول النينينينينيذي ال يسنينينينينيمع وال يطينينينينينيع، كمنينينينينيا صنينينينينيرح 
  أحنينينينينينيد اإلخنينينينينينيوة النينينينينينيذي مسنينينينينينيع منينينينينينينكم هنينينينينينيذا الكنينينينينينيالم أبلغننينينينينينيا أننينينينينينيه لنينينينينينين يغنينينينينينيادر سنينينينينينيورية.. وفوجاننينينينينينيا بنينينينينينيه يغادرننينينينينينيا حنينينينينيني  دون كلمنينينينينينية وداع، 

 غضون أسبوعني.. وح  اآلن مل نر أحدا، وأحس  أننا لن نرى أحدا، كما هو الواقع..وعلم  من بعد أنه سيعود يف 
ومنينينينين خنينينينيالل احلنينينينيوار منينينينيع أيب عبنينينينيد اهلل، والبىنينينينيث بقضنينينينيية املنينينينيال كنينينينيان يصنينينينير علنينينينيى أن املنينينينيال كثنينينينيري، واطلبنينينينيوا منينينينيا شنينينينياتم وحننينينينين ننينينينيدفع، 

 ! ! !ن وهي مقطوعة اآل !وكم قطع  عندنا القطارة  !واملال ح  اآلن يأتينا بالقطارة 
إن احتياجاتننينينينينينينيا الشنينينينينينينيهرية اآلن ال تقنينينينينينينيل  _ أبنينينينينينينيدا _ عنينينينينينينين ملينينينينينينينيوين لنينينينينينينيرية، وكنينينينينينينيل منينينينينينينيا وصنينينينينينينيلنا منينينينينينينينكم حنينينينينينيني  اآلن ال يتعنينينينينينينيدى مخسنينينينينينينية 

 ماليني، واملال عندكم كثري كثري كما صرحتم يف أكثر من مناسبة.. فأين أنتم من الثورة ؟؟ ساحمكم اهلل..
معننينينينينيا أن يلتنينينينينيزم التزامنينينينينيا كنينينينينيامال بقينينينينينيادة الطليعنينينينينية، وحننينينينينين ال  نينينينينيد تأخنينينينينيذون عليننينينينينيا أنننينينينينيا نطلنينينينيني  منينينينينين كنينينينينيل أم يرغنينينينيني  بالعمنينينينينيل  - 71

منينينينينينينيربرا ملآخنينينينينينينيذكم تلنينينينينينيني ، خاصنينينينينينينية وأنكنينينينينينينيم وهنينينينينينينيذا طبيعنينينينينينينيي ال تقبلنينينينينينينيون يف تنظنينينينينينينييمكم، سنينينينينينينيابقا وحالينينينينينينينيا والحقنينينينينينينيا، منينينينينينينين حيمنينينينينينينيل شخصنينينينينينينيية 
منينينينينينينينين  مزدوجنينينينينينينينية، كلننينينينينينينينيا ننينينينينينينينيرفخ االزدواجينينينينينينينينية، وال يقنينينينينينينينيوم العمنينينينينينينينيل إال بنينينينينينينينيالوالء، لقينينينينينينينينيادة واحنينينينينينينينيدة.. وال نسنينينينينينينينيتطيع  أن نقبنينينينينينينينيل يف صنينينينينينينينيفوفنا

يتلقنينينينينينيى منينينينينينينين مصنينينينينينيدرين، حنينينينينينيني  ال نقنينينينينينيع يف منينينينينينينيآزق وإشنينينينينينيكاالت هنينينينينينينيذه هنينينينينينينيي قناعتننينينينينينيا، فمنينينينينينينين أرد أن يعمنينينينينينيل  نينينينينينيني  قيادتننينينينينينيا فهنينينينينينينيو ملنينينينينينينيزم 
 بالسمع هلا والطاعة، وإال فهو وقناعته، وليلتزم مع من شاء، وال ميكن لنا أن نفر  رأينا على أحد.

ري يف محاة...اسنينينينينيتيااكم لنينينينينييس يف حملنينينينينيه، فالنينينينينيذن  أعنينينينينيربتم عنينينينينين اسنينينينينيتيائكم منينينينينين جنينينينينيراء إذاعنينينينينية الرسنينينينينيالة املوجهنينينينينية ألخنينينينينيي عمنينينينيني - 71
لنينينينينييس ذننينينينيني ، وأخنينينينينيي عمنينينينينيري هنينينينينيو املسنينينينينيؤول إن مل يتلنينينينيني  الرسنينينينينيالة، وكنينينينينيان األوىل بكنينينينينيم أن تعنينينينينياتبوا، وأن  اسنينينينينيبوا إذاعنينينينينية النصنينينينينيرييني النينينينينيب 

 أذاعتها.



  

ا أجنينينينينينيربت علنينينينينينيى كنينينينينينيل حنينينينينينيال، الرسنينينينينينيالة تركنينينينينيني  انطباعنينينينينينيا مجاهريينينينينينينيا جينينينينينينيدا، ملنينينينينينيا حوتنينينينينينيه منينينينينينين روح إسنينينينينينيالمية عاطفينينينينينينية، إضنينينينينينيافة إىل أهننينينينينيني
 السلطة على تسخري إعالمها ملدة عشر دقائق للدعاية لإلخوان املسلمني يف كل مرة كان  تذاع.

تأخنينينينينينيذون عليننينينينينينيا سنينينينينينيعينا إلعنينينينينينيداد إخوتننينينينينينيا عننينينينينينيدكم..ملاذا ؟؟ إىل منينينينينيني  سنينينينينينييبقون هكنينينينينينيذا بنينينينينينيدون إعنينينينينينيداد ؟ لقنينينينينينيد قلنينينينينيني  لنينينينينينيألم  - 79
يعفنينينينينينييكم منينينينينينين مسنينينينينينيؤولية إعنينينينينينيداد إخوانننينينينينينيا عننينينينينينيدكم وتنينينينينينيدريبهم  أيب عبنينينينينينيد اهلل: بنينينينينينيافرتا  أنننينينينينينيا مل ولنينينينينينين نتفنينينينينينيق _ ال مسنينينينينينيح اهلل _ فهنينينينينينيذا ال

 !وتسنينينينينينينيليىهم، فابنينينينينينينيداوا .. وحننينينينينينينين علنينينينينينينيى اسنينينينينينينيتعداد لتسنينينينينينينيليىهم ولقنينينينينينينيد سنينينينينينينيلىنا النينينينينينينيبعخ مبعرفنينينينينينينية األم أيب عبنينينينينينينيد اهلل نفسنينينينينينينيه فاسنينينينينينينيألوه 
 ونعلمكم أننا سنستمر يف  ركنا يف أوسال إخوتنا عندكم ، ليأخذوا دورهم يف معركة املسلمني.. فال تنزعجوا..

كننينينينينينينينينينيا نتمنينينينينينينينينينيىن أال جتهنينينينينينينينينينيدوا أنفسنينينينينينينينينينيكم يف  دينينينينينينينينينينيد منينينينينينينينينينيواقفكم، فنينينينينينينينينينينىن نعنينينينينينينينينينيرفكم جينينينينينينينينينينيدا والثنينينينينينينينينينيورة انطلقنينينينينينينينينيني  دون إذنكنينينينينينينينينينيم   - 78
 .. !!ومشورتكم، واجملاهدون نفذوا عملياهتم وأنتم عند نسائكم 

م فنينينينينيإن أرد  أن ترسنينينينينيلوا أمنينينينينيوال اجملاهنينينينينيدين، فىينينينينينيا وكرامنينينينينية، وجنينينينينيزيتم كنينينينينيل خنينينينينيري، وإن أبينينينينينيتم.. فبنينينينينيدل أن تنفقنينينينينيوا شنينينينينيهريا علنينينينينيى أسنينينينينيرك
   !!!فاملال كثري عندكم  511/دينارا فانفقوا 751

أمنينينينينيا حننينينينينين، فإنننينينينينيا علنينينينينيى اسنينينينينيتعداد أن نننينينينينيام يف العنينينينينيراء، وان نبينينينينيني  علنينينينينيى الطنينينينينيوى وقنينينينينيد فعلناهنينينينينيا واهلل وعشنينينينينيناها حقيقنينينينينية واقعنينينينينية ولنينينينينين 
 يثنينا عن عزمنا وهدفنا قوة يف األر ..

 وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون.
 ا لعبادنا املرسلني، إهنم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون .قولقد سبق  كلمتن

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. واهلل أكرب وهلل احلمد.
 7411/من رج /28حل  

 7891/من حزيران/77
 عدنان عقلة
 جندي من جنود الطليعة املقاتلة املمثلة احلقيقية لإلخوان املسلمني .

 فرحللق
كنينينينينينيم وإقتننينينينينينياعكم، منينينينينينين خنينينينينينيالل التجربنينينينينينية، بصنينينينينينيىة خنينينينينينيذ اجملاهنينينينينينيدين، وأننينينينينينيه هنينينينينينيو الطرينينينينينينيق الصنينينينينينيواب.. سنينينينينينيعيتم، يف علنينينينينينيى أثنينينينينينير إدراك

بالقطنينينينينيار  اقحماولنينينينينية منينينينينينكم للىفنينينينينيان علنينينينينيى منينينينينيواقعكم النينينينينيب باتنينينينيني  يف خطنينينينينير، لقطنينينينينيع الطرينينينينينيق علنينينينينيى الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية، جاهنينينينينيدين للىنينينينيني
منينينينينينين ضنينينينينينياق  صنينينينينينينيدوركم عنينينينينينين احتنينينينينينيواء  نينينينينينينيومهم قبنينينينينينيل فنينينينينينيوات األوان، ولقطنينينينينيني  مثنينينينينينينيار منينينينينينيا غرسنينينينينينيه املقنينينينينينينياتلون، إذ عنينينينينينيّز علنينينينينينييكم أن تنينينينينينينيروا 

سنينينينينينينيعيكم ذاك وحمنينينينينينينياوالتكم  ىففصنينينينينينينيلتموهم، هنينينينينينينيم قبلنينينينينينينية األنظنينينينينينينيار ومهنينينينينينينيوى األفانينينينينينينيدة، وأننينينينينينينيتم تتنينينينينينينيوارون يف زواينينينينينينينيا النسنينينينينينينييان.. وقنينينينينينينيد تبنينينينينينينيد
 تل  يف صور ش ، أذكر منها:

ا داخلينينينينينينينينينيني-أنكنينينينينينينينينينيم قنينينينينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينينينينينيدين، و نينينينينينينينينينيركتم يف أوسنينينينينينينينينينيال اإلسنينينينينينينينينينيالميني -للقاصنينينينينينينينينينيي والنينينينينينينينينينيداين-أعلننينينينينينينينينينيتم عنينينينينينينينينينين أنفسنينينينينينينينينينيكم  - 7
علنينينينينيى حنينينينينيني، أنكنينينينينيم تعلمنينينينينيون، متنينينينينيام العلنينينينينيم أن ال صنينينينينيلة لكنينينينينيم باجملاهنينينينينيدين، ال منينينينينين قرينينينينيني  وال منينينينينين  !!علنينينينينيى هنينينينينيذا األسنينينينينياس  -وخارجينينينينينيا

   !!بعيدن وأنكم تفاجأ  باألحداث متاما، كما تفاجأ هبا رجل الشارع العادي 
، وأنكنينينينينيم تقيمنينينينينيون معهنينينينينيا أوثنينينينينيق أنكنينينينينيم تنسنينينينينيقون منينينينينيع اجملاهنينينينينيدين يف الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية -بعنينينينينيد فشنينينينينيل حمنينينينينياولتكم تلنينينينيني -ادعينينينينينيتم  - 2

 وأنتم تعلمون بطالن هذه الدعاوى كلها. !!الصالت، إىل حد ادعائكم وجود لغرم عملياتل مشرتكة معها 



  

-منينينينينينين بعينينينينينينيد-فصنينينينينينيائل إسنينينينينينيالمية يف الداخل،عرضنينينينينيني  رغبتهنينينينينينيا بالعمنينينينينينيل، وأنشنينينينينينيأ  معهنينينينينينيا -باسنينينينينينيم الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية-فاوضنينينينينينيتم - 3
 ال حياة فيها..وأنتم تعلمون أن الطليعة مل تكن على علم بكل هذه املواق .لجبهة الثوار املسلمنيل الب ولدت ميتة، 

وزعنينينينينينينينيتم بياننينينينينينينينيا علنينينينينينينينيى العلمنينينينينينينينياء يف سنينينينينينينينيورية، باسنينينينينينينينيم اجملاهنينينينينينينينيدين يف الطليعنينينينينينينينية املقاتلنينينينينينينينية وحنينينينينينينينياور  النينينينينينينينيبعخ علنينينينينينينينيى أنكنينينينينينينينيم قنينينينينينينينيادة  - 4
ن وراء احلنينينينينينيدود، فهنينينينينينيم منينينينينينين وأننينينينينينيتم تعلمنينينينينينيون أن اجملاهنينينينينينيدين مل يفوضنينينينينينيوكم أن تكلفنينينينينينيوا انفسنينينينينينيكم، عننينينينينينياء إصنينينينينينيدار بينينينينينينيان منينينينينيني !!اجملاهنينينينينينيدين 

 خالل أعبائهم اجلسيمة، ليسوا عاجزين عن إصدار مثل هذا البيان..
سنينينينينيعيتم جاهنينينينينيدين للصنينينينينيلح النينينينينيذليل، منينينينينيع طاغينينينينينية سنينينينينيورية، و نينينينينيرككم النشنينينينيني  يف هنينينينينيذا االجتنينينينينياه، والنينينينينيذي قنينينينينياده لأمنينينينينيني يكنينينينينينل،  - 5

ع النينينينينينيذي كلفنينينينينينيتم أنفسنينينينينينيكم مشنينينينينينيقة مل يعنينينينينينيد خيفنينينينينينيى علنينينينينينيى أحنينينينينينيد ولكنينينينينينينكم اصنينينينينينيطدمتم بنينينينينينيرفخ الطليعنينينينينينية، الطبيعنينينينينينيي، لالستسنينينينينينيالم ا نينينينينينيان
 البىث عنه، وحماوالتكم اليائسة للضغ  علي _ شخصياً _ عن طريق أحد العلماء.. أصبى  معروفة للجميع.

عربينينينينينينينية، عرضنينينينينينيني  تقنينينينينينينيدمي املسنينينينينينينياعدة، إلسنينينينينينينيقال النظنينينينينينينيام يف سنينينينينينينيورية وتفاوضنينينينينينينيتم معهنينينينينينينيا علنينينينينينينيى أنكنينينينينينينيم قنينينينينينينيادة  تاتصنينينينينينينيلتم جبهنينينينينينينيا - 1
   !تاريا، مل تكونوا قد مسعتم كلمة واحدة من اجملاهدين وأنتم تعلمون أنكم ح  ذل  ال !!اجملاهدين 

(، تقنينينينينينينيود نفسنينينينينينينيها منينينينينينينين وراء احلنينينينينينينيدود وال سنينينينينينينيلطة هلنينينينينينينيا إال علنينينينينينينيى احلاشنينينينينينينيية النينينينينينينيب !شنينينينينينينيكلتم لقينينينينينينينيادة علينينينينينينينيال للثنينينينينينينيورة اإلسنينينينينينينيالمية ) - 1
كم أن حوهلنينينينينيا منينينينينينين فلنينينينينيول املتنينينينينينيولني منينينينينينين الزحنينينينيني ، وعلنينينينينينيى كنينينينينينيل هنننينينينينياكم علنينينينينينيى هنينينينينينيذه الثقنينينينينية الغالينينينينينينية النينينينينينيب منىتموهنينينينينيا ألنفسنينينينينينيكم، وننينينينينينيذكر 

 ثقتها إىل القيادة الب تستىق الثقة يف أروع استفتاء ميداين عرفته سورية...  مجاهرينا قد أعط
لطليعنينينينينينينية املقاتلنينينينينينينية وقادهتنينينينينينينيا علنينينينينينينيم بنينينينينينينيأي منهنينينينينينينيا.. ألنينينينينينينيا يؤكنينينينينينينيد لكنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه املواقنينينينينينيني  السنينينينينينينيالفة النينينينينينينيذكر، جنينينينينينينيرت دون أن يكنينينينينينينيون   - 9

_ منينينينينينين خ _ علنينينينينينيى كراسنينينينينينييكم السنينينينينينيابقة إضنينينينينينيافة  حرصنينينينينينيكم الشنينينينينينيديد علنينينينينينيى الظهنينينينينينيور مبظهنينينينينينير صنينينينينينيانعي األحنينينينينينيداث يف سنينينينينينيورية، والبقنينينينينينياء
 إىل األباد واملغان الب تكسبوهنا، من وراء هذا املظهر الزائ .

ننينينينينينيذكركم بتقنينينينينينيوى اهلل _ عنينينينينينيز وجنينينينينينيل _ والعنينينينينينيودة احلمينينينينينينيدة الصنينينينينينيادقة إىل صنينينينينينيفوم اجملاهنينينينينينيدين، لتأخنينينينينينيذوا منينينينينينيواقعكم فيهنينينينينينيا، وأن  - 8
 يا.. ففي هذا فالحكم وسعادتكم يف الدارين، إن شاء اهلل.تزيلوا من أذهانكم هنائيا كل تعلق باجلاه واملغنم والدن

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكاته.
 عدنان.

 7411رج   28
 7891حزيران  77

اضنينيذ اإلخنينيوان وقينينيادهتم وراء احلنينيدود قنينيراراً بوجنينيوب إنشنينياء جهنينيازهم العسنينيكري ا نينياإل، وبنينيدخول احلنينيرب كجهنينية مسنينيتقلة عنينين  – 8
عالمهنينينيم شنينينييااً، إذ اسنينينيتمروا يقنينينيدمون أنفسنينينيهم كمسنينينيؤولني عنينينين كنينينيل العمنينينيل السياسنينينيي والعسنينينيكري املعنينينيار  الطليعنينينية، ومل يغنينينيري هنينينيذا منينينين إ

 واهلادم إلسقال النظام السوري وإقامة حكم إسالمي حمله مبا يف ذل  تب  عمليات الطليعة العسكرية ونسبتها إىل قيادهتم.
 

 الطليعة المقاتلة وتراجع العمل العسكري
 

العسنيكري تقدمنيه يف الفنيرتة النيب تلني  حادثنية املدفعينية، ووقعني  اشنيتباكات متعنيددة وشنيديدة يف كنيل منين مننياطق  تابع العمل اجلهادي
حل  ومحاة ومحص وإدل  والساحل وبعخ األعمال العسكرية يف املنطقة الشرقية واجلنوبية، وكذل  يف دمشنيق. وبلغني  وتنيرية أعمنيال 



  

السياسنينيية، ورجنينيال األمنينين السياسنينيي والعسنينيكري، وأعنينيوان النظنينيام وأعضنينياء االغتينينياالت النينيب نظمنيني  ضنينيد شخصنينييات النظنينيام العسنينيكرية و 
حنينيزب البعنينيث املرتنينيدين منينين أبننينياء املسنينيلمني أو منينين مُسنينيوا )املخنينيربين(، بلغنيني  وتنينيرية عالينينية حينينيث وصنينيل  يف مديننينية حلنيني  إىل منينيا يزينينيد علنينيى 

حلزب واألمن ودورينيات املخنيابرات. وجنياءت فنيرتة عشرة اغتياالت يومياً، عدا أعمال اهلجوم والكمائن الب هومج  هبا مراكز السلطة وا
ين سادت هبا قوة اجملاهنيدين، وفني ق نيد  النظنيام أعصنيابه متامنياً، وبلني  التأيينيد اجلمنياهريي حنيداً غنيري متوقنيع كانني  ذروتنيه يف األسنيبوع األول والثنيا

بالسنيلطة والنصنيرييني والبعثينيني اجلماهريينية سنيائر منيدن سنيوريا اهلامنية، مننيددة حينيث اجتاحني  املظنياهرات  7891والثالث منين شنيهر آذار 
وبأسد وبنظامه مؤيدة اجملاهدين، مطالبة إياهم بإعطائها السالح ملشاركتهم الثورة ومل متر هنيذه األحنيداث دون مانيات الضنيىايا، وأبنيدى 

إىل صنيدام منيع سنيائر النظام استعداداً  جياً وقىاً للبطش باألها ، وحّول الصدام من كونه مع فاة حمدودة من الشباب املسنيلم اجملاهنيد 
 الشع  املسلم يف البالد.

بعينينيد هنينيذه املظنينياهرات اجلماهريينينية اتسنينيع  كنينيوادر التنظنينييم اجلهنينيادي وتكنينياثر أنصنينياره، ومحنينيل هنينيذا مزينينيداً منينين االجيابينينيات والسنينيلبيات، 
بنينيالنظر لواقنينيع  وتطنينيورت وتنينيرية العمنينيل العسنينيكري وطبيعنينية عملياتنينيه وخنينيربة أعضنينيائه، وكاننيني  حصنينييلة اجلهنينياد منينيا ميكنينين تسنينيميته نصنينيراً منينيؤزراً 

الشع  السال  الذي أل  الطغيان والسكوت عليه، فقد  طم  هيبة السلطة متاماً، وثب  لكنيل الننياس أن رصنياإل اجملاهنيدين ميكنين 
 له أن يسق  تل  الراوس العاتية.

ا فكنيرة عنين هنيذا تعطينني 7891إىل آذار  7818وإشارة واحدة إىل خسائر اجملاهدين خالل الفرتة اجلهادية الب اسنيتمرت منين ربينيع 
النصنينير، إذ مل تتجنينياوز خسنينيائر اجملاهنينيدين وحسنيني  رواينينية عنينيدنان عقلنينية النينيذي كنينيان مسنينيؤوالً عنينين العمنينيل العسنينيكري يف حلنيني  ثالثنينياً وسنينيتني 
شهيداً، سق  معظمهم خالل مدا ة القواعد الب كان  تكش  بفعل املخربين من عمالء النظنيام، أو بفعنيل اعتقنيال بعنيخ اجملاهنيدين 

ذا يف تلني  الفنيرتة، حينيث كانني  مانيات منين العناصنير والوحنيدات والسنيرايا منين جنييش البعنيث النصنيريي  اصنير القاعنيدة ونادراً ما حصل هني
الب تضم ما ال يزيد عن مخسة أو ستة باهنيدين، لينيدوم االشنيتباك الباسنيل عنيدة سنياعات تتكبنيد فيهنيا السنيلطة عشنيرات القتلنيى واجلرحنيى 

ثنينيري للدهشنينية أننينيه مل حيصنينيل أن استسنينيلم  قاعنينيدة أو باهنينيد رغنينيم ننينيداآت االستسنينيالم وليستشنينيهد مجينينيع احملاصنينيرين منينين اجملاهنينيدين، ومنينين امل
 ومتنيات السلطة الب كان  دائماً فا ة عمليات احلصار.

حيث استطاعوا أن حيطموا هيبة الدولة متاماً وأن يفرضنيوا أجنيواء إسنيالمية علنيى  7891بلغ  ذروة إمكانيات اجملاهدين يف رمضان 
 ومحاة، حيث أغلق  البارات ودور السينما واملطاعم خالل النهار ووقف  الدولة مكتوفة األيدي. بعخ املدن السيما حل 

وبالطبع فقد زادت خالل هذه الفرتة وترية إرهاب الدولة، وأعمال البطش والنكال باألها  املدنيني كنوع من الثأر لفشنيلها املتكنيرر 
بادرة وأصنيبى  أخبنيار اجلهنياد تنيرتدد يف مجينيع أحننياء العنيامل، وتشنيرق هلنيا نفنيوس مالينيني مع اجملاهدين الذين كسبوا الساحة وملكوا زمام امل

 املسلمني داخل سوريا وخارجها والسيما بفعل اإلعالم النش  الذي مارسه اإلخوان يف ا ارج ليجنوا مثاره فيما بعد.
ارق الشنينينيوارع الرئيسنينينيية وعمنينيني  األجنينينيواء أمنينينيا داخنينينيل البلنينينيد فقنينينيد انتشنينينيرت حنينينيواجز اجلنينينييش واألمنينينين علنينينيى الطرقنينينيات بنينينيني املنينينيدن ويف مفنينيني

اإلرهابية، وأصبح معهوداً راية الدبابات وعربات اجليش املصفىة، وجنود الوحدات بلباسهم املربقع ووجوههم اللايمة، توقني  أينياً كنيان 
وت لنييالً أو هننياراً دون للتىري والتفتيش واإلهانة والسل ، كما صنيار معهنيوداً أن حياصنير اجلنييش حينياً منين األحينياء لتفتيشنيه ولينيداهم البيني

نينينيرة اجلنينييش املسنينينياجد فنكلنينيوا باملصنينينيلني ومزقنينيوا املصنينينياح  وداسنينيوها وخرجنينينيوا  مراعنينياة حلرمنينية أو احنينينيرتام لعنينيرم أو دينينينين، وكثنينيرياً منينينيا دخنينيل ف ج 
 يعربدون ويطلقون النار يف اهلواء ناشرين الذعر واإلرهاب يف أوسال املدنيني العزل.



  

ترجح، وبدأت مسرية اجلهاد العسكري ترتاجع بوترية حادة .. فصفي  الكثنيري منين  بدأت كفة اإلرهاب 7891مع أواخر رمضان 
جيوب اجلهاد يف مناطق الساحل وجسنير الشنيغور وإدلني  واملننياطق األخنيرى، وتكبنيد اجملاهنيدون خسنيائر فادحنية السنييما يف حلني  حينيث 

جلنينييش يف مفنينيارق الطنينيرق والسنينياحات العامنينية أصنينيبى  وتنينيرية انكشنينيام القواعنينيد مرعبنينية ومؤسنينيفة، وكثنينير استشنينيهاد اجملاهنينيدين علنينيى حنينيواجز ا
بعنينينيد أن اسنينينيتخدم اجلنينينييش طريقنينينية احلنينينيواجز الطينينينيارة النينينيب هتنينينيب  فجنينينيأة يف مكنينينيان منينينيا وتبنينينيدأ تفتنينينييش السنينينييارات واألفنينينيراد، وكثنينينيرياً  منينينيا اضنينينيطر 

نتيجنية هنيذا الرتاجنيع اجملاهدون املسلمون لالشتباك واالستشهاد أو االعتقال بفعل هذه الطريقة، وزادت أعداد املخربين وأذناب السلطة 
 بعد أن خنسوا مذعورين فرتة من الزمن.

بنينيدأت مرحلنينية الرتاجنينيع وزاد عنينيدد املعتقلنينيني منينين املنظمنينيني اجلنينيدد النينيذين تنينيدفقوا باملانينيات علنينيى التنظنينييم أينينيام التقنينيدم وكنينيذل  يف صنينيفوم 
ل منشنينيوراهتم، وأصنينيبى  أصنينيغر النينيتهم تنينيؤدي املنينيدنيني النينيذين أبنينيد وا تعاوننينياً منينيع اجملاهنينيدين كنينيإيوائهم وتزوينينيدهم بنينياملؤن أو التربعنينيات أو تناقنيني

/ النينينيذي حكنينينيم باإلعنينينيدام علنينينيى كنينينيل منينينين ينتمنينينيي 48بصنينينياحبها إىل أقبينينينية السنينينيجون حينينينيث ال تعنينينيرم النهاينينينية، والسنينينييما يف  نينينيل القنينينيانون /
وان لإلخنينيوان املسنينيلمني، وهنينيو االسنينيم النينيذي أطلقتنينيه السنينيلطة منينين بنينياب التعمنينييم علنينيى اجملاهنينيدين وأعنينيواهنم، وغنينيدت هتمنينية االنتمنينياء إىل اإلخنيني

املسلمني ميكن أن تبىن على شبهة بسنييطة أو عادينية، حينيث أودت هنيذه الطريقنية بنياأللوم منين األبرينياء النيذين زج هبنيم يف السنيجن  لمنياً 
 وعدواناً دون أن يكون هلم صلة باجلهاد يف كثري من األحيان.

املدنينينينية املسنينينيلىة النينينيب شنينينيكلها  كاننينيني  ذروة أعمنينينيال القمنينينيع النينينيب مارسنينينيها اجلنينينييش النصنينينيريي والسنينينييما بعنينينيد أن فشنينينيل  فصنينينيائل احلنينينيزب
للتصنينينيدي للمجاهنينينيدين، كمنينينيا فشنينينيل  بعنينينيدها أجهنينينيزة األمنينينين السياسنينينيي والعسنينينيكري، كنينينيان ذروة ذلنينيني  هنينينيو النينينيزج بعنينينيدد منينينين الفنينينيرق واأللوينينينية 
العسنينيكرية يف املعركنينية وبنينيإدارة الضنينيبال النصنينيرييني الكبنينيار أمثنينيال ) علنينيي حينينيدر ( قائنينيد الوحنينيدات ا اصنينية و ) رفعنيني  األسنينيد ( قائنينيد سنينيرايا 

دفاع و ) شنينيفيق فينينيا  ( قائنينيد الفرقنينية الثالثنينية و )هاشنينيم املعنينيال ( وغنينيريهم. فىاصنينير اجلنينييش املنينيدن وأغلقهنينيا وقنينيام عنينيدة منينيرات بعملينينيات النيني
متشنيي  شنياملة حبثنياً عنين املالحقنيني واملسنيلىني ومل تنيأِت حماوالتنيه هنيذه بنيأكثر منين إرهنياب األبرينياء، حينيث جتنني  اجملاهنيدون صنيدام اجلنينييش 

 دوا لالختباء يف قواعدهم املموهة الب كان  مبثوثة يف األحياء بني املدنيني بشكل جيد.أثناء علميات التمشي  وعم
ومنينيع تنينيردي وتراجنينيع اجملاهنينيدين، بنينيدأت مرحلنينية صنينيعبة منينين املالحقنينية والنكنينيال تعنينير  هلنينيا كنينيل منينين كنينيان لنينيه عالقنينية باجلهنينياد واجملاهنينيدين أو 

وم فارّين من هذا الواقع تاركني البلد. فغنيادر البلنيد معظنيم الشنييوم أوسال احلركات اإلسالمية، وبدأت مرحلة تدفق  فيها املاات واألل
باجلهنياد خنيوم بطنيش السنيلطة الشنيامل، وتنيبعهم بنيذل  معظنيم وجنيوه الطبقنية اإلسنيالمية وكثنيري منين والعلماء ح  الذين مل يكن هلم صنيلة 

جملاهنينيدين نفسنينيها وكاننيني  قنينيد اضنينيذت قنينيراراً بعنينيدم املنينيواطنني املتنينيورطني بنينيدعم اجملاهنينيدين أو بقرابنينية عائلينينية بأحنينيدهم. وأخنينيرياً اضنينيطرت قينينيادة ا
السنينيماح جملاهنينيد مبغنينيادرة السنينياحة اضنينيطرت للسنينيماح ملانينيات اجملاهنينيدين النينيذين أصنينيبىوا عبانينياً ثقنينييالً يتعنينيذر تسنينيليىه وإعالتنينيه وتنينيأمني ،بنينيأ لنينيه، 

 فسمىوا له باملغادة املؤقتة بانتظار انفراج األحوال.
اإلخوان املسلمون يف األردن حيث تقاطر الشنيباب علنيى مديننية الزرقنياء حينيث املركنيز ومل يكن من مأمن وال مقر إال ذل  الذي هيأه 

 اإلسالمي مركز استقبال اإلخوان األردنيني للمهاجرين والفارّين واملشردين.
راتبنينياً فكنيان جنينيّل املغنينيادرين ومنينينهم اجملاهنينيدون ينزلنينيون  نيني  إشنينيرام قينينيادة اإلخنيوان املسنينيلمني النينيذين يهيانينيون هلنينيم املنينيأوى، ويصنينيرفون هلنينيم 

حمدداً، ويشرفون علنيى تنيوزيعهم وإعنيدادهم وألارسنية التوجينيه املنيدروس علنييهم، ومل يكنين معظنيم هنيؤالء املشنيردين يعرفنيون شنييااً عنين خنيالم 
طليعي إخواين أو غري هذا من املشاكل، نظراً ألن معظمهم من أبناء املسنيلمني النيذين التىقنيوا باجلهنياد أثننياء األحنيداث ومل يكنين الوقني  



  

مثنينيل هنينيذه املشنينيكالت. فنينيوفور هنينيؤالء األغنينيرار لقينينيادة اإلخنينيوان قاعنينيدة كبنينيرية نسنينيبياً منينين الشنينيباب تكمنينيل هبنينيم اجملنينيد السياسنينيي  ليسنينيمح  بفنينيتح
 الذي أنشأه اإلخوان خارج احلدود يف األردن والعراق وأّمن هلا قاعدة بشرية ترتكز عليها .

لنينيه حلنيني ، واستشنينيهد معظنينيم القنينيادة املينينيدانيني للجهنينياد ُصنينيفي  جينينيوب اجلهنينياد يف معظنينيم املننينياطق واحنينيدة بعنينيد أخنينيرى والسنينييما مركنينيز ثق
أمثال ) النقي  إبراهيم اليوس ، أمين ا طي ، عبد اهلل زيتوين، حس  عابو، زهري زقلوطنية، عبنيد الغني  بكنيار، عبنيد املعنيني السنييد، ..( 

شنيهيد (  111كثنير منين ) أ 7891وبلغ  خسائر اجملاهدين يف حل  وحنيدها علنيى سنيبيل املثنيال خنيالل السنيتة شنيهور النيب تلني  آذار 
قضنيى معظمهنيم يف القواعنيد املدا نية أو علنيى حنينيواجز األمنين يف الطرقنيات ومل يبنيق منين جينيوب اجلهنينياد القوينية سنيليماً إال النيذي تبقنيى كامننينياً 
يف محاة ودمشق الب مل يدخل تنظيمها النيذي أشنيرم علينيه أمينين الشنيرجبي املعركنية بنينفس الثقنيل النيذي حصنيل يف املننياطق األخنيرى وبعنيخ 

 راذم الضعيفة هنا وهناك.الش
( للعنينيودة لبىنينيث احلنينيوار منينيع القنينيادة املسنينيلمني !! خنينيارج البلنينيد، وخلنيني  وراءه 7897واضنينيطر عنينيدنان عقلنينية أخنينيرياً أن يغنينيادر البلنينيد يف )

بضع قواعد صفي  كذل  خالل فرتة قصرية بعد مقتل األم الشهيد مصطفى قصار رمحه اهلل تعاىل، وسكن  احلالة منين جدينيد وعنياد 
 وسيطر الطغيان فا اً اجملال أمام السلطة لِتثأر من السكان املدنيني.  اهلدوء،

وإذا أردنا أن نلخص أسباب هذه النكسة الفاجعة بعد ذلني  االزدهنيار الرائنيع، ميكنين أن نصنين  ذلني  يف ننيوعني منين العوامنيل، أوهلنيا 
 لطليعة.متعلق بقيادة اإلخوان املسلمني يف ا ارج وثانيها يعود لقيادة اجملاهدين يف ا

 دور قيادة اإلخوان المسلمين الدوليين 
 ( 9191- 9191في نكسة العمل العسكري )

 
 قطع اإلمداد المادي عن المجاهدين في الداخل: –أواًل 

 
بعنينينينيد أن امتنينينينيدت الثنينينينيورة وحركنينينينية اجلهنينينينياد العسنينينينيكرية وتشنينينينيعب ، ودخلنينينيني  مينينينينيدان العمنينينينيل اجلنينينينيدي أصنينينينيبى  باهظنينينينية التكنينينينيالي  مرتفعنينينينية 

ثنينياالً عنينيددياً ميكنينين أن نقنينيول أن تسنينيليح األم اجملاهنينيد الواحنينيد بسنينيالحه الفنينيردي املؤلنيني  منينين بندقينينية كالشنينينكوم النفقنينيات، ولكنينيي نعطنينيي م
ومسنيدس وبعنيخ القنابنيل والنيذخرية كنينيان يكلني  حننيو عشنيرة آالم لنينيرية سنيورية أي حننيو )ألفنيي دوالر( يف حينهنينيا. خ غنيدا أكثنير منيع ارتفنينياع 

كنينيان   هل احلصنينيار األمنيني ، كمنينيا أن إنشنينياء ،بنينيأ يف بينيني  عنينيادي بعنينيد شنينيرائه وإعنينيدادأمثنينيان السنينيالح نتيجنينية احلنينيرب ونتيجنينية تعنينيذر ايصنينياله بفعنيني
 يكل  بني ماب أل  إىل مليون لرية سورية حس  حجمه وأ يته.

( إىل حنو مخس ومخسنيني قاعنيدة لتضنيم أعضنياء التنظنييم املكشنيوم النيذي كنيان يف 7891هذه القواعد الب وصل عددها يف حل  )
الي  املعنينيارك، ونفقنينيات حينينياة اجملاهنينيدين املفنينيرغني والصنينيالت واملعنينيدات ومسنينياعدة املتضنينيررين وأسنينير تضنينيخم مسنينيتمر أضنيني  إىل ذلنيني  تكنيني

 الشهداء .. اذ.
كنينيل ذلنيني  رفنينيع تكنينيالي  احلنينيرب النينيب مل تكنينين لتغطيهنينيا تلنيني  التربعنينيات البسنينييطة علنينيى أ يتهنينيا، والنينيب كنينيان جينينيود هبنينيا بعنينيخ املسنينيلمني 

طة النيب أرسنيلها قنيادة اإلخنيوان املسنيلمني منين ا نيارج والنيب مجعني  باسنيم اجلهنياد معرضني راوسهم للقطع، لذل  أصنيبى  األمنيوال البسنيي
وعملينيات اجملاهنينيدين وبواسنينيطة املتنياجرة بأخبنينيار حنينيروهبم ودمنياء شنينيهدائهم، هنينيذه األمنينيوال النيب وصنينيل بعضنينيها قبنيل بعثنينية )أيب أننينيس بينينيانوين( 



  

اإلخوانينية السياسنيية وراء احلنيدود علنيى قينيادة اجملاهنيدين  للمفاوضة: أصبى  ذات أ ية اسنيرتاتيجية، فلمنيا وصنيل  حماولنية سنييطرة القينيادة
عسكرياً وإخضنياعهم، إىل طرينيق مسنيدود، اضنيذوا قنيراراً حازمنياً بقطنيع األمنيوال عنين النيداخل ونفنيذ القنيرار بإشنيرام القينيادة النيب كانني  تنيدار 

وغنيريهم، ويف  –منيد احلسنيناوي حم –أديني  اجلاجنية  –عبنيد اهلل طنطنياوي  –علي بيانوين  –سعيد حوى  –من قبل عدنان سعد الدين 
يف ا نيارج والنيب راحنيوا يتفقوهننيا يف تنظنييم  –التنظنييم النيدو   –الوق  الذي تكدس  فيه ماات املاليني يف حسابات القينيادة اإلخوانينية 

موا هبنيا شؤون قواعدهم اجلديدة، ويف بعخ نشاطات التدري  اهلشة والصالت السياسية واإلعالم، وماات وقل ألنيوم األسنيفار النيب قنيا
هنيم وراسنياء أجهنيزهتم يف كنيل أحننياء العنيامل للتخطنيي  هلنيذه الثنيورة اإلسنيالمية العتينيدة والنيب ستكتسنيح النظنيام منين وراء احلنيدود .. أو مانيات 
األلنينيوم النينيب أنفقنيني  يف املنينيؤمترات أو أعمنينيال اإلعنينيالم النينيب ال طائنينيل  تهنينيا، ويف حينينياة رغينينيدة عاشنينيتها القينينيادة وعناصنينيرها يف بينينيوت آمننينية 

وثنينيرية، يف ذلنيني  الوقنيني  كنينيان مانينيات اجملاهنينيدين يتضنينيورون جوعنينياً يف النينيداخل وال جينينيدون مثنينين طلقنينيات بننينيادقهم النينيب صنينينع  ذلنيني  ومراكنيني  
اجملنينيد، وسنينياء احلنينيال أكثنينير فنينيأكثر، ومل يكنينين باإلمكنينيان تعنينيويخ القواعنينيد املكشنينيوفة فبقنينيي كثنينيري منينين اجملاهنينيدين منينين غنينيري منينيأوى. واضنينيطرت 

رية كاننيني  تنينيؤدي  سنينيارة عشنينيرة أو خسنينيمة عشنينير باهنينيداً يف مدا نينية واحنينيدة، ومنينيع ازدينينياد قينينيادهتم لتكنينيديس أعنينيداد كبنينيرية يف قواعنينيد صنينيغ
الوضع سوءاً كان العشرات من اجملاهنيدين ال جينيدون منيأوى إال احلنيدائق واملقنيابر والبسنياتني واحلمامنيات العامنية .. وهنيم حيملنيون سنيالحهم 

املفنينياجذ، وقنينيع العشنينيرات خ املانينيات منينينهم ضنينيىية الفاقنينية والعنينيوز  وعتنينيادهم .. ومنينيع اسنينيتخدام الدولنينية لطريقنينية احلنينيواجز الطنينيائرة، والتمشنينيي 
 شهداء على الطرقات ويف احلدائق والبساتني ... دون مقابل ..؟!

منينيرت فنينيرتة الينينيزال ينينيذكرها العشنينيرات منينين اإلخنينيوة األحينينياء النينيذين كتبنيني  هلنينيم النجنينياة والنينيذين قنينيد يقنينيراون سنينيطورنا هنينيذه فيتنينيذكرون، كنينيان 
تقنينيامسوا درا هنينيم فنينيال جينينيدون إال دراهنينيم معنينيدودات، التكفنينيي كفافنينياً والتسنينيد رمقنينياً ........... فسنينياهم قطنينيع اجملاهنينيد واالثننينيني والثالثنينية لي

اإلخنيوة، تيجية يف دمار العمنيل العسنيكري واستشنيهاد الكثنيريين منين اأموال اجملاهدين والب  كم  هبا قيادة اإلخوان مسا ة كبرية واسرت 
زوا ألنفسهم ذلني ؟ أجنيابوا بنيأهنم مل يكوننيوا ليمولنيوا عناصنير متمنيردة علنيى اجلماعنية خرجني  وملا ُسال  قيادة اإلخوان فيما بعد كي  جو 

عنينين الطاعنينية ! هكنينيذا قاهلنينيا سنينيعيد حنينيوى والطنطنينياوي واجلاجنينية وسنينيعد النينيدين ..! أصنينيىاب خطنينيوات لألمنينيام علنينيى طرينينيق اجلهنينياد املبنينيارك ! 
 وسبىان العادل!

فراغ الداخل من المجاهدين: –ثانيًا   سحب العناصر وا 
ا طنينيوة السنينيلبية الثانينينية النينيب قنينيام هبنينيا اإلخنينيوان املسنينيلمون هنينيو اجتنينياههم حننينيو النينيداخل لالتصنينيال مبنينين تبقنينيى منينين شنينيباب اإلخنينيوان  كاننيني 

املسنينيلمني النينيذين انضنينيموا للطليعنينية، فخنينياطبوهم باسنينيم القينينيادة )الشنينيرعية السنينيابقة( احلالينينية للجماعنينية وقنينيد ملنّيني  نفسنينيها، ووصنينيفوا هلنينيم العمنينيل 
طنينييش وانشنينيقاق وأن القنينيائمني علينينيه رفضنينيوا الوفنينياق معهنينيم .. اذ وقنينيد القنينيى هنينيذا الكنينيالم بعنينيخ اآلذان  العسنينيكري القنينيائم بالنينيداخل بأننينيه

الصاغية من شباب اإلخوان النيذين التىقنيوا باجلهنياد ألننيه مل يكنين يف فنيرتة احملننية منين طرينيق إال هنيو، وكنيان األمنير قنيد اخنيتل  فخنيرج بعنيخ 
لنينيذي كنينيان حاصنينيالً يف التنظيمنينيات يف النينيداخل. تنينيابع اإلخنينيوان صنينيلتهم، فكنينيانوا اجملاهنينيدين والتىقنينيوا بشنينييوخهم وقنينيادهتم ونتيجنينية للتنينيداخل ا

مينيدون كنينيل هنينيذه األننينيواع منينين الشنينيباب املسنينيلمني النينيذين التىقنيوا باجلهنينياد خ انقطعنيني  صنينيلتهم أو تعقنينيدت أحنينيواهلم، كنينيانوا مينينيدوهنم بالوثنينيائق 
وباملنينيال النينيالزم إلخنينيراج منينين تبقنينيى ألنينين ميكنينين إخراجنينيه منينين قنينيد أنشنينيأوا هلنينيا جهنينيازاً خاصنينياً يف األردن، الالزمنينية، منينين بطاقنينيات وجنينيوازات كنينيانوا 

ساحة املعركة لضمهم للىشد املتنامي    قيادهتم، ويف الوق  الذي كنيان هلنيذا العمنيل فعنيل إجينيايب بصنيرم النظنير عنين نواينيا فاعلينيه، إذ 
ذاتنيه سنيى  العدينيد منين الكنيوادر  أنقذ الكثريين منين شنيباب اإلخنيوان املقطوعنية صنيلتهم وأجلنيأهم لنيألردن بنيدل الضنيياع، إال أننيه يف الوقني 

القتالينينينية املدربنينينية واملنفنينينيذة، والنينينيب كاننينيني  بنينينيإمرة الطليعنينينية بفعنينينيل أوامنينينير الشنينينييوم، وأثنينينير سنينينيلباً علنينينيى العمنينينيل إذ أن هنينينيؤالء اإلخنينينيوة النينينيذين أخلنينينيوا 



  

ب غنيري املنينظم مواقعهم، خلفوا وراءهم فجوات تنظيمينية خطنيرية أحياننياً يف جسنيم الطليعنية، كمنيا أن بعضنيهم قنيد اعتقنيل أثننياء عملينية اهلنيرو 
فنيدل علنيى منيا يعلنيم منين معلومنيات وقواعنيد للمجاهنيدين، وخلني  بلبلنية يف صنيفوفهم، وقنيد حصنيل مثنيل هنيذا يف مجاعنية الشنييا )أيب النصنينير 
بيانوين( النيذي عمنيد إىل سنيى  منين بقنيي منين مجاعتنيه يف النيداخل رغنيم اتفاقنيه منيع عنيدنان عقلنية علنيى االسنيتمرار ليبنيدأ بتجمينيع كياننيه هنيو 

م نينينين أشنينينير م  علنينينيى عملينينينيات سنينينيى  الشنينينيباب منينينين النينينيداخل والسنينينييما مننينينياطق حلنينيني  وإدلنينيني  والشنينينيمال )عبنينينيد اهلل اآلخنينينير، وكنينينيان منينينين أبنينينيرز 
 طنطاوي(  أبو سامي[.

 ممارسة بعض النشاطات العسكرية غير  –ثالثًا 
 المدروسة وغير المنسقة مع أهل الداخل

دين مادينينينياً يف النينينيداخل، وإنشنينينياء جهازهنينينيا العسنينينيكري بعنينينيد أن اضنينينيذت قينينينيادة اإلخنينينيوان املسنينينيلمني النينينيدوليني يف سنينينيوريا قنينينيراراً بقطنينينيع اجملاهنينيني
 املسنينيتقل مبنينيا تنينيوفر هلنينيا منينين احلجنينيم السياسنينيي والقاعنينيدة البشنينيرية، واإلمكانينينيات املادينينية املتنينيوفرة بفعنينيل املالينينيني منينين التربعنينيات اإلسنينيالمية النينيب

لعسنينيكرية الفعلينينية داخنينيل البلنينيد، لتثبنيني  تنينيدفق  بفضنينيل اهلل خ أعمنينيال اجملاهنينيدين، كنينيان مهمنينياً جنينيداً هلنينيذه القينينيادة أن تقنينيوم بنينيبعخ األعمنينيال ا
وجودها أمنيام باهنيدي الطليعنية يف النيداخل كقنيوة فاعلنية، وأمنيام قواعنيدها النيب احتشنيدت يف ا نيارج، وجلهنيم منين اجملاهنيدين النيذين خرجنيوا 

يف اجلنيوار يف من النيداخل بنينية العنيودة وهنيم حيملنيون صنيورة جنيد ناصنيعة عنين القينيادة، وكنيذل  أمنيام احللفنياء واألصنيدقاء السياسنييني السنييما 
األردن والعنينيراق، لنينيذل  قامنيني  قينينيادة اإلخنينيوان بنينيإنزال بعنينيخ الشنينيباب النينيذين كنينيانوا قنينيد خرجنينيوا خ تلقنينيوا تنينيدريباً وتوجيهنينياً يف عمنينيان وبغنينيداد.  
كان  مهمة هؤالء الشباب مركزة على حماولة بناء جيوب عسكرية خاصة بقينيادة ا نيارج واالنتقنيال لتنفينيذ بعنيخ العملينيات العسنيكرية، 

ن اإلمكانينينيات املادينينية كاننيني  وفنينيرية إال أننينيه مل يكتنيني  النجنينياح ألي منهنينيا علنينيى اإلطنينيالق، واعتقنينيل أو استشنينيهد معظنينيم النينيذين نزلنينيوا ورغنينيم أ
 و ى بعضهم فعاد مرة أخرى لألردن.

ى أما أبرز تل  احملاوالت إلثبات الوجود العسنيكري، فقنيد كانني  تلني  النيب نظمتهنيا القينيادة اإلخوانينية وال سنييما بإشنيرام سنيعيد حنيو 
( وكاننينيني  كمنينينيا يلنينينيي: 7891وعبنينينيد اهلل طنطنينينياوي، وكاننينيني  إحنينينيدى الكنينينيوارث الفاجعنينينية النينينيب قامنينيني  هبنينينيا قينينينيادة اإلخنينينيوان وكنينينيان ذلنينيني  يف )

استدع  القيادة األم الشهيد )عمر مرقة( وهو باهد قدمي وخبري يف حرب العصابات وصنياح  جتربنية سنيابقة، وُوضنيع بإمرتنيه حننيو مانية 
جلهم قد شارك بشكل أو بآخر يف األحنيداث اجلهادينية قبنيل خروجنيه خ ننيال قسنيطاً البنيأس بنيه منين  من خرية الشباب اجملاهد الذين كان

التنينينيدري  يف العنينينيراق، وأخنينينيربهتم القينينينيادة بأننينينيه وعنينينيرب صنينينيالهتا ا اصنينينية قنينينيد أّمننينيني  هلنينينيم عشنينينيرات القواعنينينيد يف النينينيداخل مبنينينيا يلنينينيزم منينينين املعنينينيدات 
دام هامنينية يف دمشنينيق، بعنينيد أن وضنينيع  اجلمينينيع مبنينين فنينييهم القائنينيد واألسنينيلىة، ورصنينيدت هلنينيم كمينينية مناسنينيبة منينين األمنينيوال للقينينيام بضنينيرب أهنيني

العسكري    إمرة رجل من اإلخوان يدعى )فاروق أبو طوق( وهو زوج ابنه الشيا عبد الفتاح أبو غدة، ومل يكنين ليمينيز هنيذا القائنيد 
ذي كنينيان مشنينيكوكاً فينينيه لنينيدى معظنينيم األعلنينيى املعنينيني منينين قبنينيل القينينيادة سنينيوى والءه التنينيام لشخصنينييات اإلخنينيوان الكالسنينييكية، هنينيذا النينيوالء النيني

 النازلني مبن فيهم عمر مرقة.
ننينيزل اجلمينينيع ومنينيع ننينيزوهلم إىل دمشنينيق أسنينيق  يف أينينيديهم وبنينيدت هلنينيم املأسنينياة واملهزلنينية الدموينينية بكنينيل أبعادهنينيا، فالقواعنينيد النينيب قينينيل أهننينينيا 

يكفنيي الننيازلني كمنيأوى؟؟؟!، أمنيا بالعشرات وأن لكل قاعد مقاتلة قاعدتا احتيال يف حنيال كشني  األوىل، كنيان عنيددها ضنيىالً يكنياد ال
من هذه املأساة وهم قلينيل فقنيد كنيان يف بعنيخ القواعنيد مخسنية أو سنيتة السالح فكان غري متوفر وغري مؤمون، وحس  رواية كل الناجني 

لهنيم ! مم( أما األهدام املقرتحة فلنيم تكنين مرصنيودة والحمنيدودة، والبرننيامج لعم1باهدين ومل يكن لديهم إال مسدس واحد من عيار )



  

!  أما القائد األعلى أبو طوق فقد كان رجنيالً غريني  األطنيوار، خطني  لعملياتنيه بننياء علنيى أحالمنيه النيب كنيان يراهنيا يف اللينيل ويعتربهنيا منين 
 وقتل معظمهم و ى بضع عشرة باهداً منهم فق . -وليس هذا من باب الدعابة فلقد كان  حقيقة عاىن منها اجملاهدون–اإلهلام 

ر مرقنينية باجملاهنينيدين والنينيذين كنينيان منينينهم بعنينيخ اإلخنينيوة املدمشنينيقيني فقنيني ، وأفهمهنينيم أهننينيم  نيني  الصنينيفر بكثنينيري وأهننينيم وهكنينيذا اجتمنينيع عمنيني
سيبدأون عماًل داوباً ليصلوا إىل الصفر، لتأمني بعخ الصالت مع مهريب األسلىة، أو عن طريق بعنيخ اإلخنيوة املتعنياونني منيع الطليعنية 

 لنازلني أغراباً عنها ... اذ.يف الداخل، ولدراسة املدينة الب كان جّل ا
وبدأ الشنيباب عملهنيم، وخنيالل فنيرتة اسنيتطاعوا أن ينيوفروا بعنيخ احتياجنياهتم، وأن ينفنيذوا بعنيخ العملينيات اهلامنية، خ بنيدأت قواعنيدهم 
ُتكش نيني  بسنينيرعة مثنينيرية للدهشنينية، وسنينيق  منينينهم عشنينيرات الشنينيهداء يف أقنينيل منينين ثالثنينية أسنينيابيع واستشنينيهد عمنينير مرقنينية منينيع مرافقنينيه عننينيدما كنينيان 

ى موعنينيد منينيع مهنينيرب السنينيالح والنينيذي كنينيان عمنينييالً للمخنينيابرات .. ومل يصنينيل لنينيألردن سنينياملاً منينينهم إال بضنينيعة عشنينير أخنينياً مبنينين فنينييهم القائنينيد علنيني
 امللهم أبو طوق.

ورغم أن هؤالء الناجني حاولوا مراراً كما حاول غريهم من املخلصني من بعخ قيادات الوس  فتح مل  هذا األمنير للتىقينيق فينيه، 
 مايزال مقفاًل بقدرة قادر؟!.إال أنه بقي و 

 وهكذا أثرت هذه العملية يف عدة مناحي: 
سنينيلبياً متامنينياً علنينيى خالينينيا )أمينينين شنينيرجبي( النينيذي كنينيان يسنينيعى إلنشنينيائها يف  نينيروم هادئنينية،  أّزمنيني  الوضنينيع يف دمشنينيق، وتركنيني  أثنينيراً  -7

، ومل يكنينين بنينيني هنينيذه اجلهنينيات الثالثنينية كنينيذل  علنينيى خالينينيا الطليعنينية النينيب نزلنيني  منينين محنينياة وحلنيني  ملتابعنينية عمنينيل خيفنيني  الوطنينيأة عنينين الشنينيمال
 املتواجدة على الساحة أي تنسيق.

انتشرت احلواجز وأجواء اإلرهاب يف دمشق وأثر هذا جداً على معنويات املواطنني بسب   اح الدولة يف تنيدمري العصنيابة كمنيا   -2
 كان يردد اإلعالم.

 الذين كان معظمهم مطلوباً للدولة.قدم  العملية للدولة صيداً مثيناً جداً من خرية اجملاهدين  -3
نشرت البلبلة وضعف  الثقة يف نفوس اجملاهدين احملتشدين وراء احلدود، وكان  مثاالً عملياً على فشنيل العمنيل العسنيكري كمنيا   -4

 كان يردد القادة السياسيون باستمرار ... اذ.
 بعنينيخ القينينياديني يف اإلخنينيوان، مل يكوننينيوا يعلمنينيون بكنينيل ومنينين احملنينيزن أن أكثنينير قواعنينيد اإلخنينيوان املسنينيلمني ومعظنينيم قينينيادات الوسنيني  وحنيني 

هنينيذه املآسنينيي فقنينيد سنينياعدت الرتبينينية الطويلنينية وأجنينيواء الثقنينية علنينيى التسنينيليم للقينينيادة، ومل تنكشنيني  خينينيول اللعبنينية حنيني  منينيا بعنينيد محنينياة املأسنينياة 
 الكربى كما سنينينينرى ...

 دور قيادة الطليعة المقاتلة في 
 (9191-9191نكسة العمل العسكري )

 
النظنينير قبنينيل النينيدخول يف هنينيذا البننينيد إىل أنننينيا نبىثنينيه السنينيتخالإل العنينيربة وتسنينيجيل األحنينيداث تارخيينينياً بكنينيل حيادينينية لإلفنينيادة منهنينيا  نلفنيني 

وتقنينينيدميها للمسنينينيلمني كمنينينيا حصنينينيل ، والنرينينينيد هننينينيا أن نقنينيني  نّقنينينياداً فقنينيني  إلخنينينيوان سنينينيبقونا علنينينيى طرينينينيق اجلهنينينياد فشنينينيقوه جبهنينينيودهم وعبنينينيدوه 
، وما كان هلم وهم املدنّيون من طلبة وعمنيال، يسنيلكون طريقنياً جهادينياً عسنيكرياً ألول منيرة، أن بأشالئهم، وأبلوا بالءهم وبذلوا وسعهم

يقوموا حبكم جتربتهم الضنيىلة بأحسنين ألنيا قنياموا بنيه واهلل أعلنيم، وكفنياهم فخنيراً أهننيم إن كنيانوا قنيد فشنيلوا يف تلني  اجلولنية يف إيصنيال العمنيل 



  

والتفنياين وروح االستشنيهاد والثبنيات، رحنيم اهلل شنيهداءنا، وفني  أسنيرانا ورزق البنياقني  للنجاح، فقنيد ضنيربوا أروع املثنيل يف الفنيداء والتضنيىية
 الثبات وحسن اإلفادة من أخطاء الطريق لتطويره.

فقد كان  نينياهتم خالصنية هلل وقلنيوهبم متجهنية إلينيه وجنيوارحهم عاملنية يف خدمنية ديننيه ونكاينية أعدائنيه، حنسنيبهم كنيذل  وال نزكنيي علنيى 
 نفساً إال وسعها، أما حنن فيجدر بنا أن نرصد أخطنياء الطرينيق وأسنيباب الفشنيل لنسنيجل مالحظاتننيا عنين النيدور اهلل أحداً وال يكل  اهلل

إىل  7818النينيذي لعبتنينينيه إدارهتنينينيم للعمنينيل العسنينينيكري واجلهنينينيادي يف وصنينينيوله يف النهاينينية للفشنينينيل يف تلنينيني  املرحلنينينية النينيب امتنينينيدت منينينين أواسنينيني  
 : وهي حس  رايتنا ومعايشتنا هلا كما يلي 7897أواخر 
 العمل دون ،ط  وبرنامج اسرتاتيجي مدروس –أواًل 

وميكنينينين القنينينيول أن كنينينيل األسنينينيباب األخنينينيرى النينينيب سنينينينتىدث عنهنينينيا ومنينينيا يتفنينينيرع عنهنينينيا منينينين أسنينينيباب هنينينيي نتيجنينينية مباشنينينيرة أو غنينينيري مباشنينينيرة هلنينينيذه 
وانتكاسنيه، وبلوغنيه هناينية حدينية  املشكلة الرئيسية، إذ أنه مل يتوفر لقينيادة العمنيل اجلهنيادي، ومننيذ أن بنيدأه منيروان رمحنيه اهلل، وحني  تراجعنيه

مل يتنينيوفر للىركنينية اجلهادينينية وعملهنينيا العسنينيكري قينينيادة ذات  –وينطبنينيق هنينيذا علنينيى كنينيال املنينيرحلتني السنينيرية والعلنينينية  7897مؤملنينية يف أواسنيني  
ية راينينيا اسنينيرتاتيجية تسنينيتيطيع إدارة العمنينيل وفنينيق ،طنيني  شنينيامل منينيدروس، قنينيائم علنينيى فهنينيم منطقنينية العمنينيل ودراسنينيتها دراسنينية جغرافينينية وسنينيكان

وسياسنينينيية باإلضنينينيافة لفهنينينيم العنينينيدو وإمكاناتنينينيه، وإمكاناتننينينيا ومعطياهتنينينيا والوسنينيني  اإلسنينينيالمي ومنينينيا ميكنينينين أن ينينينيؤثر بنينينيه أو يتنينينيأثر بفعنينينيل العمنينينيل 
اجلهنينينيادي ... اذ ولنينينيذل  مل يكنينينين يف األفنينينيق لنينينيدى قينينينيادة اجملاهنينينيدين أي تصنينينيور شنينينيامل، تقنينينيوم علنينينيى أساسنينينيه ا طنينينيول العريضنينينية  ططهنينينيم 

العتبنيار منيا قنيد ينيأ  بنيه الظنيرم منين مفاجنيآت، بنيل سنيارت األمنيور بشنيكل فطنيري وعفنيوي، علنيى النينيرغم وعملهنيم التنفينيذي آخنيذين بعنيني ا
من توفر كوادر أصبى  ذات خربة من خالل ألارستها للعمل اجلهادي، ولان كان هذا مل يبدو خطرياً وذا بال يف املرحلنية السنيرية النيب 

حينينينيث  7897ام العسنينينيكري الشنينينيامل النينينيب امتنينينيدت حنينيني  أواسنينيني  فإننينينيه كنينينيان خطنينينيرياً جنينينيداً يف مرحلنينينية الصنينينيد 7819امتنينينيدت حنينيني  هناينينينية 
 صفي  معظم اجليوب العسكرية.

فما إن بدأت املعركة مع النظام ح  أصبى  الربامج العسكرية تتخذ بشكل شبه يومي ويف معظنيم املننياطق، ولقنيد  نيص عنيدنان عقلنية 
الدولنينية حنيني  نسنينيتيطع التنينيوازن( ، هنينيذا يف الوقنيني  النينيذي  ،ططهنينيم يف تلنيني  املرحلنينية وهدفنينيه قنينيائاًل: ) كنينيان ،ططننينيا هنينيو العمنينيل علنينيى إربنينياك

 حشدت فيه الدولة كل قواها ومستشاريها الداخليني وا ارجيني إلبادة هذه الفاة ا طرية.
 الالمركزية يف إدارة العمل العسكري –ثانياً 

ملراسنينيالت النينيب كاننيني  تنينيتم بنينيني آل العمنينيل لشنينيكل ال مركنينيزي بشنينيكل تنينيام، وباسنينيتثناء بعنينيخ ا 7818فبعنينيد انفجنينيار األحنينيداث يف أواسنيني  
اجلهنينياد يف املننينياطق األخنينيرى والسنينييما يف محنينياة، وبعنينيخ الصنينيالت النينيب أقامهنينيا كنينيل منينين قنينيادة اجلهنينياد احلمنينيويني عنينيدنان عقلنينية وبعنينيخ قنينيادة 

عمنينينيل واحللبينينينيني أو الدمشنينينيقيني وكنينينيل مبفنينينيرده باملننينينياطق القريبنينينية مننينينيه كنينينيان العمنينينيل ينينينيدار بشنينينيكل ال مركنينينيزي متامنينينيا. ومل يتسنينينين لقينينينيادة موحنينينيدة لل
ن تسنينييطر علنينيى العمنينيل وتنسنينيقه بنينيني املننينياطق، ألنينيا أذهنيني  معظنينيم االنتصنينيارات هنينيدرا. وفنينيتح أالعسنينيكري والسياسنينيي واإلعالمنينيي اجلهنينيادي 

 اجملال أمام الدولة لتسرتد أنفاسها أثناء املعركة وتستلم زمام املبادرة وأن تصفي اجليوب الواحدة تلو األخرى.
بعنينينينينينيد سلسنينينينينينيلة النكبنينينينينينيات العسنينينينينينيكرية إىل عمنينينينينينيل المركنينينينينينيزي علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى األجنىنينينينينينية  إن هنينينينينينيذه الالمركزينينينينينينية  ولنينينينينيني  يف آخنينينينينينير األينينينينينينيام

داخنينينينينيل املديننينينينينية الواحنينينينينيدة، خ علنينينينينيى مسنينينينينيتوى اجملموعنينينينينيات بنينينينينيل األفنينينينينيراد فنينينينينياختل  األمنينينينينير وأصنينينينينيابته الفوضنينينينينيى وضنينينينينياع  فرصنينينينينية االسنينينينينيتفادة 
 من البطوالت الفردية اليومية.



  

 ثالثا: تصعيد األحدا  دون القدرة على ضبطها واستثمارها

ار هيبنينينينينينية الدولنينينينينينية وشخصنينينينينينيية ألثليهنينينينينينيا يف األمنينينينينينين واجلنينينينينينييش ورمنينينينينينيوز النظنينينينينينيامن وذلنينينينينيني  بعنينينينينينيد سلسنينينينينينيلة االنتصنينينينينينيارات املتسنينينينينينيارعة  منينينينينينيع اهنينينينينينيني
النينينينينيب حققهنينينينينيا اجملاهنينينينينيدون شنينينينينيعر اجملاهنينينينينيدون بنشنينينينينيوة النصنينينينينير، فأخنينينينينيذوا يطنينينينينيورون عملياتنينينينينيه ويكيلنينينينينيون الضنينينينينيربات املتالحقنينينينينية للنظنينينينينيام وأعواننينينينينيه 

ادة منينينينينين هنينينينينيذه األعمنينينينينيال واالسنينينينينيتعداد لتىمنينينينينيل ردود أفعاهلنينينينينيا مصنينينينينيعدين األحنينينينينيداث بشنينينينينيكل غنينينينينيري منينينينينيدروس ضنينينينينيمن ،طنينينينيني  شنينينينينيامل لإلفنينينينيني
علنينينينينيى مسنينينينينيتوى الدولنينينينينية والشنينينينينيع  وميكنينينينينين أن ينينينينينيدخل  نينينينيني  هنينينينينيذا البننينينينينيد الكثنينينينينيري منينينينينين األعمنينينينينيال النينينينينيب كاننينينينيني  رائعنينينينينية مبفردهنينينينينيا كعملينينينينينيات 
ولكنينينينينينين التنظنينينينينينييم اجلهنينينينينينيادي مل يكنينينينينينين علنينينينينينيى مسنينينينينينيتواها، وال علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى اإلفنينينينينينيادة منهنينينينينينيا، وال علنينينينينينيى  منينينينينينيل رد الفعنينينينينينيل اهلائنينينينينينيل النينينينينينيذي 

فتنينينينينيه عننينينينينيد النظنينينينينيام، مثنينينينينيل عملينينينينينية مدرسنينينينينية املدفعينينينينينية، فقنينينينينيد وضنينينينينيع  هنينينينينيذه العملينينينينينية الرائعنينينينينية، وضنينينينينيع  التنظنينينينينييم وهنينينينينيو يف طنينينينينيور اإلنشنينينينينياء خل
والتقنينينينينيال األنفنينينينينياس يف  نينينينينيروم صنينينينينيعبة جنينينينينيدا يف مواجهنينينينينية كنينينينينيل أجهنينينينينيزة الدولنينينينينية النينينينينيب طنينينينينيار صنينينينينيواهبا ألنينينينينيا أعنينينينينياق عملينينينينينية البننينينينينياء، ومنينينينينين هنينينينينيذا 

علنينينينينينيى اإلضنينينينينينيراب إىل مرحلنينينينينينية انفجنينينينينينير فيهنينينينينينيا بشنينينينينينيكل عفنينينينينينيوي فوضنينينينينينيوي مل إيصنينينينينينيال محنينينينينينياس الشنينينينينينيع  وتاوبنينينينينينيه عنينينينينينيرب املنشنينينينينينيورات و ريضنينينينينينيه 
 يستطع اجملاهدون معه تنظيمه وتو ي  ثورته، بل ومحايته من النكال املتالحق الذي ذه  حبماس أغل  اجلماهري.

رابعااا: توساايع التنأاايم أفقيااا دون القاادرة علااى الساايطرة عليااه وتو ي ااه 
 وصيانته

هنينينينينيدين حننينينينينيو جتنينينينينياوب الشنينينينينيع  وثورتنينينينينيه وتظنينينينينياهره وإضنينينينينيرابه، عمنينينينينيد اجملاهنينينينينيدون إىل اإلعنينينينينيالن كنينينينينيرد فعنينينينينيل غنينينينينيري منينينينينيدروس منينينينينين قينينينينينيادة اجملا
رمسينينينينينيا عنينينينينين اسنينينينينيتعدادهم لضنينينينينيم كنينينينينيل مسنينينينينيلم يرينينينينينيد اجلهنينينينينياد إىل تنظنينينينينييم اجملاهنينينينينيدين، بنينينينينيل وسنينينينينيجل عنينينينينيدنان عقلنينينينينية )فنينينينيني  اهلل أسنينينينينيره( ذلنينينينيني  

إىل االمتنينينينينينيداد األفقنينينينينينيي يف صنينينينينينيوتيا ووزع بالغنينينينينينيه علنينينينينينيى الننينينينينينياس. وكنينينينينينيذل  عمنينينينينينيدت قينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينيدين يف كنينينينينينيل املننينينينينينياطق باسنينينينينينيتثناء دمشنينينينينينيق 
صنينينينينينيفوم الشنينينينينينيع  وال سنينينينينينييما يف حلنينينينينيني  ومحنينينينينينياة، فنينينينينينيدخل مانينينينينينيات الشنينينينينينيباب وال سنينينينينينييما الينينينينينينيافعون منينينينينينينهم خصوصنينينينينينيا يف مرحلنينينينينينية منينينينينينيا بعنينينينينينيد 

املعنينينينينينينيادي بنينينينينينينيل  ق، دخلنينينينينينينيوا يف التنظنينينينينينينييم وأصنينينينينينينيبى  مهمنينينينينينينية تنظنينينينينينينييمهم وإعنينينينينينينيدادهم وتسنينينينينينينيليىهم ومحنينينينينينينيايتهم منينينينينينينين االخنينينينينينينيرتا7891آذار 
 وإدخاهلم دائرة االلتزام مهمة فوق قدرة التنظيم بكثري.وضب  غري امللتزمني منهم دينيا بشكل جيد 

فلنينينينينينينينيم يكنينينينينينينينين بقنينينينينينينينيدرة قينينينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينينينيدين حسنينينينينينينيني  إمكانياهتنينينينينينينينيا، إدخنينينينينينينينيال كوادرهنينينينينينينينيا املالحقنينينينينينينينية واملسنينينينينينينينيترتة يف املخنينينينينينينينيابذ بأسنينينينينينينينيلىتها يف 
 املعركنينينينينية، بنينينينينيل كنينينينينيان معظمهنينينينينيم ال يشنينينينينيارك يف القتنينينينينيال رمسينينينينينيا يف حنينينينينيني وقنينينينينيع القتنينينينينيال علنينينينينيى كاهنينينينينيل القنينينينينيدماء منينينينينينهم وكنينينينينيل حسنينينينيني  نشنينينينينياطه

 واندفاع قائده امليداين، فكي  بإدخال هذا اجلهاز الضخم غري املكشوم وغري املدرب يف املعركة وبشكل حمسوب ؟
إن هنينينينينيذا ال ينفنينينينينيي بنينينينينيالطبع أن بعضنينينينينيهم قنينينينينيد شنينينينينيارك فقنينينينينيد قنينينينينيام اجلهنينينينينياز الناشنينينينينيذ بأعمنينينينينيال رائعنينينينينية منينينينينين الرصنينينينينيد ومجنينينينينيع املعلومنينينينينيات ونقنينينينينيل 

 ن املكشوفون.األسلىة وكثري من األعمال الب ال يستطيعها املالحقو 
منينينينينينيع بنينينينينينيدء الفوضنينينينينينيى والرتاجنينينينينينيع وقنينينينينينيع جنينينينينينيل هنينينينينينيؤالء اجملاهنينينينينينيدين املتىمسنينينينينينيني الشنينينينينينيباب فريسنينينينينينية لالعتقنينينينينينيال العشنينينينينينيوائي والسنينينينينينيريع بفعنينينينينينيل 
البننينينينينينياء اهلرمنينينينينينيي النينينينينينيذي أنشنينينينينينيذ التنظنينينينينينييم علنينينينينينيى أساسنينينينينينيه وكنينينينينينيان كافينينينينينينيا أن يعتقنينينينينينيل واحنينينينينينيدا منينينينينينينهم لتنينينينينينيوري   العشنينينينينينيرات، وقنينينينينينيد اعتقنينينينينينيل جنينينينينينيل 

للتنظنينينينينينينينييم املسنينينينينينينينيلح ودون حماكمنينينينينينينينيات، وكنينينينينينينيان كافينينينينينينينينيا أن يعتقنينينينينينينينيل واحنينينينينينينينيدا منينينينينينينينينهم  هنينينينينينينيؤالء الشنينينينينينينينيباب وأعنينينينينينينينيدم غنينينينينينينينيالبهم لثبنينينينينينينيوت انتمنينينينينينينينيائهم
ؤالء الشنينينينينيباب وأعنينينينينيدم غنينينينينيالبهم لثبنينينينينيوت انتمنينينينينيائهم للتنظنينينينينييم املسنينينينينيلح ودون حماكمنينينينينيات، وكنينينينينيان هنينينينينيلتنينينينينيوري  العشنينينينينيرات، وقنينينينينيد اعتقنينينينينيل جنينينينينيل 
   !فيهم من مل يبل  الرابعة عشر من العمر 

قنينينينينينيدماء التصنينينينينينياهلم بالشنينينينينينيباب اجلنينينينينينيدد نتيجنينينينينينية االعرتافنينينينينينيات وقنينينينينينيد وامتنينينينينينيد أثنينينينينينير هنينينينينينيذه االعتقنينينينينينياالت ليطنينينينينينيال بعنينينينينينيخ أعضنينينينينينياء التنظنينينينينينييم ال
 استشهد آخرون يف هذه املشكلة.



  

خامسااا:فقدان قيااادة المجاهاادين لتمااام المبااادرة وعاادم قاادرتهم علااى 
 تطوير األسلوب

ولألسنينينينينينيباب ا ارجينينينينينينية أيضنينينينينينيا فقنينينينينينيدت قينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينيدين زمنينينينينينيام املبنينينينينينيادرة منينينينينينيع حلنينينينينينيول الشنينينينينينيهر التاسنينينينينينيع منينينينينينين عنينينينينينيام  قنتيجنينينينينينية ملنينينينينينيا سنينينينينينيب
نينينينينينيني ومل تسنينينينينينيتطع قينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينيدين التغلنينينينينيني  علنينينينينينيى سنينينينينينيلبيات طريقنينينينينينية 7897، واسنينينينينينيتمر ذلنينينينينيني  حنينينينينيني  صنينينينينينيّفى العمنينينينينينيل يف أواسنينينينينيني  7891

العمنينينينينينينيل يف حنينينينينينينيرب املنينينينينينينيدن واملخنينينينينينينيابذ واملواعينينينينينينينيد )التقليدينينينينينينينية( والنينينينينينينيب أتنينينينينينيني  مثارهنينينينينينينيا واسنينينينينينينيتهلك  وأصنينينينينينينيبى  معروفنينينينينينينية ألجهنينينينينينينيزة األمنينينينينينينين 
فرصنينينينينية للنظنينينينينيام وأجهزتنينينينينيه يف فهنينينينينيم الطريقنينينينينية والتصنينينينينيدي هلنينينينينيا واجلنينينينينييش، بنينينينينيل اسنينينينينيتمر العمنينينينينيل علنينينينينيى نفنينينينينيس النينينينينيوترية املسنينينينينيتهلكة ألنينينينينيا أعطنينينينينيى ال

 اهدين بل والخرتاقات معادية خطرية يف بعخ األحيان.وإجياد شروم يف عمل اجمل
 ولع  هذا دورا مهما يف خسائر جسيمة أدت مع باقي األسباب لتل  النتيجة املؤسفة.

  والأة الكو  
أوجهنينينينينينيا مبقتضنينينينينينيى الصنينينينينينيدام العلنينينينينيني  واملفتنينينينينينيوح واملوسنينينينينينيع، بنينينينينينيدت هنينينينينينيذه أننينينينينينيه يف الوقنينينينينيني  النينينينينينيذي بلغنينينينينيني  فينينينينينينيه األزمنينينينينينية أشنينينينينينيدها واحلنينينينينينيرب 

املقاتنينينينينينيل النينينينينينيذي بنينينينينينيدأ أثرهنينينينينينيا يشنينينينينينيتد علنينينينينينيى بنينينينينينيرى العمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي العسنينينينينينيكري. ورغنينينينينينيم ذلنينينينينيني  واحلنينينينينينيق يقنينينينينينيال فقنينينينينينيد اسنينينينينينيتطاع  قينينينينينينيادة 
ال اجملاهنينينينينينيدين يف كثنينينينينينيري منينينينينينين األحينينينينينينيان أن تسنينينينينينيرتد أنفاسنينينينينينيها، واسنينينينينينيتطاع  أن  قنينينينينينيق شنينينينينينيياا منينينينينينين شنينينينينينيعارها )البننينينينينينياء منينينينينينين خنينينينينينيالل املعركنينينينينينية( إ

أننينينينينينيه يف اللىظنينينينينينيات احلرجنينينينينينية ومنينينينينينيع ارتفنينينينينينياع تكنينينينينينيالي  اجلهنينينينينينياد والثنينينينينينيورة توقنينينينينيني  اإلمنينينينينينيداد املنينينينينينيا  منينينينينينين جهنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان ولعنينينينينيني  تنينينينينينيدخلهم يف 
األحنينينينينينينيداث دورا سنينينينينينينيلبيا، فوقعنينينينينينيني  سلسنينينينينينينيلة منينينينينينينين االستشنينينينينينينيهادات الكثنينينينينينينيرية طالنينينينينينيني  املانينينينينينينيات لعنينينينينينينيدم تنينينينينينينيوفر املنينينينينينينيأوى والنينينينينينينيذخرية والسنينينينينينينيالح 

ا وانكفنينينينينينينياء هنينينينينينينيري اهلنينينينينينينيش للتنظنينينينينينينييم ، وجنينينينينينينياء عنفنينينينينينينيوان السنينينينينينينيلطة وشنينينينينينينيدة قمعفنينينينينينينيزاد هنينينينينينينيذا أمنينينينينينينيرا  البننينينينينينينياء العسنينينينينينينيك ،الكنينينينينينينيايف بفعنينينينينينينيل الفاقنينينينينينينية
الشنينينينينينيع  ووقوعنينينينينينيه يف فنينينينينينيا اإلرهنينينينينينياب النفسنينينينينينيي لتجتمنينينينينينيع كنينينينينينيل هنينينينينينيذه العوامنينينينينينيل الداخلينينينينينينية وا ارجينينينينينينية ولرتسنينينينينينيم النتيجنينينينينينية احلتمينينينينينينية ولتنينينينينينيدخل 

لقولنينينينينيه تعنينينينينياىل: قأمل،  حركنينينينينية اجلهنينينينينياد بداينينينينينية مرحلنينينينينية احملننينينينينية، النينينينينيب سنينينينينينها اهلل تعنينينينينياىل لدعاتنينينينينيه متيينينينينينيزا للصنينينينيني  ومتىيصنينينينينيا للمنينينينينيؤمنني مصنينينينينيداقا
أحسنينينينينيني  الننينينينينينياس أن يرتكنينينينينينيوا ان يقولنينينينينينيوا آمننينينينينينيا وهنينينينينينيم ال يفتننينينينينينيون، ولقنينينينينينيد فتننينينينينينيا النينينينينينيذين منينينينينينين قنينينينينينيبلهم فلنينينينينينييعلمن اهلل النينينينينينيذين صنينينينينينيدقوا ولنينينينينينييعلمن 

. ولقولنينينينينينينيه تعنينينينينينينياىل: قوال تقولنينينينينينينيوا ملنينينينينينينين يقتنينينينينينينيل يف سنينينينينينينيبيل اهلل أمنينينينينينينيوات بنينينينينينينيل أحينينينينينينينياء ولكنينينينينينينين ال تشنينينينينينينيعرون،  2-7الكنينينينينينينياذبني  العنكبنينينينينينينيوت 
واجلنينينينينيوع ونقنينينينينيص منينينينينين األمنينينينينينيوال واألنفنينينينينيس والثمنينينينينيرات وبشنينينينينير الصنينينينينينيابرين، النينينينينيذين إذا أصنينينينينيابتهم مصنينينينينينييبة  منينينينينين ا نينينينينينيوم يءولنبلنينينينينيونكم بشنينينينيني
بنينينينينينينياده وليىقنينينينينينينيق مصنينينينينينينيلىتهم ع. وهنينينينينينينيذه سنينينينينينينينة اهلل يف خلقنينينينينينينيه واملنينينينينينينيؤمنني منينينينينينينين 751-754ننينينينينينينيا إلينينينينينينينيه راجعنينينينينينينيون  البقنينينينينينينيرة إقنينينينينينينيالوا إننينينينينينينيا هلل و 

 وفالحهم وصدق اهلل العظيم.

 الاوفااق:

دهور العمنينينينينيل العسنينينينينيكري والفاقنينينينينية القاتلنينينينينية النينينينينيب وقنينينينينيع فيهنينينينينيا هنينينينينيو وأنصنينينينينياره، كنينينينينيان قبنينينينينيل خنينينينينيروج عنينينينينيدنان عقلنينينينينية منينينينينين النينينينينيداخل بفعنينينينينيل تنينينينيني
عنينينينينيدد منينينينينين املوفنينينينينيدين منينينينينين الطليعنينينينينية قنينينينينيد خنينينينينيرج لنينينينينيألردن يف حماولنينينينينية إلقننينينينينياع اإلخنينينينينيوان بننينينينينيوع منينينينينين التنسنينينينينييق ودعنينينينينيم املعركنينينينينية. ومل تكنينينينينين تلنينينينيني  

 احملاوالت على أ ية تذكر إىل أن أجلذ عدنان عقلة للخروج إليهم بغر  التفاهم.
وجنينينينيه كنينينينيان بعنينينينيخ منينينينين أنصنينينينياره قنينينينيد شنينينينيكلوا تكنينينينيتال خاصنينينينيا هبنينينينيم وباسنينينينيم تنظنينينينييمهم )الطليعنينينينية املقاتلنينينينية(كما كاننينينيني  غريهنينينينيا وقبينينينينيل خر 

أتبنينينينينينينياع -منينينينينينين التجمعنينينينينينيات قنينينينينينينيد تبلنينينينينينيورت وعلنينينينينينيى رأسنينينينينينينيها التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  لإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني، واإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني تنظنينينينينينييم دمشنينينينينينيق 
وين الصنينينينينينيغرية ومنينينينينينيا أنشنينينينينينيذ منينينينينينين ا نينينينينينياد بينهنينينينينينيا وبنينينينينينيني بعنينينينينينيخ اجلماعنينينينينينيات األخنينينينينينيرى وأبرزهنينينينينينيا مجاعنينينينينينية أبنينينينينينيو النصنينينينينينير بينينينينينينيان -عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار

العلمنينينينينياء باسنينينينينينيم اجلبهنينينينينينية، ومجاعنينينينينينية سنينينينينينيرور..اذ فلمنينينينينينيا خنينينينينينيرج عنينينينينينيدنان عقلنينينينينية كاننينينينينيني  مجاعتنينينينينينيه متكتلنينينينينينية يف تنظنينينينينينييم خنينينينينينياإل، هلنينينينينينيم عالقنينينينينينيتهم 



  

ا اصنينينينينينية منينينينينينيع العنينينينينينيراق واألردن وسنينينينينينيواها كتنظنينينينينينييم مسنينينينينينيتقل، فنينينينينينيرتأس ذلنينينينينيني  التنظنينينينينينييم فنينينينينينيور خروجنينينينينينيه وكاننينينينينيني  مشنينينينينينيكلة وجنينينينينينيود تكنينينينينينيتالت 
وعلنينينينينيى رأسنينينينينيها ننينينينينيزاع اإلخنينينينينيوان والطليعنينينينينية قنينينينينيد غنينينينينيدت أمنينينينينيرا واقعنينينينينيا معروفنينينينينيا حنينينينيني  منينينينينين صنينينينينيغار الشنينينينينيباب، وغنينينينينيدت أكنينينينينيرب  ونزاعنينينينينيات بينهنينينينينيا،

مشنينينينينيكلة نفسنينينينينيية يعنينينينينياين منهنينينينينيا ،تلنينينينيني  اجملاهنينينينينيدين الشنينينينينيباب علنينينينينيى اخنينينينينيتالم انتمنينينينينياآهتم التنظيمينينينينينية، وكنينينينينيان معظمهنينينينينيم منينينينينين النينينينينيذين كنينينينينيانوا 
اخل وارتبطنينينينينينينيوا بعنينينينينينينيد خنينينينينينينيروجهم بتنظنينينينينينينييم اإلخنينينينينينينيوان قنينينينينينينيد عملنينينينينينينيوا يف العمنينينينينينينيل العسنينينينينينينيكري اجلهنينينينينينينيادي معنينينينينينينيا  نينينينينينيني  قينينينينينينينيادة الطليعنينينينينينينية يف النينينينينينينيد

ل وكنينينينيان منينينينينهم منينينينين لنينينينيه سنينينينيابق قنينينينيدم يف اإلخنينينينيوان قبنينينينيل عملنينينينيه اجلهنينينينيادي منينينينيع بنينينينياملسنينينينيلمني النينينينيذين آووهنينينينيم ودربنينينينيوهم وأصنينينينيبىوا هلنينينينيم قينينينينيادة، 
الطليعنينينينينينية وأصنينينينينينيبى  عودتنينينينينينيه لتنظيمنينينينينينيه السنينينينينينيابق أمنينينينينينيرا عادينينينينينينيا منينينينينينيع حننينينينينينيني وتعنينينينينينياط  وحنينينينينيني  إلخواننينينينينينيه يف السنينينينينينيالح ألنينينينينينين شنينينينينينيكلوا تكتنينينينينينيل 

ن يف قواعنينينينينيد اإلخنينينينينيوان عناصنينينينينير إخوانينينينينينية كاننينينينيني  قنينينينينيد خرجنينينينيني  مننينينينينيذ البداينينينينينية ومل تشنينينينينيارك يف العمنينينينينيل العسنينينينينيكري، وكنينينينينيان يف الطليعنينينينينية وكنينينينينيا
صنينينينينينينينيفوم الطليعنينينينينينينينية وكنينينينينينينينيذل  اإلخنينينينينينينينيوان اجملاهنينينينينينينينيدين مل تكنينينينينينينينين هلنينينينينينينينيم أينينينينينينينينية سنينينينينينينينيابقة تنظنينينينينينينينييم إخوانية...وهكنينينينينينينينيذا كنينينينينينينينيان الوضنينينينينينينينيع التنظيمنينينينينينينينيي 

د معقنينينينينيدا ومتشنينينينينينيابكا، وكنينينينينينيان حلنينينينينيم الوفنينينينينينياق ينينينينينينيراود والنفسنينينينينيي للشنينينينينينيباب يف ،تلنينينينينيني  اجلماعنينينينينيات وال سنينينينينينييما منينينينينينين شنينينينينيارك منينينينينينينهم يف اجلهنينينينينينيا
 نفوس اجلميع ملا له من أصول إسالمية هي أصول ديننا، وملا له من أثر يف إراحة النفسوس والضمائر.

( أصنينينينينينيبح الوفنينينينينينياق حنينينينينينيديث السنينينينينينياعة يف ،تلنينينينينيني  القواعنينينينينينيد وعلنينينينينينيى  7897للعنينينينينينيراق يف )-عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية-ومننينينينينينيذ خنينينينينينيروج أيب عمنينينينينينيار 
ار وكنينينينيان صنينينينيغريا نسنينينينيبيا وكاننينينيني  لنينينينيه قيادتنينينينيه ا اصنينينينية املرتبطنينينينية بعصنينينينيام يف ا نينينينيارج وكنينينينيان منينينينينهم منينينينين كافنينينينية املسنينينينيتويات، أمنينينينيا تنظنينينينييم العطنينينيني

قنينينينينينيام بعمنينينينينينيل جهنينينينينينيادي أيضنينينينينينيا منينينينينينيع طليعنينينينينينية دمشنينينينينينيق خ خنينينينينينيرج والتىنينينينينينيق بقينينينينينينيادة تنظيمنينينينينينيه األصنينينينينينيلي فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد. وهكنينينينينينيذا تقامسنينينينينيني  هنينينينينينيذه 
ن املهنينينينينينينينياجرين واملتضنينينينينينينينيررين الطليعنينينينينينينينية( تقامسنينينينينينينيني  مجنينينينينينينينيوع املهنينينينينينينينياجرين والوافنينينينينينينينيدين منينينينينينينيني-مجاعنينينينينينينينية دمشنينينينينينينينيق-التنظيمنينينينينينينينيات النينينينينينينينيثالث )اإلخنينينينينينينينيوان

وكاننينينينيني  حصنينينينينية األسنينينينينيد منينينينينين أعنينينينينيداد الشنينينينينيباب فيهنينينينينيا منينينينينين نصنينينينينيي  اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني النينينينينيدوليني، نظنينينينينيرا لطنينينينينيول الفنينينينينيرتة النينينينينيب بقنينينينينيوا فيهنينينينينيا 
يسنينينينينينيتقبلون الننينينينينينياس، واإلمكانينينينينينينيات املادينينينينينينية اهلائلنينينينينينية النينينينينينيب صنينينينينينيرف  علنينينينينينيى تنظنينينينينينييمهم وإنشنينينينينينياء املؤسسنينينينينينيات الالزمنينينينينينية  نينينينينينيدمتهم و نينينينينينيويلهم  

به عسنينينينينيكرية، حينينينينينيث ُوز ع األفنينينينينيراد حسنينينينيني  البننينينينينياء املركنينينينينيزي بننينينينينياء علنينينينينيى االنتمنينينينينياء للمىافظات...وهكنينينينينينيذا جلماعنينينينينية منظمنينينينينية سياسنينينينينيية شنينينينيني
دخلنينينيني  قينينينينيادات الطليعنينينينينية واإلخنينينينيوان ومجاعنينينينية دمشنينينينينيق مسنينينينيرية احلنينينينينيوار منينينينين أجنينينينيل الوفنينينينينياق وابتنينينينيدأ القنينينينيادة سلسنينينينينيلة املنينينينيؤمترات واجللسنينينينينيات، 

يف سنينينينينينيرد الوفنينينينينينياق النينينينينينيذي مل يعمنينينينينينير طنينينينينينيويال والنينينينينينيذي وهللنينينينينيني  القواعنينينينينينيد وكنينينينينينيربت منتظنينينينينينيرة منينينينينينييالد هنينينينينينيذا احلنينينينينينيدث السنينينينينينيعيد، وقبنينينينينينيل النينينينينينيدخول 
 ولد شبه مي  نسجل عدة أمور هامة:

إن باهنينينينينيدي الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية وعلنينينينينيى رأسنينينينينينيهم عنينينينينيدنان عقلنينينينينية دخلنينينينينيوا الوفنينينينينياق عنينينينينينين حاجنينينينينية مادينينينينينية لوالهنينينينينيا منينينينينيادخلوه، فضنينينينينينيال  أ ال 
ن وال يكننينينينينينيون هلنينينينينينيم احلنينينينينيني ، عنينينينينينين أن معظنينينينينينيم قواعنينينينينينيدهم وسنينينينينينيائر قينينينينينينياداهتم مبنينينينينينين فنينينينينينييهم أبنينينينينينيو عمنينينينينينيار وزمنينينينينينيالاه ال يثقنينينينينينيون بقينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوا

فكنينينينينينيان دخنينينينينينيوهلم الوفنينينينينينياق -كمنينينينينينيا منينينينينينيرّ -ويعتنينينينينينيربوهنم قينينينينينينيادة عنينينينينينياجزة فنينينينينينيارّة ذات منينينينينينيا  ملطنينينينينينيا بعرقلنينينينينينية مسنينينينينينيرية اجلهنينينينينينياد مننينينينينينيذ أينينينينينينيام منينينينينينيروان 
حماولنينينينينية منينينينينينهم إلدخنينينينينيال اإلمكانينينينينينيات املادينينينينينية اهلائلنينينينينية النينينينينيب تنينينينينيوافرت لإلخنينينينينيوان بفعنينينينينيل جهنينينينينياد الطليعنينينينينية، وحماولنينينينينية حلمنينينينينيل اإلخنينينينينيوان علنينينينينيى 

الشنينينينينينيباب النينينينينينيذين تكدسنينينينينينيوا  نينينينينيني  قينينينينينينيادهتم وبالتأيينينينينينينيد السياسنينينينينينيي واإلعالمنينينينينينيي المتنينينينينينيداداهتم الدولينينينينينينية آملنينينينينينيني أن دخنينينينينينيول املعركنينينينينينية مبانينينينينينيات 
تكنينينينينينيون أجنينينينينينيواء املعركنينينينينينية، وعنينينينينينيداء أسنينينينينينيد النصنينينينينينيريي قنينينينينينيد دفنينينينينينيع اإلخنينينينينينيوان حلمينينينينينينية للقتنينينينينينيال وللقناعنينينينينينية بنينينينينينيه، ومل يكنينينينينينين للطليعنينينينينينية شنينينينينينيرل علنينينينينينيى 

 الوفاق سوى العودة للساحة وتسلم عدنان عقلة املسؤولية العسكرية.
منينينينينينينيا أحسنينينينينينينيوا أن اإلخنينينينينينينيوان يعطنينينينينينينيوهنم ذلنينينينينينيني  دخلنينينينينينينيوا الوفنينينينينينينياق بنينينينينينينيإخالإل، وبقلنينينينينينينيوب بيضنينينينينينينياء وخنينينينينينينيرج عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية منينينينينينينيع قينينينينينينينيادات فل

 اإلخوان يف جوالت ،تلفة مصرحا حبرصه على الوفاق وبفرحه فيه وبتوعده لكل من يريد به سوءا.



  

ة السياسنينينينينيية الكثنينينينينيرية النينينينينيب قامنينينينيني  إن قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان النينينينينيدوليني نظنينينينينيرت للوفنينينينينياق، كعمنينينينينيل ضنينينينينيمن سلسنينينينينيلة أعماهلنينينينينيا التنظيمينينينينيني ث  جللللل  
هبنينينينينينينيا يف ا نينينينينينينيارج لوضنينينينينينينيع ينينينينينينينيدها علنينينينينينينيى كنينينينينينينيل خينينينينينينينيول الثنينينينينينينيورة اجلهادينينينينينينينية النينينينينينينيب امتنينينينينينينيدت وأصنينينينينينينيبى  ذات مسنينينينينينيني  إقليمنينينينينينينيي وعنينينينينينينياملي هنينينينينينينيام، 
فتصنينينينينينيرف  تصنينينينينينيرفا فوقينينينينينينيا ودبلوماسنينينينينينييا مدروسنينينينينينيا كنينينينينينيان الغنينينينينينير  مننينينينينينيه إذابنينينينينينية منينينينينينين تبقنينينينينينيى منينينينينينين التنظيمنينينينينينيات األخنينينينينينيرى يف تنظيمهنينينينينينيا وتوزينينينينينينيع  

لنينينينينينيب تعنينينينينينيد عنينينينينينيرب بنينينينينينيرامج النينينينينينيدورات التدريبينينينينينينية ومحنينينينينينيالت التوجينينينينينينيه، وملنينينينينينيا كاننينينينينيني  قنينينينينينيد متلكنينينينينيني  األسنينينينينينيباب كوادرهنينينينينينيا بنينينينينينيني كنينينينينينيوادر اإلخنينينينينينيوان ا
املادينينينينينينينينية وفهمنينينينينينينيني  متامنينينينينينينينيا حاجنينينينينينينينية التنظيمنينينينينينينينيات األخنينينينينينينينيرى هلنينينينينينينينيا، سنينينينينينينينيارت واثقنينينينينينينينية يف ،ططهنينينينينينينينيا االسنينينينينينينينيتيعايب مسنينينينينينينينيتغلة صنينينينينينينينيفاء أيب عمنينينينينينينينيار 

 واندفاعه حنو الوحدة لإلسراع بعودته للداخل مع أكرب كمية من اجملاهدين . 
رصنينينينينيني  علنينينينينينيى احلصنينينينينينيول علنينينينينينيى تصنينينينينينيرحيات مسنينينينينينيجلة أليب عمنينينينينينيار و،تلنينينينينيني  الشخصنينينينينينييات املهمنينينينينينية يف صنينينينينينيفه وصنينينينينيني  غنينينينينينيريه لنينينينينينيذل  ح

 على أن الوفاق قد  ، وعلى أن من خيرج منه خيرج بشخصه فق  وليس جبماعته.
 وقد استغل  قيادة اإلخوان هذه اجلملة املفيدة أحسن استغالل فيما بعد.

منينينينينينيا مسنينينينينينيي بتنظنينينينينينييم دمشنينينينينينيق فقنينينينينينيد كنينينينينينيانوا أقنينينينينينيل األطنينينينينينيرام فعنينينينينينيال وانفعنينينينينينياال يف األحنينينينينينيداث، بالنسنينينينينينيبة ألتبنينينينينينياع عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار أو  ث ل لللللل  
ودخلنينينينيوا الوفنينينينينياق مؤينينينينينيدين لطنينينينينيرم الطليعنينينينينية عمومنينينينينيا نظنينينينينيرا ملشنينينينينياكلهم التارخيينينينينينية منينينينينيع التنظنينينينينييم النينينينينيدو  وانشنينينينينيقاقهم الشنينينينينيهري. وعلنينينينينيى النينينينينيرغم 

ننينينينينينيذ قينينينينينينيامهم وأسنينينينينينيدى هلنينينينينينيم النصنينينينينينيح للمجاهنينينينينينيدين م يينينينينينينيداً أمنينينينينينين أن عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار نفسنينينينينينيه قنينينينينينيد قنينينينينينيام حبملنينينينينينية إعالمينينينينينينية واسنينينينينينيعة يف أوربنينينينينينيا ت
( رجنينينينيع يف إعالمنينينينيه بعنينينينيد فنينينينيرتة وجينينينينيزة إىل القنينينينيول بعنينينينيدم 4-وبعنينينينيخ النينينينيدعم املنينينينيادي بنينينينيل وذهنينينيني  لتبنينينيني  العمنينينينيل اجلهنينينينيادي تقريبنينينينيا )وثيقنينينينية 

قناعتنينينينينينيه بنينينينينينيا   العسنينينينينينيكري اجلهنينينينينينيادي املسنينينينينينيلح، وبقناعتنينينينينينيه بالعمنينينينينينيل النينينينينينيدعوي وأجنينينينينينيواء الدميوقراطينينينينينينية الربملانينينينينينينية.. اذ ألنينينينينينيا هنينينينينينيو معنينينينينينيروم 
باعنينينينينينيه بنينينينينينيني مؤينينينينينينيد لالسنينينينينينيتمرار يف الوفنينينينينينياق، ومؤينينينينينينيد للخنينينينينينيروج عننينينينينينيه، وانسنينينينينينيى  عصنينينينينينيام تفنينينينينينيرتة وجينينينينينينيزة حنينينينينيني  انقسنينينينينينيم أ عننينينينينينيه، ومل متنينينينينينيخ

العطنينينينينيار نفسنينينينينيه منينينينينين عملينينينينينية الوفنينينينينياق بعنينينينينيد فنينينينينيرتة والسنينينينينييما بعنينينينينيد انتشنينينينينيار أخبنينينينينيار التىنينينينينيال  النينينينينيوط ، وتنينينينينيابع جنينينينينيزء منينينينينين أتباعنينينينينيه البقنينينينينياء فينينينينينيه 
 العام اجلديد لقيادة الوفاق.مبن فيهم أبرز قادته الدكتور حسن اهلويدي الذي أصبح املراق  

(: إ نينينينينيوذج عنينينينينين بعنينينينينيخ بياننينينينينيات عصنينينينينيام العطنينينينينيار حنينينينينيول الثنينينينينيورة اجلهادينينينينينية املسنينينينينيلىة النينينينينيب مل يكنينينينينين جلماعتنينينينينيه عالقنينينينينية هبنينينينينيا، 4الوثيقنينينينينية)
ويلفنينينينينيني  االنتبنينينينينينياه تسنينينينينينيميته نفسنينينينينينيه رئيسنينينينينينيا لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني وبعنينينينينينيخ االصنينينينينينيطالحات: أننينينينينينيا أدعو...إنننينينينينينيا نناضنينينينينينيل يف احلاضنينينينينينير...إن  

..اذ. وجينينينينينينينيدر بالنينينينينينينيذكر أن هنينينينينينينيذه النمنينينينينينينياذج منينينينينينينين البياننينينينينينينيات كاننينينينينينيني  يف مرحلنينينينينينينية قمنينينينينينينية االنتصنينينينينينينيارات اجلهادينينينينينينينية أطلنينينينينينيني  إيصنينينينينينينيال كلمنينينينينينينيا .
 حيث سارع العطار ومجاعته إىل نفي عالقتهم باجلهاد املسلح فيما بعد، بعد االنتكاسات اجلهادية كما هو معروم...

 بسم اهلل الرمحن الرحيم.
 يا شعبنا املؤمن األيب

لنينينينينيتعلم حنينينينينيق العلنينينينينيم بأنننينينينينيا علنينينينينيى منينينينينيدار سنينينينينينوات حياتننينينينينيا وجهادننينينينينيا الطوينينينينينيل يف سنينينينينيوريا وخارجهنينينينينيا مل نطلنينينينيني  إن أجيالنينينينيني  املتالحقنينينينينية 
ألنفسنينينينينينا نفعنينينينينيا، ومل  نينينينينيش يف القينينينينينيام بواجبننينينينينيا ضنينينينينيررا وال خطنينينينينيرا ومل نسنينينينينيك  علنينينينينيى باطنينينينينيل وال  لنينينينينيم، ومل تنينينينينينم أعينننينينينينيا قنينينينينيذ عنينينينينين مأسنينينينينياب  

كمنينينينينينيا ناضنينينينينينيلنا يف املاضنينينينينينيي -ننينينينينينيا نناضنينينينينينيل اآلن يف احلاضنينينينينينيروإن …األليمنينينينينينية املدينينينينينينيدة يف  نينينينينينيل احلكنينينينينينيم النينينينينينيدكتاتوري الطنينينينينينيائفي الغاشنينينينينينيم اآلخ
لرفنينينينينينيع الظلنينينينينينيم والعبودينينينينينينية عنينينينينينين أبنائنينينينينيني  مجيعنينينينينينيا دون متيينينينينينينيز وتنينينينينينيوفري العدالنينينينينينية واحلرينينينينينينية والكرامنينينينينينية ألبنائنينينينينيني  مجيعنينينينينينيا دون متيينينينينينينيز، وإطنينينينينينيالق -

 …إرادت  املقيدة وطاقات  املهدرة لتىقيق أهداف  وآمال  الكربى
 يا شعبنا املؤمن األيبّ 



  

وقفنينينينينية حامسنينينينينية تنقنينينينينيذ النينينينينيبالد والعبنينينينينياد منينينينينين -كمنينينينينيا عودتننينينينينيا-يف هنينينينينيذه الظنينينينينيروم املصنينينينينيريية ا طنينينينينيرية أن تقنينينينيني  معننينينينينيا إننينينينيني  أطلنينينينيني  إلينينينينيني  
احلكنينينينيم النينينينيدكتاتوري الطنينينينيائفي العمينينينينيل، ومنينينينين إجرامنينينينيه املسنينينينيتمر النينينينيذي جتنينينينياوز كنينينينيل حنينينينيد منينينينين احلنينينينيدود ومنينينينين ،ططاتنينينينيه اآلمثنينينينية النينينينيب تربطننينينينيا 

 زيد من العبودية واالهنيار والدمار.دون إرادتنا بالشرق أو الغرب، وتسري بنا يوما بعد يوم إىل م
 إن  أطل  إلي  كخطوة مبدئية أوىل يف سلسلة خطواتنا املتتابعة إىل النصر وا الإل إن شاء اهلل:

  ،عنينينينينينيزل احلكنينينينينينيم النينينينينينيدكتاتوري الطنينينينينينيائفي ومنينينينينينين يوالينينينينينينيه منينينينينينين الشنينينينينينييوعيني واالنتهنينينينينينيازيني داخلينينينينينينيا وخارجينينينينينينيا إىل أبعنينينينينينيد حنينينينينينيد
 ياسي والقمعي مهما كان  الظروم.وعدم التعاون معه بتابا يف اجملال الس

  االسنينينينينينينينيتعداد املنينينينينينينينيادي والنفسنينينينينينينينيي ملواجهنينينينينينينينية شنينينينينينينينياملة علنينينينينينينينيى الصنينينينينينينينيعيد الشنينينينينينينينيع  باالضنينينينينينينينيرابات واملظنينينينينينينينياهرات والعصنينينينينينينينييان
 ل  ألا تدعو إليه الضرورة واملصلىة ..عندما تصدر بذل  التعليمات.ذاملدين، وغري 

  الشنينينينينينينيع  وتنينينينينينينيوفري أسنينينينينينينيباب تصنينينينينينينياعده تكنينينينينينينيوين جلنينينينينينينيان وطنينينينينينينينية يف ،تلنينينينينينيني  املنينينينينينينيدن والقنينينينينينينيرى واألحينينينينينينينياء لتنظنينينينينينينييم نضنينينينينينينيال
 اية مصاحلهم يف ،تل  املراحل والظروم.عواستمراره، ومحاية املواطنني وتأمني حاجاهتم األساسية، ور 

 .إيصال كلما  هذه وغريها إىل كل مواطن شري  وإىل كل بي  حّر يف ،تل  أحناء البالد 
إعنينينينينيالن بنينينينينينيرائتهم منينينينينينين احلكنينينينينيم النينينينينينيدكتاتوري الطنينينينينينيائفي القنينينينينينيائم، كمنينينينينيا أطلنينينينينيني  بشنينينينينينيكل خنينينينينياإل إىل مواطنيننينينينينينيا العلنينينينينينيويني أن يبنينينينينينيادروا إىل 

وشنينينينينينينيجبهم لنينينينينينينيه وجلرائمنينينينينينينيه املريعنينينينينينينية النينينينينينينيب حيّملهنينينينينينينيم مسنينينينينينينيؤليتها أمنينينينينينينيام الشنينينينينينينيع  والتنينينينينينينياريا وأمنينينينينينينيام اهلل عنينينينينينينيز وجنينينينينينينيل، وأن يعلننينينينينينينيوا بشنينينينينينينيجاعة 
ة غينينينينينينينيان والفسنينينينينينينياد وا ياننينينينينينينيطوصنينينينينينينيراحة ووضنينينينينينينيوح منينينينينينينيوقفهم النهنينينينينينينيائي الكامنينينينينينينيل منينينينينينينيع الشنينينينينينينيع  يف نضنينينينينينينياله املشنينينينينينينيروع ضنينينينينينينيد الدكتاتورينينينينينينينية وال

التطنينينينينينينينيابق الكامنينينينينينينينيل بنينينينينينينينيني  -حسنينينينينينينيني  الظنينينينينينينينيواهر والوقنينينينينينينينيائع-واإلجنينينينينينينينيرام.. حنينينينينينينيني  ال يسنينينينينينينينيتمر التبنينينينينينينينياس األمنينينينينينينينيور، وال يسنينينينينينينينيتقّر يف األذهنينينينينينينينيان 
الطائفنينينينينينينية العلوينينينينينينينية واحلكنينينينينينينيم النينينينينينينيدكتاتوري الطنينينينينينينيائفي.. ألنينينينينينينيا ميكنينينينينينينين أن يكنينينينينينينيون لنينينينينينينيه يف احلاضنينينينينينينير واملسنينينينينينينيتقبل أوخنينينينينينينيم العواقنينينينينينيني . وجينينينينينينيني  أن 

النينينينينينينيدكتاتوري الطنينينينينينيائفي اإلجرامنينينينينينينيي العمينينينينينينيل يف التنكينينينينينينينيل بالشنينينينينينينيع   يكنينينينينينيون واضنينينينينينينيىا كنينينينينينيل الوضنينينينينينينيوح لكنينينينينينيل منينينينينينينين يتعنينينينينينياونون منينينينينينينيع احلكنينينينينينيم
مهمنينينينينيا كنينينينينيان -وانتهنينينينينياك حرمنينينينينية قائنينينينينيده وقيمنينينينينيه، ووأد حرياتنينينينينيه وكرامتنينينينينيه وقتنينينينينيل خنينينينينيرية رجالنينينينينيه وأبنائنينينينينيه .. جينينينينيني  أن يكنينينينينيون واضنينينينينيىا هلنينينينينيؤالء 

سنينينينينينيوله أهننينينينينينيم سيىاسنينينينينينيبون أدق حسنينينينينينياب علنينينينينينيى خينينينينينينيانتهم هلل ور  -إن مل يثوبنينينينينينيوا عنينينينينينياجال لرشنينينينينينيدهم وواجنينينينينينيبهم -كنينينينينينيل الوضنينينينينينيوح  -شنينينينينينيأهنم
 واملؤمنني، وعلى جرائمهم النكراء حبق األمة والبالد.

 يا شعبنا املؤمن األيبّ 
إن ثورتنينينينيني  اإلسنينينينينيالمية األصنينينينينييلة املنبثقنينينينينية منينينينينين عقائنينينينينيدك وقيمنينينينيني ، ومنينينينينين آالمنينينينيني  وآمالنينينينيني ، ومنينينينينين حلمنينينينيني  ودمنينينينيني  وفلنينينينينيذات كبنينينينينيدك، 

يف هنينينينينينينيذه الظنينينينينينينيروم املصنينينينينينينيريية  رصنينينينينينينييدك التنينينينينينينيارخيي الغنينينينينينينيّ  بنينينينينينينيالبطوالت والتضنينينينينينينيىيات، ومنينينينينينينين واجبنينينينينينيني  النينينينينينينيدي  والنينينينينينينيوط   الكبنينينينينينينيري نومنينينينينينيني
مهمنينينينينيا كاننينينينيني  العقبنينينينينيات -ا طنينينينينيرية منينينينينين حينينينينينياة العنينينينينيرب واملسنينينينينيلمني.. إن ثورتنينينينيني  اإلسنينينينينيالمية العتينينينينينيدة سنينينينينيتتابع خطاهنينينينينيا الواثقنينينينينية املصنينينينينيممة

 إىل النصر بعون اهلل. -والتضىيات 
فانينينينينيات الشنينينينينيع   وإنننينينينينيا لنمنينينينينيد أينينينينينيدينا علنينينينينيى طرينينينينينيق جهادننينينينينيا ا نينينينينيالص يف سنينينينينيبيل اهلل إىل كنينينينينيل منينينينينيواطن حنينينينينيّر وإىل كنينينينينيل فانينينينينية ،لصنينينينينية منينينينينين

تتالقنينينينينينيى معننينينينينينيا علنينينينينينيى الغاينينينينينينية والطرينينينينينينيق.. متنينينينينينيوكلني أوال وآخنينينينينينيرا علنينينينينينيى اهلل عنينينينينينيز وجنينينينينينيل واثقنينينينينينيني كنينينينينينيل الثقنينينينينينية بنصنينينينينينيره املوعود:قولينصنينينينينينيرن اهلل 
 من ينصره إن اهلل لقوي عزيز 

 عصام العطار
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 دعوة

 إىل املسلمني يف كل مكان من العامل
 ها املسلمون يف كل مكان من العاملأي

 أيها املسلمون يف كل مكان من العامل
إننينينينيني  أدعنينينينينيوكم يف هنينينينينيذه األينينينينينيام التارخيينينينينينية املصنينينينينيريية إىل مسنينينينينياندة الثنينينينينيورة اإلسنينينينينيالمية يف سنينينينينيورة بكنينينينينيل منينينينينيا متلكنينينينينيون مسنينينينينياندهتا بنينينينينيه منينينينينين 

 املال.
اليقنينينينينينيني منينينينينينين املسنينينينينينيلمني بنينينينينينيأن جينينينينينيني  أن نقضنينينينينينيي هنائينينينينينينيا علنينينينينينيى هنينينينينينيذا النينينينينينيوهم النينينينينينيذي عشنينينينينينيش يف راوس كثنينينينينينيري منينينينينينين ضنينينينينينيعام النفنينينينينينيوس و 
ا النظنينينينينينينيام أو ذاك منينينينينينينين األنظمنينينينينينينية ذاحلركنينينينينينينيات التغريينينينينينينينية يف بالدننينينينينينينيا ال ميكنينينينينينينين أن تنينينينينينينينجح إال مبسنينينينينينينياندة الشنينينينينينينيرق أو الغنينينينينينينيرب ومسنينينينينينينياعدة هنينينينينينيني

فاسنينينينينينينينينيتبدلوا بنينينينينينينينينيذل  عبودينينينينينينينينينية بعبودينينينينينينينينينية وطاغوتنينينينينينينينينياً بطنينينينينينينينينياغوت وأو نينينينينينينينينيوا بنينينينينينينينينيذل  بعنينينينينينينينينيخ احلكنينينينينينينينينيام املنىنينينينينينينينينيرفني  !أو التقدمينينينينينينينينينية  !الرجعينينينينينينينينينية 
 املوت واحلياة حلركة اإلسالم وثورة اإلسالم.املغرورين أهنم ميلكون 
يف حركاتننينينينينيا وثوراتننينينينينيا علنينينينينيى إمكاناتننينينينينيا الذاتينينينينينية أوال وأن ننفنينينينينيق منينينينينين مالننينينينينيا ومنينينينينين دمننينينينينيا بسنينينينينيخاء  -أيهنينينينينيا املسنينينينينيلمون-جينينينينيني  أن نعتمنينينينينيد 

أو  لنينينينينييس لنينينينينيه حنينينينينيّد.. حنينينينيني  ينتصنينينينينير بننينينينينيا اإلسنينينينينيالم وننتصنينينينينير باإلسنينينينينيالم، وتقنينينينينيوم الدولنينينينينية اإلسنينينينينيالمية العتينينينينينيدة احلنينينينينيرة منينينينينين كنينينينينيل قينينينينينيد داخلنينينينينيي
خنينينينيارجي، ومنينينينين كنينينينيل تبعينينينينية  نينينينياهرة أو خفينينينينية .. الدولنينينينية اإلسنينينينيالمية احلقيقينينينينية النينينينيب جتسنينينينيم اإلسنينينينيالم وتشنينينينيق لنينينينيه طريقنينينينيه املتمينينينينيز املسنينينينيتقل 

  خريي الدنيا واآلخرة على السواء.ملو قق به لنفسها وللعا
 عصام العطار

 ترسل املساعدات إىل احلساب املصريف التا 
TADMUR 

Dresdner Bank BLZ 390800 05 Aachen 
Konto Nr: 2138700 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بيان من اإلخوان املسلمني يف سورية
إن اإلخنينينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينينيلمني يف سنينينينينينينينينيورية، يف هنينينينينينينينينيذه الرحلنينينينينينينينينية التارخيينينينينينينينينينية املصنينينينينينينينينيريية الدقيقنينينينينينينينينية، ويف  نينينينينينينينينيل احلكنينينينينينينينينيم النينينينينينينينينيدكتاتوري الطنينينينينينينينينيائفي 

كلنينينينينينينينيه إصنينينينينينينينيرارهم القنينينينينينينينياطع علنينينينينينينينيى متابعنينينينينينينينية طنينينينينينينينيريقهم اإلرهنينينينينينينينيايب الدموي..ليؤكنينينينينينينينيدون للشنينينينينينينينيع  يف سنينينينينينينينيورية، وللعنينينينينينينينيرب واملسنينينينينينينينيلمني وللعنينينينينينينينيامل  
ائفينينينينينينية واحلزبينينينينينينية العسنينينينينينيكرية، وإقامنينينينينينية احلينينينينينينياة طونضنينينينينينياهلم املشنينينينينينيروع، إلسنينينينينينيقال احلكنينينينينينيم النينينينينينيدكتاتوري القنينينينينينيائم مبختلنينينينينيني  صنينينينينينيوره الفردينينينينينينية وال

 اإلسنينينينينينيالمية واحلكنينينينينينيم عنينينينينينيرب قناعنينينينينينية الشنينينينينينيع  وإرادتنينينينينينيه واختينينينينينينياره احلنينينينينينير، وأداء دورهنينينينينينيم العتينينينينينينيد يف نصنينينينينينيرة احلنينينينينينيق والعنينينينينينيدل واحلرينينينينينينية يف كنينينينينينيل
 مكان من العامل.

وأننينينينينيا أدعنينينينينيو الشنينينينينيع  كلنينينينينيه يف سنينينينينيورية كمنينينينينيا أدعنينينينينيو العنينينينينيرب واملسنينينينينيلمني وأحنينينينينيرار العنينينينينيامل يف كنينينينينيل مكنينينينينيان إىل مؤازرتننينينينينيا والوقنينينينينيوم معننينينينينيا 
يف معركنينينينينية احلنينينينينيق والعدالنينينينينية واحلرينينينينينية والكرامنينينينينية النينينينينيب  وضنينينينينيها يف سنينينينينيبيل اهلل عنينينينينيز وجنينينينينيل، منينينينينين أجنينينينينيل أمتننينينينينيا وبالدننينينينينيا، ومنينينينينين أجنينينينينيل اإلنسنينينينينيان 

 واجملتمع البشري.



  

دينينينينينيد احلكنينينينينيم النينينينينيدكتاتوري الطنينينينينيائفي اإلرهنينينينينيايب يف سنينينينينيورية لننينينينينيا ولكنينينينينيل منينينينينين ينتمنينينينينيي إليننينينينينيا باإلعنينينينينيدام، وتشنينينينينيريعاته لا نفشنينينينينياريةل أمنينينينينيا هت
ها وأعلنهنينينينينينينينيا يف هنينينينينينينينيذا السنينينينينينينينيبيل فإنننينينينينينينينيا نتىنينينينينينينينيداها نسنينينينينينينينيخر منهنينينينينينينينيا ومنينينينينينينينين أصنينينينينينينينيىاهبا، فنينينينينينينينياملوت يف سنينينينينينينينيبيل اهلل أحلنينينينينينينينيى أمانيننينينينينينينينيا، النينينينينينينينيب سنينينينينينينينينّ 

دى احلسنينينينينينينيني: ققنينينينينينيل هنينينينينينيل تربصنينينينينينيون بننينينينينينيا إال إحنينينينينينيدى احلسنينينينينينينيني وحننينينينينينين هنينينينينينيي إحنينينينينيني -إن كتنينينينينيني  اهلل الشنينينينينينيهادة لننينينينينينيا   -والشنينينينينينيهادة عننينينينينينيدنا
 نرتبص بكم أن يصيبكم اهلل بعذاب من عنده أو بأيدينا فرتبصوا إنا معكم مرتبصون 

 إىل النصر املوعود بعون اهلل. -وحنن أقوى يقينا وأشد تصميما-وسنتابع طريقنا رغم كل ما ينزم من جراحنا 
منينينينين بعنينينينيد منينينينيا أصنينينينياهبم القنينينينيرح للنينينينيذين أحسنينينينينوا منينينينينهم واتقنينينينيوا أجنينينينير عظنينينينييم . النينينينيذين قنينينينيال هلنينينينيم الننينينينياس  قالنينينينيذين اسنينينينيتجابوا هلل والرسنينينينيول

سسنينينينينيهم إّن الننينينينياس قنينينينينيد مجعنينينينيوا لكنينينينينيم فاخشنينينينيوهم فنينينينينيزادهم إمياننينينينيا وقنينينينينيالوا حسنينينينيبنا اهلل ونعنينينينينيم الوكينينينينيل. فنينينينينيانقلبوا بنعمنينينينية منينينينينين اهلل وفضنينينينيل مل مي
 م أولياء فال ضافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني .سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو فضل عظيم. إ ا ذل  الشيطان خيو 

قإننّينينينينيا لننصنينينينينير رسنينينينينيلنا والنينينينينيذين آمننينينينينينيوا يف احلينينينينينياة النينينينينيدنيا وينينينينينيوم يقنينينينينينيوم األشنينينينينيهاد. ينينينينينيوم ال ينفنينينينينيع الظنينينينينينياملني معنينينينينيذرهتم وهلنينينينينيم اللعننينينينينية وهلنينينينينينيم 
 سوء الدار .

 قولقد سبق  كلمتنا لغبادنا املرسلني إهنم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون 
  ألغل نب أنا ورسلي إن اهلل قوي عزيز قكت  اهلل
 هني رئيس مجاعة اإلخوان املسلمني 7411شعبان  21األربعاء يف 
 يف سوريا عصنيام العطنيار            8/1/7891املوافق ل 

 رابعا: مل يكن الوفاق ونظامه وحدة اندماجية، وما كان له أن يكون كذل  لعدة أسباب أ ها:
 لقات والعقيدة السياسية الشرعية( بني املتوافقني.طاملنا الم احلاد )يف الفكر و  -
الثقنينينينينية املعدومنينينينينية متامنينينينينيا بنينينينينيني القينينينينينيادات املختلفنينينينينية، ففنينينينينيي الوقنينينينيني  النينينينينيذي كنينينينينيان فينينينينينيه فكنينينينينير الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية قنينينينينيد اسنينينينينيتقر  -

وإقامنينينينينينينية احلكنينينينينينينيم اإلسنينينينينينينيالمي فنينينينينينينير  عنينينينينينينيني، وأن اجلهنينينينينينينياد املسنينينينينينينيلح هنينينينينينينيو الطرينينينينينينينيق الوحينينينينينينينيد  هعلنينينينينينينيى اعتبنينينينينينينيار جهنينينينينينينياد النصنينينينينينينيرييني وخلعنينينينينينيني
املشنينينينينينينيروع لتىقينينينينينينينينيق هنينينينينينينيذا اهلنينينينينينينيدم وأن اهلل تعنينينينينينينينياىل أمرننينينينينينينيا بقولنينينينينينينيه : قوأعنينينينينينينينيدوا هلنينينينينينينيم منينينينينينينيا اسنينينينينينينينيتطعتم  بنينينينينينينيرد االسنينينينينينينينيتطاعة املمكنينينينينينينين و 

 واستيفائها، وتشبع أفرادها األساسيون بفكر سيد يف املفاصلة والتمايز، وإمياهنم باحلاكمية اإلهلية.. اذ 
ورطنينية وقنينيد حصنينيل  وجينيني  التعامنينيل معهنينيا، ومنينيالوا مننينيذ األينينيام كنينيان اإلخنينيوان أو أغلنينيبهم علنينيى األقنينيل، ينينيرددون اعتبنينيار دخنينيوهلم املعركنينية 

األوىل منينين خنينيروجهم ملباشنينيرة بننينيائهم علنينيى أسنينياس سياسنينيي ال عسنينيكري وإلعطنينياء اجلهنينيد السياسنينيي واإلعالمنينيي جنينيل اإلمكانينينيات، ومل 
اركة أي ولنيد تكن قيادهتم قد شنيارك  يف أي عمنيل جهنيادي عسنيكري، ومل يكنين لنيدى أي منينهم القناعنية باملشنياركة امليدانينية وال مشني

بنيل  ،من أبنائهم أو أفراد عائلتهم..وبدى لديهم ميل واضح لتوسنييع راينية املعارضنية للىكنيم وإدخنيال زعامنيات وراينيات علمانينية فيهنيا
وصنينيرحوا كثنينيريا أن إقامنينية دولنينية اإلسنينيالم يف سنينيوريا أمنينير ذو خطنينير دو  وإقليمنينيي هنينيام، ولنينين يكنينيون ذلنيني  ألكننينيا إال بالنينيدخول يف حلنيني  

إىل آخنير ذلني  منين فكنير مننياقخ متامنيا ملنيا تننيادي  !قوى العظمى علنيى وجنيود اإلسنيالميني يف السنيلطة التوافق  علماين الواجهة، ح 
به الطليعة بل إن قيادهتم كان  تعترب الطليعة برد متطرفني دمويني ال يفقهنيون منين أمنير السياسنية شنيياا، وال يصنيلىون لقينيادة ثنيورة، 

 م.وهم برد موتورين جي  استيعاهبم وتو ي  بطوالهت
أمنينينينينينينينيا أتبنينينينينينينينياع العطنينينينينينينينيار فكنينينينينينينينيانوا شنينينينينينينينيبيهني إىل حنينينينينينينينيد بعينينينينينينينينيد يف فكنينينينينينينينيرهم و)أينينينينينينينينيديولوجيتهم( بنينينينينينينينياإلخوان النينينينينينينينيدوليني باسنينينينينينينينيتثناء موضنينينينينينينينيوع 

منينينينينييلهم للعمنينينينينيل  االتىالفنينينينينيات النينينينينيذي سنينينينينيلم  أينينينينينيديهم منينينينينين االتسنينينينينيام بنينينينينيه، واعتنينينينينيربوه كمنينينينينيا اعتربتنينينينينيه الطليعنينينينينية، عمنينينينينيال غنينينينينيري مشنينينينينيروع، أمنينينينيني



  

لإلخنينينينينينيوان النينينينينينيدوليني وهنينينينينينيو فكنينينينينينير طاملنينينينينينيا دأب العطنينينينينينيار علنينينينينينيى نشنينينينينينيره  السياسنينينينينينيي وبعنينينينينينيدهم عنينينينينينين الطروحنينينينينينيات العسنينينينينينيكري، فكنينينينينينيان مطابقنينينينينينيا
 عرب نشراته وخطاباته يف ا ارج . ولعل أهم خالفاهتم مع اإلخوان تعود ألسباب شخصية أكثر منها فكرية.

مسنينينينينينينينيتىيال رغنينينينينينينينيم أن كنينينينينينينينيل الفرقنينينينينينينينياء كنينينينينينينينيانوا ينينينينينينينينيرددون اآلينينينينينينينينيات  -كنينينينينينينينيان وفاقنينينينينينينينيا-وهكنينينينينينينينيذا كنينينينينينينينيان، فمنينينينينينينينين الناحينينينينينينينينية الفكرينينينينينينينينية املبدئينينينينينينينينية 
النينينينينيب حفنينينينينيل هبنينينينينيا القنينينينينيرآن والسنينينينينة للىنينينينينيخ علنينينينينيى الوحنينينينينيدة واال نينينينينياد...ورغم قناعنينينينية اجلمينينينينينيع بعنينينينينيداء حنينينينينياف  األسنينينينينيد لإلسنينينينينيالم واألحادينينينينيث 

 واملسلمني واستمراره يف حرب اجلميع.
أن الوفنينينينياق ورغنينينينيم عمنينينينيره القصنينينينيري كنينينينيان كمنينينينيا شنينينينيبهه األم عبنينينينيد العزينينينينيز علنينينينيي )أبنينينينيو أسنينينينيامة املصنينينينيري وهنينينينيو واحنينينينيد منينينينين بقينينينينية  و ف لللل  

وضنينينينينينيعوا أنفسنينينينينينيهم يف خدمنينينينينينية اجلهنينينينينينياد يف سنينينينينينيوريا الشنينينينينينيام( قنينينينينينيال: إن هنينينينينينيذا الوفنينينينينينياق هنينينينينينيو حنينينينينينيزم لنينينينينينيثالث حنينينينينينيزم  تالمينينينينينينيذ البننينينينينينيا ومنينينينينينين النينينينينينيذين
مسنينينينينينيتقلة ولنينينينينينييس أمنينينينينينيام عينينينينينينيدان فنينينينينينيرادي يسنينينينينينيهل حزمهنينينينينينيا يف حزمنينينينينينية واحنينينينينينيدة منينينينينينيرة أخنينينينينينيرى وهكنينينينينينيذا كنينينينينينيان فنينينينينينيرغم حمادثنينينينينينيات الوفنينينينينينياق النينينينينينيب 

القواعنينينينينينيد واحلصنينينينينينيول علنينينينينينيى بيعنينينينينينية  أفضنينينينينيني  إلينينينينينينيه احتفظنينينينينيني  كنينينينينينيل مجاعنينينينينينية بكياهننينينينينينيا كنينينينينينيامال، ومل تنينينينينينينجح قينينينينينينيادة التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  يف دمنينينينينينيج
 شاملة رغم  احها يف سى  أكثر األمور األخرى من قيادة الطليعة.

 كيف تام الوفااق ؟

جنينينينينينيرت عنينينينينينيدة جلسنينينينينينيات مطولنينينينينينية بنينينينينينيني قينينينينينينيادات اجلهنينينينينينيات املختلفنينينينينينية لبىنينينينينينيث مشنينينينينينيكلة الوفنينينينينينياق يف جنينينينينينيو منينينينينينين األمنينينينينينيل وتشنينينينينينيجيع منينينينينينين 
ه احملادثنينينينينينيات وصنينينينينينيل  إىل طرينينينينينينيق مسنينينينينينيدود كنينينينينينياد ينينينينينينيؤدي قواعنينينينينينيد كافنينينينينينية األطنينينينينينيرام وزعمنينينينينينياء وشنينينينينينييوم املسنينينينينينيلمني يف سنينينينينينيوريا ورغنينينينينينيم أن هنينينينينينيذ

الهنيارهنينينينينينيا عنينينينينينيدة منينينينينينيرات، إال أننينينينينينيه أمكنينينينينينين جتاوزهنينينينينينيا بعنينينينينينيد أن حصنينينينينينيل أتبنينينينينينياع العطنينينينينينيار علنينينينينينيى الضنينينينينينيوء األخضنينينينينينير منينينينينينين زعنينينينينينييمهم يف أملانينينينينينينيا، 
تنينينينينينينيه للنينينينينينينيداخل بكنينينينينينينينيل ودوحصنينينينينينينيل عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية علنينينينينينينينيى منينينينينينينيراده يف تسنينينينينينينيميته مسنينينينينينينيؤوال عسنينينينينينينينيكريا عامنينينينينينينيا يف القينينينينينينينيادة اجلدينينينينينينينيدة متهينينينينينينينينيدا لع

لربينينينينينينينية واملادينينينينينينينية يف ا نينينينينينينيارج إال أن اإلخنينينينينينينيوان مل ينسنينينينينينينيوا أن يكبلنينينينينينينيوه بلجننينينينينينينية عسنينينينينينينيكرية مسنينينينينينينياعدة لنينينينينينينيه فيهنينينينينينينيا شخصنينينينينينينييات اإلمكانينينينينينينينيات ا
رجنينينينيال أربعنينينينية عشنينينينير  إخوانينينينينية ذات نفنينينينيوذ، وهكنينينينيذا أعلنينينينين الوفنينينينياق، وطنينينينيارت قلنينينينيوب الشنينينينيباب فرحنينينينيا وأعلننينينيني  القينينينينيادة اجلدينينينينيدة منينينينين اثنينينيني 

 عن كل طرم على الشكل التا :
علنينينينينينينينيي  -سنينينينينينينينيعيد حنينينينينينينينيوى-: عنينينينينينينينيدنان سنينينينينينينينيعد النينينينينينينينيدين )نائبنينينينينينينينيا للمراقنينينينينينينيني  العنينينينينينينينيام( عنينينينينينينينين اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني النينينينينينينينيدوليني  -
 حممد احلسناوي. -بيانوين
رينينينينينيا   -حممنينينينينيد عنينينينينيادل فنينينينينيارس-عنينينينينين الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني: عنينينينينيدنان عقلنينينينينية )املسنينينينينيؤول العسنينينينينيكري(  -

 الدكتور عبد احلميد الصاحل.-محو ليلى
حممنينينينينيد سنينينينينيليم -حممنينينينينيد هنينينينينيواري-مراقبنينينينينيا عامنينينينينيا(حسنينينينينين هوينينينينينيدي )-عنينينينينين اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني تنظنينينينينييم دمشنينينينينيق )العطنينينينينيار( -

 البغا)أبو سليم( أبو نزار )خالد البيطار(.
فسنينينينينينينيمي حسنينينينينينينين هوينينينينينينينيدي مراقبنينينينينينينياً عامنينينينينينينياً باالنتخنينينينينينينياب، وعنينينينينينينيني عنينينينينينينيدنان سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين نائبنينينينينينينيا لنينينينينينينيه، وعنينينينينينينيني عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية مسنينينينينينينيؤوال 

 عسكريا، وتوازع اآلخرون ،تل  املسؤوليات كأعضاء قيادة.
لقينينينينينينيادة اجلدينينينينينينيدة، فوضنينينينينيني  هنينينينينينيذه القينينينينينينيادة بصنينينينينينيالحيات بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى، واعتنينينينينينيربت وبانتظنينينينينينيار انتخنينينينينينياب أعضنينينينينينياء بلنينينينينينيس شنينينينينينيورى ا

 بالس شورى اجلماعات الفرعية منىلة.
وبنينينينينينيدأت القينينينينينينيادة اجلدينينينينينينيدة محلنينينينينينية إعالمينينينينينينية موسنينينينينينيعة إلعنينينينينينيالن الوفنينينينينينياق ومجنينينينينينيع التأيينينينينينينيد لنينينينينينيه ومجلنينينينينينية منينينينينينين الرتتيبنينينينينينيات السنينينينينينيتالم مهاّمهنينينينينينيا  

بيعنينينينينينية القواعنينينينينينيد ودبهنينينينينينيا ولنينينينينينيدمج األجهنينينينينينيزة املالينينينينينينية وغريها...وحصنينينينينينيل  كقينينينينينينيادة للثنينينينينينيورة اإلسنينينينينينيالمية يف سنينينينينينيوريا، وبنينينينينينيدأ اإلعنينينينينينيداد ألخنينينينينينيذ 



  

القينينينينينيادة اجلدينينينينينيدة علنينينينينيى الصنينينينينيالت منينينينينين النينينينينيداخل، ومتكننينينينيني  منينينينينين احلصنينينينينيول علنينينينينيى بيعنينينينينية منينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين اجملاهنينينينينيدين وال سنينينينينييما يف دمشنينينينينيق 
قنينينينينيد حصنينينينينيل عمنينينينينير جنينينينينيواد( باسنينينينينيم الفصنينينينينيائل النينينينينيثالث، و  إبنينينينينيالغ اجلهنينينينينيات كلهنينينينينيا أن الوفنينينينينياق -)أمينينينينينين الشنينينينينيرجبي( ويف محنينينينينياة )أبنينينينينيو بكنينينينينير 

 وأن من ينسى  منه ينسى  بنفسه فق ، وكان  هذه إحدى ركائز اإلخوان وقيادهتم يف استثمار الوفاق فيما بعد.
فقنينينينيام أعضنينينينينياء القينينينينينيادة اجلدينينينينينيدة ورجنينينينياالت اجلماعنينينينينية كسنينينينينيعيد حنينينينينيوى وعنينينينيدنان عقلنينينينينية وعنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينيدين واملراقنينينينيني  العنينينينينيام حسنينينينينين 

يج للقنينينينينينياء الشنينينينينينينيباب والشخصنينينينينينينييات وإطالعهنينينينينينيم علنينينينينينينيى الوحنينينينينينينيدة اجلدينينينينينينينيدة جبنينينينينينينيوالت ،تلفنينينينينينينية حننينينينينينيو السنينينينينينينيعودية وأوربنينينينينينينيا وا لنينينينينينيني …اهلوينينينينينينيدي
   !أمل املسلمني 

مل ينينينينينينيدم شنينينينينينيهر العسنينينينينينيل طنينينينينينيويال بنينينينينينيني هنينينينينينيذه الفصنينينينينينيائل املتناقضنينينينينينية، ومل تكنينينينينينين اجتماعاهتنينينينينينيا القيادينينينينينينية كلهنينينينينينيا اتفاقنينينينينينيا، وبنينينينينينيرزت ا الفنينينينينينيات 
 الشخصية للسطح، ونشأت أزمات أمكن جتاوزها.

ى  نينينينينينيال  وطنينينينينيني  كنينينينينينيان جينينينينينينيري بنينينينينينيني قينينينينينينيادة النظنينينينينينييم النينينينينينيدو  يف سنينينينينينيوريا وقنينينينينينيادة ولكنينينينينين تسنينينينينينيرب أنبنينينينينينياء مباحثنينينينينينيات واتفنينينينينينياق جنينينينينينيان  علنينينينينيني
 األحزاب العلمانية املرتدة وعلى رأسها البعث العراقي بشكل منفرد أزم الوضع وفجره ودمر الوفاق.

مل يكنينينينينين موضنينينينينينيوع التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  جدينينينينينينيدا علنينينينينينيى قينينينينينينيادة الوفنينينينينينياق ولكنينينينينينين النينينينينينيذي جنينينينينينيّد هنينينينينينيو شنينينينينينيروع اإلخنينينينينينيوان فينينينينينينيه دون اسنينينينينينيتاذان 
األخنينينينينينينيرى شنينينينينينينيريكتها يف القينينينينينينينيادة، فقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان مشنينينينينينينيروع  نينينينينينينيال  منينينينينينينيع تلنينينينينينيني  األحنينينينينينينيزاب بشنينينينينينينيكل تعنينينينينينينياون علنينينينينينينيى إهننينينينينينينياء تسنينينينينينينيل  اجلهنينينينينينينيات 

الطائفنينينينينينية املسنينينينينينيتبدة يف احلكنينينينينينيم أمنينينينينينيرا مطروحنينينينينينيا للبىنينينينينينيث، ولكوننينينينينينيه موضنينينينينينيوعا ذا شنينينينينينيق شنينينينينينيرعي وآخنينينينينينير سياسنينينينينينيي مصنينينينينينيلىي، فقنينينينينينيد اقنينينينينينيرتح 
 -مننينينينيري الغضنينينينيبان-سنينينينيعيد حنينينينيوى-و غنينينينيدة لدراسنينينينيته شنينينينيرعا تشنينينينيكيل جلننينينينية منينينينين مخنينينينيس علمنينينينياء للبنينينيني  يف شنينينينيرعيته وهنينينينيم )عبنينينينيد الفتنينينينياح أبنينينيني

البينينينينينينينيانوين( ومل يُقنينينينينينينيدر هلنينينينينينينيذه اللجننينينينينينينية أن تشنينينينينينينيكل وال أن جتتمنينينينينينينيع هلنينينينينينينيذا األمنينينينينينينير مطلقنينينينينينينيا. وفجنينينينينينينيأة حيصنينينينينينينيل بعنينينينينينينيخ  -حممنينينينينينينيد علنينينينينينينيي مشنينينينينينينيعل
عناصنينينينير الطليعنينينينية عنينينينين طرينينينينينيق أحنينينينيد البعثينينينينيني العنينينينينيراقيني علنينينينيى ننينينينيص أطروحنينينينينية تقنينينينيدم هبنينينينيا كنينينينينيل منينينينين عنينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينيدين وعلنينينينيي البينينينينينيانوين 

كمسنينينينينينينيودة عمنينينينينينينيل لبىنينينينينينينيث التىنينينينينينينيال ، ودون استشنينينينينينينيارة قينينينينينينينيادة الوفنينينينينينينياق، وحصنينينينينينينيل عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية علنينينينينينينيى الوثيقنينينينينينينية للىلفنينينينينينينياء العلمنينينينينينينيانيني  
 وطل  اجتماع القيادة واستنكر إقدام اإلخوان على مثل هذا العمل.

(: ننينينينينينينيص الوثيقنينينينينينينية النينينينينينينيب كشنينينينينينينيف  الطليعنينينينينينينية النقنينينينينينينياب عنهنينينينينينينيا والنينينينينينينيب كاننينينينينينيني  مسنينينينينينينيودة ورقنينينينينينينية عمنينينينينينينيل تقنينينينينينينيدم بنينينينينينينيه اإلخنينينينينينينيوان 5الوثيقنينينينينينينية )
ل ...وقنينينينينيد وزعنينينينيني  الطليعنينينينينية معهنينينينينيا بينينينينينيان اسنينينينينيتنكار هلنينينينينيا ولفكنينينينينيرة التىنينينينينيال  منينينينينيع األحنينينينينيزاب املرتنينينينينيدة )الوثيقنينينينينية لألحنينينينينيزاب كتصنينينينينيور عنينينينينين احل

 (1رقم 
 (5 ثجكة رسن )

 ننينينينينينيص املشنينينينينينيروع النينينينينينيذي قدمنينينينينينيه كنينينينينينيل منينينينينينين :األسنينينينينينيتاذ عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين واألسنينينينينينيتاذ علنينينينينينيى صنينينينينينيدر النينينينينينيدين بينينينينينينيانوين يف إطنينينينينينيار إقامنينينينينينية 
 للىكم يف سورية[  ال  وط  مع األحزاب واجلماعات السياسية املعارضة

 النقال املطروحة كمشروع التفاق األطرام املعنية يف إطار إقامة  ال  وط :
العمنينينينينينينيل اجلنينينينينينينياد النينينينينينينيداوب إلسنينينينينينينيقال احلكنينينينينينينيم احلنينينينينينينيا  باعتمنينينينينينينياد كافنينينينينينينية الوسنينينينينينينيائل السياسنينينينينينينيية واإلعالمينينينينينينينية واجلماهريينينينينينينينية لتىقينينينينينينينيق  - 7

سنينينينينيؤولني يف احلكنينينينينيم عنينينينينين جنينينينينيرائمهم حبنينينينينيق الشنينينينينيع  هنينينينينيذا اهلنينينينينيدم، وعلنينينينينيى راس هنينينينينيذه الوسنينينينينيائل الكفنينينينينياح الشنينينينينيع  املسنينينينينيلح، وحماكمنينينينينية امل
 والوطن.
االتفنينينينينياق علنينينينينيى مبنينينينينيدأ تشنينينينينيكيل حكومنينينينينية مؤقتنينينينينية، تقنينينينينيوم فنينينينينيور إسنينينينينيقال النظنينينينينيام احلنينينينينيا ، وتعمنينينينينيل بأسنينينينينيرع وقنينينينيني  ألكنينينينينين لإلشنينينينينيرام  - 2

 على انتخاب بلس تأسيسي ويفر  وضع دستور دائم للبالد.



  

 تقنني.اإلسالم دين الدولة، والشريعة اإلسالمية مصدر التشريع وال - 3
اإلمينينينينينيان املطلنينينينينيق هبنينينينينيدم  رينينينينينير فلسنينينينينيطني منينينينينين االغتصنينينينينياب الصنينينينينيهيوين واهليمننينينينينية اإلمربيالينينينينينية، واعتمنينينينينياد كافنينينينينية الوسنينينينينيائل النينينينينيب ال  - 4

 تفرل باحلق العريب فيها والسعي لتعباة كل الطاقات البشرية والعسكرية والسياسية باجتاه هدم التىرير.
 ورية، ويف مقدمة ذل  حرية االعتقاد والتعبري واالجتماع.العامة جلميع املواطنني يف س تضمان احلريا - 5
النضنينينينينينينيال اجلنينينينينينينياد إلقامنينينينينينينية الوحنينينينينينينيدة العربينينينينينينينينية، وبنينينينينينينيذل كنينينينينينينيل اجلهنينينينينينينيود يف هنينينينينينينيذا السنينينينينينينينيبيل ، إىل أن ينينينينينينينيتم ذلنينينينينينيني  السنينينينينينينيعي لتىقينينينينينينينينيق  - 1

 التضامن العريب مبا يوفر احلد األقصى املمكن من اجلهد العريب املشرتك مبواجهة األخطار الب تتهدد األمة.
إقامنينينينينينينية أوثنينينينينينينيق العالقنينينينينينينيات األخوينينينينينينينية منينينينينينينيع العنينينينينينينيامل اإلسنينينينينينينيالمي، دوال ومنظمنينينينينينينيات، ومبنينينينينينينيا يعنينينينينينينيزز منينينينينينينين دور الرسنينينينينينينيالة اإلسنينينينينينينيالمية يف  - 1

 العامل أمجع.
 عدم التورل يف الصراعات الدولية، وعدم االحنياز إىل الكتل الدولية، واعتماد سياسة خارجية مستقلة. - 9
ؤسسنينينينينيات الدولنينينينينية حبينينينينينيث متثنينينينينيل فيهنينينينينيا كافنينينينينية فانينينينينيات وشنينينينينيرائح الشنينينينينيع  بشنينينينينيكل إعنينينينينيادة بننينينينينياء اجلنينينينينييش العنينينينينيريب السنينينينينيوري، وسنينينينينيائر م - 8

 متوازن وليس فاة أو طائفة معينة، ومبا يعيد وحيف  الوحدة الوطنية يف سورية كضمانة لدورها الرائد يف املنطقة.
بكنينينينينيل حنينينينينيزم  معاجلنينينينينية األوضنينينينينياع االقتصنينينينينيادية املتنينينينينيدهورة، وإعنينينينينيادة بننينينينينياء االقتصنينينينينياد السنينينينينيوري علنينينينينيى أسنينينينينيس متيننينينينينية، ومبنينينينينيا ينهنينينينينيي، - 71

 حالة االستغالل والسل  والنه  والرشاوى، ودعوة ا ربات والطاقات املهاجرة لتساهم يف إعادة بناء البالد.
 (6الوثجكة )

طليعنينينينينينينية منينينينينينينين الوفنينينينينينينياق( بعنينينينينينينيد اكتشنينينينينينينيافها ملباحثنينينينينينينيات التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  بنينينينينينينيني ل)ننينينينينينينيص بينينينينينينينيان املقاصنينينينينينينيلة النينينينينينينيذي انسنينينينينينينيىب  مبوجبنينينينينينينيه ا
 اإلخوان واألحزاب.

 يمبسم اهلل الرمحن الرح
احلمنينينينينيد هلل النينينينينيذي أننينينينينيزل علنينينينينيى عبنينينينينيده الكتنينينينينياب ومل جيعنينينينينيل لنينينينينيه عوجنينينينينيا، والصنينينينينيالة والسنينينينينيالم علنينينينينيى سنينينينينييدنا حممنينينينينيد، إمنينينينينيام املتقنينينينينيني وقائنينينينينيد 

 اجملاهدين وعلى آله وصىبه الغر امليامني..
 إخوة اإلسالم واجلهاد.. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. أما بعد: 

ننينينينينيا باجلهنينينينينياد يف سنينينينينيبيله، والنينينينينيذي كنينينينينيان منينينينينين بركتنينينينينيه وقنينينينينيوم اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني صنينينينينيفا فمنينينينينين متنينينينينيام نعمنينينينينية اهلل عليننينينينينيا، أن منينينينينيّن علنينينينينيى أمت
 واحدا مرتاصا خل  طليعتهم املقاتلة، وذل  بعد أن ّ  دمج فصائلنا الثالث يف تنظيم واحد     ل قيادة واحدة.

اتلون يف سنينينينينينينيبيله صنينينينينينينيفا  وال خيفنينينينينينينيى أن هنينينينينينينيذه ا طنينينينينينينيوة املباركنينينينينينينية كاننينينينينينيني  انطالقنينينينينينينيا منينينينينينينين التوجينينينينينينينيه القنينينينينينينيرآين: قإن اهلل حينينينينينينيني  النينينينينينينيذين يقنينينينينينيني
كنينينينينينينيأهنم بنينينينينينينينيان مرصنينينينينينينيوإل ، وأن هنينينينينينينيذا اإل نينينينينينينياز العظنينينينينينينييم ملنينينينينينيني  للمسنينينينينينينيلمني مجيعنينينينينينينيا، مثننينينينينينينيه دمنينينينينينينياء ألنينينينينينينيوم الشنينينينينينينيهداء، وآالم عشنينينينينينينيرات 
األلنينينينينيوم منينينينينين املعنينينينينيذبني منينينينينين أبننينينينينياء اإلسنينينينينيالم العظنينينينينييم وبالتنينينينينيا  كنينينينينيان منينينينينين البنينينينينيديهي اال نسنينينينينيمح بنينينينينيالتفري  فينينينينينيه، أو النينينينينينيل منينينينينينهم مهمنينينينينيا 

ن يف الوقنينينينينيني  نفسنينينينينينيه أنننينينينينينيا سنينينينينينينقطع منينينينينينين الكتنينينينينيني  كنينينينينينيل األينينينينينينيدي النينينينينينيب  نينينينينينياول أن متتنينينينينينيد إلينينينينينينيه غنينينينينينيال النينينينينينيثمن وعنينينينينينيزت التضنينينينينينيىيات مؤكنينينينينينيدي
 بسوء.

 لقد   الدمج اإلخواين، وكان بعده عهد ووفاء، وكان ميثاق بني اإلخوان كافة.



  

كنينينينينيان عهنينينينينيد أن حيمنينينينينيل اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمون السنينينينينيالح حنينينينيني  آخنينينينينير قطنينينينينيرة منينينينينين دمنينينينينيائهم، أو ينصنينينينينيرهم اهلل نصنينينينينيرا عزينينينينينيزا، وكنينينينينيان وفنينينينينياء 
روا لكنينينينينينيل النينينينينينيدماء النينينينينينيب سنينينينينينيفكها الظنينينينينينياملون، ولكنينينينينينيل اآلالم النينينينينينيب زرعهنينينينينينيا اجملرمنينينينينينيون، وكنينينينينينيان ميثنينينينينينياق أن يعتصنينينينينينيموا حببنينينينينينيل اهلل مجيعنينينينينينيا أن يثنينينينينينيأ

 وال يتفرقوا، وأن يلتزموا أحكام اإلسالم احلني ، وأن يرفعوا راية لال إله إال اهللل ، وأن يرفضوا كل رايات العبيد.
بالفتنينينينينينية  -وال ننينينينينينيدري إىل أينينينينينينية راينينينينينينية ينتسنينينينينينيبون-منينينينينينين احملسنينينينينينيوبني علنينينينينينيى اإلسنينينينينينيالم عجنينينينينيني  أن يطلنينينينينينيع عليننينينينينينيا بعنينينينينينيخ املنهنينينينينينيزمني الومنينينينينينين 

أن ننضنينينينينيوي -حننينينينينين النينينينينيذين بنينينينينيذلنا األرواح واألمنينينينينيوال فنينينينينيداء لنينينينينيدعوة اهلل الغالينينينينينية -جاهلينينينينينية هزيلنينينينينية، أمسوهنينينينينيا اجلبهنينينينينية الوطنينينينينينية ويرينينينينينيدون مننينينينينيا
   !!   هذه الراية الكافرة، وأن نلتقي مع اجلاهليني يف منتص  الطريق 

مبثنينينينينينيل هنينينينينينيذه الطنينينينينينيروح اهلزيلنينينينينينية، اعتنينينينينينيداء علنينينينينينيى شنينينينينينيرع اهلل احلكنينينينينينييم: قأفىكنينينينينينيم اجلاهلينينينينينينية يبغنينينينينينيون ؟ ومنينينينينينين أحسنينينينينينين منينينينينينين اهلل إن القبنينينينينينيول 
نقنينينينينينيول هلنينينينينينيم واثقنينينينينينيني، …حكمنينينينينينياً لقنينينينينينيوم يوقننينينينينينيون ، وإن النينينينينينيذين  ننينينينينينيوا وا نينينينينينيني، أن النصنينينينينينير مرهنينينينينينيون مبوافقنينينينينينية الشنينينينينينيرق والغنينينينينينيرب وأذناهبمنينينينينينيا

ولينصنينينينينينيرن اهلل منينينينينينين ينصنينينينينينيره  ،إال منينينينينينين عننينينينينينيد اهلل إن اهلل عزينينينينينينيز حكنينينينينينييمومبنينينينينينيلء حناجرننينينينينينيا، منينينينينينيا قالنينينينينينيه اهلل يف كتابنينينينينينيه الكنينينينينينيرمي: قومنينينينينينيا النصنينينينينينير 
 إن اهلل لقوي عزيز .

وإذا جهنينينينينيل هنينينينينيؤالء أو جتنينينينينياهلوا، حكنينينينينيم اهلل يف مثنينينينينيل هنينينينينيذه الواجهنينينينينيات اجلاهلينينينينينية، فإنننينينينينيا نعلنينينينينين هلنينينينينيم أنننينينينينيا ننينينينينيرفخ منينينينينيا يسنينينينينيمى باجلبهنينينينينية 
، وإجهاضنينينينينينينيها وقتلهنينينينينينينيا.. فنينينينينينينيال جنينينينينينينيدال أن ا نينينينينينينيري الوطنينينينينينينينية، ابتنينينينينينينيداًء ألن شنينينينينينينيرع اهلل يرفضنينينينينينينيها، وألهننينينينينينينيا تعنينينينينينيني  احننينينينينينينيرام حركتننينينينينينينيا اجلهادينينينينينينينية

للمسنينينينينينيلمني، كنينينينينينيل ا نينينينينينيري، إ نينينينينينيا يكنينينينينينيون بنينينينينينيالتزام شنينينينينينيرع اهلل وحنينينينينينيده، والتمينينينينينينيز عنينينينينينين شنينينينينينيرائع الكفنينينينينينير، ومفاصنينينينينينيلة الكنينينينينينيافرين: قخ جعلننينينينينينياك 
علنينينينينيى شنينينينينيريعة منينينينينين األمنينينينينير فاتبعهنينينينينيا وال تتبنينينينينيع أهنينينينينيواء النينينينينيذين ال يعلمنينينينينيون، إهننينينينينيم لنينينينينين يغننينينينينيوا عننينينينيني  منينينينينين اهلل شنينينينينيياا، وإن الظنينينينينياملني بعضنينينينينيهم 

 لياء بعخ، واهلل و  املتقني أو 
فاإلسنينينينينينيالم ينينينينينينيرفخ املسنينينينينينياومة واملداهننينينينينينية وأنصنينينينينينيام احللنينينينينينيول: قوّدوا لنينينينينينيو تنينينينينينيدهن فينينينينينينيدهنون  قوكنينينينينينيذل  نفصنينينينينينيل اآلينينينينينينيات ولتسنينينينينينيتني 
سنينينينينينيبيل اجملنينينينينينيرمني  فكينينينينينينيني  نعطنينينينينينيي الدنينينينينينينينية يف دينننينينينينينيا ونقبنينينينينينينيل مبشنينينينينينياركة اجلنينينينينينياهلني يف احلكنينينينينينينيم ؟؟ فنينينينينينيأين تنينينينينينينيذه  دمنينينينينينياء الشنينينينينينينيهداء وآالم 

 آيات الكتاب وهدي الن  صلى اهلل عليه وسلم ؟؟املعذبني ؟ بل أين تذه  
أن يقنينينينينيدم وعنينينينينيدا باملشنينينينينياركة بنينينينينياحلكم لغنينينينينيري املسنينينينينيلمني،  -وهنينينينينيو يف أشنينينينينيد احلنينينينينياالت ضنينينينينييقا -لقنينينينينيد رفنينينينينيخ الننينينينيني  صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم

وأن جيعنينينينينينينيل ملشنينينينينينينيرك ينينينينينينينيداً علنينينينينينينيى دعنينينينينينينيوة اإلسنينينينينينينيالم، فهنينينينينينينيو صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينيه وسنينينينينينينيلم يرينينينينينينينيد إقامنينينينينينينية حكنينينينينينينيم اهلل، ولنينينينينينينين يقنينينينينينينييم حكنينينينينينينيم اهلل إال 
ومنينينينينينيا عقنينينينينينيد علينينينينينينيه السنينينينينينيالم حلفنينينينينينيا منينينينينينيع املشنينينينينينيركني إال بعنينينينينينيد أن مّكنينينينينينين اهلل لنينينينينينيه يف األر ، وصنينينينينينيارت لنينينينينينيه دولنينينينينينية متلنينينينينيني  أمنينينينينينير  !!سنينينينينينيلمون امل

نفسنينينينينينينيها، ومل يكنينينينينينينين واحنينينينينينينيد منينينينينينينين هنينينينينينينيذه األحنينينينينينينيالم يتجنينينينينينينياوز مسنينينينينينينيألة النينينينينينينيدفاع إزاء خطنينينينينينينير مصنينينينينينينيدره قنينينينينينينيوم آخنينينينينينينيرون.. أمنينينينينينينيا إقامنينينينينينينية دولنينينينينينينية 
ة، و نينينينينيا بيعتنينينينينيان بنينينينينيني الرسنينينينينيول القائنينينينينيد صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم ونفنينينينينير اإلسنينينينينيالم، فكنينينينينيان التىنينينينينيال  علنينينينينيه يف بيعنينينينينيب العقبنينينينينية األوىل والثانينينينينيني

 من أصىابه الكرام، رضي اهلل عنهم.
وإذا كنينينينينينينيان اإلسنينينينينينينيالم ينينينينينينينيرفخ مشنينينينينينينياركة الكنينينينينينينيافرين يف احلكنينينينينينينيم، فإنننينينينينينينيا ننينينينينينينيرفخ كنينينينينينينيذل  أن نعنينينينينينينيد الكنينينينينينينيافرين مبثنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه املشنينينينينينينياركة خ 

 قود وعدنا، وقد قال ربنا جل شأنه:قيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعبننكث 
غنينينينينينيري املسنينينينينينيلمني باملشنينينينينينياركة يف احلكنينينينينينيم ويف وضنينينينينينيع دسنينينينينينيتور، ومنينينينينينينح حرينينينينينينية  افكينينينينينيني  يسنينينينينينيمح هنينينينينينيؤالء الغنينينينينينيافلون ألنفسنينينينينينيهم أن يعنينينينينينيدو 
   !!!الرتشيح واالنتخاب خ االستفتاء على إسالمية الدولة ؟؟؟ 



  

م، لعلننينينينينينينينيا يظننينينينينينينينيون أن إقامنينينينينينينينية حكنينينينينينينينيم اهلل ودولنينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينيالم، حيتاجنينينينينينينينيان إىل إذن منينينينينينينينين البشنينينينينينينينير، فنسنينينينينينينينيتفتيهم ونسنينينينينينينينيتمزج أهنينينينينينينينيواءه أو  
نكسنينينينيني  شنينينينينيرع اهلل ودولنينينينينية اإلسنينينينينيالم شنينينينينيرعية لموافقنينينينينية البشنينينينينير عليهمنينينينينيا ؟؟؟ سنينينينينياء منينينينينيا حيكمنينينينينيونل كنينينينينيربت كلمنينينينينية ضنينينينينيرج منينينينينين أفنينينينينيواههم إن 

 يقولون إال كذبال..
إن النينينينينينيذين يروجنينينينينينيون هلنينينينينينيذه الطنينينينينينيروح اجلاهلينينينينينينية، قنينينينينينيوم مل يفهمنينينينينينيوا اإلسنينينينينينيالم بعنينينينينينيد، ومل ضنينينينينينيال  قلنينينينينينيوهبم بشاشنينينينينينية اإلمينينينينينينيان، ومل ينينينينينينيدخلوا 

مواجهنينينينينينية الطنينينينينينياغوت، ومل يبنينينينينينيذلوا نفسنينينينينينيا وال منينينينينينياال وال ولنينينينينينيدا، وأوىل هبنينينينينينيم أن يعنينينينينينيودوا إىل كتنينينينينينياب اهلل وسنينينينينينينة رسنينينينينينيوله، معركنينينينينينية اإلسنينينينينينيالم يف 
وإىل صنينينينينينيفاء التصنينينينينينيور اإلسنينينينينينيالمي يف أعمنينينينينينياق مقاتليننينينينينينيا األبطنينينينينينيال، النينينينينينيذين أفرغنينينينينينيوا رصاصنينينينينينيهم يف صنينينينينينيدور اجملنينينينينينيرمني، ومل تنهنينينينينينيزم نفوسنينينينينينيهم 

  ، ثابوا إىل رشدهم، وتابوا إىل رهبم.وأرواحهم، أمام انتفاش اجلاهلية.. فلعلهم إن فعلوا ذل
 أما غري املسلمني، فباب اإلسالم مفتوح أمامهم، فليدخلوا يف دين اهلل، فيكونوا إخوتنا.

فهنينينينينيم علنينينينينيى العهنينينينينيد  -رمحنينينينينيه اهلل -أمنينينينينيا النينينينينيذين شنينينينينيرّفهم املنينينينينيوىل حبمنينينينينيل راينينينينينية اجلهنينينينينياد منينينينينين جننينينينينيود األم القائنينينينينيد الشنينينينينيهيد منينينينينيروان حدينينينينينيد
 من ينتظر وما بدلوا تبديال ، واهلل غال  على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.باقون، قفمنهم من قضى حنبه وهنم 

 وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني، ولكن املنافقني ال يعلمون، وصدق اهلل العظيم، وكذب املموهون املخادعون.
 واهلل أكرب وهلل احلمد

 الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني                                                          7417مجادى األوىل/
 املكت  اإلعالمي                                                                              

 .7892آذار من عام  77أي قبل عام كامل من إعالن ميثاق التىال  الوط  يف  7897وزع هذا البيان يف آذار من عام 
 

  الرمحن الرحيمبسم اهلل
 وبه نستعني وال عدوان إال على الظاملني

 بيان صادر عن الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني
 الوفاق إىل أين ؟

 ماحلمنينينينينينينيد هلل القائنينينينينينينيل يف حمكنينينينينينينيم تنزيلنينينينينينينيه: قكتنينينينينينيني  علنينينينينينينييكم القتنينينينينينينيال وهنينينينينينينيو كنينينينينينينيره لكنينينينينينينيم، وعسنينينينينينينيى أن تكرهنينينينينينينيوا شنينينينينينينيياا وهنينينينينينينيو خنينينينينينينيري لكنينينينينينيني
وأننينينينينينينيتم ال تعلمنينينينينينينيون  وصنينينينينينينيلى اهلل علنينينينينينينيى سنينينينينينينييدنا حممنينينينينينينيد..إمام املتقنينينينينينينيني، وقائنينينينينينينيد وعسنينينينينينيى أن  بنينينينينينينيوا شنينينينينينينيياا وهنينينينينينينيو شنينينينينينينير لكنينينينينينينيم، واهلل يعلنينينينينينينيم 

 اجملاهدين، وعلى آله وصىبه أمجعني.
 يا أبناء اإلسالم العظيم...يا إخوة اإلميان واجلهاد.

متنينينينينينينير حركتننينينينينينينيا اجلهادينينينينينينينية املباركنينينينينينينية يف بنينينينينينينيالد الشنينينينينينينيام، هنينينينينينينيذه األينينينينينينينيام، بنينينينينينينيأخطر منعطنينينينينينيني  يف تارخيهنينينينينينينيا، مننينينينينينينيذ انطالقتهنينينينينينينيا الظنينينينينينينيافر قبنينينينينينينيل 
ات سنينينيني  منينينينين سنينينيني  عمرهنينينينيا امليمنينينينيون، بقينينينينيادة األم القائنينينينيد الشنينينينيهيد منينينينيروان حدينينينينيد رضنينينينيي اهلل عننينينينيه وأرضنينينينياه، حينينينينيث شنينينينيرفه املنينينينيوىل سنينينينينو 

الكنينينينينينينيرمي حبمنينينينينينينيل أماننينينينينينينية املسنينينينينينينيؤولية يف هنينينينينينينيذه احلركنينينينينينينية، ليكنينينينينينينيون بنينينينينينينيذل  اجملنينينينينينينيدد العظنينينينينينينييم هلنينينينينينينيذه الفريضنينينينينينينية الغائبنينينينينينينية النينينينينينينيب هنينينينينينينيي ذروة سنينينينينينينينام 
منينينينينين جدينينينينينيد إىل حينينينينينيز الوجنينينينينيود، كأنبنينينينينيل  نينينينينياهرة  -هبنينينينينيذا الشنينينينينيهود الكبنينينينينيري-تنينينينينيربزاإلسنينينينينيالم، بعنينينينينيد أن ننينينينينيام املسنينينينينيلمون عنهنينينينينيا دهنينينينينيرا طنينينينينيويال، ل

 يف تاريا املسلمني املعاصر.



  

وإنصنينينينينينيافا للىقيقنينينينينينية، فإنننينينينينينيا نقنينينينينينيرر هننينينينينينيا أن الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني، بقيادهتنينينينينينيا امليدانينينينينينينية ، بنينينينينينيدءا منينينينينينين القائنينينينينينيد منينينينينينيروان، 
جهنينينينينياد املسنينينينينيلمني علنينينينينيى أر  الشنينينينينيام -منفنينينينينيردة-وحنينينينينيدها النينينينينيب قنينينينينيادت  ومنينينينينيرورا بالقائنينينينينيد عبنينينينينيد السنينينينينيتار، وانتهنينينينينياء بالقينينينينينيادة احلالينينينينينية، هنينينينينيي

املباركنينينينينينينية، بعنينينينينينينيد ان فجنينينينينينينيرت حنينينينينينينيركتهم اجلهادينينينينينينينية املباركنينينينينينينية، وآلنينينينينينيني  علنينينينينينينيى نفسنينينينينينينيها أن تكنينينينينينينيون واجهنينينينينينينية الصنينينينينينينيدام األمامينينينينينينينية لشنينينينينينينيقيقاهتا يف 
نننينينينينينينيا يف ركنينينينينينيني  احلركنينينينينينينية، و نينينينينينيني   نينينينينينينيل قيادهتنينينينينينينيا منينينينينينينين خنينينينينينينيالل إميا -منينينينينينينين بعنينينينينينينيد-الفصنينينينينينينيائل اإلسنينينينينينينيالمية الكرمينينينينينينينية األخنينينينينينينيرى، النينينينينينينيب التىقنينينينينينيني 

املشنينينينينيرتك بإسنينينينينيالمية املعركنينينينينية، والنينينينينيذي يرتتنينينينيني  علينينينينينيه أن يأخنينينينينيذ كنينينينينيل ام مسنينينينينيلم موقعنينينينينيه الصنينينينينيىيح فيهنينينينينيا: قإن اهلل حينينينينيني  النينينينينيذين يقنينينينينياتلون 
 يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوإل .

ويف  نينينينينيل قينينينينينيادة الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية شنينينينينيهدت احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية، علنينينينينيى تعنينينينينيدد فصنينينينينيائلها، أروع تالحنينينينينيم مينينينينينيداين عرفنينينينينيه تنينينينينياريا سنينينينينيورية 
ث، راح يتسنينينينينينينيابق فينينينينينينينيه املسنينينينينينينيلمون لبنينينينينينينيذل النينينينينينينيدم الزكنينينينينينينيي واملنينينينينينينيال احلنينينينينينينيالل، فنينينينينينينيداء لنينينينينينينيدعوة اهلل ولتمضنينينينينينينيي املسنينينينينينينيرية اجلهادينينينينينينينية ا نينينينينينينيرية  احلنينينينينينينيدي
 وى ما يكون املضي، ولتصبح ا طر الوحيد الذي يتهدد وجود النظام النصريي اجلاهلي بأسره.قكأ

الكشنينينينيوفة منينينينيع النظنينينينيام، عنينينينيّز علنينينينيى عنينينينيدد منينينينين قنينينينيادة ويف الوقنينينيني  النينينينيذي كننينينينيا ُ نينينيني  فينينينينيه هنينينينيذا النينينينيتالحم ونرسنينينينيخه ونتصنينينينيدى للمواجهنينينينية 
 -غنينينينينيري آسنينينينينيفة-تلنينينينيني  الفصنينينينينيائل اإلسنينينينينيالمية، أن ينينينينينيروا واقنينينينينيع احلنينينينينيال، وقنينينينينيد أصنينينينينيبىوا فينينينينينيه قينينينينينيادات بنينينينينيال قواعنينينينينيد، بعنينينينينيد ان ضلنينينينيني  عنينينينينينهم 

هنينينينينيذه القواعنينينينينيد املخلصنينينينينية، والتىقنينينينيني  بقينينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين، حنينينينينيني عجنينينينينيزت هنينينينينيذه القينينينينينيادات عنينينينينين مواكبنينينينينية تطلعاهتنينينينينيا وطموحاهتنينينينينيا يف بنينينينينيذل 
 ال يف سبيل اهلل.الدم وامل

والنينينينينيب أصنينينينينيبح جلهنينينينينيا وراء القضنينينينينيبان أو وراء احلنينينينينيدود أن تنينينينينيرى السنينينينينياحة وقنينينينينيد أصنينينينينيبح فرسنينينينينياهنا قنينينينينيادة -أيضنينينينينيا-وهنينينينينيال هنينينينينيذه القينينينينينيادات
شنينينينينيباب، تصنينينينينيدوا بأماننينينينينية ورجولنينينينينية حلمنينينينينيل املسنينينينينيؤولية الثقيلنينينينينية يف أدق الظنينينينينيروم وأحلنينينينيني  السنينينينينياعات ويف فنينينينينيرتة كنينينينينيادت تزينينينينيني  فيهنينينينينيا قلنينينينينيوب 

دي هنينينينينيذه القينينينينينيادات لتننينينينينيال منينينينينين تالحنينينينينيم الصنينينينيني  املسنينينينينيلم املقاتنينينينينيل فأصنينينينينياب الصنينينينيني  منينينينينيا أصنينينينينيابه، املسنينينينينيلمني...فامتدت منينينينينيع النينينينينيزمن أينينينينيني
 وكان  خساره شاهدا حيا عما فعله به هؤالء.

إن إميانننينينينينينيا املطلنينينينينينيق بإسنينينينينينيالمية املعركنينينينينينية، وبضنينينينينينيرورة امتنينينينينينيزاج النينينينينينيدم املسنينينينينينيلم علنينينينينينيى ثنينينينينينيرى الشنينينينينينيام..كان يصنينينينينينيطدم أبنينينينينينيدا بنينينينينينيإرادة األخنينينينينينيرين 
ذلنا جهنينينينينيدنا لزحنينينينينيزحتهم عنينينينينين قناعنينينينينياهتم تلنينينينيني ، ولكنينينينينين عبثنينينينينيا كننينينينينيا حننينينينينياول فإصنينينينينيرارهم علنينينينينيى منينينينينيا احملكومنينينينينية بنينينينينيالنظرة احلزبينينينينينية الضنينينينينييقة. وبنينينينيني

وأهننينينينينيم قنينينينينيادرون علنينينينينيى تو ينينينينيني  كنينينينينيل االنتصنينينينينيارات  !!!منينينينينينهم أهننينينينينيم هنينينينينيم القينينينينينيادة الشنينينينينيرعية هنينينينينيم علينينينينينيه مل يكنينينينينين ليقنينينينيني  عننينينينينيد حنينينينينيد و نينينينينياً 
 واإل ازات ملصلىتهم، إذا ما أل اجملاهدون االنصياع إىل إرادهتم.

النينينينينينينيرمحن ا رسنينينينينينينياء، وهنينينينينينينيي جتنينينينينينينيد السنينينينينينينيري إىل بارئهنينينينينينينيا، منينينينينينينين خنينينينينينينيالل خوضنينينينينينينيها لغمنينينينينينينيار أكنينينينينينينيرب ملىمنينينينينينينية تشنينينينينينينيهدها بة ينينينينينينينينيوتتجنينينينينينينياوزهم كت
الشنينينينينينينينيام.. وتشنينينينينينينينياء إرادة اهلل أن تصنينينينينينينينيطدم إرادهتنينينينينينينينيم باحلقيقنينينينينينينينية املنينينينينينينينيرّة النينينينينينينينيب أسنينينينينينينينيقطوها مؤقتنينينينينينينينيا منينينينينينينينين حسنينينينينينينينياباهتم، وينينينينينينينينيدركون أن القطنينينينينينينينيار 

اقنينينينينيع، فمىنينينينينيال أن يسنينينينينيتمر جتاهنينينينينيل وجنينينينينيود اجملاهنينينينينيدين يوشنينينينيني  أن يفنينينينينيوهتم، وجينينينينينيدون بالنتيجنينينينينية أننينينينينيه ال بنينينينينيد هلنينينينينيم منينينينينين االعنينينينينيرتام بنينينينينياألمر الو 
طلعنينينينينينيوا عليننينينينينينيا مبنينينينينينيا -وألمنينينينينينير بينينينينينيني  بلينينينينينينيل كمنينينينينينيا اتضنينينينينينيح لننينينينينينيا بعنينينينينينيد جتربتننينينينينينيا املرينينينينينينيرة معهنينينينينينيم  -حبضنينينينينينيورهم الكبنينينينينينيري علنينينينينينيى السنينينينينينياحة.. وهكنينينينينينيذا 

فاجأننينينينينيا، منينينينينين اسنينينينينينيتعدادهم الكلنينينينينيي إلعنينينينينيادة اللىمنينينينينينية املتيننينينينينية لصنينينينينيفنا املسنينينينينينيلم املقاتنينينينينيل وتقنينينينينيدمي كنينينينينينيل منينينينينيا تتطلبنينينينينيه املعركنينينينينينية منينينينينين تضنينينينينينيىيات 
باملنينينينينيال والنينينينينينفس واألهنينينينينيل والولنينينينينيد. وشنينينينينيهد اهلل عنينينينينيز وجنينينينينيل أن اغتباطننينينينينيا وفرحننينينينينيا وتفاالننينينينينيا مل يكنينينينينين لنينينينينيه حنينينينينيدود، فلقنينينينينيد توجهننينينينينيا منينينينينين فورننينينينينيا 

فنينينينينياملعجزة توشنينينينيني  أن تصنينينينينيبح حقيقنينينينينية ولنينينينينييس بعنينينينينيدها إال  -بعنينينينينيد كنينينينينيل منينينينينيا صنينينينينينعوه بننينينينينيا  -حننينينينينيو إخوتننينينينينيا بالقلنينينينيني  املفتنينينينينيوح وبكنينينينينيل احلنينينينيني  
 لصني: قوأخرى  بوهنا نصر من اهلل وفتح قري  وبشر املؤمنني .انتظار تنزل موعود اهلل جلنده الصادقني املخ



  

وينينينينينينيتم اللقنينينينينينياء .. ومل يكنينينينينينين لننينينينينينيا فينينينينينينيه منينينينينينين شنينينينينينيرل إال شنينينينينينيرل املعركنينينينينينية وعقيدينينينينينينية املعركنينينينينينية.. فنينينينينينيال إللقنينينينينينياء السنينينينينينيالح وال للمفاوضنينينينينينية منينينينينينيع 
 الطاغية وال للجبهة الوطنية والتىالفات الوطنية السياسية.

اهلل عليننينينينينيا بوحنينينينينيدة الصنينينينيني  واجتمنينينينينياع الكلمنينينينينية والتانينينينينيام الشنينينينينيمل .. كنينينينينيأكرب إ نينينينينياز  ققنينينينينيه ويتنينينينينيوج اللقنينينينينياء بنينينينينياإلعالن عنينينينينين متنينينينينيام نعمنينينينينية 
 حركتنا اجلهادية لو أريد له أن يسري يف الطريق الصىيح.

ويستبشنينينينينير اجملاهنينينينينيدون يف سنينينينينيورية ويتفنينينينينياءلون ومنينينينينين ورائهنينينينينيم كنينينينينيل املسنينينينينيلمني، ويسنينينينينيري فنينينينينييهم روح جدينينينينينيد يبعنينينينينيث يف ذواهتنينينينينيم كنينينينينيوامن 
مل يطنينينينينينيل هنينينينينينيذا االستبشنينينينينينيار ومل ينينينينينينيدم هنينينينينينيذا التفنينينينينينياال، عننينينينينينيدما  -كنينينينينينيل األمل واألسنينينينينينيى بونقوهلنينينينينينيا - التضنينينينينينيىية والبنينينينينينيذل والعطنينينينينينياء.. ولكنينينينينينين
 تكشف  النوايا احلقيقية عند هؤالء.

فلقنينينينينينيد متخضنينينينينيني  )مأسنينينينينينياة الوفنينينينينينياق( عنينينينينينين نواينينينينينينيا مبيتنينينينينينية، وخطنينينينينيني  مسنينينينينينيبقة هنينينينينينيدفها املرحلنينينينينينيي واملسنينينينينينيتقبلي تطوينينينينينينيق العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري 
ترويضنينينينينينيه، وصنينينينينينيوال لتىقينينينينينينيق احلنينينينينينيل السياسنينينينينينيي اإلصنينينينينينيالحي النينينينينينيذي يسنينينينينينيتىوذ علنينينينينينيى املتمثنينينينينينيل بالطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية وبقيادهتنينينينينينيا، واحتنينينينينينيوااه و 

 تفكري من زعموا أهنم سيقاتلون وسيضىون وسيبذلون.
لقنينينينينينينيد  ولنينينينينينيني  املعركنينينينينينينية يف  نينينينينينينيل الوفنينينينينينينياق املشنينينينينينينيؤوم منينينينينينينين معركنينينينينينينية دم دفنينينينينينينياق ورصنينينينينينينياإل ثنينينينينينينيائر إىل معركنينينينينينينية إعالمينينينينينينينية مادهتنينينينينينينيا املقنينينينينينينيابالت 

 ية، وحقيقة األمر: أمسع جعجعة وال أرى طىنا.الصىفية والتلفزيونية، واملقاالت اإلنشائية العنرت 
ال نتجنينينينينينيىن علنينينينينينيى أحنينينينينينيد.. إنننينينينينينيا مل نقنينينينينينيل شنينينينينينيياا بعنينينينينينيد واملخفنينينينينينيي  -وامي اهلل  -وحننينينينينينين إذ  نينينينينينيي  اللثنينينينينينيام عنينينينينينين جنينينينينينيزء منينينينينينين احلقيقنينينينينينية فإنننينينينينينيا 

 أعظم وما بني أيدينا كثري وسيأ  الزمن الذي نقول فيه كل شذ.
ويف غنينينينيري مناسنينينينيبة عنينينينين أسنينينينيفهم الشنينينينيديد للورطنينينينية الكبنينينينيرية النينينينيب أوقعهنينينينيم لقنينينينيد أفصنينينينيح هنينينينيؤالء بلسنينينينيان احلنينينينيال واملقنينينينيال، أكثنينينينير منينينينين منينينينيرة 

هبنينينينينينيا اجملاهنينينينينينيدون وعنينينينينينين عجنينينينينينيزهم عنينينينينينين احلسنينينينينينيم العسنينينينينينيكري بإمكاناتننينينينينينيا اإلسنينينينينينيالمية البىتنينينينينينية، وأننينينينينينيه ال بنينينينينينيد للىركنينينينينينية منينينينينينين مروننينينينينينية يف العمنينينينينينيل 
اجهنينينينينية النظنينينينينيام وعليهنينينينينيا البىنينينينينيث عنينينينينين سنينينينينيبل جدينينينينينيدة تتفنينينينينيق منينينينينين خالهلنينينينينيا منينينينينيع قنينينينينيوى غنينينينينيري إسنينينينينيالمية علنينينينينيى عملينينينينينية التغينينينينينيري املرتقبنينينينينية يف مو 

 النصريي.. ويؤكد هذا أن كل ألارساهتم التالية جاءت انسجاما مع كل ما طرحوه.
النينينينينينينية املخلصنينينينينينية الصنينينينينينيادقة والتوجنينينينينينيه اجلنينينينينينيدي البننينينينينينياء إلعطنينينينينينياء املعركنينينينينينية األولوينينينينينينية  -يف  نينينينينينيل الوفنينينينينينياق-فلنينينينينينيم تتنينينينينينيوفر يف ينينينينينينيوم منينينينينينين األينينينينينينيام

وقنينينينينينيني  األمنينينينينينينير عننينينينينينينيد هنينينينينينينيذا احلنينينينينينينيد، بنينينينينينينيل إننينينينينينينيه ازداد حنينينينينينينيدة علنينينينينينينيى غريهنينينينينينينيا منينينينينينينين القضنينينينينينينيايا هامشنينينينينينينيية النينينينينينينيب يولوهننينينينينينينيا كنينينينينينينيل اهتمامنينينينينينينياهتم.. ومل يت
واتسنينينينينياعا.. ليتىنينينينينيول إىل مواقنينينينينيني  مبدئينينينينينية معادينينينينينية  نينينينينيني  اجلهنينينينينياد، متمثلنينينينينية بالتشنينينينينينيكي  باملعركنينينينينية كلهنينينينينيا وبالرتحينينينينينينيل القسنينينينينيري إىل املنفنينينينينينيى 

قطنينينينينينينيع إىل النينينينينينينييمن والسنينينينينينينيعودية واإلمنينينينينينينيارات وا لنينينينينينينييج وأوربنينينينينينينيا وأمريكنينينينينينينيا. وبتشنينينينينينينيجيع اهلجنينينينينينينيرة الطوعينينينينينينينية حبثنينينينينينينياً عنينينينينينينين العمنينينينينينينيل والدراسنينينينينينينية، وب
الرواتنينينينينيني  وإيقنينينينينينياع أقصنينينينينينيى العقوبنينينينينينيات حبنينينينينينيق النينينينينينيداعني للجهنينينينينينياد واالستشنينينينينينيهاد.. وبتفرينينينينينيني  النينينينينينيداخل منينينينينينين املقنينينينينينياتلني ناهينينينينينيني  عنينينينينينين محنينينينينينيالت 

 التشهري بقيادة احلركة اجلهادية وعمليات غسيل الدماغ لقواعدنا املخلصة الصادقة احملجوبة عن احلقيقة.
دينينينينينينية الغالينينينينينينية ومترينينينينينينير احلنينينينينينيل االستسنينينينينينيالمي االهنزامنينينينينينيي النينينينينينيذي أملتنينينينينينيه وباختصنينينينينينيار فقنينينينينينيد كنينينينينينيان )الوفنينينينينينياق املأسنينينينينينياة( مطينينينينينينية حركتننينينينينينيا اجلها

إرادة ا نينينينينينينينيارجني عنينينينينينينينين احلركنينينينينينينينية، والراقصنينينينينينينينيني علنينينينينينينينيى دمنينينينينينينينياء شنينينينينينينينيهدائنا النينينينينينينينيربرة وأعنينينينينينينينيرا  أخواتننينينينينينينينيا الطنينينينينينينينياهرات وآالم معتقليننينينينينينينينيا املقهنينينينينينينينيورين، 
 ومعاناة أهلنا الصابرين على امتداد أر  الشام.

 يا أبناء اإلسالم العظيم.
 ل  ا طورة.. وإننا يف ساعة العمل، فقد انتهى زمن الكالم.إن األمر جد.. وهو با



  

إهننينينينينيا معركنينينينينية اإلسنينينينينيالم منينينينينيع أعنينينينينيداء اإلسنينينينينيالم.. فامنينينينينيا أن ينتصنينينينينير اإلسنينينينينيالم ويظهنينينينينير علنينينينينيى السنينينينينياحة ليكنينينينينيون سنينينينينييدها وإمنينينينينيا أن يرتاجنينينينينيع 
ة املنينينينينينينينيرة يف القنينينينينينينينيرن إىل النينينينينينينينيوراء ليخليهنينينينينينينينيا إىل أعدائنينينينينينينينيه، ال قنينينينينينينينيدر اهلل، والبنينينينينينينينيون شاسنينينينينينينينيع جنينينينينينينينيدا، وال بنينينينينينينينيال للمقارننينينينينينينينية وجتاربننينينينينينينينيا اإلسنينينينينينينينيالمي

 اهلجري  املنصرم تشهد على صدق ما نقول.
لقنينينينينيد أردننينينينينيا الوفنينينينينياق طريقنينينينينيا لصنينينينينيهر كنينينينينيل القنينينينينيدرات اإلسنينينينينيالمية يف بوتقنينينينينية واحنينينينينيدة لتصنينينينيني  يف بنينينينينيرى واحنينينينينيد هنايتنينينينينيه مينينينينينيدان املعركنينينينينية يف 

أهلننينينينينينينيا. الشنينينينينينينيام الطهنينينينينينينيور، وصنينينينينينينيوال للىنينينينينينينيل اإلسنينينينينينينيالمي املتمثنينينينينينينيل حبسنينينينينينينيم املوقنينينينينينيني  بالسنينينينينينينيالح منينينينينينينيع النظنينينينينينينيام املرتنينينينينينينيد اجلنينينينينينينياخ علنينينينينينينيى صنينينينينينينيدور 
وتوجهننينينينينينيا لتىقينينينينينينيق الوفنينينينينينياق بكنينينينينينيل منينينينينينيا أوتيننينينينينينيا منينينينينينين قنينينينينينيوة،  نينينينينينيدونا الرغبنينينينينينية األكينينينينينينيدة يف الوصنينينينينينيول إىل منينينينينينيا تصنينينينينينيبو إلينينينينينينيه آمنينينينينينيال املسنينينينينينيلمني 

وأهننينينينينينير النينينينينينيدم تتنينينينينينيدفق،  -بعنينينينينينيد نفنينينينينينياذ الصنينينينينينيرب-العريضنينينينينينية.. أمنينينينينينيا وقنينينينينينيد كنينينينينينيان واقنينينينينينيع احلنينينينينينيال خنينينينينينيالم منينينينينينيا أملنينينينينينيه كنينينينينينيل مسنينينينينينيلم فإننينينينينينيه آن األوان 
هنينينينينينيذه املهنينينينينينيازل بنينينينينينيل  لملقهنينينينينينيورين ال تقنينينينينيني  عننينينينينينيد حنينينينينينيد.. آن األوان أن نضنينينينينينيع حنينينينينينيدا لكنينينينينينيوأعنينينينينينيرا  املصنينينينينينيونات احلرائنينينينينينير تنتهنينينينينيني ، وآالم ا

 هذه اجلرائم الب ترتك  باسم الوفاق حبق اإلسالم واملسلمني، والب أخذت صفة الشرعية من خالل هذا الوفاق.
صنينينينينينيالة والسنينينينينينيالم لقنينينينينينيد ُحرفنينينينينيني  املسنينينينينينيرية اجلهادينينينينينينية عنينينينينينين مسنينينينينينيارها األصنينينينينينييل النينينينينينيذي رمسنينينينينينيه هلنينينينينينيا القائنينينينينينيد األعظنينينينينينيم سنينينينينينييدنا حممنينينينينينيد علينينينينينينيه ال

 وسار عليه األم الشهيد مروان وعلينا تصىيح املسار، وإعادة األمور إىل نصاهبا.
إن الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني منينينينينينين خنينينينينينيالل التزامهنينينينينينيا الصنينينينينينيارم مبنينينينينينينهج اهلل وإمياهننينينينينينيا الراسنينينينينينيا بنينينينينينيأن احلنينينينينينيق واحنينينينينينيد ال يتعنينينينينينيدد 

عنينينينينينينينية، مسنينينينينينينيتلهمة فهمهنينينينينينينيا للجماعنينينينينينينينية ألنينينينينينينيا قنينينينينينينيرره علمنينينينينينينينياء بنظنينينينينينينير اإلسنينينينينينينيالم، تعلنينينينينينينينين حرصنينينينينينينيها الشنينينينينينينيديد علنينينينينينينينيى متسنينينينينينينيكها بالوحنينينينينينينيدة واجلما
املسنينينينينيلمني:  إن اجلماعنينينينينينية منينينينينينيا وافنينينينينينيق احلنينينينينينيق ولنينينينينينيو كننينينينينيني  وحنينينينينينيدك[ وعلنينينينينينيى أسنينينينينينياس أن يقنينينينينينيوم التعنينينينينينياون علنينينينينينيى النينينينينينيرب والتقنينينينينينيوى ال علنينينينينينيى اإلخ 

دال أن ادينينينينينية املباركنينينينينية وقيادهتنينينينينيا امليدانينينينينينية اجملاهنينينينينيدة  هنينينينينيا وجنينينينينيه الشنينينينينيرعية، فنينينينينيال جنينينينينيهوالعنينينينينيدوان.. كمنينينينينيا أهننينينينينيا تعلنينينينينين بوضنينينينينيوح أن حركتننينينينينيا اجل
 وحدة الص  والوفاق كانا نتيجة طبيعية ومثرة طيبة حلركة اجلهاد تل .

وبصنينينينينينيوت  -إنننينينينينينيا ومنينينينينينين موقنينينينينينيع املسنينينينينينيؤولية الكبنينينينينينيرية يف أعناقننينينينينينيا، ومنينينينينينين موقنينينينينينيع احلنينينينينينيرإل علنينينينينينيى مصنينينينينينيلىة اإلسنينينينينينيالم واملسنينينينينينيلمني نعلنينينينينينين 
وهنينينينينينيان علنينينينينينييهم النينينينينينيدم املسنينينينينينيلم للمسنينينينينينيلمني مجيعنينينينينينيا، وللعنينينينينينيامل أمجنينينينينينيع مفاصنينينينينينيلتنا الكاملنينينينينينية والنهائينينينينينينية ملنينينينينينين هاننينينينينيني  علنينينينينينييهم عقينينينينينينيدهتم  -عنينينينينينيال

املسنينينينينيفوح والعنينينينينير  املسنينينينينيلم املسنينينينينيتباح.. ونعلنينينينينين كنينينينينيذل  متيزننينينينينيا التنينينينينيام عنينينينينينهم لنسنينينينينيتأن  املسنينينينينيرية ا نينينينينيرية النينينينينيب بنينينينينيدأناها منينينينينيع منينينينينيروان بنينينينينياذلني 
النينينينينينينيدم واملنينينينينينينيال ومضنينينينينينينيىني بكنينينينينينينيل غنينينينينينينيال ونفنينينينينينينييس علنينينينينينينيى طرينينينينينينينيق إقامنينينينينينينية حكنينينينينينينيم اهلل يف األر  وإقنينينينينينينيرار منهجنينينينينينينيه فيهنينينينينينينيا واسنينينينينينينيتانام احلينينينينينينينياة 

 اإلسالمية من جديد.
 يا أبناء اإلسالم العظيم.

صنينينينينينينيلى اهلل  -وبعنينينينينينينيد أن سنينينينينينينيار )الوفنينينينينينينياق( يف طرينينينينينينينيق مسنينينينينينينيدود هنايتنينينينينينينيه ال ترضنينينينينينينيي اهلل ورسنينينينينينينيوله-منينينينينينينين موقفننينينينينينينيا املسنينينينينينينيتقل املتمينينينينينينينيز هنينينينينينينيذا 
نتوجنينينينينينيه بننينينينينينيدائنا القلنينينينينيني  احلنينينينينينيار إلخوتننينينينينينيا وأحبتننينينينينينيا اجملاهنينينينينينيدين الصنينينينينينيامتني منينينينينينين قواعنينينينينينيدنا املقهنينينينينينيورة الصنينينينينينيابرة احملجنينينينينينيوزة عننينينينينينيد  -علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم

داعنينينينينينيني اجلمينينينينينينيع أن يكوننينينينينينيوا عننينينينينينيد مسنينينينينينيؤولياهتم ا طنينينينينينيرية  كلكنينينينينينيم راع وكلكنينينينينينيم مسنينينينينينيؤول عنينينينينينين رعيتنينينينينينيه[ وأن يلتىقنينينينينينيوا تلنينينينينيني  القينينينينينينيادات، 
بركنينينينينينيني  اجملاهنينينينينينينيدين النينينينينينينيذي تقنينينينينينينيوده الطليعنينينينينينينية املقاتلنينينينينينينية لإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني ليأخنينينينينينينيذوا أمنينينينينينينياكنهم الطبيعينينينينينينينية يف املعركنينينينينينينية بعنينينينينينينيد أن صنينينينينينينيرف  

القلنينينينيني  ولنينينينينيو صنينينينينيغر.. ولقنينينينينيد ركبنينينينيني  خينينينينينيل اهلل وهبنينينينيني  رينينينينينيح  أنظنينينينينيارهم عنهنينينينينيا زمننينينينينيا غنينينينينيري يسنينينينينيري. فىنينينينينييهال إخنينينينينيوة اجلهنينينينينياد.. فمىلكنينينينينيم يف
منينينينينين دون دمشنينينينينيق وحلنينينينيني  ومحنينينينينياة ومحنينينينينيص وإدلنينينينيني  وجسنينينينينير الشنينينينينيغور والالذقينينينينينية ودرعنينينينينيا ودينينينينينير النينينينينيزور..  هنينينينينيااجلننينينينينية، وإنننينينينينيا واهلل لنجنينينينينيد رحي

 ولقد آن األوان يا رجال القرآن أن تزينوا القرآن بالفعال.



  

املسنينينينينيلمني يف كنينينينينيل مكنينينينينيان .. وننينينينينيدعوهم مجيعنينينينينيا إىل  منينينينينيل مسنينينينينيؤولياهتم  بننينينينينيدائنا القلنينينينيني  احلنينينينينيار هنينينينينيذا إىل إخوانننينينينينيا -أيضنينينينينيا-ونتوجنينينينينيه 
الكبنينينينينينينينيرية وأن يقنينينينينينينينيدموا كنينينينينينينينيل ألنينينينينينينينيوان النينينينينينينينيدعم املنينينينينينينينيادي واملعننينينينينينينينيوي والبشنينينينينينينينيري حلركتننينينينينينينينيا اجلهادينينينينينينينينية املباركنينينينينينينينية، ليننينينينينينينينيالوا شنينينينينينينينيرم اجلهنينينينينينينينياد باملنينينينينينينينيال 

 أين يضعون أمواهلم وأين يقدمون دمائهم. -بعد اليوم-والنفس، وأن يعلموا جيدا 
 ميادين سوريا وساحات الشام.. وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين. -إن شاء اهلل- وموعدنا قريبا

 قولينصرين اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز 
 قوهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون 

 وصدق اهلل العظيم وكذب املموهون املخدعون
 لإلسالم العظيم واهلل أكرب وهلل احلمد  والنصر

 هني7412/من صفر ا ري/21ا ميس 
 م7897/ من كانون األول/71

 الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني
 كتيبة القائد الشهيد مروان حديد.

وكنينينينينيان عنينينينينيدنان قنينينينينيد بنينينينينيدأ يشنينينينينيعر بنينينينينيأن تسنينينينينيميته مسنينينينينيؤوال عسنينينينينيكريا مل يكنينينينينين إال أمنينينينينيرا شنينينينينيرفيا وأننينينينينيه داخنينينينينيل يف دائنينينينينيرة التسنينينينينيويفات أمنينينينينيام  
 مشروع عسكري قام به، وأن الشهور مض  وال شيء جديد.كل عمل جاد وكل 

وتفجنينينينينينير كنينينينينينيل شنينينينينينييء بثبنينينينينينيوت تنينينينينينيورل اإلخنينينينينينيوان يف مباحثنينينينينينيات التىنينينينينينيال  النينينينينينيذي كنينينينينينيانوا ميهنينينينينينيدون لنينينينينينيه علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى القواعنينينينينينيد بتقنينينينينينيدمي 
بعنينينينينينيخ البىنينينينينينيوث واحملاضنينينينينينيرات...واهنار الوفنينينينينينياق وأصنينينينينينيدرت الطليعنينينينينينية بينينينينينينيان املفاصنينينينينينيلة الشنينينينينينيهري )النينينينينينيذي منينينينينينيّر معننينينينينينيا( وانسنينينينينينيىب  مجاعنينينينينينية 

 لها من الوفاق وتكرس بذل  انشقاق الفرق ليعود كل منهم إلكمال ما كان قد بدأه من عمل منفردا.عصام ج
وهننينينينيا جنينينينياء دور ديبلوماسنينينينيية اإلخنينينينيوان النينينينيدوليني، فقنينينينيد كنينينينيانوا حصنينينينيلوا علنينينينيى صنينينينيلة وبيعنينينينية منينينينين أهنينينينيل النينينينيداخل وهنينينينيم باهنينينينيدو دمشنينينينيق 

اجلنينينينينييش املسنينينينينيلمني النينينينينيذين كنينينينينيانوا يعنينينينينيدون النقنينينينينيالب بقينينينينينيادة )أمينينينينينين الشنينينينينيرجبي( وباهنينينينينيدو محنينينينينياة بقينينينينينيادة )عمنينينينينير جنينينينينيواد( وتنظنينينينينييم ضنينينينينيبال 
 عسكري بالتنسيق مع قيادة الداخل امليدانية وقيادة ا ارج اإلخوانية الب آل  حلسن هويدي واإلخوان.

منينينينين ناحينينينينية أخنينينينيرى متكنينينينين اإلخنينينينيوان منينينينين إقننينينينياع عنينينينيدد حمنينينينيدود جنينينينيدا منينينينين الطليعنينينينية وبينينينينينهم عضنينينينيوان منينينينين قينينينينيادة الوفنينينينياق )عنينينينيادل فنينينينيارس 
البقنينينينينياء يف الوفنينينينينياق. وكنينينينينيذل  بعنينينينينيخ الدمشنينينينينيقيني وأتبنينينينينياع العطنينينينينيار ومنينينينينينهم املراقنينينينيني  العنينينينينيام حسنينينينينين هوينينينينينيدي، رينينينينينيا  محنينينينينيو ليلنينينينينيى( منينينينينين -

وأن الشنينينينينينيرعية متمثلنينينينينينية فيهنينينينينينيا وأُعلنينينينينينين أن منينينينينينين  !قينينينينينينيادة الوفنينينينينينياق  موبنينينينينينيذل  مسنينينينينينيى اإلخنينينينينينيوان النينينينينينيذين بقنينينينينينيوا عملينينينينينينيا لوحنينينينينينيدهم مسنينينينينينيوا أنفسنينينينينينيه
اعة مغرضنينينينينينية أشنينينينينينياعها أصنينينينينينيىاب األهنينينينينينينيواء خنينينينينينيرج منينينينينينين الوفنينينينينينياق قنينينينينينيد خنينينينينينيرج بنفسنينينينينينيه وأن كذبنينينينينينية التىنينينينينينيال  منينينينينينيع البعثينينينينينينيني وأضنينينينينينيراهبم إشنينينينينيني

وأن هنينينينينينيؤالء خرجنينينينينيوا بأنفسنينينينينيهم وانشنينينينينيقوا ومنينينينينينينهم عنينينينينيدنان عقلنينينينينية وأن وحنينينينينينيدة  !واألغنينينينينيرا  الشخصنينينينينيية وأن ال أسنينينينينياس هلنينينينينينيا منينينينينين الصنينينينينيىة 
 املسلمني باقية وأن مسرية اجلهاد ماضية.

 وهكذا انتهى الوفاق الذي دأب عدنان عقلة على تسميته فيما بعد مبأساة الوفاق...

 ومرحلة العمل في الخارجالطليعة 

بعنينينينينينينينيد  طنينينينينينينينيم الوفنينينينينينينينياق كنينينينينينينينيان وجنينينينينينينينيود الطليعنينينينينينينينية أو منينينينينينينينيا تبقنينينينينينينينيى منهنينينينينينينينيا أشنينينينينينينينيبه بوجنينينينينينينينيود السنينينينينينينينيم  خنينينينينينينينيارج املنينينينينينينينياء، فاللعبنينينينينينينينية السياسنينينينينينينينيية 
والدبلوماسنينينينينينيية كاننينينينينيني  فننينينينينينيا ال يعرفوننينينينينينيه، فقنينينينينينيد كاننينينينينيني  كنينينينينينيل جتنينينينينينيربتهم بالتعامنينينينينينيل منينينينينينيع األحنينينينينينيداث بالسنينينينينينيالح، وقنينينينينينيد  ىنينينينينينيوا يف ذلنينينينينيني  حلنينينينينينيد 



  

تلفنينينينينيا فقنينينينينيد وقعنينينينينيوا يف كماشنينينينينية قاسنينينينينيية. فمنينينينينين ناحينينينينينية إخنينينينينيواهنم املسنينينينينيلمني مل يلقنينينينينيوا إال جفنينينينينياء منينينينينيا، أمنينينينينيا يف ا نينينينينيارج، فقنينينينينيد كنينينينينيان الوضنينينينينيع ،
فقنينينينينيد كنينينينينيانوا ضنينينينينييفا ثقنينينينينييال  -العنينينينينيراق -األردن-واحتينينينينينياال وحمنينينينينياوالت تصنينينينينيفية بعنينينينينيد فشنينينينينيل الوفنينينينينياق، ومنينينينينين ناحينينينينينية التعامنينينينينيل منينينينينيع األنظمنينينينينية 

جنينينينينينيذ املرّحنينينينينيني  بنينينينينينيه والنينينينينينيذي ميكنينينينينينين أن غنينينينينينيري مرغنينينينينينيوب فينينينينينينيه. ولكنينينينينينين وجنينينينينينيوده أمنينينينينينيرا واقعنينينينينينيا فهنينينينينينيم بأصنينينينينينيوليتهم مل يكوننينينينينينيوا منينينينينينين الصنينينينينيني  الال
يكنينينينينينيون ورقنينينينينينية راحبنينينينينينية يف اللعنينينينينيني ، أمنينينينينينيا منينينينينينين ناحينينينينينينية عالقنينينينينينيتهم بالنينينينينينيداخل فقنينينينينينيد غنينينينينينيدت شنينينينينينيبه مقطوعنينينينينينية بعنينينينينينيد أن صنينينينينينيفي  كنينينينينينيل خينينينينينينيوطهم 
وأحكنينينينينيم اإلخنينينينينيوان بفضنينينينينيل  نينينينينياح لعبنينينينينية الوفنينينينينياق باإلمسنينينينينياك مبنينينينينين تبقنينينينينيى عنينينينينين طرينينينينينيق البيعنينينينينية النينينينينيب أخنينينينينيذت لقينينينينينيادة الوفنينينينينياق منينينينينين باهنينينينينيدي 

 األسلىة الب كانوا يرسلوهنا من اإلمكانات اهلائلة الب توفرت    أيدهم.الداخل والب دعم  باألموال و 
 وهكذا دخل  الطليعة مرحلة قاسية بقيادة عدنان عقلة يف ا ارج متيزت بظروم يف غاية الصعوبة.

منينينينينينينينين اسنينينينينينينيتطاع اإلخنينينينينينينيوان حماصنينينينينينينيرهتم إعالمينينينينينينينينيا يف أوسنينينينينينينيال اإلسنينينينينينينيالميني خنينينينينينينينيارج نطنينينينينينينياق السنينينينينينينيوريني وأمنينينينينينينينيام قواعنينينينينينينيد اإلخنينينينينينينيوان  أ ال 
الشنينينينينينيباب الصنينينينينينيغار واسنينينينينينيتطاعوا أن يلصنينينينينينيقوا هبنينينينينينيم هتمنينينينينينية التطنينينينينينيرم واالنشنينينينينينيقاق والتمنينينينينينيرد علنينينينينينيى قينينينينينينيادة الوفنينينينينينياق املخلصنينينينينينية النينينينينينيب وحنينينينينينيدت 
املسنينينينينينيلمني وحققنينينينينيني  أملهنينينينينينيم وأمنينينينينينينير اهلل فنينينينينينييهم، وقنينينينينينيد  نينينينينينيح اإلخنينينينينينينيوان يف حصنينينينينينيارهم وتثبينينينينينيني  هنينينينينينيذه السنينينينينينينيمة علنينينينينينييهم بفعنينينينينينيل امتنينينينينينينيدادهم 

 اإلعالمي اهلائل وإمكانياهتم الواسعة.
 عن الداخل عسكريا و جم  صالهتم، الب توسع  وغدت بني اإلخوان والداخل.: عزلوا ث  ج 
: وقنينينينينينيوعهم يف فاقنينينينينينية مالينينينينينينية شنينينينينينيديدة يف ا نينينينينينيارج نتيجنينينينينينية  كنينينينينينيم اإلخنينينينينينيوان مبصنينينينينينيادر التربعنينينينينينيات، حنينينينينيني  اضنينينينينينيطر عنينينينينينيدنان جلمنينينينينينيع ث ل لللللل 

أعلنينينينينين إفنينينينينيالس ذهنينينينيني  نسنينينينينياء الطليعنينينينينية إلرسنينينينينيال بعنينينينينيخ العنينينينينيون ملنينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين باهنينينينينيدي الطليعنينينينينية يف منطقنينينينينية محنينينينينيص ذات منينينينينيرة، كمنينينينينيا 
صنينينينيندوق الطليعنينينينية عنينينينيدة منينينينيرات ودعنينينينيى الشنينينينينيباب عننينينينيده للعمنينينينيل الينينينينيدوي، فانتشنينينينير جلهنينينينيم يف عمنينينينينيان يبىثنينينينيون عنينينينين عمنينينينيل، حنينينيني  عمنينينينينيل 
بعضنينينينينينيهم يف أقسنينينينينينيى بنينينينينينياالت العمنينينينينينيل العضنينينينينينيلي طلبنينينينينينيا للعنينينينينينييش، وكاننينينينينيني  الطليعنينينينينينية تتكفنينينينينيني  بنينينينينينيبعخ التربعنينينينينينيات النينينينينينيب تأتيهنينينينينينيا منينينينينينين هننينينينينينيا 

 وهناك بفعل بعخ الصالت ا اصة يف أضيق نطاق.
أصنينينينينيبى  الطليعنينينينينية  نينينينيني  رمحنينينينية اإلخنينينينينيوان يف بنينينينينيال الوثنينينينينيائق الشخصنينينينيية واجلنينينينينيوازات النينينينينيب أنشنينينينينيأ هلنينينينيا اإلخنينينينينيوان جهنينينينينيازا خاصنينينينينيا  را سلللل  

قوينينينينينيا. وكاننينينينيني  معظنينينينينيم أمنينينينينيورهم تنينينينينيتم عنينينينينين طرينينينينينيق الصنينينينينيالت األخوينينينينينية بنينينينينيني عناصنينينينينيرهم وبعنينينينينيخ اإلخنينينينينيوة يف قينينينينينيادات الدرجنينينينينية الثانينينينينينية، أو 
، ولكنينينينينينين حنينينينينيني  هنينينينينينيذا جنينينينينيني  فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد نتيجنينينينينينية منينينينينينيوفقهم حينينينينينينيال القواعنينينينينينيد اإلخوانينينينينينينية، وقنينينينينينيد حلنينينينينينيوا جنينينينينينيزءا منينينينينينين مشنينينينينينيكلتهم منينينينينينيع العنينينينينينيراق

 حماوالت التىال  الوط  بني اإلخوان واألحزاب الب ترعاها العراق البعثية.
علنينينينينينيى الصنينينينينينيعيد السنينينينينينيلوكي  -كمنينينينينينيا حصنينينينينينيل يف بعنينينينينينيخ صنينينينينينيفوم اإلخنينينينينينيوان-بنينينينينينيرزت  نينينينينينيواهر شنينينينينينياذة يف صنينينينينينيفوم الطليعنينينينينينية  و ف لللللل  

لنينينينينينينيذين مل تكنينينينينينينين هلنينينينينينينيم سنينينينينينينيابقة تربوينينينينينينينية طويلنينينينينينينية، وكنينينينينينينيان التىنينينينينينينياقهم بشنينينينينينينيكل قلنينينينينينينية التنينينينينينينيزام أو سنينينينينينينيوء أخنينينينينينينيالق أو دينينينينينينينين بعنينينينينينينيخ اجملاهنينينينينينينيدين ا
بالطليعنينينينينينية نتيجنينينينينينية فنينينينينينيورة محاسنينينينينينيية عاطفينينينينينينية ارتنينينينينينيب  التنينينينينينيزامهم هبنينينينينينيا، فلمنينينينينينيا زالنينينينينيني  أجنينينينينينيواء احلمنينينينينينياس والشنينينينينينيىنة العاطفينينينينينينية العسنينينينينينيكرية عنينينينينينيادوا 

 لفتورهم وسابق حاهلم من بعخ التصرفات الالمنضبطة إسالميا.
التشنينينينينينيديد علنينينينينينيى بعضنينينينينينيهم وفصنينينينينينيل آخنينينينينينيرين لتعنينينينينينيديل الوضنينينينينينيع لكنينينينينينين التزامنينينينينينيه وقنينينينينينيد واجنينينينينينيه أبنينينينينينيو عمنينينينينينيار صنينينينينينيعوبات هائلنينينينينينية واضنينينينينينيطر إىل 

األديب والشنينينينينيرعي هبنينينينينيؤالء اجملاهنينينينينيدين القنينينينينيدامى كنينينينينيان معضنينينينينيلة حقيقينينينينينية، وقنينينينينيد اسنينينينينيتغل اإلخنينينينينيوان هنينينينينيذه النقطنينينينينية يف تشنينينينينيويه مسعنينينينينية الطليعنينينينينية 
 إىل حد كبري، ووصم كافة اجملاهدين باالحنرام و)السوقية(  لما.

التطنينينينينيرم واحلقنينينينينيد علنينينينينيى اإلخنينينينينيوان نتيجنينينينينية الظلنينينينينيم واحلينينينينيني  النينينينينيذي أحلقنينينينينيوه هبنينينينينيم. فقنينينينينيد  منينينينينيال معظنينينينينيم شنينينينينيباب الطليعنينينينينية إىل    د للللل  
كنينينينينينينيانوا ينظنينينينينينينيرون إلنينينينينينينييهم كمجنينينينينينينيرمني قطعنينينينينينينيوا عنينينينينينينينهم أمنينينينينينينيواهلم يف النينينينينينينيداخل فقتلنينينينينينينيوا إخنينينينينينينيواهنم وتنينينينينينينيآمروا علنينينينينينينييهم يف ا نينينينينينينيارج وحاصنينينينينينينيروهم، 



  

النينينينيدين طلنينينيني  منينينينيرة منينينينين  وهنبنينينينيوا أمنينينينيوال تربعنينينينيات اجلهنينينينياد النينينينيب جنينينينياءت منينينينين بطنينينينيوالهتم، وقنينينينيد كنينينينيان هنينينينيذا حقيقنينينينية )حنينينيني  أن عنينينينيدنان سنينينينيعد
املكتنينينينينيني  السنينينينينينيوري يف بغنينينينينينيداد  وهنينينينينينيو املسنينينينينينيؤول عنينينينينينين رعاينينينينينينية بعنينينينينينيخ األسنينينينينينير السنينينينينينيورية املالحقنينينينينينية واملنكوبنينينينينينية ويشنينينينينينيرم علنينينينينينيى هنينينينينينيذ املكتنينينينينيني  
البعثينينينينينيون السنينينينينيوريون املوالنينينينينيون للعنينينينينيراق[ طلنينينينيني  سنينينينينيعد النينينينينيدين منينينينينينهم ذات منينينينينيرة أن يقطعنينينينينيوا املعوننينينينينية املالينينينينينية املخصصنينينينينية لنينينينينيدفع أجنينينينينيرة بعنينينينينيخ 

حبجنينينينينية أهننينينينينيم يسنينينينينيبون اإلخنينينينينيوان ويتكلمنينينينينيون علنينينينينييهم واضنينينينينيطر أربنينينينينياب األسنينينينينير أن يتوسنينينينينيطوا لنينينينينيدى  !ليعنينينينينية بينينينينينيوت أسنينينينينير ينينينينينيوا  أرباهبنينينينينيا الط
كنينينينينيان   !!أمنينينينينيني احلنينينينينياف  )البعثنينينينينيي رئنينينينينييس سنينينينينيوريا السنينينينينيابق واملنينينينينيوا  لبغنينينينينيداد( كنينينينينيي ال تقطنينينينينيع بغنينينينينيداد عنينينينينينهم املسنينينينينياعدة لطلنينينينيني  سنينينينينيعد النينينينينيدين 

 هذا بعخ ما حصل فعاًل(.
هلنينينينينينيم سنينينينينينيابق تربينينينينينينية طويلنينينينينينية يف مدرسنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان خ مدرسنينينينينينية اجلهنينينينينينياد  وحبكنينينينينينيم أن معظنينينينينينيم رجنينينينينينياالت الطليعنينينينينينية األوائنينينينينينيل النينينينينينيذين كنينينينينينيان

الطليعينينينينينية كنينينينينيانوا قنينينينينيد استشنينينينينيهدوا أو اعتقلنينينينينيوا أو اسنينينينينيتهلكتهم املعركنينينينينية، ومل يبنينينينينيق منينينينينينهم يف ا نينينينينيارج إال القلينينينينينيل، فقنينينينينيد أصنينينينينيبى  الطليعنينينينينية  
عقلنينينينينينية إال لفينينينينينيني  كتلنينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينيباب الثنينينينينينيوري العنينينينينينينيد املتطنينينينينيرم عمومنينينينينينيا تقودهنينينينينينيا قينينينينينينيادة ضنينينينينينيعيفة الكنينينينينينيوادر فلنينينينينيم يكنينينينينينين حنينينينينينيول عنينينينينينيدنان 

 ضعي  من بعخ البقايا ككوادر قيادية.
واضنينينينينينينيطر لالسنينينينينينينيتعانة بنينينينينينينيبعخ شنينينينينينينيبابه النينينينينينينيذين ال كفنينينينينينينياءة هلنينينينينينينيم إلشنينينينينينينيراكهم يف القينينينينينينينيادة والشنينينينينينينيورى، خ آل األمنينينينينينينير بنينينينينينينيه لقينينينينينينينيادة وإدارة 

 يا.فردية شاملة كان مهيأ هلا بفعل تركيبه النفسي العنيد والعاطفي وثقته اهلائلة بنفسه حبكم تارخيه اجمليد عسكر 
وهكنينينينينينينيذا متىنينينينينينينيورت الطليعنينينينينينينية كلهنينينينينينينيا حنينينينينينينيول شخصنينينينينينينيية أيب عمنينينينينينينيار النينينينينينينيب أهنكتهنينينينينينينيا حينينينينينينينياة ا نينينينينينينيارج وأحابينينينينينينينيل السياسنينينينينينينية ودفعتهنينينينينينينيا إىل 

 ارتكاب أخطاء قاتلة.
هنينينينيذا التكتنينينينيل الطليعنينينينيي حنينينينيول شخصنينينينيه كنينينينيان لنينينينيه أكنينينينيرب األثنينينينير كمنينينينيا سنينينينينرى يف اهنينينينينيار الطليعنينينينية بعنينينينيد فقنينينينيدان أيب عمنينينينيار فنينينينيرج اهلل عننينينينيه 

 وعن إخواننا وأخواتنا مجيعا.
بشخصنينينينينينيية متفائلنينينينينينية مفرطنينينينينينية باألمنينينينينينيل، وقنينينينينينيد وضنينينينينينيع  -والشنينينينينينيهادة هلل-رغنينينينينينيم كنينينينينينيل تلنينينينينيني  الظنينينينينينيروم الصنينينينينينيعبة فقنينينينينينيد متتنينينينينينيع أبنينينينينينيو عمنينينينينينيارو 

بعنينينينينينينيدة  -علنينينينينينينيى قلنينينينينينينية اإلمكانينينينينينينينيات -الرجنينينينينينينيل ،ططنينينينينينينيا إلعنينينينينينينيادة بننينينينينينينياء الطليعنينينينينينينية وإقامنينينينينينينية جسنينينينينينينيور هلنينينينينينينيا يف ا نينينينينينينيارج جلمنينينينينينينيع التربعنينينينينينينيات وقنينينينينينينيام 
خصنينينينيية اهلامنينينينية  دمنينينينية قضنينينينييته إعالمينينينينيا، كمنينينينيا بنينينينيدأ ترتينينينيني  بيتنينينينيه أسنينينينيفار حننينينينيو أوربنينينينيا وا لنينينينييج هلنينينينيذا الغنينينينير  إلقامنينينينية بعنينينينيخ العالقنينينينيات الش

الطليعنينينينينيي النينينينينيداخلي قنينينينينيدر اإلمكنينينينينيان، واسنينينينينيتطاع أن يعينينينينينيد بعنينينينينيخ العالقنينينينينية النينينينينيب جفنينينينيني  منينينينينيع العنينينينينيراق واألردن وأصنينينينينيبى  صنينينينينيلته منفصنينينينينيلة 
 مية.هبم ال عالقة لإلخوان هبا، رغم أهنا كان  تتأثر دائما مبىاولة اإلخوان جتفي  منابعه اإلسالمية وغري اإلسال

وبعنينينينينينينيد أن قنينينينينينينيام عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية والطليعنينينينينينينية بنينينينينينينيبعخ اإل نينينينينينينيازات يف ا نينينينينينينيارج يف ،تلنينينينينينيني  الننينينينينينينيواحي، وبعنينينينينينينيد أن حقنينينينينينينيق عناصنينينينينينينيره بعنينينينينينينيخ 
النجنينينينينياح يف تواصنينينينينينيلهم منينينينينيع إخنينينينينينيواهنم يف قواعنينينينينيد اإلخنينينينينينيوان والنينينينينيذين كنينينينينينيانوا شنينينينينيركاءهم يف اجلهنينينينينينياد العسنينينينينيكري، دخنينينينينينيل اإلخنينينينينيوان والطليعنينينينينينية 

خنينينينيرتاق كنينينينيال الطنينينينيرفني بعنينينينيدد ال بنينينينيأس بنينينينيه منينينينين املخنينينينيربين، وكنينينينيان كافينينينينيا ملنينينينين يرينينينينيد مرحلنينينينية جتنينينينياذب العناصنينينينير، ألنينينينيا سنينينينيهل مهمنينينينية الدولنينينينية يف ا
 اخرتاق أحد الطرفني أن يتىزب ضد اآلخر.

هنينينينينينيا يف ا نينينينينينيارج، ووصنينينينينينيل عنينينينينينيدنان لقناعنينينينينينية جازمنينينينينينية بضنينينينينينيرورة تولكنينينينينينين رغنينينينينينيم كنينينينينينيل هنينينينينينيذا فقنينينينينينيد اسنينينينينينيتطاع  الطليعنينينينينينية اسنينينينينينيرتداد بعنينينينينينيخ مسع
يقنينينينينية منينينينينيا جينينينينينيري منينينينينين منينينينينيؤامرات إخوانينينينينينية يف ا نينينينينيارج، ومنينينينينين سنينينينينيري نزولنينينينينيه للنينينينينيداخل منينينينينيرة أخنينينينينيرى إلفهنينينينينيام اجملاهنينينينينيدين يف محنينينينينياة ودمشنينينينينيق حق

موضنينينينينينيوع التىنينينينينينيال  سنينينينينينيريا جنينينينينينينيديا منينينينينينيع العنينينينينينيراق، وإلطالعهنينينينينينيم علنينينينينينينيى ضنينينينينينيرورة تنسنينينينينينييق عمنينينينينينيل الطليعينينينينينينينيني يف النينينينينينيداخل وا نينينينينينيارج بشنينينينينينينيكل 
منفصنينينينينينيل عمنينينينينينيا جينينينينينينيري منينينينينينين مصنينينينينينيائ  يف ا نينينينينينيارج بفعنينينينينينيل قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان، هكنينينينينينيذا ننينينينينينيزل عنينينينينينيدنان إىل محنينينينينينياة عنينينينينينيرب الصنينينينينينيىراء منينينينينينين العنينينينينينيراق 

أبنينينينينيو بكنينينينينير( يف  نينينينينيروم عصنينينينينييبة جنينينينينيدا كاننينينينيني  متنينينينينير هبنينينينينيا املديننينينينينية النينينينينيب تنينينينينيرزح  نينينينيني  - جنينينينينيواد مبجاهنينينينينيدي محنينينينينياة بقينينينينينيادة )عمنينينينينير لالجتمنينينينينياع



  

. وكنينينينينينيان ننينينينينينيزول عنينينينينينيدنان بعنينينينينينيد أن 7892حصنينينينينينيار ألينينينينينيني  مننينينينينينيذ أكثنينينينينينير منينينينينينين شنينينينينينيهرين قبنينينينينينيل نزولنينينينينينيه النينينينينينيذي كنينينينينينيان يف شنينينينينينيهر كنينينينينينيانون الثنينينينينينياين 
ول ضنينينينينينيد سنينينينينينيوريا بسنينينينينينيب  تأيينينينينينينيدها العلنينينينينيني  حصنينينينينينيل علنينينينينينيى وعنينينينينينيود العنينينينينينيراقيني بدعمنينينينينينيه، والنينينينينينيذين كنينينينينينيانوا بنينينينينينيأمس احلاجنينينينينينية لتىرينينينينينيني  الضنينينينينينيغ

 إليران وتعر  العراق لضغ  هائل على اجلبهة اإليرانية، وسيأ  بيان ذل  بالتفصيل إن شاء اهلل.
وننينينينيرتك الطليعنينينينينية لنتىنينينينينيدث عنينينينينين وضنينينينينيع اإلخنينينينينيوان بعنينينينيد مرحلنينينينينية الوفنينينينينياق ومنينينينينيا قبنينينينينيل أزمنينينينينية محنينينينياة لالنتقنينينينينيال بعنينينينينيدها للىنينينينينيديث عنينينينينين تلنينينينيني  

هنينينينينيي معنينينينينيارك محنينينينينياة ونفنينينينينيري اإلخنينينينينيوان وانفجنينينينينيار املأسنينينينينياة النينينينينيب كاننينينينيني  نتيجنينينينينية ملنينينينينيا حنينينينينيدث ألنينينينينيا نعرضنينينينينيه املرحلنينينينينية املفصنينينينينيلية يف مسنينينينينيرية الثنينينينينيورة و 
 من حقائق جيهلها أكثر املسلمني ولألس .

_________________________ 
__________________ 

________ 

 قيادة اإلخوان المسلمين ودورها في األحدا  بعد تحطيم الوفاق

 -النينينينينينينيب مل تنينينينينينينيدخل اللعبنينينينينينينية فعلينينينينينينينيا-عبنينينينينينينية الوفنينينينينينينياق وعنينينينينينينيزل الطليعنينينينينينينية )ومجاعنينينينينينينية عصنينينينينينينيام العطنينينينينينينيار( بعنينينينينينينيد  نينينينينينينياح اإلخنينينينينينينيوان السنينينينينينينياحق يف ل
خنينينينينينيارج دائنينينينينينيرة الصنينينينينينيراع، دخنينينينينينيل اإلخنينينينينينيوان مرحلنينينينينينية اجلنينينينينينيد السياسنينينينينينيي يف ا نينينينينينيارج طبعنينينينينينيا، وعاشنينينينينينيوا عصنينينينينينيرهم النينينينينينيذه  النينينينينينيذي امتنينينينينينيد حنينينينينيني  

 ة نواحي:فقد تابعوا تنفيذ ،ططهم املدروس يف عد  !انفجار الوضع وافتضاحه بعد نكسة محاة املروعة
والكتنينينينينينينينينيل واهليانينينينينينينينينيات  -وا نينينينينينينينينيارجي، اجلماعنينينينينينينينينيات -: اسنينينينينينينينينيتطاعوا تصنينينينينينينينينيوير أنفسنينينينينينينينينيهم أمنينينينينينينينينيام النينينينينينينينينيرأي العنينينينينينينينينيام النينينينينينينينينيداخلي، القواعنينينينينينينينينيدأ ال

اإلسنينينينينينينيالمية واحللفنينينينينينينياء..على أهننينينينينينينيم ألثلنينينينينينينيو اجلهنينينينينينينياد وقنينينينينينينيادة الثنينينينينينينيورة وحمققنينينينينينينيو الوحنينينينينينينيدة اإلسنينينينينينينيالمية، و،ل صنينينينينينينيوها منينينينينينينين أصنينينينينينينيىاب األطمنينينينينينينياع 
ا يف درهبنينينينيا الصنينينينيىيح بكنينينينيل منينينينيا يلنينينينيزم منينينينين إعنينينينيداد وترتينينينيني  وقتنينينينيال وإعنينينينيالم ...وقنينينينيد الشخصنينينينيية أمثنينينينيال عنينينينيدنان وغنينينينيريه فهنينينينيم السنينينينيائرون هبنينينيني

لعنينينينيني  إعالمهنينينينينيم وثقنينينينينية املسنينينينينيلمني بشخصنينينينينيياهتم وإفنينينينينيادهتم منينينينينين التنظنينينينينييم النينينينينيدو ، أكنينينينينيرب األثنينينينينير يف ذلنينينينيني ، وبنينينينينيذل  دخلنينينينينيوا مرحلنينينينينية اجملنينينينينيد 
ر أن تسنينينينينيري يف غنينينينينيري منينينينينيا سنينينينينيرعان منينينينينيا اهننينينينينيار أمنينينينينيام أحنينينينينيداث محنينينينينياة، ومنينينينينيا كنينينينينيان لألمنينينينينيو  -ولكننينينينينيه كنينينينينيان بنينينينينيدا هشنينينينينيا-علنينينينينيى كافنينينينينية األصنينينينينيعدة

 سارت عليه يف  ل قيادة من هذا الشكل.
اتسنينينينينينينياع القاعنينينينينينينيدة واهلياكنينينينينينينيل التنظيمينينينينينينينية : كاننينينينينينيني  الغالبينينينينينينينية العظمنينينينينينينيى منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب النينينينينينينيذين خرجنينينينينينينيوا بعنينينينينينينيد تنينينينينينينيدهور العمنينينينينينينيل  ث  جللللللل  

كنينينينينينيم تقنينينينينينيدمي العسنينينينينينيكري واملتضنينينينينينيررين منينينينينينين األفنينينينينينيراد والعوائنينينينينينيل منينينينينينين املنينينينينينيواطنني والنينينينينينيذين تركنينينينينينيوا البلنينينينينينيد قنينينينينينيد صنينينينينينياروا إىل قواعنينينينينينيد اإلخنينينينينينيوان حب
املعوننينينينينينية هلنينينينينينيم وإينينينينينينيوائهم وإدخنينينينينينياهلم يف حلقنينينينينينيات اجملاهنينينينينينيدين كقاعنينينينينينيدة عريضنينينينينينية هنينينينينينيم قيادهتنينينينينينيا، وشنينينينينينيياا فشنينينينينينيياا وبعنينينينينينيد  نينينينينينياحهم يف موضنينينينينينيوع 
الوفنينينينينينياق وأخنينينينينينيذهم البيعنينينينينينية منينينينينينين جنينينينينينيل هنينينينينينيؤالء الننينينينينينياس، متتعنينينينينينيوا بنينينينينينيإخالإل هنينينينينينيذه القاعنينينينينينيدة العريضنينينينينينية وتفانيهنينينينينينيا ونظمنينينينينينيوا خالينينينينينينيا اإلخنينينينينينيوان 

أمريكنينينينينيا (منينينينينين الطليعنينينينينية واملغرتبنينينينينيني..ألن كنينينينينيان هلنينينينينيم صنينينينينيلة بنينينينينياإلخوان  ،تركينينينينينيا، السنينينينينيعودية، ا لنينينينينييجاملسنينينينينيلمني السنينينينينيوريني يف ا ارج)أوربنينينينينيا، 
وصنينينينيرفوا عليهنينينينيا مبنينينينيال  طائلنينينينية، وهكنينينينيذا أصنينينينيبىوا قينينينينيادة لعامنينينينية هنينينينيذه القاعنينينينيدة العريضنينينينية  ،ا هلنينينينيا قينينينينيادات وأحلقوهنينينينيا هبنينينينيمو املسنينينينيلمني، وعيننينينيني

الشنينينينينينيباب والكنينينينينينيادر النينينينينينيب كنينينينينينيان رأس حربتهنينينينينينيا أولانينينينينيني   املمتنينينينينينيدة يف دول كثنينينينينينيرية لتنينينينينينيدين هلنينينينينينيم بنينينينينينيالوالء، قاعنينينينينينيدة بلغنينينينينيني  عنينينينينينيدة ألنينينينينينيوم منينينينينينين
اجملاهنينينينينينيدون املرابطنينينينينينيون يف معسنينينينينينيكرات التنينينينينينيدري  يف العنينينينينينيراق أو بينينينينينينيوت الربنينينينينينيال يف عمنينينينينينيان، والنينينينينينيذين كنينينينينينيان عنينينينينينيددهم يقنينينينينينيرب منينينينينينين األلنينينينينيني  
منينينينينين خنينينينينيرية الشنينينينينيباب املتفنينينينينيرغ للعمنينينينينيل العسنينينينينيكري واملسنينينينينيتعد للتضنينينينينيىية كأحسنينينينينين منينينينينيا يكنينينينينيون االسنينينينينيتعداد النفسنينينينينيي، أمنينينينينيا اآلخنينينينينيرون خنينينينينيارج 

لربنينينينيال فقنينينينيد كنينينينيانوا علنينينينيى صنينينينيلة حسنينينينينة أيضنينينينيا وعلنينينينيى طاعنينينينية نسنينينينيبية للقينينينينيادة جينينينينيدة أيضنينينينيا وعلنينينينيى اسنينينينيتعداد لتلقنينينينيي األوامنينينينير وكنينينينيانوا أمكننينينينية ا
عنينينينينيرب قينينينينينياداهتم املوقعينينينينينية يتلقنينينينينيون أخبنينينينينيار اجلهنينينينينياد وأوامنينينينينير )اجلننينينينينيراالت الشنينينينينييوم( بكنينينينينيل احنينينينينيرتام وينفنينينينينيذوهنا، وقنينينينينيد سنينينينينياعد اإلخنينينينينيوان علنينينينينيى 



  

ة منينينينينين أجنينينينينيواء اجلهنينينينينياد ومنينينينينيا تبعتنينينينينيه يف النفنينينينينيوس منينينينينين محنينينينينياس واسنينينينينيتعداد للطاعنينينينينية ذلنينينينيني  كنينينينينيادر إخنينينينينيواين واسنينينينينيع ومتوينينينينينيل قنينينينينيوي وإفنينينينينيادة رائعنينينينيني
 والتضىية.
: بننينينينينينياء األجهنينينينينينيزة وإعنينينينينينيداد الكنينينينينينيوادر: بفعنينينينينينيل التنينينينينينيوفر العنينينينينينيددي يف القواعنينينينينينيد واننينينينينينيدفاع الشنينينينينينيباب حننينينينينينيو العطنينينينينينياء والتفنينينينينينياين، وحبكنينينينينينيم ث ل لللللل 

ا مبنينينينينيا يتناسنينينينيني  منينينينينيع ،ططهنينينينينيم العنينينينينيام النينينينينيذي األمنينينينينيوال املتنينينينينيوفرة بنينينينينيدأ اإلخنينينينينيوان ،ططنينينينينيا لبننينينينينياء أجهنينينينينيزة ضنينينينينيرورية لتلنينينينيني  املرحلنينينينينية، والزمنينينينينية هلنينينينيني
 وضعوه للوصول للىكم بعد إسقال السلطة مثل:

 الجه ز الكج دي 
كنينينينينينينينيان البننينينينينينينينياء القينينينينينينينينيادي شنينينينينينينينيبيها جنينينينينينينينيدا بالبننينينينينينينينياء )التقلينينينينينينينينيدي( النينينينينينينينيذي عهنينينينينينينينيده اإلخنينينينينينينينيوان يف مرحلنينينينينينينينية عملهنينينينينينينينيم السنينينينينينينينيلمية الدعوينينينينينينينينية يف 

 بنااهم على الشكل التا : مع فوارق بسيطة يقتضيها العمل العل  فقد كان !الداخل قبل األحداث 
 فجرس الشوره 

ويبلنينينينيني  عنينينينينيدده بضنينينينينيعا وعشنينينينينيرين رجنينينينينيال منينينينينين قنينينينينيدماء اإلخنينينينينيوان ألنينينينينين جتنينينينينياوز قنينينينينيدمهم عشنينينينينيرة أعنينينينينيوام، منتخنينينينيني  حسنينينينيني  املراكنينينينينيز وعنينينينينيدد 
وهنينينينينيو بلنينينينينيس واسنينينينينيع الصنينينينينيالحيات )نظرينينينينينيا(  ! ! الشنينينينينيباب يف كنينينينينيل منهنينينينينيا منينينينينين األعضنينينينينياء النينينينينيذين جنينينينينياوز قنينينينينيدمهم مخنينينينينيس سنينينينينينوات ..

 مل يغري عن املعمول به يف تل  املرحلة الدعوية السرية.مبوج  النظام الداخلي الذي 
 ف  ب ايفجذي

يضنينينينينينينينيم أعضنينينينينينينينياء القينينينينينينينينيادة وهنينينينينينينينيو مكتنينينينينينينيني  منتخنينينينينينينيني  منينينينينينينينين بلنينينينينينينينيس الشنينينينينينينينيورى وهنينينينينينينينيو السنينينينينينينينيلطة الفعلينينينينينينينينية يف اجلماعنينينينينينينينية وبينينينينينينينينيده معظنينينينينينينينيم 
 الصالحيات التنفيذية هو املسؤول عن اضاذ القرارات.

 ف اسب   م 
جنينينينينينينيل اجلماعنينينينينينينية األول واملسنينينينينينينيؤول مباشنينينينينينينيرة عنينينينينينينين كنينينينينينينيل واردة وشنينينينينينينياردة منينينينينينينين منتخنينينينينينيني  منينينينينينينين املكتنينينينينينيني  التنفينينينينينينينيذي )واملفنينينينينينينيرو ( أننينينينينينينيه ر 

 قرارات السلم واحلرب وح  أصغر األمور، يساعده نائ  وأمني عام  ا عادة عضوان يف القيادة )املكت  التنفيذي(.
 الم ؤ لوي ال يفجذ وي 

مشنينينينينينيق، محنينينينينينيص، دينينينينينينير النينينينينينيزور...( ون حسنينينينينيني  املراكنينينينينينيز )مركنينينينينينيز حلنينينينينيني ، دزعنينينينينينيوهنينينينينينيم يف منطقنينينينينينية العنينينينينينيراق واألردن )منطقنينينينينينية الربنينينينينينيال( مو 
ينينينينيرأس كنينينينينيل مركنينينينيز منهنينينينينيا مسنينينينينيؤول يعاوننينينينيه جلننينينينينية املركنينينينينيز، وهنينينينيم املسنينينينينيؤولون عنينينينينين املركنينينينيز كنينينينينيامال يف ا نينينينينيارج )أمنينينينيور الشنينينينينيباب يف القواعنينينينينيد...( 
ويف النينينينينينينينيداخل )صنينينينينينينينيالت، ومواصنينينينينينينينيالت منينينينينينينينيع القواعنينينينينينينينيد العسنينينينينينينينيكرية املوجنينينينينينينينيودة واملالينينينينينينينينية هننينينينينينينينياك..( وكنينينينينينينينيان هنينينينينينينينيذا مسنينينينينينينينيوالية جلننينينينينينينينية املركنينينينينينينينيز 

 . ! ! ا ارج أيضاً العسكرية هي طبعا يف
يف البلنينينينينينينينيدان األخنينينينينينينينيرى )تركينينينينينينينينيا، السنينينينينينينينيعودية ا لنينينينينينينينييج، أمريكنينينينينينينينيا، دول أوربنينينينينينينينيا ..( فكنينينينينينينينيان يعنينينينينينينينيني لكنينينينينينينينيل منهنينينينينينينينيا )أم  -أمنينينينينينينينيا يف ا نينينينينينينينيارج

مسنينينينيؤول( يسنينينينيمى أمنينينينيريا تعاوننينينينيه جلننينينينية يتلقنينينينيون مجيعنينينينيا األوامنينينينير منينينينين القينينينينيادة العلينينينينيا وبعضنينينينيهم أعضنينينينياء يف بلنينينينيس الشنينينينيورى كممثلنينينينيني عنينينينين 
م صنينينينينيالحيات مطلقنينينينينية يف منينينينينيواقعهم، ويشنينينينينينيرفون علنينينينينيى أمنينينينينيور الشنينينينينيباب السنينينينينيوريني هننينينينينياك، وهلنينينينينيم صنينينينينينيالت منطقنينينينينيتهم سنينينينينيالفة النينينينينيذكر..وهل

تعاونينينينينينينينية منينينينينينينيع التنظنينينينينينينييم النينينينينينينيدو  لإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني، ويتلقنينينينينينينيون مينينينينينينينيزانيتهم املالينينينينينينينية بسنينينينينينينيخاء منينينينينينينين القينينينينينينينيادة ويقومنينينينينينينيون بأعمنينينينينينينيال تابعنينينينينينينية 
ابرات السنينينينينيورية يف تلنينينينيني  املننينينينينياطق للمخطنينينينيني  العنينينينينيام كنينينينينياإلعالم وبعنينينينينيخ النشنينينينينياطات األخنينينينينيرى كشنينينينينيراء معنينينينينيدات وعملينينينينينيات رصنينينينينيد للمخنينينينيني

مبوجنينينينينيني  أوامنينينينينينير القينينينينينينيادة يف نطنينينينينينياق حمنينينينينينيدود جنينينينينينيدا. وكنينينينينينيان هننينينينينينياك مسنينينينينينيؤولو األجهنينينينينينيزة امللىقنينينينينينية بالعمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري وهنينينينينينيم موجنينينينينينيودون يف 
األردن والعنينينينينينينيراق )اجلهنينينينينينينياز العسنينينينينينينيكري، الفنينينينينينيني ، الوثنينينينينينينيائق..( وهكنينينينينينينيذا تتنينينينينينينيدرج املسنينينينينينينيؤوليات حنينينينينينيني  أصنينينينينينينيغرها، وهنينينينينينينيي إمنينينينينينينيارة بموعنينينينينينينية أو 



  

أو مخسنينينينينية عناصنينينينينير بشنينينينينيكل هرمنينينينينيي، وكاننينينينيني  إقامنينينينينية املنينينينينيرابطني بشنينينينينيكل رئيسنينينينينيي يف األردن )عمنينينينينيان، الزرقنينينينينياء( أسنينينينينيرة مكوننينينينينية منينينينينين أربعنينينينينية 
أمنينينينينينيا العنينينينينينيراق فقنينينينينينيد تُركنينينينينيني  للتنينينينينينيدري  أو للدراسنينينينينينية يف جامعنينينينينينيات العنينينينينينيراق ملنينينينينينين أراد، وقنينينينينينيد أذن لقلينينينينينينيل منينينينينينين الشنينينينينينيباب يف العنينينينينينيراق واألردن 

 لقاء التفرغ. !بالعمل وكان األصل أال يعملوا ويتلقوا الروات  
توزيعنينينينينينيا حنينينينينينيديا، فكثنينينينينينيريا منينينينينينيا كاننينينينينيني  املسنينينينينينيؤوليات تتنينينينينينيداخل بفعنينينينينينيل واقنينينينينينيع حنينينينينينيال  -رغنينينينينينيم كوننينينينينينيه هرمينينينينينينيا-يكنينينينينينين التوزينينينينينينيع القينينينينينينيادي  ومل

مجاعنينينينينينية مهنينينينينينياجرة تعنينينينينينييش  روفنينينينينينيا خاصنينينينينينية ال ميكنينينينينينين ضنينينينينينيبطها يف مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه احلنينينينينينياالت، وسنينينينينينيرعان منينينينينينيا بنينينينينينيرزت بنينينينينينيالطبع مراكنينينينينينيز قنينينينينينيوى يف 
عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين( وذلنينينينيني  أليب حممد)سنينينينينيعيد حنينينينينيوى( اجلماعنينينينينية متركنينينينينيزت حنينينينينيول الشخصنينينينينييات التقليدينينينينينية، فهنينينينينيذا تنينينينينيابع أليب عنينينينينيامر )

وثالنينينينينينيث أليب سنينينينينينيامي )عبنينينينينينيد اهلل طنطنينينينينينياوي( وآخنينينينينينير أليب زاهنينينينينينيد )أيب غنينينينينينيدة( ...وهكنينينينينينيذا.. ورغنينينينينينيم أن القينينينينينينيادة وكنينينينينينيذل  بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى 
ولقنينينينينينيد  !أعينينينينينيد تشنينينينينينيكيلهما يف ا نينينينينينيارج عنينينينينينيدة منينينينينينيرات إال أن كنينينينينينيل تلنينينينينيني  التغنينينينينينيريات كاننينينينينيني  عبنينينينينينيارة عنينينينينينين تبنينينينينينيادل للىقائنينينينينيني  الوزارينينينينينينية فقنينينينينيني  

قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني علنينينينينيى مسنينينينينيتوى املكتنينينينيني  التنفينينينينينيذي وبلنينينينينيس الشنينينينينيورى خنينينينينيالل هنينينينينيذه املرحلنينينينينية ومنينينينينيا تالهنينينينينيا، وحنينينينيني   احنصنينينينينيرت
بعنينينينينينينيد نكسنينينينينينينية محنينينينينينينينياة املنينينينينينينيدمرة، احنصنينينينينينينيرت بشخصنينينينينينينينييات حمنينينينينينينيددة مل تغنينينينينينينيادر املسنينينينينينينينيؤوليات ومل تغادرهنينينينينينينيا، رغنينينينينينينيم تعقنينينينينينينينيد الظنينينينينينينيروم وتتنينينينينينينينيا  

 قيادية أو )أعمدة النكسة(:النكسات، وهم الشخصيات التالية أو ما ميكن تسميتهم بالثواب  ال
حسنينينينينين هوينينينينينيدي: لعنينينينيني  دور املراقنينينينيني  العنينينينينيام طيلنينينينينية مرحلنينينينينية منينينينينيا بعنينينينينيد الوفنينينينينياق وهنينينينينيو يف األصنينينينينيل منينينينينين محاعنينينينينية دمشنينينينينيق )العطنينينينينيار(  - 7

كاننينينينينيني  شخصنينينينينييته ضنينينينينينيعيفة يف إدارة   7891وبقنينينينينيي مراقبنينينينينيا عامنينينينينينيا بعنينينينينيد نكسنينينينينينية محنينينينينياة، خ نائبنينينينينينيا لعبنينينينينيد الفتنينينينينينياح أيب غنينينينينيدة بعنينينينينينيد انشنينينينينيقاق 
ده يف سنينينينينيلوك النينينينينهج العسنينينينينيكري يف العمنينينينينيل، وهنينينينينيو منينينينين منطقنينينينينية املينينينينينيادين كنينينينيان منفنينينينينيذ السنينينينينيلطة علنينينينينيى اجلماعنينينينية، ومنينينينينين املعنينينينينيروم عننينينينيه تنينينينينيرد

 15اإلخوان بفضل تو  أخيه حمسن اهلويدي للمفاوضات مع الدولة خالل مهمة مكوكية مل تنقطع
اح أيب عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين: وهنينينينينيو منينينينينين مديننينينينينية محنينينينينياة، كنينينينينيان مراقبنينينينينيا عامنينينينينيا لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني مننينينينينيذ تننينينينينيازل عنهنينينينينيا عبنينينينينيد الفتنينينينيني - 2

وحنينينينينينيني  الوفنينينينينينينياق، وهنينينينينينينيو شنينينينينينينيخص اإلخنينينينينينينيوان القنينينينينينينيوي واملمسنينينينينينيني  مبعظنينينينينينينيم حمنينينينينينينياور القنينينينينينينيوى يف احلماعنينينينينينينية، كنينينينينينينيان أهنينينينينينينيم  7815غنينينينينينينيدة عنينينينينينينيام 
الشخصنينينينينييات النينينينينيب لعبنينينينيني  دورا  يف تبنينينينيني  الطنينينينينيرح العسنينينينينيكري بعنينينينينيد صنينينينينيدام السنينينينينيلطة بالطليعنينينينينية، لنينينينينيه صنينينينينيالت سياسنينينينينيية خارجينينينينينية واسنينينينينيعة 

رتبينينينينينينينية لدولنينينينينينينية اإلمنينينينينينينيارات العربينينينينينينينية، يعتنينينينينينينيرب الرجنينينينينينينيل األول يف اإلخنينينينينينينيوان  وال سنينينينينينينييما منينينينينينينيع العنينينينينينينيراق، وكنينينينينينينيان لفنينينينينينينيرتة مسنينينينينينينيؤوال هامنينينينينينينيا يف وزارة ال
كمسنينينينينيؤول عنينينينينينين التىنينينينينيال  النينينينينينيوط  منينينينينينيع األحنينينينينيزاب املرتنينينينينينيدة، ينينينينينينيروى أننينينينينيه كنينينينينينيان ذا اجتاهنينينينينيات ناصنينينينينينيرية واشنينينينينينيرتاكية قبنينينينينيل التىاقنينينينينينيه بالعمنينينينينينيل 

ول منىنينينينينيى منينينينينيزيج اإلسنينينينينيالمي، ومنينينينينيا لبنينينينينيث أن أمسنينينينيني  بزمنينينينينيام األمنينينينينيور طيلنينينينينية الفنينينينينيرتة بشنينينينينيكل قنينينينينيوي. تبلنينينينينيور فكنينينينينيره يف املرحلنينينينينية األخنينينينينيرية حنينينينيني
منينينينينين اإلسنينينينينيالمية والقومينينينينينية والوطنينينينينينية والدميقراطينينينينينية وهنينينينينيو شنينينينينيخص مقبنينينينينيول منينينينينين طنينينينينيرم العلمنينينينينيانيني يف سنينينينينيوريا وخارجهنينينينينيا، اشنينينينينيتهر بعدائنينينينينيه 
للطليعنينينينينينينية وللقينينينينينينينينيادات اجلهادينينينينينينينية الشنينينينينينينينيابة داخنينينينينينينيل اجلماعنينينينينينينينية. ومتينينينينينينينيز بالديكتاتورينينينينينينينينية والقمنينينينينينينيع ملنينينينينينينينين حولنينينينينينينيه داخنينينينينينينينيل مجاعتنينينينينينينيه. وكنينينينينينينينيان وراء 

 حيث أس  يف عدائه للطرم اآلخر وأسرم. 7891ملسلمني سنة االنشقاق الذي أملّ باإلخوان ا
ه علنينينينينينيى تنينينينينينيأصنينينينينينيبح فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد أحنينينينينينيد الركنينينينينينيائز املتعاوننينينينينينية منينينينينينيع العنينينينينينيراق ورئيسنينينينينينيه صنينينينينينيدام يف القضنينينينينينيية السنينينينينينيورية وخارجهنينينينينينيا. وأصنينينينينينيبح نافذ

وهنينينينيو مكنينينينيروه عمومنينينينياً احلركنينينينيات اإلسنينينينيالمية. وكنينينينيان ينينينينيزرع النينينينيبالد داعينينينينياً لنينينينيه شنينينينياهداً علينينينينيه باإلمينينينينيان والعبنينينينيادة والقينينينينيام والصنينينينييام وا شنينينينيية. 
حنينينيني  منينينينين معاونينينينينيه ومنينينينين انشنينينينيق معنينينينيه عنينينينين اجلماعنينينينية ويصنينينينيرح الكثنينينينيري منينينينينهم بأننينينينيه ال ينينينينيربطهم معنينينينيه إال منينينينيا حيققنينينينيه هلنينينينيم منينينينين فرصنينينينية العمنينينينيل 

 عرب العراق.

                                                           
هنينينينيي الدولنينينينينية بعنينينينيد اسنينينينينيتنفاذ مهمتنينينينيه، أم هنينينينينيم النينينينيذين تضنينينينينيرروا  ومل يعنينينينينيرم قاتلنينينينيه، هنينينينينيل 7898قتنينينينيل حمسنينينينينين هوينينينينيدي هنينينينينيذا يف دينينينينير النينينينينيزور يف  نينينينيروم غامضنينينينينية سنينينينينة  15

 من أهل الداخل بسب  مساعيه غري احلميدة. واألرجح أهنا الثانية واهلل أعلم.



  

سنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى: وهنينينينينينيو منينينينينينين محنينينينينينياة أيضنينينينينينيا، مفكنينينينينينير إسنينينينينينيالمي معنينينينينينيروم وشخصنينينينينينيية إسنينينينينينيالمية مرموقنينينينينينية داخنينينينينينيل سنينينينينينيوريا وخارجهنينينينينينيا  - 3
لنينينينينيدوليني ولنينينينينيه مؤلفنينينينينيات عدينينينينينيدة أ هنينينينينيا سلسنينينينينيلة )يف البننينينينينياء( املشنينينينينيهورة، وكنينينينينيان أحنينينينينيد الشخصنينينينينينييات وأحنينينينينيد أركنينينينينيان اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني ا

القيادينينينينينينية اهلامنينينينينينية طيلنينينينينينية مرحلنينينينينينية األحنينينينينينيداث، تنينينينينينيرأس اجلهنينينينينينياز العسنينينينينينيكري عنينينينينينيدة منينينينينينيرات وكنينينينينينيان مصنينينينينينيرا علنينينينينينيى الزعامنينينينينينية ال سنينينينينينييما يف الفنينينينينينيرتة 
احننينينينينينياز إىل عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين ضنينينينينينيد السنينينينينينيابقة لنكسنينينينينينية محنينينينينينياة. عنينينينينينيرم بفرديتنينينينينينيه ومشنينينينينينياكله منينينينينينيع القينينينينينينيادة باسنينينينينينيتمرار نتيجنينينينينينية ذلنينينينينيني ، خ 

ولكننينينينينينينيه كنينينينينينينيان دائنينينينينينينيم الننينينينينينينيزوع لتكتينينينينينينينيل بعنينينينينينينيخ الشنينينينينينينيباب حولنينينينينينينيه لتشنينينينينينينيكيل مركنينينينينينينيز قنينينينينينينيوى  7891عبنينينينينينينيد الفتنينينينينينينياح أيب غنينينينينينينيدة يف انشنينينينينينينيقاق 
لصنينينينينينينياحله، ورغنينينينينينينيم املبنينينينينينينيادئ اجلهادينينينينينينينية واإلسنينينينينينينيالمية األصنينينينينينينييلة املتننينينينينينينياثرة يف كتبنينينينينينينيه إال أننينينينينينينيه تراجنينينينينينينيع وانقلنينينينينينيني  عنينينينينينينين كثنينينينينينينيري منهنينينينينينينيا يف كتاباتنينينينينينينيه 

غفنينينينينير -بنينينينينيه )دروس يف العمنينينينينيل اإلسنينينينينيالمي( وال سنينينينينييما يف كتابنينينينينيه األخنينينينينيري النينينينينيذي كتبنينينينينيه يف مرضنينينينينيه النينينينينيذي تنينينينينيويف فينينينينينيهاألخنينينينينيرية بنينينينينيدءاً منينينينينين كتا
كاتنينينينيني  صنينينينينيويف العقينينينينينيدة دميقراطنينينينينيي التوجنينينينينيه السياسنينينينينيي باإلضنينينينينيافة لرتهنينينينينيات سياسنينينينينيية شنينينينينيعرية    حينينينينينيث انتهنينينينينيى سنينينينينيعيد حنينينينينيوى إىل -اهلل لنينينينينيه

 كثرية، تناثرت يف كتاباته ومواقفه األخرية.
خنينينينينيالل إدارتنينينينينيه جلماعتنينينينينيه فقنينينينينيد كنينينينينيان منينينينينين أبنينينينينيرز منينينينينين صنينينينينينع التىنينينينينيال  النينينينينيوط  وأفتنينينينينياه. بنينينينينيل نقنينينينينيل عننينينينينيه  أمنينينينينيا عنينينينينين سنينينينينيلوكه العملنينينينينيي منينينينينين

 7898سنة  -غفر اهلل له-مديح عجي  لصدام حسني نقل هو بعضه يف كتابه األخري. تويف 
علنينينينيي بينينينينينيانوين )أبنينينينينيو أننينينينينيس(: وهنينينينينيو منينينينينين مديننينينينينية حلنينينينيني ، وكنينينينيان يشنينينينينيغل منصنينينينيني  نائنينينينيني  املراقنينينينيني  العنينينينينيام قبنينينينينيل األحنينينينينيداث، عنينينينينيرم  - 4
كنينينينينينينيان أحنينينينينينينيد   !رضنينينينينينيته لالجتنينينينينينينياه العسنينينينينينيكري يف اجلماعنينينينينينينية سنينينينينينيابقا، رغنينينينينينينيم أننينينينينينيه تنينينينينينينيرأس اجلهنينينينينينينياز العسنينينينينينيكري يف ا نينينينينينينيارج أكثنينينينينينير منينينينينينينين منينينينينينيرة مبعا

أعضنينينينينينياء القينينينينينينيادة يف سنينينينينينيائر تشنينينينينينيكيالهتا، وهنينينينينينيو منينينينينينين الشخصنينينينينينييات املهمنينينينينينية يف قينينينينينينيام التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط ، وكنينينينينينيان املسنينينينينينيؤول عنينينينينينين العالقنينينينينينية 
الشنينينينينينينيامي النينينينينينينيذي اعتقنينينينينينيل فيمنينينينينينينيا بعنينينينينينينيد يف  دينينينينينينيق املراسنينينينينينينيل خالنينينينينينيعنينينينينينينين طر  -وسنينينينينينييمر بياننينينينينينينيه-بالضنينينينينينيبال النينينينينينينيذين يهينينينينينينيؤن لالنقنينينينينينينيالب احلسنينينينينينينيم
  روم غامضة وقضي على الضبال واالنقالب.

يعتنينينينينيرب أبنينينينينيو أننينينينينيس أيضنينينينينيا منينينينينين أنصنينينينينيار االجتنينينينينياه العراقنينينينينيي يف اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني السنينينينينيوريني ورغنينينينينيم أننينينينينيه حيمنينينينينيل جنينينينينيواز سنينينينينيفر سنينينينينينيعودي 
لعراقنينينينينينينيي. )كمنينينينينينينيا هنينينينينينينيو حنينينينينينينيال معظنينينينينينينيم قينينينينينينينيادات ألننينينينينينينيوح لنينينينينينينيه منينينينينينينين املخنينينينينينينيابرات السنينينينينينينيعودية لتسنينينينينينينيهيل حركتنينينينينينينيه باإلضنينينينينينينيافة جلنينينينينينينيوازه األردين وا

( وأصنينينينينينيبح 7891اإلخنينينينينينيوان(. ولنينينينينينيه عالقنينينينينينية وطينينينينينينيدة مبخنينينينينينيابرات العنينينينينينيراق واألردن. احننينينينينينياز للشنينينينينينييا عبنينينينينينيد الفتنينينينينينياح أيب غنينينينينينيدة يف انشنينينينينينيقاق )
 نائبه الثاين بعد تكرس االنشقاق.

للعنينينينينيراق كلينينينينينية.  خ منينينينينيا لبنينينينينيث أن اختلنينينينيني  معنينينينينيه حنينينينينيول موقنينينينيني  اجلماعنينينينينية منينينينينين احلنينينينينيرب الصنينينينينيليبية يف ا لنينينينينييج منينينينينيع العنينينينينيراق حينينينينينيث احننينينينينياز
 ألا أدى بعد ذل  الستقالة أيب غدة تفادياً النشقاق آخر.

عبنينينينينيد اهلل طنطنينينينينياوي: وهنينينينينيو منينينينينين حلنينينينيني  كنينينينينيان يشنينينينينيغل منصنينينينيني  األمنينينينينيني العنينينينينيام لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني يف سنينينينينيوريا قبنينينينينيل األحنينينينينيداث  - 5
يف نشنينينينينينينيوء وهنينينينينينيو شخصنينينينينينينيية اجتماعينينينينينينينية وأدبينينينينينينية وسياسنينينينينينينيية معروفنينينينينينينية، وهنينينينينينينيو سياسنينينينينينيي قلينينينينينينينيل االلتنينينينينينينيزام، كنينينينينينينيان منينينينينينين الشخصنينينينينينينييات الفاعلنينينينينينينية 

التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط ، شنينينينينينينيغل يف ا نينينينينينينيارج عنينينينينينينيدة مناصنينينينينينيني  منهنينينينينينينيا عضنينينينينينينيوية القينينينينينينينيادة عنينينينينينينيدة منينينينينينينيرات، وكنينينينينينينيان جهنينينينينينينيده يف اجملنينينينينينينيال السياسنينينينينينينيي 
واإلعالمنينينينينينينيي، وكنينينينينينينيان مسنينينينينينينيؤوال عنينينينينينينين اجلهنينينينينينينياز العسنينينينينينينيكري لإلخنينينينينينينيوان يف النينينينينينينيداخل، ومنينينينينينينيارس بعنينينينينينينيخ الصنينينينينينينيالحيات العسنينينينينينينيكرية يف ا نينينينينينينيارج 

لسنينينينينينيوريا، كنينينينينينيان عضنينينينينينيوا بنينينينينينيارزا يف حنينينينينينيزب اال نينينينينينياد االشنينينينينينيرتاكي الناصنينينينينينيري  خنينينينينينيالل تلنينينينينيني  املرحلنينينينينينية ال سنينينينينينييما يف املنطقنينينينينينية الشنينينينينينيمالية الغربينينينينينينية
لفنينينينينينيرتة منينينينينينيا يف سنينينينينينيوريا، وقينينينينينينيل إن ذلنينينينينيني  كنينينينينينيان بتوجينينينينينينيه منينينينينينين اإلخنينينينينينيوان، تنينينينينينيدور حولنينينينينينيه شنينينينينينيكوك واسنينينينينينيعة يف القينينينينينينيادة وقنينينينينينيد عنينينينينينيرم بدهائنينينينينينيه 

اهنينينينينيدين وال وعالقاتنينينينينيه الواسنينينينينيعة واشنينينينينيتهر بالكنينينينينيذب، وألنينينينينيا ينينينينينيذكر يف سنينينينينيرية هنينينينينيذا الرجنينينينينيل أننينينينينيه كنينينينينيان املسنينينينينيؤول عنينينينينين إفنينينينينيراغ النينينينينيداخل منينينينينين اجمل
( حينينينينينينينيث قتنينينينينينينيل 7891( خ كنينينينينينينيان مسنينينينينينينيؤوالً مباشنينينينينينينيراً عنينينينينينينين إننينينينينينينيزال الشنينينينينينينيباب إىل دمشنينينينينينينيق سنينينينينينينينة )7891سنينينينينينينييما منطقنينينينينينينية حلنينينينينينيني  سنينينينينينينينة )



  

أكثنينينينينينير منينينينينينين مثنينينينينينيانني منينينينينينينهم خنينينينينينيالل ثالثنينينينينينينية أسنينينينينينيابيع وعنينينينينينياد منينينينينينينهم بضنينينينينينيعة عشنينينينينينير شنينينينينينينياباً. كمنينينينينينيا دمنينينينينينيرت علنينينينينينيى يدينينينينينينيه ا الينينينينينينيا العسنينينينينينينيكرية 
التىنينينينينينينينيق  7891دائنينينينينينينينيه الشنينينينينينينينيديد للطليعنينينينينينينينية. ويف انشنينينينينينينينيقاق يف  نينينينينينينينيروم غامضنينينينينينينينية. اشنينينينينينينينيتهر بع -تنظنينينينينينينينييم بنينينينينينينينيريوت-للجماعنينينينينينينينية يف لبننينينينينينينينيان

بسنينينينينيعد النينينينينينيدين بشنينينينينينيكل مفنينينينينينياجذ وصنينينينينينيار منينينينينينين معاونينينينينينينيه وشنينينينينينيتم الشنينينينينينييا أيب غنينينينينينيدة ومنينينينينينين معنينينينينينيه يف حمافنينينينينينيل مجاعينينينينينينية. خ منينينينينينيا لبنينينينينينيث أن عنينينينينينياد 
   !وخرج على سعد الدين وعاد إىل مجاعة أيب غدة الب استقبلته حبفاوة وتكرمي وعاد من شخصياهتا البارزة 

أحنينينينينينيد قينينينينينينيادات اإلخنينينينينينيوان يف النينينينينينيداخل، وكنينينينينينيان رئيسنينينينينينيا ملركنينينينينينيز إدلنينينينينيني  ومناطقهنينينينينينيا، وبقنينينينينينيي كنينينينينينيذل  يف ا نينينينينينيارج،  أدينينينينينيني  اجلاجنينينينينينية: - 1
وكنينينينينينيان عضنينينينينينيوا يف القينينينينينينيادة يف ا نينينينينينيارج أكثنينينينينينير منينينينينينين منينينينينينيرة، وكنينينينينينيذل  يف بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى أحياننينينينينينيا، وهنينينينينينيو إخنينينينينينيواين تقلينينينينينينيدي قنينينينينينيدمي يعنينينينينينيرم 

. بعنينينينينيد أن عنينينينينيني 7891از لنينينينينيه يف انشنينينينينيقاق بتوجيهاتنينينينينيه العسنينينينينيكرية، وقنينينينينيد حنينينينينياف  علنينينينينيى والئنينينينينيه الجتنينينينينياه سنينينينينيعد النينينينينيدين مننينينينينيذ البداينينينينينية واحننينينينيني
 مراقبا عاما أثناء األزمة لفرتة قصرية.

حممنينينينينينينيد احلسنينينينينينينيناوي: وهنينينينينينينيو حلنينينينينينيني ، إخنينينينينينينيواين قنينينينينينينيدمي وشخصنينينينينينينيية أدبينينينينينينينية معروفنينينينينينينية يف سنينينينينينينيوريا، كنينينينينينينيان أحنينينينينينينيد قينينينينينينينيادات اإلخنينينينينينينيوان يف  - 1
ل جينينينينينيد وكنينينينينيان النينينينينيداخل وهنينينينينيو رجنينينينينيل دمنينينينينيث هنينينينينيادئ حمبنينينينينيوب ملتنينينينينيزم، شنينينينينيغل منصنينينينيني  رئاسنينينينينية اجلهنينينينينياز اإلعالمنينينينينيي يف ا نينينينينيارج و نينينينينياه بشنينينينينيك

عضنينينينينينيو قينينينينينينيادة يف ا نينينينينينيارج أكثنينينينينينير منينينينينينين منينينينينينيرة، وهنينينينينينيو منينينينينينين قالئنينينينينينيل القينينينينينينيادات احملبوبنينينينينينية منينينينينينين القواعنينينينينينيد بشنينينينينينيكل عنينينينينينيام وقنينينينينينيد عنينينينينينيرم بتقليديتنينينينينينيه 
. وفاجنينينينينينيأ الكثنينينينينينيريين منينينينينينين 7891بعنينينينينينيد احلنينينينينينيدود، احننينينينينينياز إىل مجاعنينينينينينية أيب غنينينينينينيدة يف انشنينينينينينيقاق أومتسنينينينينينيكه بالشنينينينينينيرعية اإلخوانينينينينينينية وأطرهنينينينينينيا إىل 
وسنينينينينييع التىنينينينينيال  النينينينينيوط  إىل جبهنينينينينية اإلنقنينينينينياذ النينينينينيوط  النينينينينيب دخلهنينينينينيا الشنينينينينييوعيون والنصنينينينينيرييون خنينينينينيالل تصنينينينينيرحياته ومتثيلنينينينينيه جلماعتنينينينينيه عننينينينينيد ت

 حيث امتدح هذا االجتاه الضال يف االنضمام إىل هذه اجلبهة املرتدة. 7898فيما بعد 
مننينينينينينينيري الغضنينينينينينينيبان: شخصنينينينينينينيية إخوانينينينينينينينية قدمينينينينينينينية ومفكنينينينينينينير إسنينينينينينينيالمي لنينينينينينينيه بعنينينينينينينيخ املؤلفنينينينينينينيات وهنينينينينينينيو رجنينينينينينينيل ملتنينينينينينينيزم هنينينينينينينيادئ حسنينينينينينينين  - 9

امسنينينينينيه يف مرحلنينينينينية العمنينينينينيل يف ا نينينينينيارج وأصنينينينينيبح عضنينينينينيوا يف القينينينينينيادة، وارتنينينينينيب  امسنينينينينيه بالتىنينينينينيال  النينينينينيوط  إذ أننينينينينيه أحنينينينينيد النينينينينيذين  األخنينينينينيالق، بنينينينينيرز
أفتنينينينينينيوه، وألنينينينينيني  يف ذلنينينينينيني  كتابنينينينينينيا بعننينينينينينيوان التىنينينينينينيال  السياسنينينينينينيي يف اإلسنينينينينينيالم، وكنينينينينينيان شخصنينينينينينيية وسنينينينينينيطا يف حمنينينينينينياور القنينينينينينيوى وأصنينينينينينيبح مراقبنينينينينينيا 

حمبنينينينينينيوب عمومنينينينينينيا منينينينينينين القواعنينينينينينيد وهنينينينينينيو دمشنينينينينينيقي، ويبنينينينينينيدو أننينينينينينيه  كمنينينينينينيا سنينينينينينييمر معننينينينينينيا وهنينينينينينيو رجنينينينينينيل  7891عامنينينينينينيا مؤقتنينينينينينيا يف مرحلنينينينينينية األزمنينينينينينية 
اعتنينينينينينيزل العمنينينينينينيل يف اجلماعنينينينينينية بعنينينينينينيد ذلنينينينينيني  وأقنينينينينينيام يف السنينينينينينيعودية، وقنينينينينينيد كنينينينينينيان قبنينينينينينيل توجهنينينينينينيه اإلخنينينينينينيواين منينينينينينين مجاعنينينينينينية عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار ومنينينينينينين 

 مجاعة سرور لفرتة. وله نشأة صوفية خ توجهات سلفية خ استقر على االجتاه اإلخواين.
ات القيادينينينينينينية لإلخنينينينينينيوان يف تلنينينينينيني  املرحلنينينينينينية، وقنينينينينينيد شنينينينينينيارك يف القينينينينينينيادة العلينينينينينينيا يف مراحنينينينينينيل كنينينينينينيان هنينينينينينيؤالء بشنينينينينينيكل عنينينينينينيام أهنينينينينينيم الشخصنينينينينينيي

 ،تلفة رجال آخرون سنىاول إحصاءهم يف اجلزء الثالث إن شاء اهلل.
فقنينينينينيد شنينينينينيغله باسنينينينينيتمرار شخصنينينينينييات رئيسنينينينينيية تقليدينينينينينية أيضنينينينينيا، ورغنينينينينيم أننينينينينيه كنينينينينيان أكثنينينينينير قابلينينينينينية للتغنينينينينيري والتبنينينينينيديل  ىأمنينينينينيا بلنينينينينيس الشنينينينينيور 

شنينينينينيغل عضنينينينينيوية بلنينينينينيس الشنينينينينيورى عنينينينينيرب املراحنينينينينيل املختلفنينينينينية يف ا نينينينينيارج حننينينينينيو أربعنينينينينيني منينينينينين الشخصنينينينينييات البنينينينينيارز،   منينينينينين بلنينينينينيس القينينينينينيادة وقنينينينينيد
 كانوا يتبادلون املواقع خالل التشكيالت املختلفة.

وكنينينينينينينيان هلنينينينينينينيؤالء دور فعنينينينينينينيال بنسنينينينينينيني  تتفنينينينينينينياوت يف األحنينينينينينينيداث ويف صنينينينينينينيناعة القنينينينينينينيرار إىل حنينينينينينينيد منينينينينينينيا وقنينينينينينينيد شنينينينينينينيغل معظمهنينينينينينينيم مسنينينينينينينيؤوليات 
وكنينينينينيان بعضنينينينينيهم يشنينينينينيكل شنينينينينيبه معارضنينينينينية وخنينينينيني  إصنينينينينيالح مسنينينينينيتمر يف داخنينينينينيل اجلماعنينينينينية وهنينينينينيم قلينينينينينيل، إذ إدارينينينينينية أو رئاسنينينينينية أجهنينينينينيزة هامنينينينينية، 

يتمسنينينينينيني  الغالبينينينينينينية بالشنينينينينينيرعية والتقليدينينينينينينية يف اجلماعنينينينينينية. كمنينينينينينيا كنينينينينينيان يف اجلماعنينينينينينية شخصنينينينينينييات فاعلنينينينينينية وذات نفنينينينينينيوذ نسنينينينينيني  رغنينينينينينيم أهننينينينينينيا أو 
رأي ومرجنينينينينينينيع يف بعنينينينينينينيخ  بعضنينينينينينينيها مل يشنينينينينينينيارك بشنينينينينينينيكل رمسنينينينينينينيى ومعلنينينينينينينين يف بلنينينينينينينيس القينينينينينينينيادة أو بلنينينينينينينيس الشنينينينينينينيورى، وقنينينينينينينيد كنينينينينينينيانوا أصنينينينينينينيىاب

 األحيان وهم شخصيات تارخيية لإلخوان امللسملني السوريني مثل:



  

 عبد الفتاح أبو غدة                      - 7
 حممد علي هابي                     - 2  
 عبد القدوس أبو صاحل - 3  
 حممود مريا. - 4
 إبراهيم جالل - 5
 فوزي محد - 1
 عبد اهلل علون - 1
 روق بطلفا - 9
 حممد علي مشعل - 8

 فيصل رفاعي -71
 وغريهم من الشخصيات الب يقيم معظمها يف السعودية وا ليج.

وكنينينينينينيان لبعضنينينينينينيهم أثنينينينينينير كبنينينينينينيري يف قنينينينينينيرارات اجلماعنينينينينينية مثنينينينينينيل عبنينينينينينيد الفتنينينينينينياح أيب غنينينينينينيدة وغنينينينينينيريه، أمنينينينينينيا اآلخنينينينينينيرون فتختلنينينينينيني  آثنينينينينينيارهم حسنينينينينيني  
سنينينينينيؤوليات إدارينينينينينية يف خنينينينينيارج دائنينينينينيرة الربنينينينينيال ال سنينينينينييما يف وزهننينينينينيم، وكنينينينينيانوا أصنينينينينيىاب وزن شنينينينينيريف يف أغلنينينينيني  األحينينينينينيان، وكنينينينينيان لبعضنينينينينيهم م

السنينينينينيعودية وا لنينينينينينييج وهنينينينينيي أمنينينينينينياكن تواجنينينينينيدهم حبكنينينينينينيم عملهنينينينينيم ومننينينينينينيذ فنينينينينينيرتات طويلنينينينينية قبنينينينينينيل انفجنينينينينيار األحنينينينينينيداث. ولقنينينينينيد كنينينينينينيان معظمهنينينينينينيم 
 عمان( حبكم ارتباطهم مبواقع عملهم يف السعودية وا ليج.-غري عامل بتفاصيل برى األمور يف مواقع احلداث )العراق 

ا فيمنينينينينيا يتعلنينينينينيق ببننينينينينياء األجهنينينينينيزة الفعالنينينينينية فقنينينينينيد كنينينينينيان قائمنينينينينيا تقريبنينينينينيا علنينينينينيى النشنينينينينياطات الفردينينينينينية النينينينينيب تقنينينينينيوم هبنينينينينيا العناصنينينينينير الشنينينينينيابة يف أمنينينينيني
 القيادات الوسطى والقواعد، والب كان  تدفع العمل لألمام دفعا، وهكذا أنشا  عدة أجهزة هامة مثل:

 الجه ز الم ل   - 2
ة ملختلنينينينينينيني  األنشنينينينينينينيطة مبوجنينينينينينيني  طلبنينينينينينينيات موقعنينينينينينينية منينينينينينينين املراقنينينينينينيني  العنينينينينينينيام أو املسنينينينينينينيؤول وكنينينينينينينيان املسنينينينينينينيؤول عنينينينينينينين صنينينينينينينيرم املبنينينينينينينيال  املختلفنينينينينينيني

املخنينينينينينينينيتص. أمنينينينينينينينيا معظنينينينينينينينيم أمنينينينينينينينيوال اجلماعنينينينينينينينية فكاننينينينينينينيني  تنينينينينينينينيأ  منينينينينينينينين التربعنينينينينينينينيات اإلسنينينينينينينينيالمية واإلخوانينينينينينينينينية النينينينينينينينيب كاننينينينينينينيني  تنينينينينينينينيأ  منينينينينينينينين ا لنينينينينينينينييج 
األرصنينينينينيدة فكنينينينينيان والسنينينينينيعودية، كمنينينينينيا  ملنينينينيني  العنينينينينيراق مصنينينينينياري  اجلماعنينينينينية علنينينينينيى أراضنينينينينييها يف بنينينينينيال التنينينينينيدري  والسنينينينينيالح واإلقامنينينينينية، أمنينينينينيا 

معظمهنينينينينينينيا يف البننينينينينينينيوك اإلسنينينينينينينيالمية واألجنبينينينينينينينية بأمسنينينينينينينياء الشخصنينينينينينينييات الرئيسنينينينينينينيية للجماعنينينينينينينية وأتباعهنينينينينينينيا، وكنينينينينينينيان القسنينينينينينينيم األعظنينينينينينينيم منهنينينينينينينيا يف 
 بن  التمويل الكويب.

 الجه ز الفي   - 3
ها. وقنينينينينينيد وكاننينينينينيني  مهمتنينينينينينيه إعنينينينينينيداد األجهنينينينينينيزة واملعنينينينينينيدات الفنينينينينينينية الالزمنينينينينينية وتطنينينينينينيوير التكنولوجينينينينينينيا يف بعنينينينينينيخ األجهنينينينينينيزة ودراسنينينينينينيتها وشنينينينينينيرائ

صنينينينيرم علنينينينيى هنينينينيذا اجلهنينينينينياز مبنينينينيال  طائلنينينينية دون أن  قنينينينيق شنينينينينيياا ينينينينيذكر، وكنينينينيان املسنينينينينيؤول عننينينينيه طيلنينينينية تلنينينيني  الفنينينينينيرتة )علنينينينيى بينينينينيانوين( وآخنينينينينير 
ينينينينيدعى )عنينينينينيامر زيننينينينينيو(، وقنينينينيد انكشنينينينيني  تقصنينينينينيري هنينينينيذا اجلهنينينينينياز أينينينينينيام احلمنينينينيالت وأزمنينينينينية محنينينينينياة حينينينينيث مل يكنينينينينين قنينينينينيد وفنينينينير شنينينينينيياا رغنينينينينيم املبنينينينينيال  

 وأمريكا لشراء املعدات.ا يالية الب صرف  يف األسفار ألوروبا 
 جه ز ال   جة  - 4



  

بهم وتزوينينينينينينيد القواعنينينينينينيد مبنينينينينينيا يلنينينينينينيزم اوكنينينينينينيان مسنينينينينينيؤوال عنينينينينينين النينينينينينيدورات التوجيهينينينينينينية وإعنينينينينينيداد بنينينينينينيرامج الرتبينينينينينينية و دينينينينينينيد منينينينينينيوجهي األسنينينينينينير وبنينينينينينير 
بغنينينينينينير  التكنينينينينينيوين والرتبينينينينينينية، وهتيانينينينينينية القواعنينينينينينيد لسياسنينينينينينية اجلماعنينينينينينية وتنظنينينينينينييم سلسنينينينينينيلة  النينينينينينيدروس وا طنينينينينيني  النينينينينينيب يلقيهنينينينينينيا شنينينينينينييوم اجلماعنينينينينينية 

 دهتا...وقا
 جه ز ال مر ب  - 5

وكنينينينينينيان مسنينينينينينيؤوال عنينينينينينين النينينينينينيدورات العسنينينينينينيكرية واملعسنينينينينينيكر يف العنينينينينينيراق، أو شنينينينينينيبه العسنينينينينينيكرية والرياضنينينينينينيية يف األردن، كالنينينينينينيدروس النظرينينينينينينية 
يف التكتينينينينينيني  وحنينينينينينيروب العصنينينينينينيابات والعلنينينينينينيوم العسنينينينينينيكرية املختلفنينينينينينية والتنينينينينينيدري  الرياضنينينينينينيي وبعثنينينينينينيات التنينينينينينيدري  ا اصنينينينينينية، وإعنينينينينينيداد منينينينينينيدربني 

 . ..عسكريني وما يتبع ذل
 جه ز اإل الم  - 6

وكنينينينينيان يعنينينينينيىن خبطنينينينينية اجلماعنينينينينية اإلعالمينينينينينية ووسنينينينينيائلها، وطباعنينينينينية نشنينينينينيرة الننينينينينيذير وإعنينينينينيداد بنينينينينيرامج إذاعنينينينينية صنينينينينيوت اجملاهنينينينينيدين منينينينينين بغنينينينينيداد، 
حينينينينينيث خصنينينينينيص لإلخنينينينينيوان عشنينينينينيرون دقيقنينينينينية أصنينينينينيبى  فيمنينينينينيا بعنينينينينيد ضنينينينينيمن إعنينينينينيالم التىنينينينينيال  النينينينينيوط  لتىرينينينينينير سنينينينينيوريا، وكنينينينينيذل  إعنينينينينيداد 

ديو أو الكاسنينينينينينيي ، وكنينينينينينيذل  النشنينينينينينياطات اإلعالمينينينينينينية واالتصنينينينينينياالت بالنينينينينينيدوائر اإلعالمينينينينينينية بعنينينينينينيخ التسنينينينينينيجيالت املوجهنينينينينينية بواسنينينينينينيطة الفينينينينينيني
 ا ارجية ووكاالت األنباء واهلياات الدولية حلقوق اإلنسان...اذ.

 وكان من أ ح األجهزة يف اجلماعة وقد ترأسه أثناء تل  الفرتة )حممد احلسناوي(
 جه ز السم  الخ رج   - 9

بنشنينينينياطات اجلماعنينينينية شنينينينيبه العسنينينينيكرية يف ا نينينينيارج وقنينينينيد ترأسنينينينيه علنينينينيي بينينينينيانوين وعاوننينينينيه عنينينينيامر زيننينينينيو  وهنينينينيو جهنينينينياز شنينينينيبه عسنينينينيكري يعنينينينيىن
لفنينينينينيرتة طويلنينينينينية، وكنينينينينيان جهنينينينينيازا شنينينينينيبه مينينينينيني  خنينينينينيالل تلنينينينيني  الفنينينينينيرتة رغنينينينينيم أننينينينينيه اسنينينينينيتهل  أمنينينينينيواال طائلنينينينينية، وكنينينينينيان منينينينينين أعمالنينينينينيه القينينينينينيام برصنينينينينيد 

ي تنفينينينينينينيذي، كمنينينينينينيا كنينينينينينيان منينينينينينين مهمتنينينينينينيه  ركنينينينينينيات أجهنينينينينينيزة األمنينينينينينين السنينينينينينيورية يف ا نينينينينينيارج وأهنينينينينينيدافها ومل يقنينينينينينيم اجلهنينينينينينياز بنينينينينينيأي عمنينينينينينيل عسنينينينينينيكر 
 اإلشرام على العمل يف ا ارج وال سيما يف أروبا يف مناحيه املختلفة.

 الجه ز الس   ي  - 9
وهنينينينيو أحنينينينيد أهنينينينيم األجهنينينينيزة ويرأسنينينينيه عنينينينيادة عضنينينينيو منينينينين املكتنينينيني  التنفينينينينيذي، وقنينينينيد تننينينينياوب علنينينينيى رئاسنينينينيته منينينينيا قبنينينينيل محنينينينياة سنينينينيعيد حنينينينيوى 

والضنينينينينينينيبال والكنينينينينينينيوادر العسنينينينينينينيكرية اإلخوانينينينينينينينية الشنينينينينينينيابة، ويشنينينينينينينيرفون بنينينينينينينيدورهم  وعلنينينينينينينيي بينينينينينينينيانوين وغري نينينينينينينيا يعاوهنمنينينينينينينيا بعنينينينينينينيخ االختصاصنينينينينينينييني
علنينينينينينينيى أعمنينينينينينينيال اللجنينينينينينينيان العسنينينينينينينيكرية للمراكنينينينينينينيز ويضنينينينينينينيعون املخطنينينينينينيني  العسنينينينينينينيكري العنينينينينينينيام بننينينينينينينياء علنينينينينينينيى توجيهنينينينينينينيات القينينينينينينينيادة السياسنينينينينينينيية ومنينينينينينينيا 

 يناس  اسرتاتيجيتها الب مسي  تواضعا )،ط  احلسم(.
 جهاز الوثائق:

النينينينينينيداخل بالوثنينينينينينيائق الشخصنينينينينينيية واجلنينينينينينيوازات لتسنينينينينينيهيل خنينينينينينيروجهم ودخنينينينينينيوهلم للبلنينينينينينيد وتنينينينينينينقلهم  وأنشنينينينينينيأ باألصنينينينينينيل لتزوينينينينينينيد اجملاهنينينينينينيدين يف
يف ا نينينينينينيارج، ولكننينينينينينيه تشنينينينينينيع  وامتنينينينينينيد وتعقنينينينينينيدت مهمتنينينينينينيه حنينينينينيني  أصنينينينينينيبح جهنينينينينينيازا قوينينينينينينيا للتزوينينينينينينير ميتلنينينينينيني  معظنينينينينينيم أختنينينينينينيام ووثنينينينينينيائق احلكومنينينينينينية 

وقنينينينينينيد تفلنينينينينيني  اجلهنينينينينينياز السنينينينينينيورية ليغطنينينينينينيي طلبنينينينينينيات ألنينينينينينيوم الننينينينينينياس النينينينينينيذين تعطلنينينينينيني  مصنينينينينينياحلهم بفعنينينينينينيل مالحقنينينينينينية الدولنينينينينينية الفجائينينينينينينية هلنينينينينينيم، 
لنينينينينيبعخ الوقنينينينيني  خ أعينينينينينيدت السنينينينينييطرة علينينينينينيه ووضنينينينينيع  نينينينيني  رقابنينينينينية مباشنينينينينيرة منينينينينين القينينينينينيادة وكمنينينينينيا أصنينينينينيبح هنينينينينيذا اجلهنينينينينياز فيمنينينينينيا بعنينينينينيد وسنينينينينييلة 
 !للضنينينينينيغ  علنينينينينيى الشنينينينينيباب وعلنينينينينيى املتضنينينينينيررين النينينينينيذين أصنينينينينيبىوا بنينينينينيأمس احلاجنينينينينية إلينينينينينيه وألمنينينينينيوال اجلماعنينينينينية وهنينينينينيم مقطوعنينينينينيون يف مهجنينينينينيرهم 

 ة ألولا  املساكني.وغدا يف بعخ الظروم وسيلة ابتزاز رخيص



  

 جه ز ا ر جف  - 1
وكاننينينينينينينيني  مهمتنينينينينينينينيه االحتفنينينينينينينينيان بكنينينينينينينينيل وثنينينينينينينينيائق اجلماعنينينينينينينينية اهلامنينينينينينينينية الصنينينينينينينينيادرة أو النينينينينينينينيواردة وبإحصنينينينينينينينياء الشنينينينينينينينيباب اجملاهنينينينينينينينيدين واملالحقنينينينينينينينيني 

 واملعتقلني والشهداء، واالحتفان مبا يلزم عنهم ألا خيدم ،تل  األجهزة يف ،تل  اجملاالت.
 أجهز  ف  جة أو ه  - 91

اع ا نينينينينيدمات واألمنينينينيور الثانوينينينينينية، وميكنينينينين القنينينينينيول إن و نينينينيائ  هنينينينيذه األجهنينينينينيزة مل تكنينينينين حدينينينينينية، وكثنينينينيري منينينينينيا كاننينينيني  تتنينينينينيداخل هتنينينينيتم بقطنينينيني
املسنينينينينيؤوليات بفعنينينينينيل تركزهنينينينينيا بأينينينينينيدي قليلنينينينينية ومبىنينينينينياور القنينينينينيوى وأتباعهنينينينينيا املرتكنينينينينيزة يف املكتنينينينيني  التنفينينينينينيذي ومنينينينينيا يلىنينينينينيق بنينينينينيه منينينينينين شخصنينينينينييات 

السنينينينينينيعودية وأوروبنينينينينينيا وا لنينينينينينييج، وبفعنينينينينينيل هنينينينينينيذه األجهنينينينينينيزة النينينينينينيب نشنينينينينيني   سنينينينينينييما يفوالفعالينينينينينينيات اإلخوانينينينينينينية األخنينينينينينيرى ال يف بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى
بعضنينينينينينيها مثنينينينينينيل جهنينينينينينيازي اإلعنينينينينينيالم والتنينينينينينيدري ، تكنينينينينينيون لنينينينينينيدى اإلخنينينينينينيوان بعنينينينينينيخ الكنينينينينينيوادر املدربنينينينينينية واملندفعنينينينينينية النينينينينينيب احنصنينينينينينيرت جهودهنينينينينينيا يف 

حنينينينينيول وال بنينينينيال اإلعنينينينيداد والتهينينينينينيؤ النينينينيذي مل يفنينينينيد مننينينينينيه بفعنينينينيل اهنينينينينيار ،طنينينينيني  احلسنينينينيم وتفجنينينينير الوضنينينينينيع يف محنينينينياة كمنينينينيا سنينينينينينبني ذلنينينيني ، وال 
 قوة إال باهلل.

 را س   الصالت الخ رججة   رور  الشخصج ت 
ر االسنينينينينينينينينيرتاتيجي يف ثنينينينينينينينينيقنينينينينينينينينيام اإلخنينينينينينينينينيوان )القينينينينينينينينينيادة اإلخوانينينينينينينينينينية( يف نطنينينينينينينينينياق عملهنينينينينينينينينيم السياسنينينينينينينينينيي باالنفتنينينينينينينينينياح علنينينينينينينينينيى األنظمنينينينينينينينينية ذات األ

 16القضية السورية )العراق، األردن، السعودية، تركيا، إيران..(
العالقنينينينينينية، وكنينينينينينيذل  منينينينينينيع األحنينينينينينيزاب واهليانينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية السنينينينينينييما يف السنينينينينينيعودية  كنينينينينينيل حسنينينينينيني  أ يتنينينينينينيه ومنينينينينينيا يسنينينينينينيمح بنينينينينينيه  رفنينينينينينيه منينينينينينين

وا لنينينينينينييج والسنينينينينينيودان واليمن...وكنينينينينينيذل  منينينينينينيع منظمنينينينينينية التىرينينينينينينير الفلسنينينينينينيطينية ورئيسنينينينينينيها )عرفنينينينينينيات( هنينينينينينيذا باإلضنينينينينينيافة لصنينينينينينيالهتم املسنينينينينينيتمرة 
 مع التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني.

ألردن، بفعنينينينينينيل تواجنينينينينينيد القواعنينينينينينيد والقينينينينينينيادات فيهنينينينينينيا بشنينينينينينيكل رئيسنينينينينينيي، وكنينينينينينيان أهنينينينينينيم تلنينينينينيني  االنفتاحنينينينينينيات بنينينينينينيالطبع منينينينينينيع العنينينينينينيراق خ منينينينينينيع ا
هنينينينيذا االنفتنينينينياح أعطنينينينيى قينينينينيادة اإلخنينينينيوان وزننينينينيا سياسنينينينييا كبنينينينيريا، ورفنينينينيع منينينينين قيمنينينينيتهم ومسنينينينيح ببلنينينينيورة بعنينينينيخ الشخصنينينينييات اهلنينينينيام منينينينينهم مثلنينينيني  

ة وأمينهنينينينينيا )عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين، أبنينينينينيو أننينينينينيس بينينينينينيانوين، وسنينينينينيعيد حنينينينينيوى...وغريهم( كمنينينينينيا سنينينينينياهم اإلخنينينينينيوان يف هيكلنينينينينية اجلبهنينينينينية اإلسنينينينينيالمي
 العام لأبو النصر البيانوينل الذي كان حليفا إخوانيا شبه تابع ح  نكسة محاة.

وكنينينينينينيان منينينينينينين أهنينينينينينيم  ركنينينينينينيات اإلخنينينينينينيوان يف اجملنينينينينينيال السياسنينينينينينيي متابعنينينينينينية حبنينينينينينيث موضنينينينينينيوع التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  بشنينينينينينيكل سنينينينينينيري و،فنينينينينينيي عنينينينينينين 
   !القواعد بشكل هيأه للتوقيع أثناء سقول محاة

)احلسم(: بعنينينينينينيد أن حصنينينينينينيل  قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان علنينينينينينيى بيعنينينينينينية نيوالتخطنينينينينينيي  ملنينينينينينيا مسنينينينينينيي بنينينينينيني خامسنينينينينينيا: السنينينينينينييطرة علنينينينينينيى باهنينينينينينيدي النينينينينينيداخل
اجملاهنينينينينينيدين يف النينينينينينيداخل وال سنينينينينينييما يف محنينينينينينياة )عمنينينينينينير جنينينينينينيواد( ودمشنينينينينينيق )أمينينينينينينين شنينينينينينيرجبي( قامنينينينينيني  اللجنينينينينينيان العسنينينينينينيكرية يف املراكنينينينينينيز األخنينينينينينيرى  

سنينينينينينينينيليح العنينينينينينينينيراق، كىلنينينينينينينيني  ومحنينينينينينينينيص والنينينينينينينينيدير..وغري ا مبىاولنينينينينينينينية بننينينينينينينينياء جينينينينينينينينيوب عسنينينينينينينينيكرية تابعنينينينينينينينية للقينينينينينينينينيادة بتموينينينينينينينينيل منينينينينينينينين اإلخنينينينينينينينيوان، وت
واسنينينينينينيتخدام الشنينينينينينيباب املكدسنينينينينينيني يف القواعنينينينينينيد، والنينينينينينيذين كنينينينينينيانوا يتىرقنينينينينينيون للمشنينينينينينياركة بعمنينينينينينيل جهنينينينينينيادي للخنينينينينينيروج منينينينينينين أجنينينينينينيواء التنينينينينينيدري  

                                                           
يبنينينينيا، عنينينينيراق تقر حننينينيني  عالقنينينينية اإلخنينينينيوان بنينينينيإيران منىنينينينيىن غريبنينينينيا، ففنينينينيي البداينينينينية أينينينينيد اإلخنينينينيوان العنينينينيامليون ا مينينينيني  وأصنينينينيدروا بياننينينينيا ينينينينيدعون فينينينينيه للوقنينينينيوم معنينينينيه يف وجنينينينيه ال 16

فخ، ووصنينينينينيفوه بأننينينينينيه )نظنينينينينيام اإلسنينينينينيالم الوحينينينينينيد( يف األر ، خ توجنينينينينيه وفنينينينينيد منينينينينين التنظنينينينينييم النينينينينيدو  يسنينينينينيتجدي النينينينينيدعم للمجنينينينينياهني السنينينينينيوريني فالقنينينينينيى اإلعنينينينينيرا  خ النينينينينير 
النينينينينينيدم خ انتقلنينينينينينيوا للوقنينينينينينيوم ضنينينينينينيده ومحلنينينينينينيوه يف إعالمهنينينينينينيم مسنينينينينينيؤولية سنينينينينينيف   وبنينينينينينيدأ اإلخنينينينينينيوان وال سنينينينينينييما السنينينينينينيوريون االنفضنينينينينينيا  عنينينينينينين )النظنينينينينينيام اإلسنينينينينينيالمي الوحينينينينينينيد( !

 !اإلسالمي ..خ انتقلوا للتلميح بأنه نظام شبه كافر.. خ كفروه أخرياً 



  

واإلعنينينينينيداد الالهننينينينينيائي، وهكنينينينينيذا بنينينينينيدأت القينينينينينيادة التخطنينينينينيي  ملنينينينينيا مسنينينينينيي )باحلسنينينينينيم( وقنينينينينيد صنينينينينيرح أكثنينينينينير منينينينينين مسنينينينينيؤول منينينينينينهم )سنينينينينيعد النينينينينيدين، 
ريهم لإلعنينينينينينينيالم ا نينينينينينينيارجي بنينينينينينينياقرتاب احلسنينينينينينينيم وبنينينينينينينيأهنم وضنينينينينينينيعوا املخططنينينينينينينيات الالزمنينينينينينينية وحنينينينينينينيوى( وحلنينينينينينينييفهم )أبنينينينينينينيو النصنينينينينينينير بينينينينينينينيانوين(.. وغنينينينينينيني

 !لإلطاحة بالسلطة ، بل ذه  بعضهم لتىديد ذل  بالشهور
وتتالنينينينينيني  لقنينينينينينياءات املسنينينينينينيؤولني منينينينينينيع الشنينينينينينينيباب يف القواعنينينينينينيد يف ا نينينينينينيارج ترفنينينينينينيع منينينينينينين معنوياهتنينينينينينينيا وتبشنينينينينينيرها بنينينينينينيالفتح قرينينينينينيني ، بنينينينينينيل ذهنينينينينينيني  

م وأن منينينينينيا يشنينينينينيغلهم هنينينينينيو التخطنينينينينيي  ملرحلنينينينينية منينينينينيا بعنينينينينيد احلسنينينينينيم وكينينينينيني  سيمسنينينينينيكون بعضنينينينينيهم للتصنينينينينيريح بنينينينينيأهنم فرغنينينينينيوا منينينينينين موضنينينينينيوع احلسنينينينيني
ولكنينينينينينينين أجنينينينينينينيواء الثقنينينينينينينية النينينينينينينيب سنينينينينينينيادت القواعنينينينينينينيد )رغنينينينينينينيم بعنينينينينينينيخ  !بزمنينينينينينينيام األمنينينينينينينيور، ومل يكنينينينينينينين أحنينينينينينينيد يعلنينينينينينينيم منينينينينينينياذا وراء كنينينينينينينيل هنينينينينينينيذا التنينينينينينينيبجح 

م يف التسنينينينينينيااالت واالعرتاضنينينينينينيات علنينينينينينينيى تصنينينينينينيرفات بعنينينينينينينيخ القينينينينينينيادات، مثنينينينينينينيل إحجنينينينينينيامهم عنينينينينينينين إقىنينينينينينيام أبننينينينينينينياءهم يف املعركنينينينينينية، أو وضنينينينينينينيعه
القواعنينينينينينيد، حينينينينينينيث كنينينينينينيان معظمهنينينينينينيم يدرسنينينينينينيون يف اجلامعنينينينينينيات العراقينينينينينينية أو األجنبينينينينينينية يف حنينينينينينيني كنينينينينينيان خيطنينينينينيني  اآلبنينينينينينياء القنينينينينينيادة للنينينينينينيزج بنينينينينينيآالم 

 ( . !الشباب يف معركة احلسم 
 ورغم كل ذل  فقد بقي  الثقة هي الغالبة واالندفاع واحلماس يف القواعد والعراق واألردن  ا املسيطران.

 :17شف  بعد نكسة محاة، أن القيادة كان  ضط  للىسم على الشكل التا وحقيقة األمر الب تك
إمنينينينينيداد اجملاهنينينينينيدين منينينينينين بقاينينينينينيا الطليعنينينينينية يف محنينينينينياة برائاسنينينينينية عمنينينينينير جنينينينينيواد ويف دمشنينينينينيق أمينينينينينين شنينينينينيرجبي مبنينينينينيا يلنينينينينيزم منينينينينين املنينينينينيال  -

راقنينينينينينيني  والسنينينينينينينيالح املنينينينينينينيأخوذ منينينينينينينين العنينينينينينينيراق واألردن أحياننينينينينينينيا وإعطنينينينينينينيائهم الصنينينينينينينيالحية الكاملنينينينينينينية يف العمنينينينينينينيل بعنينينينينينينيد ضنينينينينينينيمان بيعنينينينينينينيتهم للم
 العام )قائد الوفاق(، وكذل  إمداد من تبقى من اجملاهدين يف جبل الزاوية ومناطق إدل .

إقامنينينينينينينية منينينينينينينيا أمكنينينينينينينين منينينينينينينين جينينينينينينينيوب عسنينينينينينينيكرية أخنينينينينينينيرى يف املراكنينينينينينينيز املهمنينينينينينينية مثنينينينينينينيل حلنينينينينينيني  ومحنينينينينينينيص والسنينينينينينينياحل واملنطقنينينينينينينية  -
 الشرقية واجلنوبية.

وي منينينينينينينين مجاعنينينينينينينية دمشنينينينينينينيق، ربنينينينينينيني  الضنينينينينينينيبال املسنينينينينينينيلمني املتبقنينينينينينينيني يف اجلنينينينينينينييش السنينينينينينينيوري والنينينينينينينيذين كنينينينينينينيان أكثنينينينينينينيرهم كمنينينينينينينيا ر  -
 واإلفادة من الصلة بقيادة العميد )تيسري لطفي رمحه اهلل( وبني اجملاهدين يف محاة ودمشق.

إعنينينينينينينينيداد الشنينينينينينينينيباب يف ا نينينينينينينينيارج بكمينينينينينينينينيات وافنينينينينينينينيرة للتنينينينينينينينيدخل يف حلظنينينينينينينينية احلسنينينينينينينينيم، حينينينينينينينينيث يقنينينينينينينينيوم الضنينينينينينينينيبال بنينينينينينينينينيانقالب  -
دمشنينينينينينينيق( حنينينينينينينيرب شنينينينينينينيوارع، وتقنينينينينينينيوم عسنينينينينينينيكري ويفجنينينينينينينير اجملاهنينينينينينينيدون )تنظنينينينينينينييم أيب بكنينينينينينينير يف محنينينينينينينياة والشنينينينينينينيمال وتنظنينينينينينينييم الشنينينينينينينيرحبي يف 

 القيادة بإنزال الشباب الذين بقوم بتدريبهم وإعدادهم للدخول يف املعركة حس  احتياجات وضطي  أهل املدن.
بنينينينينينيدت  -وكمنينينينينيا يبنينينينينينيدو فنينينينينينياملخط  معقنينينينينيول ومنطقنينينينينينيي إن أحسنينينينينينين كنينينينينينيل دوره يف املوضنينينينينيوع، ولكنينينينينينين سنينينينينينيري األمنينينينينيور حلكمنينينينينينية يعلمهنينينينينينيا اهلل

وم كمنينينينينيا سنينينينينينبني مبنينينينينيا سنينينينينيببته إدارهتنينينينينيم لألمنينينينينير وطنينينينينيريقتهم يف قينينينينينيادة هنينينينينيذه اجلمنينينينينيوع النينينينينيب كنينينينينيان غنينينينينيري منينينينينيا خطنينينينيني  لنينينينينيه الشنينينينينيي  -بعنينينينينيخ أطرافهنينينينينيا
 اسلمتهم قيادها بكل إخالإل.

 هذه إمجاال كان  مناحي نشال اإلخوان يف املرحلة الب امتدت ح  انفجار محاة.

                                                           
وقنينينينينينيد اعنينينينينينيرتم سنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى جبنينينينينينيوهر القصنينينينينينية بشنينينينينينيجاعة ننينينينينينيادرة أمنينينينينينيام مجنينينينينينيوع الشنينينينينينيباب يف املعسنينينينينينيكر إبنينينينينينيان حنينينينينينيل النفنينينينينينيري بعينينينينينينيد سنينينينينينيقول محنينينينينينياة، يف حنينينينينينيني مل جينينينينينينيد  17

  الكذب على القواعد تفادياً ملشكلة مواجهتهم باحلقيقية الفاجعة(.اآلخرون وعلى رأسهم املراق  العام لاهلويديل ولسعد الدينل ملجأ إال



  

 ا  ش ف اال كالب   حص ر حم     ا فج ر ا  ض ع   اليفج  اإلووا     الفضجحة.
ة امليدانينينينينينينينية )محنينينينينينينياة، دمشنينينينينينينيق، الضنينينينينينينيبال( خيططنينينينينينينيون أمنينينينينينينيورهم بننينينينينينينياء علنينينينينينينيى ،طنينينينينينيني  احلسنينينينينينينيم الشنينينينينينينيامل اآلننينينينينينيني  النينينينينينينيذكر كاننينينينينينيني  القينينينينينينينياد

والنينينينينينينيذي يعتمنينينينينينينيد جنينينينينينينيزء مننينينينينينينيه علنينينينينينينيى شنينينينينينينيباب اإلخنينينينينينينيوان يف ا نينينينينينينيارج، والنينينينينينينيذين كنينينينينينينيان عنينينينينينينيددهم ومواصنينينينينينينيفات تنينينينينينينيدريبهم حسنينينينينينيني  التقنينينينينينينيارير 
ون بنينينينينيأن أهنينينينينيل ا نينينينينيارج يعنينينينينيدون آالم الشنينينينينيباب اإلخوانينينينينينية القيادينينينينينية النازلنينينينينية للقينينينينينيادة امليدانينينينينينية كافينينينينينيا، حينينينينينيث كنينينينينيان أهنينينينينيل النينينينينيداخل ينينينينينيأمل

 لللىسمل.
وكنينينينينيان ينينينينينيرب  أهنينينينينيل النينينينينيداخل بقينينينينينيادة ا نينينينينيارج وهنينينينينيم شخصنينينينينييات القنينينينينيادة الرئيسنينينينينيية وعلنينينينينيى رأسنينينينينيهم املراقنينينينيني  العنينينينينيام مراسنينينينينيل هنينينينينيام ينينينينينيدعى 

ينينينينينينيدان لتنسنينينينينينييق )خالنينينينينينيد الشنينينينينينيامي(، وكنينينينينينيان تنينينينينينياجرا مرموقنينينينينينيا بعينينينينينينيدا عنينينينينينين الشنينينينينينيبهات يتىنينينينينينيرك بسنينينينينينيهولة لنينينينينينيرب  قينينينينينينيادة ا نينينينينينيارج بقينينينينينينيادات امل
 احلسم ذاك.،ط  

أرسنينينينينينينينيل الضنينينينينينينينيبال خينينينينينينينينيربون القينينينينينينينينيادة يف ا نينينينينينينينيارج أن علنينينينينينينينييهم تنفينينينينينينينينيذ االنقنينينينينينينينيالب يف فنينينينينينينينيرتة أقصنينينينينينينينياها هناينينينينينينينينية  7897يف أواخنينينينينينينينير عنينينينينينينينيام 
حينينينينينينيث ستصنينينينينينينيدر قائمنينينينينينية بتسنينينينينينينيريح منينينينينينين بقنينينينينينينيي منينينينينينين الضنينينينينينينيبال املسنينينينينينيلمني يف اجلنينينينينينينييش يف القطاعنينينينينينيات العسنينينينينينينيكرية الفاعلنينينينينينينية، وأن  7897

كنينينينينينينياهنم تنفينينينينينينينيذ االنقنينينينينينينيالب حنينينينينينيني  ذلنينينينينينيني  احلنينينينينينينيني، وأن فرصنينينينينينينية النجنينينينينينينياح نسنينينينينينينيبة مهمنينينينينينينية منينينينينينينين الضنينينينينينينيبال االنقالبينينينينينينينيني سيسنينينينينينينيرحون، وأن بإم
( عنصنينينينينير منينينينينين شنينينينينيباب ا نينينينينيارج املنينينينينيدربني والتعنينينينينياون منينينينينيع باهنينينينينيدي النينينينينيداخل يف دمشنينينينينيق بقينينينينينيادة )أمينينينينينين 5111متنينينينينيوفرة يف حنينينينينيال تنينينينينيأمني )

تنينينينينينيدوا يف شنينينينينينيرجبي( ومحنينينينينينياة بقينينينينينينيادة )أيب بكنينينينينينير ( النينينينينينيذين كنينينينينينيانوا يف جاهزينينينينينينية حسنينينينينينينة )وال سنينينينينينييما تنظنينينينينينييم أيب بكنينينينينينير ( النينينينينينيذين كنينينينينينيانوا قنينينينينينيد ام
محنينينينينياة، وعنينينينينيرب جسنينينينينيور تنظيمينينينينينية إىل بعنينينينينيخ مننينينينينياطق حلنينينينيني  وإدلنينينينيني  والسنينينينينياحل بفعنينينينينيل نشنينينينينيال أيب بكنينينينينير، فكنينينينينيان  نينينينينياح ،طنينينينيني  احلسنينينينينيم 
متوقفنينينينينيا علنينينينينيى تقنينينينينيدمي أهنينينينينيل ا نينينينينيارج ملنينينينينيا زعمنينينينينيوه منينينينينين حشنينينينينيود مدربنينينينينية  نينينينيني  إمنينينينينيرهتم عنينينينينيرب سنينينينينينتني، وعلنينينينينيى إمكانينينينينينياهتم املادينينينينينية وصنينينينينيالهتا 

ا آخنينينينينير، فعنينينينينيدد الشنينينينينيباب النينينينينيذين كنينينينينيانو قنينينينينيد تلقنينينينينيوا تنينينينينيدريبهم يف العنينينينينيراق واألردن بنينينينينيدول اجلنينينينينيوار وغريهنينينينينيا...إال أن واقنينينينينيع األمنينينينينير كنينينينينيان شنينينينينييا
ال يصنينينينينينيل إىل ألنينينينينيني  شنينينينينينياب يف أحسنينينينينينين األحنينينينينينيوال منينينينينينين املنينينينينينيرابطني يف األردن والعنينينينينينيراق املتفنينينينينينيرغني للعمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري، ومعظنينينينينينيم هنينينينينينيؤالء ال 

ومنينينينينينيا باإلضنينينينينينيافة دورة ي 25يتمتنينينينينينيع باسنينينينينينيتعداد بنينينينينينيدين وتعبنينينينينينيوي كنينينينينينيام، ألن جلهنينينينينينيم كنينينينينينيان قنينينينينينيد تلقنينينينينينيى النينينينينينيدورات العسنينينينينينيكرية )دورة عامنينينينينينية 
يومنينينينينينينينينيا( خ عنينينينينينينينينيادوا إىل األردن ليوضنينينينينينينينينيعوا يف البينينينينينينينينينيوت فينينينينينينينينينيأكلوا ويشنينينينينينينينينيربوا ويقنينينينينينينينينيروا عيننينينينينينينينينيا، وليمارسنينينينينينينينينيوا بعنينينينينينينينينيخ  21-75اختصاصنينينينينينينينينيية 

النشنينينينينيال الرياضنينينينينينيي لسنينينينينياعتني يومينينينينينينيا وملطالعنينينينينية بعنينينينينينيخ املنينينينينيواد العسنينينينينينيكرية وتلقنينينينينيي دروس التوجينينينينينينيه. أمنينينينينيا كرصنينينينينينييد عسنينينينينيكري منينينينينينيراب  علنينينينينينيى 
  إىل ذلنينينينينيني  أن عنينينينينينيددا آخنينينينينينير منينينينينينين الشنينينينينينيباب ال يصنينينينينينيل عنينينينينينيددهم ألكثنينينينينينير منينينينينينين بضنينينينينينيع مانينينينينينيات أ  االسنينينينينينيتعداد فلنينينينينينيم يكنينينينينينين موجنينينينينينيودا، أضنينينينينيني

أخنينينينينينيرى كنينينينينينيان قنينينينينينيد وفنينينينينينيد منينينينينينين ا لنينينينينينييج وأوربنينينينينينيا وغريهنينينينينينيا منينينينينينين املننينينينينينياطق حينينينينينينيث تتواجنينينينينينيد جينينينينينينيوب إخوانينينينينينينية، وفنينينينينينيدوا ليتلقنينينينينينيوا دورة عسنينينينينينيكرية 
ان هنينينينينيؤالء منينينينينين اهلم وأعمنينينينينياهلم منينينينينين دراسنينينينينية وغريهنينينينينيا يف مننينينينينياطق إقنينينينينيامتهم، وكنينينينينيغ( يومنينينينينيا حينينينينينيث كنينينينينيانوا يعنينينينينيودون ألشنينينينيني25-21،تصنينينينينيرة )

خنينينينينيرية النينينينينيذين وصنينينينينيل هبنينينينينيم احلمنينينينينياس ألن يقطعنينينينينيوا سلسنينينينينيلة حينينينينينياهتم الرغينينينينينيدة ولينزلنينينينينيوا إلطنينينينينيالق بعنينينينينيخ الطلقنينينينينيات وليمضنينينينينيوا فنينينينينيرتة قصنينينينينيرية 
يف معسنينينينينيكر رياضنينينينينيي شنينينينينياق نسنينينينينيبيا للعنينينينينيودة بعنينينينينيدها إىل سنينينينينيال  احلينينينينينياة الرغينينينينينيدة املدنينينينينينية النينينينينيب حييوهننينينينينيا. أمنينينينينيا الغالبينينينينينية العظمنينينينينيى والنينينينينيب ال 

حلشنينينينينينيد )ألفنينينينينينيني( آخنينينينينينيرين منينينينينينين الشنينينينينينيباب وكنينينينينينيانوا عبنينينينينينيارة عنينينينينينين إخنينينينينينيوان قنينينينينينيدماء منينينينينينين النينينينينينيذين غنينينينينينيادروا جتنينينينينينياوز كنينينينينينيذل  يف أحسنينينينينينين حنينينينينينياالت ا
النينينينينينينيبالد يف فنينينينينينينيرتات متفاوتنينينينينينينية بغينينينينينينينية العمنينينينينينينيل أو الدراسنينينينينينينية أو بفعنينينينينينينيل املالحقنينينينينينينية واسنينينينينينينيتمروا يف ا نينينينينينينيارج، أو منينينينينينينين شنينينينينينينيباب إسنينينينينينينيالميني منينينينينينينين 

ن املنطقنينينينينيي اعتبنينينينينيارهم منينينينينين قطنينينينينياع ،تلنينينينيني  املشنينينينينيارب، ومل يكنينينينينين واحنينينينينيد منينينينينين هنينينينينيؤالء قنينينينينيد منينينينينير بتجربنينينينينية عسنينينينينيكرية عملينينينينينية أو تدريبينينينينينية، ومنينينينيني
 األنصار واملؤيدين وليس من األعضاء املقاتلني.



  

إال أننينينينينينيه منينينينينينين ناحينينينينينينية أخنينينينينينيرى، كنينينينينينيان لنينينينينينيدى اإلخنينينينينينيوان وقينينينينينينيادهتم أمنينينينينينيال باإلفنينينينينينيادة منينينينينينين الشنينينينينينيباب غنينينينينينيري السنينينينينينيوريني منينينينينينين ألنينينينينينيوم اإلخنينينينينينيوان 
لالنضنينينينينينيمام ملعركنينينينينينية املصنينينينينينيري منينينينينينيع املتننينينينينينياثرين يف كنينينينينينيل أحننينينينينينياء العنينينينينينيامل، والنينينينينينيذين كنينينينينينيان لنينينينينينيدى عنينينينينينيدد كبنينينينينينيري منينينينينينينهم ومنينينينينينين قينينينينينينياداهتم االسنينينينينينيتعداد 

وقنينينينينينيد  نينينينينينيدث  قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان عنينينينينينين مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا املوضنينينينينينيوع، إال ان واقنينينينينينيع األمنينينينينينير كنينينينينينيان كنينينينينينيذل  احلنينينينينينيال..فهم  -واهلل أعلنينينينينينيم-السنينينينينينيوريني 
شنينينينينيباب متنينينينينيدينون ميينينينينينيزهم اإلخنينينينينيالإل ال أكثنينينينينير يف أحسنينينينينين األحنينينينينيوال، ولكنينينينينينهم كنينينينينيوادر مدنينينينينينية ال تصنينينينينيلح حلنينينينينيرب أو معركنينينينينية، وهلنينينينينيذا لنينينينينين 

ة أكثنينينينينينينينير منينينينينينينينين تقنينينينينينينينيدميهم لقمنينينينينينينينية سنينينينينينينينيائغة للمنينينينينينينينيوت واإلنعنينينينينينينينيام علنينينينينينينينييهم منينينينينينينينين خ بلقنينينينينينينيني  الشنينينينينينينينيهادة يف اجملنينينينينينينينيالت يفينينينينينينينينيد إدخنينينينينينينينياهلم يف املعركنينينينينينينيني
 اإلخوانية كالعادة...

( أم منينينينينينينينينيدرب، رقمنينينينينينينينينيا معقنينينينينينينينينيوال للضنينينينينينينينينيبال واجملاهنينينينينينينينينيدين املينينينينينينينينينيدانيني يف النينينينينينينينينيداخل، بنينينينينينينينينيالنظر 5111وهكنينينينينينينينينيذا كنينينينينينينينينيان النينينينينينينينينيرقم الكبنينينينينينينينينيري )
مينينينينينيع الكنينينينينيوادر واإلمكاننينينينينيات ودعنينينينينيم اجلنينينينينيوار، كنينينينينيذل  بالنسنينينينينيبة للتبجىنينينينينيات النينينينينيب كنينينينينيان أهنينينينينيل ا نينينينينيارج يزعموهننينينينينيا منينينينينين تنينينينينيدري  األلنينينينينيوم وجت

جنينينينينينينيات معركنينينينينينينية احلسنينينينينينينيم...أما بالنسنينينينينينينيبة للقينينينينينينينيادة منينينينينينينين )اجلننينينينينينينيراالت الشنينينينينينينييوم( فقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان رقمنينينينينينينيا مرعبنينينينينينينيا، فقنينينينينينينيد كننينينينينينيني  احلصنينينينينينينييلة االحتي
 الواقعية لرصيدهم البشري كما ذكرنا:

اهزينينينينينينينينينية أكثنينينينينينينينينير منينينينينينينينينين لقنينينينينينينينينيوا تنينينينينينينينينيدريبا منظمنينينينينينينينينيا، وال يتىلنينينينينينينينينيى منينينينينينينينينينهم باجلت( أم علنينينينينينينينينيى األكثنينينينينينينينينير منينينينينينينينينين النينينينينينينينينيذين 7111)  -
 ( عنصر.211)

حنينينينينيوا  نصنينينينيني  هنينينينينيذا العنينينينينيدد منينينينينين النينينينينيذين بلقنينينينينيوا تنينينينينيدريبا منينينينينيا خنينينينينيالل دورة منينينينينيوجزة خ عنينينينينيادوا للىينينينينينياة املدنينينينينينية وال ميكنينينينينين  -
 اعتبارهم جنودا، وال يعلم ما إذا كانوا سيلبون النداء يف حال استدعائهم أم ال.

إلسنينينينينينينينينينيالميني واملتضنينينينينينينينينينينيررين ( منينينينينينينينينينينين الرجنينينينينينينينينينيال والشنينينينينينينينينينينيباب والكهنينينينينينينينينينيول والشنينينينينينينينينينينييوم منينينينينينينينينينين اإلخنينينينينينينينينينينيوان وا2111حنينينينينينينينينينيوا  ) -
 املسلمني الذين يعدون يف قطاع األنصار وال ميكن التكهن بعدد اجلاهزين منهم ومن سيلبون النداء.

رصنينينينينينييد إخنينينينينينينيواين دو  واسنينينينينينيع، ولكننينينينينينينيه مؤلنينينينينيني  منينينينينينينين شنينينينينينينيباب منينينينينينيدنيني مل يسنينينينينينينيبق هلنينينينينينيم أن أعنينينينينينينيد أحنينينينينينيد منينينينينينينين اإلخنينينينينينينيوان  -
أو التخطنينينينينينيي  ملسنينينينينينياعدهتم ومنينينينينينيا هيتهنينينينينينيا، وكنينينينينينيل النينينينينينيذي السنينينينينينيوريني أو غنينينينينينيريهم دراسنينينينينينية عنينينينينينين إمكانينينينينينينية االسنينينينينينيتفادة منينينينينينينهم أو إعنينينينينينيدادهم 

قنينينينينيدموه مشنينينينينيكوريني )وهنينينينينيو كثنينينينينيري( حسنينينينيني  الواقنينينينينيع، جهنينينينينيود إعالمينينينينينية ومادينينينينينية يف مجنينينينينيع التربعنينينينينيات يف أحسنينينينينين احلنينينينينيوال )وسنينينينينينرى بعنينينينينيد 
 قليل كي  أن قدرة اإلخوان احلقيقية الب جتل  يف النفري العام مل جتاوز هذا بل قل  عنه(.

إلخنينينينينينيوان يف ا نينينينينينيارج واألينينينينينينيام تتنينينينينينيواىل سنينينينينينيراعا، وموعنينينينينينيد تسنينينينينينيرحيهم، وضنينينينينينيياع كنينينينينينيان أهنينينينينينيل النينينينينينيداخل بانتظنينينينينينيار جنينينينينينيواب ا -
واسنينينينينيتدعاء أصنينينينينيىاب ا نينينينينيربة واستشنينينينينيارهتم حنينينينينيول إمكانينينينينينية  !فرصنينينينينية احلسنينينينينيم تقنينينينينيرتب أمنينينينينيا أهنينينينينيل ا نينينينينيارج فقنينينينينيد قنينينينينيرروا عقنينينينينيد اجتمنينينينينياع 

ة وملواجهنينينينينينية اجلينينينينينينيوش النصنينينينينينيريية اجلنينينينينينيرارة.. إعنينينينينينيداد هنينينينينينيذا الفرينينينينينينيق الضنينينينينينيخم خنينينينينينيالل فنينينينينينيرت  !( عنصنينينينينينير مقاتنينينينينينيل للىسنينينينينينيم5111إعنينينينينينيداد )
 . !شهرين إلدخاهلم املعركة الظافرة 

وقنينينينينينيد أجنينينينينينيرى أحنينينينينينيد أولانينينينينيني  املخلصنينينينينينيني النينينينينينيذين  !كنينينينينينيان بنينينينينينيرد السنينينينينينيؤال النينينينينينيذي طنينينينينينيرح علنينينينينينيى هنينينينينينيؤالء املختصنينينينينينيني محاقنينينينينينية  -
اسنينينينينيتدعوا ملشنينينينينياورة وهنينينينينيو األم عبنينينينينيد العزينينينينينيز علنينينينينيي )أبنينينينينيو أسنينينينينيامة املصنينينينينيري( أجنينينينينيرى هلنينينينينيم حسنينينينينيابا بسنينينينينييطا باالعتمنينينينينياد علنينينينينيى املعطينينينينينيات 

 قال الشيا أبو أسامة للقيادة: !سفا واجلواب مأساة املتاحة، فكان السؤال مضىكا مؤ 
يف املعسنينينينينينينيكر العراقنينينينينينينيي يف بغنينينينينينينيداد قنينينينينينينيدرة لتخنينينينينينينيريج دورة تتكنينينينينينينيون منينينينينينينين ثالثنينينينينينينيني عنصنينينينينينينير كنينينينينينينيل شنينينينينينينيهر يف جاهزينينينينينينينية غنينينينينينينيري   -

كافينينينينينينية قتالينينينينينينيا، ولنقنينينينينينيل أن باالسنينينينينينيتطاعة رفنينينينينينيع اإلمكانينينينينينينية التعبوينينينينينينية والعددينينينينينينية إىل ثالثنينينينينينية أضنينينينينينيعام أي إىل حننينينينينينيو مائنينينينينينية أم جباهزينينينينينينية 
 !( عنصر ؟ مخسني شهرا أي ما يقرب من أربعة أعوام ونص  5111لشهر، كم سيىتاج إعداد )ألتازة يف ا



  

خ منينينينينينياذا عنينينينينينين تسنينينينينينيليىهم ؟ منينينينينينياذا عنينينينينينين جتهينينينينينينيزهم قتالينينينينينينيا إن تنينينينينينيوفر السنينينينينينيالح ؟ منينينينينينياذا عنينينينينينين الكنينينينينينيادر القينينينينينينيادي ؟ منينينينينينياذا  -
دى عنينينينينينين وسنينينينينينيائ  نقلهنينينينينينيم ؟ عنينينينينينين ،طنينينينينيني  ذلنينينينينيني  ؟ منينينينينينياذا عنينينينينينين الظنينينينينينيرم السياسنينينينينينيي النينينينينينيذي سنينينينينينييتولد ؟ وكينينينينينيني  سنينينينينينيريت  ؟ ومنينينينينينيا منينينينينيني

   !؟ …وماذا  !استعداد اجلوار ؟ ماذا ؟ 
هكنينينينينينيذا كنينينينينينيان رأي املستشنينينينينينيارين، وهكنينينينينينيذا بنينينينينينيدا للقينينينينينينيادة اإلخوانينينينينينينية أهننينينينينينيم كنينينينينينيانوا باملعركنينينينينينية يلعبنينينينينينيون وأن الوقنينينينينيني  النينينينينينيذي  -

منينينينينيّر ألكثنينينينينير منينينينينين عنينينينينيامني وهنينينينينيم يف ا نينينينينيارج قنينينينينيد ّمنينينينينير مواتنينينينينيا، ال فائنينينينينيدة مننينينينينيه اللهنينينينينيم إال بننينينينينياء ذلنينينينيني  الصنينينينينيرح اجملينينينينينيد اهلنينينينينيش منينينينينين اهلياكنينينينينيل 
جهنينينينينينينينيزة املسنينينينينينينينيماة عسنينينينينينينينيكرية أو امللىقنينينينينينينينية هبنينينينينينينينيا وهنينينينينينينينيي أشنينينينينينينينيبه مبؤسسنينينينينينينينية بنكينينينينينينينينية أو دائنينينينينينينينيرة حكومينينينينينينينينية ولنينينينينينينينييس جنينينينينينينينييش السياسنينينينينينينينيية واأل
واحنينينينينينينيدة منينينينينينينين أشنينينينينينينيرس معنينينينينينينيارك املسنينينينينينينيلمني يف العصنينينينينينينير احلنينينينينينينيديث وأخطرهنينينينينينينيا، وأهننينينينينينينيم أفنينينينينينينيادوا يف مجنينينينينينينيع مالينينينينينينينيني   عصنينينينينينينيابات خينينينينينينينيو 

ولكنينينينينينهم مل يرينينينينينيدوا ا نينينينينيروج حنينينينيني   !النينينينينيدوالرات ويف إيهنينينينينيام املفغلنينينينينيني منينينينينين املسنينينينينيلمني أن مثنينينينينية جهنينينينينياد ومثنينينينينية قينينينينينيادة باهنينينينينيدة ضطنينينينيني  لنينينينينيه 
 يعدوا له .. هذه هي احلقيقة املرة.. قولو أرادوا ا روج ألعدوا له عدة و..  صدق اهلل العظيم.

لقنينينينينينينينيد كاننينينينينينينيني  النينينينينينينينيدالئل تشنينينينينينينينيري إىل أن القينينينينينينينينيادة اإلخوانينينينينينينينينية مل تكنينينينينينينينين تنتظنينينينينينينينير منينينينينينينينين أهنينينينينينينينيل النينينينينينينينيداخل أن يطلبنينينينينينينينيوا هنينينينينينينينيذا  -
هنينينينينينيل النينينينينينيداخل وأن حيصنينينينينينيل الصنينينينينينيدام واحلسنينينينينينيم يف النينينينينينيداخل فيننينينينينينيزل الطلنينينينينيني ، وكنينينينينينيان كنينينينينينيل تصنينينينينينيورهم أن تنمنينينينينينيو املعركنينينينينينية بإمكانينينينينينينيات أ

الشنينينينينييوم النينينينينيذين بننينينينينيوا صنينينينينيرح اجملنينينينينيد السياسنينينينينيي واإلعالمنينينينينيي السنينينينينيتالم احلكنينينينينيم حبكنينينينينيم منينينينينيواقعهم، وتنينينينينيأمينهم لنينينينينيوازم املعركنينينينينية املادينينينينينية، أمنينينينينيا 
يكوننينينينينينينيوا  ومل !أجهنينينينينينينيزة سنينينينينينينيالمة  !الشنينينينينينينيباب يف ا نينينينينينينيارج فكنينينينينينينيانوا يربنينينينينينينيون ويعنينينينينينينيدون فكرينينينينينينينيا وحركينينينينينينينيا وتنينينينينينينيدريبا ليكوننينينينينينينيوا حرسنينينينينينينيا للثنينينينينينينيورة 

يعنينينينينينيدون كمقنينينينينينينياتلني، وهكنينينينينينينيذا كاننينينينينيني  تكنينينينينينينيبح كنينينينينينينيل احملنينينينينينينياوالت الصنينينينينينيادقة منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب يف قواعنينينينينينينيد ا نينينينينينيارج الرامينينينينينينينية للقينينينينينينينيام بعمنينينينينينينيل 
جنينينينينينيدي حننينينينينينيو النينينينينينيداخل إلعمنينينينينينيار املنينينينينينيدن النينينينينينيب أخلينينينينينيني  كىلنينينينينيني  ومحنينينينينينيص والسنينينينينينياحل وغريهنينينينينينيا.. وكنينينينينينيذل  كنينينينينينيل احملنينينينينينياوالت النشنينينينينينيطة  

هنينينينينينينينيم يف األحينينينينينينينينياء يشنينينينينينينينيهدون، أن كنينينينينينينينيل التطنينينينينينينينيورات النينينينينينينينيب لعسنينينينينينينينيكرة األجهنينينينينينينينيزة  يف ا نينينينينينينينيارج والنينينينينينينينيذين عاشنينينينينينينينيوا تلنينينينينينينيني  املرحلنينينينينينينينية ومعظم
حصنينينينينينينيل  يف اجملنينينينينينينيال العلمنينينينينينينيي كالتنينينينينينينيدري  واملنينينينينينينيواد العسنينينينينينينيكرية وغريهنينينينينينينيا مبنينينينينينينيا يف ذلنينينينينينيني  االجتنينينينينينينياه حننينينينينينينيو بننينينينينينينياء النينينينينينينيداخل، كاننينينينينينيني  بفعنينينينينينينيل 
محنينينينينينياس الشنينينينينينيباب واننينينينينينيدفاعهم ودفعهنينينينينينيم للقينينينينينينيادة حننينينينينينيو تلنينينينينيني  األعمنينينينينينيال، وهكنينينينينينيذا سنينينينينينيارت الرينينينينينينياح مبنينينينينينيا ال تشنينينينينينيتهي السنينينينينينيفن ووقعنينينينينيني  

 ة.املأساة التارخيي

 انكشام االنقالب و،ط  احلسم
ذكنينينينينير بعنينينينينيخ اإلخنينينينينيوة الثقنينينينينيات منينينينينين شنينينينينيهود األحينينينينينياء أهننينينينينيم مسعنينينينينيوا منينينينينين الشنينينينينييا سنينينينينيعيد حنينينينينيوى شخصنينينينينيياً قولنينينينينيه:لإن أمريكنينينينينيا أعطتننينينينينيا 
الضنينينينينينيوء األخضنينينينينينير لالنقنينينينينينيالب وعننينينينينينيد سنينينينينينيؤاله ومنينينينينينيا دخنينينينينينيل أمريكنينينينينينيا قنينينينينينيال ال ميكنينينينينينين ألي دولنينينينينينية يف املنطقنينينينينينية أن تقنينينينينينيوم بشنينينينينينييء إال مبعرفنينينينينينية 

عنينينينينكم أمريكنينينينيا قنينينينيال ملنينينينياذا حننينينينين ال  ىعلنينينينيى اسنينينينيتعداد لتقنينينينيدمي التننينينينيازالت أكثنينينينير منينينينين حنينينينياف  أسنينينينيد حنينينيني  ترضنينينينيأمريكنينينينيا قلننينينينيا لنينينينيه وهنينينينيل أننينينينيتم 
فنينينينينينينياد أننينينينينينينيه بنينينينينينينيني شخصنينينينينينينييات االنقنينينينينينينيالب نصنينينينينينينيرييون معارضنينينينينينينيون للنظنينينينينينينيام. وكنينينينينينينيان أنثنينينينينينينيق بأنفسنينينينينينينينا ؟ ملنينينينينينينياذا ال نضنينينينينينينيى  علنينينينينينينيى أمريكنينينينينينينيا ؟ و 

هنينينينينينياز أمنينينينينينين ل وال أحنينينينينينيد ينينينينينينيدري سنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى علنينينينينينيى صنينينينينينيلة باملخنينينينينينيابرات املصنينينينينينيرية وينينينينينينيدرب بعنينينينينينيخ عناصنينينينينينير اإلخنينينينينينيوان هننينينينينينياك لتشنينينينينينيكل ج
وأي هنينينينينينيذين املنينينينينينيرين كنينينينينينيان سنينينينينينيابقا  -خالنينينينينينيد الشنينينينينينيامي-علنينينينينينيى وجنينينينينينيه التىدينينينينينينيد إىل اآلن كينينينينينيني    كشنينينينينيني  االنقنينينينينينيالب واعتقنينينينينينيال املراسنينينينينينيل 

لآلخنينينينينير، فقنينينينينيد كاننينينينيني  األمنينينينينيور تسنينينينينيري بنينينينينيإدارة املراقنينينينيني  العنينينينينيام حسنينينينينين اهلوينينينينينيدي ومعاوننينينينينيه عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين، وكنينينينينيان قسنينينينينيم كبنينينينينيري منينينينينين 
انوين وسنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى وعبنينينينينينيد اهلل الطنطنينينينينينيانوي وبنينينينينينياقي القينينينينينينيادة العلينينينينينينيا، ولفينينينينينيني  منينينينينينين أتبنينينينينينياعهم ومل االتصنينينينينينياالت ينينينينينينيتم بنينينينينينيإدارة علنينينينينينيى البينينينينينيني

يكنينينينينين اجلنينينينينيو أمنينينينينينياً بشنينينينينيكل كنينينينينيام عمومنينينينينيا. ومل تتىنينينينينيدث القينينينينينيادة رغنينينينينيم حنينينينينيرية القاعنينينينينيدة وإحلاحهنينينينينيا عنينينينينين هنينينينينيذا األمنينينينينير ا طنينينينينيري النينينينينيذي ال 
مسينينينينينينية ينينينينينينيذه  بعضنينينينينينيها إىل اهتنينينينينينيام شخصنينينينينينييات يعرفنينينينينينيه إال الدولنينينينينينية املتسنينينينينينيلطة ومنينينينينينين كنينينينينينيانوا ينينينينينينيديرون األمنينينينينينير. ومثنينينينينينية رواينينينينينينيات عدينينينينينينيدة غنينينينينينيري ر 



  

القينينينينينيادة بتىدينينينينينيد أو بنينينينينيدون  دينينينينينيد، بتسنينينينينيري  أخبنينينينينيار احلسنينينينينيم وإفشنينينينينياء سنينينينينير املراسنينينينينيل إىل أجهنينينينينيزة األمنينينينينين السنينينينينيورية النينينينينيب قامنينينينيني  باعتقالنينينينينيه 
و  للدولنينينينينية  دينينينينينيد مركنينينينينيز ثقنينينينينيل اجملاهنينينينينيدين وهنينينينينيو محنينينينينياة واالنقالبينينينينينيني الضنينينينينيبال. فنينينينينيدمر االنقنينينينينيالب، واعتقنينينينينيل  …وكنينينينينيذل  بعنينينينينيخ الضنينينينينيبال

 وسارت األمور على النىو املؤس  يف محاة. الضبال،
وبانتظنينينينينينيار أن تكشنينينينينينيني  األينينينينينينينيام حقيقنينينينينينينية األمنينينينينينينيور الغامضنينينينينينية وهنينينينينينينيي عدينينينينينينينيدة، وهنينينينينينينيذه واحنينينينينينينيدة منهنينينينينينيا، لنينينينينينينييس لننينينينينينينيا إال تتبنينينينينينينيع األحنينينينينينينيداث 

 وسردها و ليلها كما مرت بشكل واقعي مقرونا بالدليل واملعايشة.
  منينينينينينينينينين الضنينينينينينينينينيبال، طالنينينينينينينينيني  االعتقنينينينينينينينينياالت أكثنينينينينينينينينير ( أعلنينينينينينينينينين عنينينينينينينينينين إحبنينينينينينينينينيال حماولنينينينينينينينينية انقالبينينينينينينينينينية واعتقنينينينينينينينينيال لفينينينينينينينينيني7897يف )أواخنينينينينينينينينير 

اإلسنينينينينيالميني وعلنينينينينيى رأسنينينينينيهم العمينينينينينيد تيسنينينينينيري لطفنينينينينيي رمحنينينينينيه اهلل، وقنينينينينيد ذكنينينينينير أن العنينينينينيدد أكثنينينينينير منينينينينين أربعمائنينينينينية ضنينينينينياب  هنينينينينيم كنينينينينيل حصنينينينينييلة 
اإلسنينينينيالميني علنينينينيى منينينينيدى أكثنينينينير منينينينين مخسنينينينية عشنينينينير عامنينينينيا منينينينين التخفنينينينيي والصنينينينيرب، بعنينينينيد أن صنينينينيفي  كنينينينيل الكنينينينيوادر اإلسنينينينيالمية العسنينينينيكرية 

اإلعنينينينينيدام والتسنينينينينيريح املنظمنينينينينية يف عهنينينينينيد البعنينينينينيث والنصنينينينينيرييني منينينينينين بعنينينينينيده، وسنينينينينيرعان منينينينينيا أعنينينينينيدم معظنينينينينيم الضنينينينينيبال يف اجلنينينينينييش عنينينينينيرب محنينينينينيالت 
يف عجلنينينينينية مريبنينينينينية، خ كشنينينينيني  التلفزينينينينينيون السنينينينينيوري عنينينينينين اعتقنينينينينيال خالنينينينينيد الشنينينينينيامي، وأجرينينينينيني  معنينينينينيه مقابلنينينينينية تلفزيونينينينينينية فاضنينينينينيىة اسنينينينينيتمرت 

اتنينينينينيه منينينينينيع قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان يف ا نينينينينيارج، وبنينينينينياعرتام حننينينينينيو أربنينينينينيع سنينينينينياعات  نينينينينيدث فيهنينينينينيا وكنينينينينيان االهنينينينينينيار بادينينينينينيا علينينينينينيه، عنينينينينين كنينينينينيل آالمنينينينينيه ومعان
منينينينينينين حديثنينينينينينيه يف هنينينينينينيذا اجلاننينينينينيني  كنينينينينينيان صنينينينينينيىيىا، كمنينينينينينيا تكلنينينينينينيم عنينينينينينين اجملاهنينينينينينيدين يف  %81بعنينينينينينيخ املسنينينينينينيؤولني اإلخنينينينينينيوانيني أن أكثنينينينينينير منينينينينينين 

النينينينيداخل وقلنينينينينيل منينينينينين شنينينينينيأهنم وشنينينينينيأن الضنينينينينيبال، وكنينينينينيان ألنينينينينيا ذكنينينينينيره يف شنينينينينيأن القينينينينينيادة يف ا نينينينينيارج مآسنينينينينيي ،جلنينينينينية منهنينينينينيا أهننينينينينيا حبثنينينينيني  يف فنينينينينيرتة 
ت موضنينينينينينيوع اغتينينينينينيال عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية وا نينينينينيالإل مننينينينينينيه ومنينينينينينين الطليعنينينينينينية، ولكنينينينينينهم ضنينينينينينيربوا عنينينينينينين ذلنينينينيني  صنينينينينينيفىا خشنينينينينينيية انفجنينينينينينيار منينينينينين الفنينينينينينيرتا

األوضنينينينينينياع، ولقنينينينينينيد كنينينينينينيان هلنينينينينينيذا النينينينينينيزعم منينينينينينيا يؤينينينينينينيده منينينينينينين بعنينينينينينيخ احلنينينينينينيوادث النينينينينينيب جنينينينينينيرت يف ا نينينينينينيارج واهتنينينينينينيم فيهنينينينينينيا عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان 
 مبىاولة تصفيته بصورة غري مباشرة.

الدولنينينينينية محنينينينينياة كمركنينينينينيز ثقنينينينينيل اجملاهنينينينينيدين وقنينينينينيررت تصنينينينينيفيتها، أمنينينينينيا معلوماهتنينينينينيا عنينينينينين أمينينينينينين باعتقنينينينينيال الضنينينينينيبال وخالنينينينينيد الشنينينينينيامي حنينينينينيددت 
 شرجبي فبقي  حمدودة.

ت الدولنينينينينية بسلسنينينينينيلة منينينينينين االعتقنينينينينياالت اجلماعينينينينينية أضنينينينينيرب حنينينينينيول محنينينينينياة طنينينينينيوق شنينينينينيديد منينينينينين احلصنينينينينيار بعنينينينينيدة قطنينينينينيع منينينينينين اجلنينينينينييش، وبنينينينينيد
ننينينينينينية صنينينينينينيغرية كىمنينينينينينياة يعشنينينينينينيعش فيهنينينينينينيا العشنينينينينينيوائية بنينينينينينياآلالم يف ،طنينينينينيني  ننينينينينينياجح ومنينينينينينيدروس لإلمسنينينينينينياك خبينينينينينينيول التنظنينينينينينييم السنينينينينينيري )يف مدي

تنظنينينينينينييم قنينينينينينيوي وكبنينينينينينيري( وصنينينينينينيل  كنينينينينينيل هنينينينينينيذه األخبنينينينينينيار للخنينينينينينيارج، فكنينينينينينيان قنينينينينينيرار القينينينينينينيادة احلاسنينينينينينيم عقنينينينينينيد اجتمنينينينينينياع، متخنينينينينينيخ عنينينينينينين تشنينينينينينيكيل 
جهنينينينينياز عسنينينينينينيكري منينينينينينين حننينينينينينيو أبعنينينينينينيني رجنينينينينيالً منينينينينينينهم أعضنينينينينينياء قينينينينينينيادات، وراسنينينينينينياء أجهنينينينينينيزة وكنينينينينيوادر عسنينينينينينيكرية شنينينينينينيابة منينينينينينين اجلماعنينينينينينية وترأسنينينينينينيه 

 ..  18سعيد حوى
 وكان  النتيجة موافقة للمعطيات. وهكذا نظر الشيوم للىرب

عمنينينينيني  الفوضنينينينينيى مجلنينينينينية القواعنينينينينيد النينينينينيب كاننينينينيني  قنينينينينيد بنينينينينيدأت تتملمنينينينينيل منينينينينين كثنينينينينيري منينينينينين الظنينينينينيواهر السنينينينينيلبية، ومنهنينينينينيا طنينينينينيول االنتظنينينينينيار دون 
اإلخنينينينينيوان بسلسنينينينينيلة  مجنينينينينيدوى، وقنينينينينيد أسنينينينينيف  معظمهنينينينينيا  نينينينينيرب كشنينينينيني  االنقنينينينينيالب واعرتافنينينينينيات خالنينينينينيد الشنينينينينيامي وأنبنينينينينياء حصنينينينينيار محنينينينينياة، فقنينينينينيا

اعنينينينينيد وضنينينينينيبطها وكنينينينينيان أ هنينينينينيا لقنينينينينياءات املراقنينينينيني  العنينينينينيام حسنينينينينين اهلوينينينينينيدي بشنينينينينيباب املراكنينينينينيز كنينينينينيل علنينينينينيى حنينينينينيدة منينينينينين احملنينينينينياوالت لتهدئنينينينينية القو 

                                                           
ينينينينيذكر بعنينينينيخ أعضنينينينياء هنينينينيذا اجمللنينينينيس أننينينينيه عننينينينيدما شنينينينيكل وحبنينينينيث موضنينينينيوع منينينينين يكنينينينيون علنينينينيى رأسنينينينيه، أصنينينينير الشنينينينييا سنينينينيعيد حنينينينيوى صنينينينيراحة أننينينينيه يرينينينينيد رئاسنينينينيته. وكنينينينيان  18

حنينينينيني   -ومحنينينينينياة  نينينينيني  احلصنينينينينيار تسنينينينينيري إىل احلنينينينينيرب-واعتصنينينينينيم يف داره  التينينينينينيار العنينينينينيام ينينينينينير ى أن يرأسنينينينينيه أحنينينينينيد الضنينينينينيبال العسنينينينينيكرين، ويف النهاينينينينينية غضنينينينيني  الشنينينينينييا سنينينينينيعيد
 ذي أدار ما تال ذل  من أحداث.لذهبوا إليه وأرضوه وترأس الشيا اجمللس ا



  

ليىنينينينينيدثهم عنينينينينين الوضنينينينينيع العنينينينينيام وكاننينينينيني  مجلنينينينينية األسنينينينينيالة واالستفسنينينينينيارات منصنينينينينيبة حنينينينينيول مواضنينينينينييع بعينهنينينينينيا، وكنينينينينيان أهنينينينينيم منينينينينيا ذكنينينينينيره املراقنينينينيني  
 يانا:أحالعام وأكده مستعينا باألميان املغلظة 

وأننينينينينينينيه بوصنينينينينينينيفه  !النقالب، وأن منينينينينينينيا أشنينينينينينينييع منينينينينينينين أننينينينينينينيه إنقنينينينينينينيالب إسنينينينينينينيالمي حمنينينينينينينيخ كنينينينينينينيذب وافنينينينينينينيرتاء أن ال عالقنينينينينينينية للجماعنينينينينينينية بنينينينينينينيا - 7
مسنينينينينيؤوال عامنينينينينيا ومطلعنينينينينيا يؤكنينينينينيد أن االنقنينينينينيالب هنينينينينيو انقنينينينينيالب عنينينينينيادي منينينينينين النينينينينيب جتنينينينينيري و نينينينينيب  يف سنينينينينيوريا بنينينينينيني حنينينينينيني وآخنينينينينير، وأن النينينينينيذين 

   !قاموا به هم لفي  ،تل  من الضبال من عموم االجتاهات
ة يف  نينينينينينيال  وطنينينينينيني  منينينينينينيع األحنينينينينينيزاب العلمانينينينينينينية القومينينينينينينية واالشنينينينينينيرتاكية ومنهنينينينينينيا بعنينينينينينيث العنينينينينينيراق إن منينينينينينيا يشنينينينينينياع منينينينينينين تنينينينينينيورل اجلماعنينينينينيني - 2

السنينينينينينينينينيوري، إن هنينينينينينينينينيو إال حمنينينينينينينينينيخ كنينينينينينينينينيذب وافنينينينينينينينينيرتاء وإرجنينينينينينينينينيام منينينينينينينينينين املغرضنينينينينينينينينيني.. وأن ال  نينينينينينينينينيال  منينينينينينينينينيع هنينينينينينينينينيذه األحنينينينينينينينينيزاب، بنينينينينينينينينيل إن رأينينينينينينينينينيه 
 الشخصي ال جييز ذل .

 صلة مع اجملاهدين قائمة.أن القيادة تراق  األحداث وتتابعها عن كث  وأن محاة حماصرة وأن ال - 3
علنينينينينيى القواعنينينينينيد أن تزينينينينينيد منينينينينين تقواهنينينينينيا هلل عنينينينينيز وجنينينينينيل، وبثقتهنينينينينيا بالقينينينينينيادة ومهنينينينينيم خينينينينينيار علمنينينينينياء األمنينينينينية ، فهنينينينينيم يتنينينينينيابعون أعمنينينينينياهلم  - 4

 وال يقدمون على خطوة إال مبشورة شرعية، وأن ال تسمح القواعد حلمالت اإلرجام من أن تؤثر فيها.
 كعادته دائما، واهتمها حبمالت اإلرجام يف صفوم اإلخوان.هاجم هويدي عدنان عقلة والطليعة   - 5

 ساد اهلدوء من خ قواعد اإلخوان، ولكن سري األحداث وتالحقها ما لبث أن فجر الوضع من جديد .
__________________ 

                                       ___________ 
                                              _____ 

 نزول عدنان عقلة حلماة وعودته برسالة أيب بكر، ونفري الطليعة.
قنينينينينيرر عنينينينينيدنان عقلنينينينينية بعنينينينينيد سلسنينينينينيلة منينينينينين األعمنينينينينيال التنظيمينينينينينية النينينينينيب قنينينينينيام هبنينينينينيا  7897يف األسنينينينينيبوع األخنينينينينيري منينينينينين شنينينينينيهر كنينينينينيانون الثنينينينينياين 

ن أحنينينينينينيد أهنينينينينينيدام نزولنينينينينينيه، يف صنينينينينينيفوم الطليعنينينينينينية كمنينينينينينيا ذكرننينينينينينيا آنفنينينينينينيا، قنينينينينينيرر الننينينينينينيزول إىل محنينينينينينياة والبنينينينينينيدء مبرحلنينينينينينية العنينينينينينيودة إىل النينينينينينيداخل، وكنينينينينينيا
دمشنينينينينينيق( علنينينينينينيى أحابينينينينينيل ومنينينينينينيؤامرات اإلخنينينينينينيوان يف ا نينينينينينيارج وخاصنينينينينية منينينينينينيا يتعلنينينينينينيق مبوضنينينينينينيوع -إطنينينينينيالع القينينينينينينيادة امليدانينينينينينينية يف النينينينينيداخل )محنينينينينينياة

التىنينينينيال  النينينينيوط  والصنينينينينيالت منينينينيع العنينينينيراق، قبنينينينينيل نزولنينينينيه إىل النينينينيداخل اجتمنينينينينيع بنينينينيه )طنينينينيه ياسنينينينينيني رمضنينينينيان( املوكنينينينيل بالقضنينينينينيية السنينينينيورية منينينينينين 
ه األخنينينينيري بالنينينينينيدعم الكامنينينينيل ألي طنينينينيرم يقنينينينينيوم بنينينينيأي جهنينينينيود عسنينينينينيكرية ضنينينينيد حنينينينياف  األسنينينينينيد النينينينيذي صنينينينينيّعد قبنينينينيل النينينينيرئيس العراقنينينينينيي، ووعنينينينيد

دعمنينينينينيه إلينينينينينيران النينينينينيب تشنينينينينيدد اهلجنينينينينيوم علنينينينينيى العنينينينينيراق، وعنينينينينيد رمضنينينينينيان عنينينينينيدنان عقلنينينينينية بالنينينينينيدعم بنينينينينيأي سنينينينينيالح يطلبوننينينينينيه فيمنينينينينيا دون النينينينينيدبابات 
 والطائرات ح  ال تتهم العراق بالتدخل املباشر.

عنينينينينيود العنينينينينيراقيني، ومتكنينينينينين منينينينينين اخنينينينينيرتاق السنينينينينيور النينينينينيذي ضنينينينينيربه اجلنينينينينييش حنينينينينيول محنينينينينياة النينينينينيب كاننينينينيني  ننينينينيزل عنينينينينيدنان ويف جعبتنينينينينيه ،ططاتنينينينينيه وو 
 أخبارها قد انقطع .

التقنينينينينينينيى عنينينينينينينيدنان بنينينينينينينيأيب بكنينينينينينينير يف قاعنينينينينينينيدة األخنينينينينينينيري القيادينينينينينينينية، يف أجنينينينينينينيواء مشنينينينينينينيىونة بالتعسنينينينينينيني  واإلرهنينينينينينينياب النينينينينينينيب يقنينينينينينينيوم بنينينينينينينيه اجلنينينينينينينييش، 
ططنينينينينيات عنينينينيدنان، فقنينينينيد كاننينينيني  األزمنينينينية قنينينينيد وقعنينينينيني . وصنينينينيدم بنينينينيالواقع النينينينيذي بسنينينينيطه أبنينينينيو بكنينينينينير أمامنينينينيه، والنينينينيذي مل ينينينينيرتك بنينينينياال لبىنينينينيث ،

أطلنينينينينينيع أبنينينينينينيو بكنينينينينينير عنينينينينينيدنان، علنينينينينينيى أن الدولنينينينينينية بعنينينينينينيد أن علمنينينينينيني  أن مركنينينينينينيز ثقنينينينينينيل اجملاهنينينينينينيدين يف محنينينينينينياة، حاصنينينينينينيرت البلنينينينينينيد هبنينينينينينيدم إخنينينينينينيراج 
اجملاهنينينينينينيدين إىل الصنينينينينينيدام العلنينينينينيني  منينينينينينيع اجلنينينينينينييش يف املديننينينينينينية وأهننينينينينينيا بسنينينينينينيب  أعمنينينينينينيال االعتقنينينينينينيال اجلمنينينينينينياعي بنينينينينينياآلالم ألقنينينينينيني  القنينينينينينيبخ علنينينينينينيى 



  

أنصنينينينينينيارهم، وكشنينينينينينيف  عننينينينينينياوين معظنينينينينينيم القواعنينينينينينيد ومتكننينينينينيني  بعنينينينينينيد ألنينينينينينيا يقنينينينينينيرب منينينينينينين شنينينينينينيهرين منينينينينينين احلصنينينينينينيار منينينينينينين   معظنينينينينينيم خطنينينينينينيوطهم منينينينينينيع
وأننينينينيه ال مفنينينينير منينينينين الصنينينينينيدام،  !كشنينينيني  كنينينينيل شنينينينييء، وأننينينينيه )أبنينينينينيو بكنينينينير( ال يسنينينينيتبعد أن تكنينينينيون قاعدتنينينينينيه القيادينينينينية نفسنينينينيها معروفنينينينية لنينينينينيديهم 

  بوجنينينينينينيود مسنينينينينينيلىني فينينينينينينيه علنينينينينينيى راوس فالدولنينينينينينية ال تعمنينينينينينيد إىل االشنينينينينينيتباك منينينينينينيع اجملاهنينينينينينيدين يف القواعنينينينينينيد بنينينينينينيل إىل نسنينينينينيني  كنينينينينينيل بينينينينينيني  يشنينينينينيني
صنينينينيني  املننينينينينيازل وإطنينينينينيالق الننينينينينيار عليهنينينينينيا دون رعاينينينينينية حلرمنينينينينية وال عنينينينينيرم قأصنينينينينيىابه وجرياننينينينينيه.. وأن أعمنينينينينيال التمشنينينينينيي  تنينينينينيتم بوحشنينينينينيية بعنينينينينيد 

وال دينينينينين، وأن احلنينينينيال لنينينينيو اسنينينينيتمر كنينينينيذل  فنينينينيإن معظنينينينيم القواعنينينينيد النينينينيب تضنينينينيم املانينينينيات سنينينينيتدمر بنينينينيال مثنينينينين ودون مقابنينينينيل، ولنينينينيذل  فقنينينينيد قنينينينيروا 
م وأننينينينينينينيه يأمنينينينينينينيل )أبنينينينينينينيو بكنينينينينينينير( أن ينينينينينينينيؤدي الصنينينينينينينيدام إىل  رينينينينينينيني  ضنينينينينينينيمائر أبننينينينينينينياء  25/7/7892ل  فجنينينينينينينير ينينينينينينينيوم الصنينينينينينينيدام وحنينينينينينينيددوا لنينينينينينينيذ

املسنينينينيلمني يف اجلنينينينييش، فنينينينيإن مل يكنينينينين فنينينينياملوت العزينينينينيز منينينينيع تكبينينينينيد السنينينينيلطة مثننينينينيا فادحنينينينيا خنينينينيري منينينينين املنينينينيوت  نينينيني  ركنينينينيام التنينينينيدمري باننينينينيا، خ 
بكنينينينينيل أشنينينينينيكاهلا وأنواعهنينينينينيا، وتوجنينينينينيه إلنينينينينييهم بننينينينينيداء منينينينينيؤثر محنينينينينيل أبنينينينينيو بكنينينينينير )عنينينينينيدنان عقلنينينينينية( رسنينينينينيالته  األخنينينينينيرية لقينينينينينيادات منينينينينيا وراء احلنينينينينيدود 

أن حينينينينينينينينينياولوا املشنينينينينينينينينياركة يف املعركنينينينينينينينينية مبنينينينينينينينينيا أمكنينينينينينينينينينهم، ونبنينينينينينينينينيذ خالفنينينينينينينينينياهتم فنينينينينينينينينيال بنينينينينينينينينيال للخنينينينينينينينينيالم والسنينينينينينينينينيكني تعمنينينينينينينينينيل يف رقنينينينينينينينينياب األهنينينينينينينينينيا  
 واجملاهدين.

ن وقنينينينينينيال أليب وعنينينينينينيد عنينينينينينيدنان أبنينينينينينيا بكنينينينينينير أن خينينينينينينيرج سنينينينينينيريعا خ يننينينينينينيزل بالطليعنينينينينينية للمشنينينينينينياركة يف املعركنينينينينينية مبنينينينينينيا أمكنينينينينينينهم إن مل يننينينينينينيزل اإلخنينينينينينيوا
بكنينينينينير لإن كنينينينينينيان كتنينينينيني  علنينينينينينييكم دخنينينينينيول األخنينينينينينيدود فسنينينينينيندخله معكنينينينينينيم إن شنينينينينياء اهلل ل وخنينينينينينيرج منينينينينين عننينينينينينيده متوجهنينينينينيا إىل العنينينينينينيراق بعنينينينينينيد أن 
أقننينينينينيع أبنينينينينيا بكنينينينينير بتأجينينينينينيل الصنينينينينيدام منينينينينيا أمكنينينينينين حنينينينيني  ينينينينينيتمكن منينينينينين يرينينينينينيد اإلنقنينينينينياذ منينينينينين املشنينينينينياركة والننينينينينيزول للنينينينينيداخل، مل يصنينينينينيل عنينينينينيدنان إىل 

لة ورافنينينينينينيق مسنينينينينينيؤول اإلخنينينينينينيوان يف العنينينينينينيراق النينينينينينيدكتور )رشنينينينينينييد العيسنينينينينينيى(، وننينينينينينيزال إىل م حينينينينينينيث محنينينينينينيل الرسنينينينينينيا 24/7/7892بغنينينينينينيداد إال يف 
عمنينينينينينينيان إلطنينينينينينينيالع قينينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان علنينينينينينينيى الوضنينينينينينينيع النينينينينينينيراهن وطلنينينينينينيني  عنينينينينينينيدنان عقنينينينينينينيد اجتمنينينينينينينياع سنينينينينينينيريع وطنينينينينينينيارئ، ومل يسنينينينينينينيتطع أن يقننينينينينينينيع 

ارس الوضنينينينينينيع كعنينينينينينيادهتم يف الظنينينينينينيروم العصنينينينينينييبة تنينينينينينيداعى اإلخنينينينينينيوان إىل عقنينينينينينيد اجتمنينينينينينياع لتنينينينينينيد  !اإلخنينينينينينيوان بنينينينينينيأقرب منينينينينينين صنينينينينينيباح الينينينينينينيوم التنينينينينينيا  
 ! !وطبخنينينينيوا قنينينينيراراهتم، ومنينينينيع الصنينينينيباح التقنينينينيوا بعنينينينيدنان وعنينينينير  املراقنينينيني  العنينينينيام لحسنينينينين هوينينينينيديل الننينينينيزول واجلهنينينينياد معنينينينيا إن هنينينينيو بنينينينيايعهم 

ودار حنينينينينيوار سنينينينينياخن وأبلنينينينيني  عنينينينينيدنان عقلنينينينينية حسنينينينينين اهلوينينينينينيدي بنينينينينيأن اهلنينينينينيوة واسنينينينينيعة بينينينينينينهم ولنينينينينيو أننينينينينيه وجنينينينينيد منينينينينيربرا ملثنينينينينيل هنينينينينيذه البيعنينينينينية لكنينينينينيان 
يعنينينينينينيات والنينينينينينيوالآت.. فنينينينينينياألخوة ينينينينينينيذحبون، وعنينينينينينير  علنينينينينينييهم القبنينينينينينيول بنينينينينينيأي شنينينينينينيكل منينينينينينين أشنينينينينينيكال بنينينينينينيايع، ولكنينينينينينين األمنينينينينينير اآلن أهنينينينينينيم منينينينينينين الب

 التنسيق فرفضوا فغادرهم وهو يقول هلم، وأنه كان يعلم مسبقا مبوقفهم ولكنه أراد أن يعذر إىل اهلل فيهم وخرج.
خنينينينينينينينيوان ص الرسنينينينينينينينيالة )رسنينينينينينينينيالة أيب بكنينينينينينينينير( علنينينينينينينينيى عمنينينينينينينينيوم قواعنينينينينينينينيد اإلننينينينينينينينيم إال وكنينينينينينينينيان عنينينينينينينينيدنان قنينينينينينينينيد نشنينينينينينينينير  25/7/7892مل مينينينينينينينينيخ 

والطليعنينينينينية واملشنينينينينيايا.. وكنينينينينيل مهنينينينينيتم بنينينينينياألمر، وأعلنينينينينين نفنينينينينيري الطليعنينينينينية ومنينينينينين يرينينينينينيد مشنينينينينياركتها وبنينينينينيدأ يعنينينينينيد العنينينينينيدة لنقنينينينينيل شنينينينينيبابه إىل العنينينينينيراق، 
 وفعال انتقل إىل بغداد جبميع شبابه البال  عددهم حنو مائة شاب.

هتدئنينينينينية القواعنينينينينيد وإخبارهنينينينينيا بأهننينينينينيا كاننينينينيني  كنينينينينيل قواعنينينينينيد اإلخنينينينينيوان علنينينينينيى اسنينينينينيتعداد نفسنينينينينيي للنفنينينينينيري معنينينينينيه، لنينينينينيوال أن القينينينينينيادة سنينينينينيارع  إىل 
 عازمة على املشاركة يف املعركة وأن إعالن النفري هو القرار احلاسم وأنه سيصدر بني ليلة وضىاها...

وقامنينينينيني  القينينينينينينيادة اإلخوانينينينينينينية حبركنينينينينينية مرجتلنينينينينينية لتشنينينينينينيكيل بعنينينينينينيخ الفنينينينينينيرق النينينينينينيب أمسوهنينينينينينيا انتىارينينينينينينية للتنينينينينينيدخل السنينينينينينيريع إن لنينينينينينيزم األمنينينينينينير حنينينينينيني  
راقنينينينيني  العنينينينيام حسنينينينينين هوينينينينيدي جلولتنينينينينيه التخديرينينينينية علنينينينينيى املراكنينينينيز وذكنينينينينير بنينينينياحلرم الواحنينينينينيد أمنينينينيام اجلمينينينينينيع يسنينينينيتكملوا اسنينينينينيتعدادهم، وعنينينينياد امل

 لأن رسالة عدنان عقلة مل تأت جبديد وأهنم على علم مبا جيري، وقد رتبوا األمر. 



  

اهلوينينينينينيدي وطلنينينينيني  منينينينينين القواعنينينينينيد اهلنينينينينيدوء والتقنينينينينيوى والثقنينينينينية كالعنينينينينيادة بانتظنينينينينيار قنينينينينيرار اجلماعنينينينينية، خ اسنينينينينيتقل لفينينينينيني  منينينينينين القينينينينينيادة منينينينينينهم 
وسنينينينينيعيد حنينينينينيوى وعنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين.. الطنينينينينيائرة متجهنينينينينيني إىل بغنينينينينيداد حينينينينينيث رتبنينينينيني  منينينينينيع احلكومنينينينينية العراقينينينينينية وقنينينينينيادة األحنينينينينيزاب السنينينينينيورية 

 !املعارضة من املرتدين كل فصول املسرحية 
النفنينينينينيري أعلننينينيني  القينينينينينيادة أن الصنينينينينيدام قنينينينيد وقنينينينينيع بنينينينينيني اإلخنينينينينيوة النينينينيذين قنينينينينيرروا املواجهنينينينينية واحلسنينينينيم وبنينينينينيني الدولنينينينينية، وأهننينينينينيا تعلنينينينين منينينينينين طرفهنينينينينيا 

م وبنينينينينينينيدأ 8/2/7892أو  9العنينينينينينينيام إل نينينينينينينياد محنينينينينينينياة، وعلنينينينينينينيى كنينينينينينينيل القواعنينينينينينينيد والكنينينينينينينيوادر التوجنينينينينينينيه حنينينينينينينياال إىل بغنينينينينينينيداد، كنينينينينينينيان ذلنينينينينينيني  حنينينينينينينيوال 
مانينينينينيات الشنينينينينيباب يتقنينينينينياطرون إىل بغنينينينينيداد منينينينينين كنينينينينيل أحننينينينينياء العنينينينينيراق واألردن وجنينينينينيرت االتصنينينينينياالت لتنينينينينيأمني نفنينينينينيري الشنينينينينيباب منينينينينين مجينينينينينيع أحننينينينينياء 

 العامل.
 7892ر شهر آذار وح  أواخ 71/2/7892النفري واحلمالت 

اسنينينينينيتقرت قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني ورئنينينينينييس اجلبهنينينينينية اإلسنينينينينيالمية أبنينينينينيو النصنينينينينير بينينينينينيانوين يف قصنينينينينير الضنينينينينيياقة التنينينينينيابع للقصنينينينينير اجلمهنينينينينيوري 
كمنينينينينينيا اسنينينينينينيتقر الشنينينينينينيباب وقينينينينينينياداهتم وكنينينينينينيوادرهم امليدانينينينينينينية العسنينينينينينيكرية يف املعسنينينينينينيكر املسنينينينينينيمى معسنينينينينينيكر الرشنينينينينينييد علنينينينينينيى مسنينينينينينيافة   !يف بغنينينينينينيداد 

اد، علنينينينينيى طرينينينينينيق املوصنينينينينيل، وقبنينينينينيل أن ننينينينينيدخل يف احلنينينينينيديث املفصنينينينينيل عنينينينينين اإلخنينينينينيوان يف هنينينينينيذه املرحلنينينينينية حننينينينينيو عشنينينينينيرين كلينينينينينيو منينينينينيرت منينينينينين بغنينينينينيد
 نُعرّج على ذكر أخبار الطليعة )لقصرها وعدم أ يتها يف هذه املرحلة(.

فبعنينينينينيد أن اتفنينينينينيق العراقينينينينينينيون واإلخنينينينينيوان علنينينينينينيى النفنينينينينيري اإلخنينينينينيواين و نينينينينينيدة محنينينينينياة أدار العراقينينينينينينيون  هنينينينينيرهم لعنينينينينيدنان عقلنينينينينينية وطليعتنينينينينيه، بعنينينينينينيد 
حنينينينيازوا علنينينينيى حلينينينيني  إسنينينينيالمي أكثنينينينير عنينينينيددا وأكنينينينيرب وزننينينينيا وألنينينينيني عريكنينينينية يف التعامنينينينيل السياسنينينينيي منينينينين عنينينينيدنان عقلنينينينية النينينينيذي كنينينينيان ينينينينيردد أن 

علنينينينينينينينيى مسنينينينينينينينيمعهمم باسنينينينينينينينيتمرار أن هنينينينينينينينيذا التعنينينينينينينينياون تكتيكنينينينينينينينيي إلسنينينينينينينينيقال عنينينينينينينينيدو مشنينينينينينينينيرتك ولكننينينينينينينينيه إسنينينينينينينينيالمي وأن العنينينينينينينينيراقيني قنينينينينينينينيوميني وأن 
لنينينينينيني  منينينينينين اجلاننينينينينيني  اإلخنينينينينيواين أرينينينينينينيح وأجنينينينينيدى بالنسنينينينينينيبة للعنينينينينينيراق. الطليعنينينينينية إسنينينينينينيالمية وأن لكنينينينينيل دربنينينينينينيه وفكنينينينينيره وديننينينينينينيه، يف حنينينينينيني كنينينينينينيان احل

طنينينينينينيه -و ىنينينينينيني  الضنينينينينينيغول اإلخوانينينينينينينية النينينينينينيب قادهنينينينينينيا عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين يف  جنينينينينينييم الطليعنينينينينينية ومنعهنينينينينينيا منينينينينينين الننينينينينينيزول والتنكنينينينينينير لوعنينينينينينيود 
 وال عهد لكافر.. -ياسني رمضان

يف رفنينينينينينيع الضنينينينينينيغ  والسنينينينينينيماح  مل تفلنينينينينينيح احملنينينينينينياوالت النينينينينينيب قامنينينينينيني  هبنينينينينينيا بعنينينينينينيخ الشخصنينينينينينييات الطليعينينينينينينية إلقننينينينينينياع عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين
 للطليعة يف النزول.

كل هائلنينينينينية يف الننينينينينيزول حللنينينينيني  كنينينينينيان لنينينينينيدى الطليعنينينينينية إمكانينينينينينية الننينينينينيزول ا ومننينينينينيذ األينينينينينيام األوىل ويف حنينينينينيني كنينينينينيان اإلخنينينينينيوان يواجهنينينينينيون مشنينينينيني
إىل هننينينينينياك، ولكنينينينينينهم منعنينينينينيوا منينينينينين الننينينينينيزول، ولكنينينينينيي نأخنينينينينيذ مثنينينينينياال عنينينينينين ذلنينينينيني  احلصنينينينينيار النينينينينيذي صنينينينينيارت إلينينينينينيه الطليعنينينينينية ننينينينينيروي منينينينينيا رواه األم 

 حلميد الصاحل )أبو خالد( نائ  عدنان عقلة يف تل  املرحلة، قال:عبد ا
)توجهنينينينيني  إىل مكنينينينينيان إقامنينينينينية عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين وقلنينينينيني  لنينينينينيه إن العنينينينينيراقيني قنينينينينيد وضنينينينينيعونا بعنينينينينيد بينينينينينياكم يف شنينينينينيبه إقامنينينينينية جربينينينينينية يف 

ن نعلنينينينينيم أن هنينينينينينيذا العنينينينينيراق، ومنعنينينينينيوا اسنينينينينيتطالعنا منينينينينين االقنينينينينيرتاب منينينينينين احلنينينينينيدود، واعتنينينينينينيذروا عنينينينينين تسنينينينينيليىنا حنينينينيني  باألسنينينينينيلىة الفردينينينينينية، وحننينينينيني
باالتفنينينينينياق معكنينينينينيم، فمنينينينينيا رأينينينينيني  لنينينينينيو اتفقننينينينينيا علنينينينينيى أن نننينينينينيزل إىل حلنينينينيني  ولنينينينينيو بأسنينينينينيلىة خفيفنينينينينية ولنينينينينيو مبعنينينينينيدل بندقينينينينينية لكنينينينينيل مقاتنينينينينيل فقنينينينيني ، 

فقلنينينينيني  لنينينينينيه  -فرفنينينينينيع سنينينينينيعد النينينينينيدين إصنينينينينيبعه مشنينينينينيريا وقنينينينينيائال: وال طلقنينينينينية واحنينينينينيدة، ال نرينينينينينيد أن يتسنينينينينيب  ننينينينينيزولكم يف عرقلنينينينينية ،ططننينينينينيا الشنينينينينيامل
؟ فضنينينينينينيى  وقنينينينينينيال: هنينينينينينيذا رجنينينينينينيل !النزول عسنينينينينينيى اهلل أن يرزقنينينينينينيه الشنينينينينينيهادة وتسنينينينينينيرتحيون   مننينينينينينيه : ملنينينينينينيا ال تسنينينينينينيمىون لعنينينينينينيدنان ومجاعتنينينينينينيه بنينينينينيني

 فانصرف  عنه آسفا(. ! !ليس وجهه وجه الشهادة 



  

ومنعنينينينيني  منينينينينين الننينينينينينيزول بنينينينينيإرادة إخوانينينينينينينية عراقينينينينينية، يف الوقنينينينيني  النينينينينينيذي خلنينينينيني  فينينينينينيه حلنينينينينيني  منينينينينين معظنينينينينينيم  !وهكنينينينينيذا ُحّجنينينينينيم دور الطليعنينينينينينية 
ة علنينينينينيى عجنينينينينيل وكنينينينينيان كافينينينينينيا الحتالهلنينينينينيا عنينينينينيدة عشنينينينينيرات منينينينينين املقنينينينينياتلني لتفجنينينينينيري حاميتهنينينينينيا منينينينينين جننينينينينيود السنينينينينيلطة النينينينينيذين سنينينينينيىبوا إىل محنينينينينيا

األوضنينينينينينينياع وقينينينينينينينيادة األهنينينينينينينيا  النينينينينينينيذين كنينينينينينينيانوا يبنينينينينينينياتون اللينينينينينينينيا  بعينينينينينينينيون مفتوحنينينينينينينية بانتظنينينينينينينيار قنينينينينينينيدوم اجملاهنينينينينينينيدين كمنينينينينينينيا كاننينينينينينيني  تنينينينينينينيزعم إذاعنينينينينينينية 
  !اجملاهدين من بغداد.. وسبىان اهلل

 واستغالل انفجارها كما يلي:أما بالنسبة لإلخوان فقد كان ،ططهم للنفري وإنقاذ محاة 
هنينينينينينينينيم مجهنينينينينينينينيور املنينينينينينينينيرابطني وأسنينينينينينينينياس القنينينينينينينينيوة و أوال: عملنينينينينينينيني  اتصنينينينينينينينياالت واسنينينينينينينينيعة علنينينينينينينينيى اسنينينينينينينينيتقطاب الشنينينينينينينينيباب منينينينينينينينين العنينينينينينينينيراق واألردن 

العسنينينينينيكرية لإلخنينينينينيوان، وكنينينينينيذل  عملنينينينيني  علنينينينينيى تقنينينينينياطر مانينينينينيات الشنينينينينيباب اآلخنينينينينيرين النينينينينيذين قنينينينينيدموا منينينينينين السنينينينينيعودية وا لنينينينينييج والنينينينينييمن وتركينينينينينيا 
ينينينينينيث بلنينينينيني  عنينينينينيدد احلشنينينينينيد حننينينينينيو ألنينينينيني  ومخسنينينينينيمائة شنينينينينياب بعنينينينينيد مضنينينينينيي عنينينينينيدة أينينينينينيام علنينينينينيى النفنينينينينيري، ومصنينينينينير وأوربنينينينينيا وبعنينينينينيخ دول أمريكنينينينينيا، ح

 وكان جلهم حباجة إىل إعداد وتدري  حيث بدأت للجدد منهم دورات سريعة.
ثانينينينينينيا: شنينينينينيكل  بنينينينينيأوامر الشنينينينينييوم قينينينينينيادات ميدانينينينينينية للمراكنينينينينيز، منينينينينين الكنينينينينيوادر العسنينينينينيكرية الشنينينينينيابّة، لتتنينينينينيوىل كنينينينينيل جلننينينينينية عسنينينينينيكرية وضنينينينينيع 

-ة سنينينينينينيريعة إىل منطقتهنينينينينينيا، فصنينينينينينيدرت األوامنينينينينينير هلنينينينينينيذه اللجنينينينينينيان العسنينينينينينيكرية بإعنينينينينينيداد محنينينينينينيالت مثنينينينينينيل محلنينينينينينية حلنينينينينيني  املخطنينينينينيني  النينينينينينيالزم حلملنينينينينيني
 املنطقة اجلنوبية... -محص -الدير واملنطقة الشرقية -إدل 

وملنينينينينينينيا كنينينينينينينيان العمنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه املنينينينينينينيرة مينينينينينينينيدانيا، فقنينينينينينينيد ضلنينينينينينينيى الشنينينينينينينييوم عنينينينينينينين الصنينينينينينينيالحيات العسنينينينينينينيكرية وألول منينينينينينينيرة للشنينينينينينينيباب ألن القينينينينينينينيادة  
الظنينينينينينيرم، الكفنينينينينينياءة والننينينينينينيزول أمنينينينينينيام اجملاهنينينينينينيدين إىل املنينينينينينيوت، واقتصنينينينينينير دورهنينينينينينيم علنينينينينينيى رسنينينينينينيم االسنينينينينينيرتاتيجية العامنينينينينينية كاننينينينينيني  تعنينينينينيني  يف ذلنينينينينيني  

وهنينينينيي بعنينينينينيث محنينينينيالت، وتنينينينينيأمني اللنينينينيوازم عنينينينينين طرينينينينينيق الصنينينينيلة بالقينينينينينيادة العراقينينينينية ومتابعنينينينينية احلنينينينينيوار السياسنينينينيي معهنينينينينيا واالتصنينينينياالت منينينينينيع مجينينينينينيع 
 أحناء العامل الذي اهتم فيه اإلسالميون هبذا التصعيد جدا...

ذاعنينينينينينية املخصصنينينينينينية للمجاهنينينينينينيدين )صنينينينينينيوت اجملاهنينينينينينيدين( والنينينينينينيب كنينينينينينيان هلنينينينينينيا جنينينينينينيزء منينينينينينين الوقنينينينينيني  املخصنينينينينينيص للمعارضنينينينينينية إلثالثنينينينينينيا: بنينينينينينيدأت ا
 السورية عرب العراق سلسلة من احلمالت اإلعالمية العشوائية الب تضمن :

لوضنينينينينينيع أخبنينينينينيار مبنينينينينيال  فيهنينينينينينيا، بنينينينينيل كاذبنينينينينية إن أردننينينينينينيا التعبنينينينينيري بدقنينينينينية، حنينينينينينيول سنينينينينيري املعنينينينينيارك يف محنينينينينينياة وغريهنينينينينيا وانفجنينينينينيار ا -
يف حلنينينينينينيني  واالنشنينينينينينينيقاقات املزعومنينينينينينينية يف صنينينينينينينيفوم اجلنينينينينينينييش وتأيينينينينينينينيده لألهنينينينينينينيا  واجملاهنينينينينينينيدين، وزعنينينينينينينيم أن هنينينينينينينيذا االنشنينينينينينينيقاق وصنينينينينينينيل إىل 

 القوات البىرية...
سلسنينينينينينينينيلة منينينينينينينينين البياننينينينينينينينيات وا طنينينينينينينيني  املوجهنينينينينينينينية للشنينينينينينينينيع  عنينينينينينينينيرب اإلذاعنينينينينينينينية النينينينينينينينيب تبنينينينينينينينيث منينينينينينينينين بغنينينينينينينينيداد،  ضنينينينينينينينيهم علنينينينينينينينيى  -

كنينينينينيان ألنينينينينين أذاع هنينينينينيذه البياننينينينينيات كنينينينينيل منينينينينين عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين   االسنينينينينيتعداد السنينينينينيتقبال اجملاهنينينينينيدين النينينينينيذين يعنينينينينيدون لنجنينينينينيدة إخنينينينينيواهنم
وأبنينينينينيو النصنينينينينير البينينينينينيانوين وسنينينينينيعيد حنينينينينيوى، النينينينينيذي ذهنينينينيني  ملخاطبنينينينينية أهنينينينينيل دمشنينينينينيق قنينينينينيائال: بنينينينينيأن اجملاهنينينينينيدين ننينينينينيازلون )فمنينينينينين دخنينينينينيل بيتنينينينينيه 

وهكنينينينينينينيذا رفعنينينينينينيني  اإلذاعنينينينينينينية وتنينينينينينينيرية احلمنينينينينينينياس يف  -واحلمنينينينينينينيد هلل !!ومل يقنينينينينينينيل منينينينينينينين دخنينينينينينينيل دار أيب سنينينينينينينيفيان فهنينينينينينينيو آمنينينينينينينين  -فهنينينينينينينيو آمنينينينينينينين(
   الذين قعدوا ينتظرون األلوم املؤلفة الب ستتدفق من العراق واألردن.صفوم األها

 (9الوثجكة رسن )
 وذج عن البيانات الب كان يذيعها أعضاء قيادة اإلخوان املسلمني عرب إذاعتهم املوجهة من بغداد إبان أحداث محاة. وكانوا 

 ل.يوزعوها مطبوعة وفيها يظهر الكذب والتهويل اإلعالمي املخج
 بيان لقيادة الثورة اإلسالمية يف سورية



  

هني 7412ربيع الثاين  22ألقاه عضو القيادة الشيا سعيد حوى من إذاعة صوت سوريا العربية مساء يوم الثالثاء 
 م اللهم ل  احلمد، وإلي  املشتكى، وأن  املستعان، وال حول وال قوة إال باهلل.71/2/7892

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ع  اجملاهنينينينينينيد األيب ينينينينينينيا إخوانننينينينينينيا وأبناءننينينينينينيا يف جيشنينينينينينينا وقواتننينينينينينيا املسنينينينينينيلىة وقنينينينينينيوى الشنينينينينينيرطة واألمنينينينينينين ينينينينينينيا كنينينينينينيل منينينينينينيواطن يف أي أيهنينينينينينيا الشنينينينينيني

موقنينينينينينينيع كننينينينينينيني  وعلنينينينينينينيى أي بقعنينينينينينينية أقمنينينينينينيني  وإىل أي بلنينينينينينينيد أو قرينينينينينينينية أو حرفنينينينينينينية أو منينينينينينينيذه  أو تنظنينينينينينينييم سياسنينينينينينينيي أو نقنينينينينينينيايب انتسنينينينينينينيب ، إىل 
ن أصنينينينينيبح الشنينينينينيع  كلنينينينينيه بفااتنينينينينيه وطوائفنينينينينيه جبهنينينينينية واحنينينينينيدة تضنينينينينيىيات شنينينينينيعبنا العظيمنينينينينية وصنينينينينيالبته يف مواجهنينينينينية الطغينينينينينيان قنينينينينيد تكللنينينينيني  بنينينينينيأ

تؤكنينينينينينينيد وحنينينينينينينيدة املاضنينينينينينينيي واحلاضنينينينينينينير واملسنينينينينينينيتقبل، وتسنينينينينينينيق  كنينينينينينينيل منينينينينينينيا رتبنينينينينينينيه الطاغينينينينينينينية أسنينينينينينينيد منينينينينينينين خطنينينينينينيني  التفرقنينينينينينينية وحسنينينينينينينيابات االسنينينينينينينيتبداد 
وا ياننينينينية، وقنينينينيد راهنينينينين الطاغينينينينية علنينينينيى مصنينينينيارعة اإلسنينينينيالم فصنينينينيرعه اهلل عنينينينيز وجنينينينيل، وراهنينينينين علنينينينيى الطائفينينينينية فنينينينيتىطم رهاننينينينيه، وراهنينينينين علنينينينيى 

ش عنينينينينين الشنينينينينيع  فنينينينينيالتىم اجلنينينينينييش بشنينينينينيعبه، وراهنينينينينينين علنينينينينيى اصنينينينينيطناع حصنينينينينيون منينينينينين مرتزقنينينينينية امليليشنينينينينييات فاهننينينينينيارت وأخنينينينينينيذت سنينينينينيلا اجلنينينينينيي
تننينينينينيتقخ علينينينينينينيه حصنينينينينينينا حصنينينينينينا، وراهنينينينينينين علنينينينينينيى تغطينينينينينينية صنينينينينيفقاته ا يانينينينينينينية يف لبننينينينينينيان واجلنينينينينينيوالن وأر  األنبينينينينينياء فانفضنينينينينينيى  كلهنينينينينينيا دفعنينينينينينية 

تنينينينيني  عقمهنينينينينيا وبوارهنينينينينيا ومل يبنينينينينيق لنينينينينيه إال خنينينينينيزي النينينينينيدنيا فقنينينينينيرروا االسنينينينينيتغناء عنينينينينين خدماتنينينينينيه النينينينينيب أثب19واحنينينينينيدة، فنينينينينياختل  سنينينينينيادته وأسنينينينينياتذته
 واآلخرة.

ينينينينينينيا شنينينينينينيعبنا اجملاهنينينينينينيد األيب ينينينينينينيا منينينينينينين قنينينينينينيارعتم التتنينينينينينيار والفر نينينينينينية والصنينينينينينيهيونية واالسنينينينينينيتعمار صنينينينينينيفا واحنينينينينينيدا موحنينينينينينيدا وبنينينينينينينيتم وطنينينينينينينكم لبننينينينينينية 
دولنينينينينينية علنينينينينينيى أسنينينينينينيس لبننينينينينينية، وأرسنينينينينينييتم تقالينينينينينينيدكم اجملينينينينينينيدة، كنينينينينينيابرا عنينينينينينين كنينينينينينيابر، وفهمنينينينينينيتم دينينينينينينينكم ربانينينينينينينيا يبنينينينينيني  احلينينينينينينياة وينينينينينينينهخ اجملتمنينينينينينيع وال
اغينينينينينينينية يرينينينينينينينيد نسنينينينينينينيفها، طقومينينينينينينينية، فكنينينينينينينيان لكنينينينينينينيم تنينينينينينينيراث صنينينينينينينيخم ومؤسسنينينينينينينيات شنينينينينينينيرعية وقضنينينينينينينياء عنينينينينينينيادل وتطلعنينينينينينينيات حضنينينينينينينيارية، فسنينينينينينينيعى ال

 وتقويخ أركاهنا.
ينينينينينيا أبننينينينينياء االسنينينينينيتقالل، ودينينينينينين التىرينينينينينير، ورواد الوحنينينينينيدة العربينينينينينية واألخنينينينينيوة اإلسنينينينينيالمية، هنينينينينيا قنينينينينيد جنينينينينياء الينينينينينيوم النينينينينيذي تعنينينينينيود فينينينينينيه األمنينينينينيور 

نفون مسنينينينينيريتكم النينينينينيب عرقلهنينينينينيا الطاغينينينينينية طنينينينينيوال إحنينينينينيدى عشنينينينينيرة سنينينينينينة بالتخنينينينينيذيل أزمنينينينينيام مصنينينينينيائركم، وتسنينينينينيتإىل نصنينينينينياهبا، وتسنينينينينيرتدون فينينينينينيه 
 والتوهيم وطوال ثالث سنوات من ثورتكم املظفرة، فخضبتموها باألمثوالت البطولية واالنتصارات الباهرة.
لنقابينينينينينينينية، باسنينينينينينينيم مؤسسنينينينينينينيات  ينينينينينينينيا شنينينينينينينيعبنا اجملاهنينينينينينينيد األيب، باسنينينينينينينيم رجنينينينينينينيال الفكنينينينينينينير والعلنينينينينينينيم والنينينينينينينيرأي، باسنينينينينينينيم املنظمنينينينينينينيات السياسنينينينينينينيية وا

 الشعبية والرمسية، باسم املدنيني والعسكريني وقوى الشرطة واألمن نعلن ما يلي:
أن شنينينينينينيعبنا كلنينينينينينيه قنينينينينينيد اضنينينينينينيذ قنينينينينينيراره النينينينينينيذي ال رجعنينينينينينية عننينينينينينيه أال وهنينينينينينيو إسنينينينينينيقال نظنينينينينينيام السنينينينينينيفاح أسنينينينينينيد، وإقامنينينينينينية نظنينينينينينيام شنينينينينينيع  حنينينينينينير  - 7

 يتساوى فيه املواطنون مجيعا يف احلقوق والواجبات.
 رين واملتورطني من حول الطاغية مدعوون للمرة األخرية إىل االنفضا  عنه وااللتىام بالشع .أن املغر  - 2
أن حكومنينينينينينينينينيات العنينينينينينينينينيرب واملسنينينينينينينينينيلمني منينينينينينينينينيدعوة إىل الوقنينينينينينينينينيوم منينينينينينينينينيع شنينينينينينينينينيعبنا السنينينينينينينينينيوري، وإىل قطنينينينينينينينينيع كنينينينينينينينينيل عالقتهنينينينينينينينينيا السياسنينينينينينينينينيية  - 3

 ودعمها عن النظام الباغي.
 سنينينينينينيوم ترتتنينينينينينيني  علنينينينينينيى أسنينينينينينياس املواقنينينينينينيني  النينينينينينيب اضنينينينينينينيذهتا أو أن مواقنينينينينيني  حكومنينينينينينية سنينينينينينينيوريا بعنينينينينينيد االنتصنينينينينينيار الوشنينينينينينينيي  بنينينينينينيإذن اهلل - 4

 سوم تتخدها دول العامل من جهاد شعبنا ومن جرائم الطاغية الزائل.

                                                           
يف هنينينينينيذا إشنينينينينيارة إىل أهننينينينينيم تلقنينينينينيوا تطميننينينينينيات كمنينينينينيا منينينينينيّر معننينينينينيا أن أمريكنينينينينيا ستسنينينينينيمح هلنينينينينيم باالنقضنينينينينيا  وأهننينينينينيا تسنينينينينيتغ  عنينينينينين حنينينينينياف  أسنينينينينيد كمنينينينينيا كنينينينينيان يقنينينينينيول الشنينينينينييا  19

 هلبعخ خواصّ 



  

ينينينينينيا شنينينينينيعبنا ينينينينينيا أهلننينينينينيا أيهنينينينينيا اجملاهنينينينينيدون إن اجلهنينينينينياد يف مواجهنينينينينية الطاغينينينينينية أصنينينينينيبح فنينينينينير  عنينينينينيني علنينينينينيى كنينينينينيل قنينينينينيادر علينينينينينيه بعنينينينينيد أن أريقنينينينيني  
را  وديسنينينينيني  الكرامنينينينينيات وكبتنينينينيني  احلرينينينينينيات لقنينينينينيد أشنينينينينيعل رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى النينينينينيدماء وانتهكنينينينيني  حرمنينينينينيات احلرائنينينينينير واعتنينينينينيدي علنينينينينيى األعنينينينيني

اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم احلنينينينينينيرب ضنينينينينيد يهنينينينينينيود بنينينينيني  قينقنينينينينينياع عننينينينينيدما انتهكنينينينينينيوا حجنينينينينياب امنينينينينينيرأة واحنينينينينيدة، فكينينينينينيني  وقنينينينينيد رأينينينينينينيتم بنينينينينيأعينكم التعنينينينينينير  
تنينينينينيل للىرائنينينينينير يف الشنينينينينيوارع العامنينينينينية وهتنينينينيني  حجنينينينينياهبن، فمنينينينينين قتنينينينينيل دون عرضنينينينينيه فهنينينينينيو شنينينينينيهيد، ومنينينينينين قتنينينينينيل دون مالنينينينينيه فهنينينينينيو شنينينينينيهيد، ومنينينينينين ق

دون نفسنينينينينينيه فهنينينينينينيو شنينينينينينيهيد، لقنينينينينينيد طابنينينينينيني  الشنينينينينينيهادة ووجنينينينينيني  اجلهنينينينينينياد وأعلننينينينينيني  سنينينينينينيوق اجلننينينينينينية قإن اهلل اشنينينينينينيرتى منينينينينينين املنينينينينينيؤمنني أنفسنينينينينينيهم 
ة واإل ينينينينينيل والقنينينينينيرآن ومنينينينينين أو  بعهنينينينينيده اعلينينينينينيه حقنينينينينياً يف التنينينينينيور  وأمنينينينينيواهلم بنينينينينيأن هلنينينينينيم اجلننينينينينية يقنينينينينياتلون يف سنينينينينيبيل اهلل فيقتلنينينينينيون ويقتلنينينينينيون وعنينينينينيداً 

 م به وذل  هو الفوز العظيم .بيعكم الذي بايعتبمن اهلل فاستبشروا 
لباهنينينينينينيا املعتصنينينينينينيم جبنينينينينينييش جنينينينينينيرار يفنينينينينينيتح حصنينينينينينيون عمورينينينينينينية علنينينينينينيى راوس املعتنينينينينينيدي، فهنينينينينينيا   إن النينينينينينيب ننينينينينينيادت وامعتصنينينينينينيماه عننينينينينينيدما سنينينينينينيبي

حننينينينين قنينينينيد لبيننينينينيا الننينينينيداء، وأعلننينينينيا اجلهنينينينياد، وعاهنينينينيدنا اهلل عنينينينيز وجنينينينيل علنينينينيى أال يبقنينينينيى مننينينينيا عنينينينيرق يننينينينيبخ أو عنينينينيني تطنينينينيرم منينينينيا مل نثنينينينيأر لنينينينيديننا 
ظلوم،وأمتننينينينينينيا املنكوبنينينينينينية، وكرامتننينينينينينيا املهنينينينينينيدورة، فنينينينينينيإن الطرينينينينينينيق إىل  رينينينينينينير فلسنينينينينينيطني سنينينينينينييكون مفتوحنينينينينينياً بعنينينينينينيد إزاحنينينينينينية املضنينينينينينيطهد، وشنينينينينينيعبنا امل

عننينينينينينيدنا إحنينينينينينيدى احلسنينينينينينينيني النصنينينينينينير أو الشنينينينينينيهادة قولينصنينينينينينيرن اهلل  ينيني يف تنينينينينينيل النينينينينينيزعرت، وإننينينينينينيه ليسنينينينينينيتو يبنينينينينينيائع اجلنينينينينينيوالن. وذابنينينينينينيح الفلسنينينينينينيط
 من ينصره إن اهلل لقوي عزيز  .
ا األوفينينينينينينينينينياء يف األقضنينينينينينينينينيية والقنينينينينينينينينيرى يف السنينينينينينينينينيلمية ومصنينينينينينينينينييام وحمردة،مزينينينينينينينينينيدا منينينينينينينينينين الصنينينينينينينينينيرب والنينينينينينينينينيتالحم وإىل محنينينينينينينينينياة الصنينينينينينينينينيابرة وجرياهننينينينينينينينيني

واإليثنينينينينينينينيار واجلهنينينينينينينينياد، وإىل النينينينينينينينيذين ينينينينينينينينيوجههم الطاغينينينينينينينينية حننينينينينينينينيو محنينينينينينينينياة نقنينينينينينينينيول: إن علنينينينينينينينييكم أن تنضنينينينينينينينيموا إىل محنينينينينينينينياة وسنينينينينينينينيالحكم جينينينينينينينيني  أن 
 يتوجه حنو ا ارج ال الداخل وبعد:

العنينينينيام حنينينيني  يسنينينينيق  النظنينينينيام، وهنينينينيذا حنينينينيد أدىن نطالنينينيني  بنينينينيه كنينينينيل منينينينيواطن، فمنينينينين  فنينينينيإن لننينينينيا مطلبنينينينيا منينينينين شنينينينيعبنا كلنينينينيه أن يبنينينينيدأ اإلضنينينينيراب
 استطاع أن يبدأ اليوم فال يؤخره إىل غده وإنننا نطال  دمشق خاصة بإضراب كإضراب الستني يوما زمن االستعمار.
الحه مننينينينيذ الينينينينيوم ونقنينينينيول منينينينيرة أخنينينينيرى للمغنينينينيررين واملنينينينيورطني النينينينيذين ال زالنينينينيوا بينينينينيد السنينينينيلطة أنننينينينيا نعطنينينينييكم فرصنينينينية أخنينينينيرية فمنينينينين ألقنينينينيى سنينينيني

وأغلنينينينيق علينينينينيه بابنينينينيه فهنينينينيم آمنينينينين علنينينينيى مالنينينينيه وعرضنينينينيه ودمنينينينيه. أمنينينينيا النينينينيذين ال زالنينينينيوا حيملنينينينيون السنينينينيالح جباننينينيني  الطاغينينينينية فهنينينينيؤالء لنينينينين يفنينينينيوهتم 
 القصاإل العادل قوسيعلم الذين  لموا أي منقل  ينقلبون 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ورة اإلسالمية يف سورية مبا يلي:صرح ناطق باسم قيادة الث
تضنينينينينينيامنا منينينينينينيع مديننينينينينينية محنينينينينينياة احملاصنينينينينينيرة ومنينينينينينيع إضنينينينينينيراب احملافظنينينينينينيات الشنينينينينينيمالية نفنينينينينينيذ اجملاهنينينينينينيدون عملينينينينينينية جريانينينينينينية يف وسنينينينينيني  مؤسسنينينينينينيات 
السنينينينينينينيلطة الباغينينينينينينينية يف العاصنينينينينينينيمة ودمشنينينينينينينيق، وهنينينينينينينيو إ نينينينينينينياز يضنينينينينينينيام إىل سلسنينينينينينينيلة التفجنينينينينينينيريات الضنينينينينينينيخمة النينينينينينينيب حققهنينينينينينينيا اجملاهنينينينينينينيدون ضنينينينينينينيد 

 قمعية.أهدام حكومية أو عسكرية أو 
م، اسنينينينينيتطاع اجملاهنينينينينيدون إدخنينينينينيال سنينينينينييارة مشنينينينينيىونة بعبنينينينينيوة ناسنينينينينيفة 79/2/7892حنينينينينيوا  الثانينينينينينية عشنينينينينيرة منينينينينين  هنينينينينير ينينينينينيوم ا منينينينينييس 

ضنينينينينينيخمة إىل مسنينينينينينيتودع مبنينينينينينيىن وزارة اإلعنينينينينينيالم، املخصنينينينينينيص لتوزينينينينينينيع وشنينينينينينيىن جرينينينينينينيدة النظنينينينينينيام )البعنينينينينينيث( حينينينينينينيث انفجنينينينينينيرت السنينينينينينييارة حمدثنينينينينينية 
ابنينينينينينيق السنينينينينينيفلى منينينينينينين املبنينينينينينيىن املؤلنينينينينيني  منينينينينينين أحنينينينينينيد عشنينينينينينير طابقنينينينينينيا، كمنينينينينينيا أحلنينينينينينيق دوينينينينينيا هنينينينينينيائال، دمنينينينينينير متامنينينينينينيا مكاتنينينينينيني  اجلرينينينينينينيدة الكائننينينينينينية يف الطو 



  

أضنينينينينيراراً بالغنينينينينينية يف بقينينينينينينية الطوابنينينينينينيق وهرعنينينينينيني  علنينينينينينيى الفنينينينينينيور سنينينينينينييارات اإلسنينينينينينيعام واإلطفنينينينينينياء، كمنينينينينينيا حشنينينينينينيدت السنينينينينينيلطة عناصنينينينينينيرها املسنينينينينينيلىة 
 بكثافة وحاصرت املنطقة، وأغلق  الطرق املؤدية إليها.

 -11-ن السنينينينينينييارات الرمسينينينينينينية املوجنينينينينينيودة، كمنينينينينينيا سنينينينينينيرب  خنينينينينينيرب مقتنينينينينينيل اعرتفنينينينينيني  السنينينينينينيلطة خبسنينينينينينيائر مادينينينينينينية كبنينينينينينيرية، وبتنينينينينينيدمري عنينينينينينيدد منينينينينيني
وأصنينينينينيدرت بياننينينينينيا نسنينينينينيبته إىل منينينينينيا يسنينينينينيمى باجلبهنينينينينية الوطنينينينينينية التقدمينينينينينية النينينينينيب مل يعنينينينينيد هلنينينينينيا وجنينينينينيود حقيقنينينينينيي، بعنينينينينيد انسنينينينينيىاب  735وجنينينينينيرح 

 معظم املنظمات احملسوبة عليها.
هنينينينينينيزة اإلعنينينينينينيالم السنينينينينينيورية كلهنينينينينينيا مؤألنينينينينينية وإىل إن احلنينينينينينيدث أكنينينينينينيرب منينينينينينين أن تتسنينينينينينيرت علينينينينينينيه السنينينينينينيلطة الباغينينينينينينية، ونلفنينينينينيني  األنظنينينينينينيار إىل أن أج

أن االنفجنينينينينينيار كنينينينينينيان توقيتنينينينينينيه حنينينينينينيني ينينينينينينيزدحم املو فنينينينينينيون، وقنينينينينينيد اختنينينينينينيري هنينينينينينيذا اهلنينينينينينيدم يف العاصنينينينينينيمة وهنينينينينينيو اجلهنينينينينينياز النينينينينينيذي يطلنينينينينينيق الدعاينينينينينينية 
 السوداء ضد شعبنا يف الداخل وا ارج.

ذيرنا إىل كنينينينينيل النينينينينيذين و فهنينينينينيم حننينينينينين نعلنينينينينين أن اإلصنينينينينيابات أكنينينينينيرب ألنينينينينيا تعنينينينينيرتم بنينينينينيه السنينينينينيلطة، أو تسنينينينينيربه إىل الوكنينينينينياالت، كمنينينينينيا نعلنينينينينين  نينينينيني
 النظام، لكي يستدركوا أنفسهم وينسلخوا عن الطاغية ويلتىموا بشعبهم.

 قيادة الثورة اإلسالمية 
 يف سوريا.

 م79/2/7892هني 7412ربيع الثاين  24
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 صرح ناطق باسم قيادة الثورة اإلسالمية يف سورية مبا يلي:
 وتأكدت املعلومات التالية: 74/2/7892اة احملررة احملاصرة يوم األحد   اتصال خاإل مبدينة مح

اجملاهنينينينينيدون واملواطننينينينينيون والقنينينينينيوى العسنينينينينيكرية املنضنينينينينيمة إلنينينينينييهم يتمتعنينينينينيون مبعنوينينينينينيات عالينينينينينية، ومنينينينينيا زالنينينينينيوا يسنينينينينييطرون علنينينينينيى األحينينينينينياء  - 7
ينينينينينينيق حلنينينينينيني  وحنينينينينيني  مسنينينينينينيافات بعينينينينينينيدة، واملواقنينينينينيني  االسنينينينينينيرتاتيجية يف املديننينينينينينية مثنينينينينينيل لمنطقنينينينينينية احلاضنينينينينينير، الطرينينينينينينيق إىل السنينينينينينيلمية، منطقنينينينينينية طر 

 حي العليليات، قسم من شارع العلمني:
 كان  حماور القتال الرئيسية هي:  - 2
 ( آذار حيث وقع تدمري شامل على طريف الشارع من جهة الشمال.9شارع ) -أ 
 منطقة احملطة وكان  املقاومة الشعبية جيدة جدا. -ب 
علمنينينينينينينيني كاننينينينينينيني  مسنينينينينينينيرحا الشنينينينينينينيتباكات شنينينينينينينيديدة أدت إىل هنينينينينينينيدم املسنينينينينينينياكن هنينينينينينينيدم مبنينينينينينينيىن احلكومنينينينينينينية )السنينينينينينينيراي( ألن منطقنينينينينينينية ال -ج 

 واألبنية على اجلانبني.
 ضري  عدد كبري من البيوت يف أحياء البيا  واحملطة. -د 
 رامجات الصواريا.-املدفعية-األسلىة املستعملة يف املعارك، الدبابات - 4
 خسائر السلطة الباغية. - 5
 لعلمني.تدمري سبعني دبابة يف شارع ا -أ 
 تدمري جسر العبيسى -ب 
 تدمري بي  احملاف . -ج 



  

 مقتل شقيق احملاف . -د 
 . مقتل أبو عمر طالس ابن أخ  مصطفى طالس، الذي كان مشرفا على مركز مراقبة اهلات -هني 
 مقتل عثمان علي رئيس شبيبة الثورة. -و 
 ضرب مجيع مراكز سرايا الدفاع والصراع وهي: -ز 
 ل  كازية )ديج(مركز طريق ح - 7
 مركز املستشفى الوط  القدمي يف حي احلاضر. - 2
 مركز امللع  البلدي. - 3

عننينينينينيد اهلجنينينينينيوم اضنينينينينيطر النينينينينيذين  نينينينينيوا منينينينينين سنينينينينيرايا النينينينينيدفاع والصنينينينينيراع اللجنينينينينيوء إىل كلينينينينينية الطنينينينيني  البيطنينينينينيري حينينينينينيث تنينينينينيابع اجملاهنينينينينيدون عملينينينينينية 
 تطهريهم.

 من جرائم السلطة الباغية: - 1
الباغينينينينينينية قنينينينينينيرب معمنينينينينينيل السنينينينينينيكر يف محنينينينينينيص، عمنينينينينينيدت إىل قتنينينينينينيل عنينينينينينيدة منينينينينينيواطنني علنينينينينينيى اهلوينينينينينينية عمنينينينينينيدت مفنينينينينينيرزة تابعنينينينينينية للسنينينينينينيلطة  -أ 

 جملرد كوهنم من محاة.
جنينينينينينيرت علنينينينينينيى أينينينينينينيدي عناصنينينينينينير السنينينينينينيلطة سنينينينينينيل  وهننينينينينيني ، فقنينينينينينيد عثنينينينينينير علنينينينينينيى أحنينينينينينيد اجلننينينينينينيود النينينينينينيذين قتلنينينينينينيوا علنينينينينينيى طرينينينينينينيق سنينينينينينيلمية  -ب 
سنينينينينيتودعات شنينينينينيركة املينينينينينياه قنينينينينيرب قرينينينينينية ( سنينينينينياعة ينينينينينيد، كمنينينينينيا جنينينينينيرى نقنينينينينيل حمتوينينينينينيات األبنينينينينينية املهدمنينينينينية يف املديننينينينينية ووضنينينينينيع  يف م49وجبيبنينينينينيه )
 )بسريين(.
 78/2/7892هني 7412ربيع الثاين  25

 قيادة الثورة اإلسالمية 
 يف سوريا

 بيان من قيادة الثورة اإلسالمية يف سورية
 إىل املواطنني من أبناء الطائفة العلوية 

 ت اجملاهدينل.ألقاه األستاذ عدنان سعد الدين عضو قيادة الثورة اإلسالمية يف سورية من لصو 
 م78/2/7892هني 7412ربيع الثاين  25مساء اجلمعة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أيها املواطنون من أبناء الطائفة العلوية، باسم اجملاهدين خاصة واسم الشع  كافة، حندثكم ونتوجه هبذا ا طاب:

ا، وتنينينينينيآزر سنينينينينيكاهنا. يف وحنينينينينيدة الشنينينينينيع ، لقنينينينينيد كاننينينينيني  سنينينينينيورية منينينينينيثال حيتنينينينينيذى بنينينينينيني دول املنطقنينينينينية، يف تنينينينينيآل  شنينينينينيعبهان وتالحنينينينينيم أهلهنينينينيني
وبننينينينينينياء النينينينينينينيوطن والنينينينينينيذود عنينينينينينينين حنينينينينينيدوده ومحايتنينينينينينينيه منينينينينينين الطنينينينينينينيامعني. وهبنينينينينينيذا احلنينينينينينينيس والنينينينينينيوط  املرهنينينينينينيني ، هنينينينينيني  الشنينينينينينينيع  يف سنينينينينينيورية يقنينينينينينينيارع 
احملتنينينينينينينيل، ويننينينينينينينيازل املسنينينينينينينيتعمر، وجياهنينينينينينينيد صنينينينينينينيفا واحنينينينينينينيدا مرتاصنينينينينينينيا، يقنينينينينينيني  فينينينينينينينيه املسنينينينينينينييىي إىل جاننينينينينينيني  املسنينينينينينينيلم، والعلنينينينينينينيوي إزاء السنينينينينينيني ، ال 

وال طائفينينينينينينينية، وكنينينينينينينيان يقنينينينينينينيود اجلمنينينينينينينياهري الثنينينينينينينيائرة يف حنينينينينينينيرب االسنينينينينينينيتقالل رجنينينينينينينيال ينتمنينينينينينينيون إىل الشنينينينينينينيع  كلنينينينينينينيه، وكنينينينينينينيان عصنينينينينينينيبية وال إقليمينينينينينينينية 
يقنينينينينينينيود اجلمنينينينينينينياهري الثنينينينينينينيائرة يف حنينينينينينينيرب االسنينينينينينينيتقالل رجنينينينينينينيال ينتمنينينينينينينيون إىل الشنينينينينينينيع  كلنينينينينينينيه، وكنينينينينينينيان منينينينينينينين أبنينينينينينينيرزهم، إبنينينينينينينيراهيم هننينينينينينينيانو يف حلنينينينينينيني  

مشنينينينينينينيق وصنينينينينينينياحل العلنينينينينينينيى يف جبنينينينينينينيال العلنينينينينينينيويني، وتوفينينينينينينينيق الشيشنينينينينينينيكلي يف محنينينينينينينياة، وهاشنينينينينينينيم األتاسنينينينينينينيي يف محنينينينينينينيص، وشنينينينينينينيكري القنينينينينينينيوتلي يف د



  

وسنينينينينينيلطان باشنينينينينينيا األطنينينينينينيرش يف جبنينينينينينيل العنينينينينينيرب، ومصنينينينينينيطفى حسنينينينينينيني احلجنينينينينينيى يف جبنينينينينينيل الزاوينينينينينينية، وحممنينينينينينيد العنينينينينينيايش يف الفنينينينينينيرات، وإمساعينينينينينينيل 
الرتكنينينينيي احلرينينينينينيري يف حنينينينيوران. فكنينينينينيان منينينينينين مثنينينينيرة هنينينينينيذا النينينينينيتالحم اسنينينينيتقالل ننينينينينياجز، سنينينينينيبق  بنينينينيه سنينينينينيورية كنينينينينيل دول املنطقنينينينية، لتكنينينينينيون حادينينينينينية 

 واألردن والسودان واملغرب وغريها من بالد العرب واملسلمني. قرية واالستقالل يف مصر والعراالرك  يف نيل احل
أيهنينينينينيا املواطننينينينينيون منينينينينين أبننينينينينياء الطائفنينينينينية العلوينينينينينية: لقنينينينينيد  نينينينينيل وطنننينينينينيا مثنينينينينياالً مشنينينينينيرقا يف تنينينينينيآل  أبنائنينينينينيه، وتعنينينينينياون فااتنينينينينيه يف إرسنينينينينياء أسنينينينينيس 

هنينينينينينيار االقتصنينينينينينيادي ونشنينينينينينير العلنينينينينينيم والثقافنينينينينينية والنينينينينينيوعي، حنينينينينيني  ابتلينينينينينيني  النهضنينينينينينية القائمنينينينينينية علنينينينينينيى التسنينينينينينيامح واحلرينينينينينينية واحلينينينينينينياة الربملانينينينينينينية واالزد
هبنينينينينيذا احلكنينينينينيم العفنينينينينين املتسنينينينينيل ، النينينينينيذي ال حيمنينينينينيل منينينينينين األهلينينينينينية والكفنينينينينياءة غنينينينينيري الغنينينينينيدر وا ياننينينينينية والتنينينينينيآمر علنينينينينيى الشنينينينينيع  والنينينينينيوطن. لقنينينينينيد 

ائفينينينينينينية روح الط ىاعتمنينينينينيد هنينينينينيذا احلكنينينينينيم سياسنينينينينية العنينينينينيدو يف متزينينينينينيق الصنينينينيني ، وبنينينينينينيذر بنينينينينيذور الشنينينينينيقاق بنينينينينيني شنينينينينيارئح الشنينينينينيع  وفااتنينينينينيه وغنينينينينيذ
ميتنينينينينينية ليضنينينينينينيرب فريقنينينينينينيا منينينينينينين الشنينينينينينيع  بفرينينينينينينيق، فسنينينينينينيرت روح التعصنينينينينيني  البغنينينينينينييخ يف  نينينينينينيل هنينينينينينيذا احلكنينينينينينيم املهنينينينينينيرتئ، فانتشنينينينينينيرت دواعنينينينينينيي ملا

التشنينينينينينيتي  والتمزينينينينينينيق والتطنينينينينينياحن الطنينينينينينيائفي فنينينينينينيوق أرضنينينينينينينا املباركنينينينينينية، بعنينينينينينيد أن كاننينينينينيني  املثنينينينينينيال الرائنينينينينينيع يف وحنينينينينينيدة شنينينينينينيعبها وتالحنينينينينينيم فااهتنينينينينينيا. 
لشنينينينينينيع  واجلنينينينينينييش يف صنينينينينينيراعات منينينينينينيدمرة، وشنينينينينينيغل اجلمنينينينينينياهري بالسنينينينينينيعي احلثينينينينينينيث ا نينينينينينيائن طائفتنينينينينينيه يف ننينينينينينيزاع خطنينينينينينيري، وأغنينينينينينيرق ا جهكنينينينينينيذا ز 

وراء الرغينينينيني  والوقنينينينينيود وغنينينينينيذاء الطفنينينينينيل، وأرخنينينينيى العننينينينينيان للعنينينينينيدو يصنينينينينيول وجينينينينيول علنينينينينيى حنينينينينيدودنا ويعربنينينينينيد فنينينينيوق أرضنينينينينينا ويتىنينينينينيدى مشنينينينينياعر 
  بالشنينينينينينيع  اغينينينينينينية مبنينينينينينيا اقرتفنينينينينيني  ينينينينينينيده اآلمثنينينينينينية بنينينينينينيل راح يفتنينينينينينيطشنينينينينينيعبنا ويتمتنينينينينينيع باهلنينينينينينيدوء واالسنينينينينينيتقرار منينينينينينين سنينينينينينينوات طنينينينينينيوال. مل يكتنينينينينيني  ال

العنينينينيريب الشنينينينيقيق يف لبننينينينيان، فىيننينينينياً منينينينيع الكتائنينينيني  وحيننينينينياً منينينينيع خصنينينينيومها، وتنينينينيارة منينينينيع املسنينينينيلمني وأخنينينينيرى منينينينيع املسنينينينييىيني، ومنينينينيازال ذلنينينيني  
ح ولعصنينينينينيابته اجملرمنينينينينية منينينينينين أمثنينينينينيال ا دأبنينينينينيه وديدننينينينينيه حنينينينيني  أحنينينينينيال لبننينينينينيان الزاهنينينينينير إىل خنينينينينيراب وجعلنينينينينيه ألزقنينينينينياً وأشنينينينينيالء، خ أطلنينينينينيق ألخينينينينينيه السنينينينينيف

والنهنينينينيني  والرشنينينينينيوة، ليمنينينينينيتص منينينينينين الشنينينينينيع  السنينينينينيوري دمنينينينينيه ومالنينينينينيه، ومينينينينينيأل البننينينينينيوك يف أوربنينينينينيا وأمريكنينينينينيا ا نينينينينيو  وطنينينينينيالس أينينينينينيدي االخنينينينينيتالس 
ومنينينينينينينينيديرات املنينينينينينينينيدارس يف !!مبنينينينينينينينيا سنينينينينينينينيلبوه وهنبنينينينينينينينيوه، خ أرخنينينينينينينينيى الزمنينينينينينينينيام لذئابنينينينينينينينيه لينهشنينينينينينينينيوا بنينينينينينينينياألعرا  والكرامنينينينينينينينيات، وينينينينينينينينياهلول منينينينينينينينيا صنينينينينينينينينعوا 

 ان.العاصمة وباقي املدن يعرفن ويرين ما تشماز منه األبدان، ويشي  هلوله الولد
أيهنينينينيا املواطننينينينينيون منينينينين أبننينينينينياء الطائفنينينينية العلوينينينينينية منينينينيدوا أينينينينينيديكم إىل أينينينينينيدي إخنينينينيوانكم يف سنينينينينيورية، فكلكنينينينيم شنينينينينيع  واحنينينينيد عنينينينينياش القنينينينينيرون 
يف سنينينينينينيالم وحنينينينينينياربوا جنبنينينينينينياً إىل جننينينينينيني  لنينينينينينينيل االسنينينينينينيتقالل، وشنينينينينينياركوا منينينينينينيع أبننينينينينينياء شنينينينينينيعبهم يف اجلنينينينينينييش والربملنينينينينينيان واحلكومنينينينينينية واملنينينينينينيدارس، ويف  

 .ن ليخطنينينينينير ببالنينينينينيه أن يسنينينينينيأل خالنينينينينيدا وعلينينينينينيا وحممنينينينينيدا أو حسنينينينينينا عنينينينينين مذهبنينينينينيه أو طائفتنينينينينيهكنينينينينيل النينينينينيدوائر واملؤسسنينينينينيات، ومنينينينينيا كنينينينينيان املنينينينينيواط
ا يف قنينينينينينيراكم وسنينينينينينيكنتم يف مننينينينينينيا أبننينينينينينياءكم كمنينينينينينيا علنينينينينينيم األسنينينينينينياتذة منينينينينينينكم أبناءننينينينينينيا، وسنينينينينينيكنّ وقنينينينينينيد عشنينينينينينينا بينينينينينينينكم علنينينينينينيى سنينينينينينيفوح اجلبنينينينينينيال وعلّ 

 حلنينينيني  اللعننينينينينية أرضنينينينينينا، وتسنينينينينيلل وهكنينينينينيذا كننينينينيتم وكننينينينينيا، حنينينينيني  ،تم معننينينينينيا االسنينينينينيتعمار والظلنينينينيم واالسنينينينينيتغاللبأحيائننينينينيا، وقاومننينينينينيا معكنينينينينيم وحنينينينيار 
 الطاغية ا ائن باسم االجتاه القومي والعمل الوط  تسل  على الوطن اجلريج وكان  الكارثة.

أيهنينينينينينيا املواطننينينينينينيون منينينينينينين أبننينينينينينياء الطائفنينينينينينية العلوينينينينينينية: هنينينينينينيل مسعنينينينينينيتم منينينينينينيا حنينينينينينيل باملنينينينينينيدن وسنينينينينينيكاهنا اآلمننينينينينينيني ؟ مل تعنينينينينينيد عنينينينينينيامرة بسنينينينينينيكاهنا بنينينينينينيل 
املنينينينينيدن األملانينينينينينينية يف هناينينينينينينية احلنينينينينيرب العاملينينينينينينية الثانينينينينينينية، ومنينينينينيع ذلنينينينينيني  فكنينينينينينيل حنينينينينيي فيهنينينينينينيا محنينينينينينيل أحاهلنينينينينيا الطغنينينينينينياة واألبالسنينينينينية إىل أنقنينينينينينيا  تشنينينينينينيبه 

عنينينينينيدو اجلبنينينينينيان. مل  يعنينينينينيد شنينينينينيع  محنينينينينياة آمننينينينينيا بنينينينينيل تعنينينينينير  للقصنينينينيني  والنينينينينيدمار واإلبنينينينينيادة، فهنينينينينيل يفعنينينينينيل لالسنينينينينيالح حنينينينيني  يستشنينينينينيهد أو يفنينينينينيىن ا



  

 بالدننينينينينيا منينينينينيا يفعلنينينينينيه ا نينينينينيائن يف هنينينينينيذا حكنينينينينيم تربطنينينينينيه أي صنينينينينيلة وشنينينينينييجة بنينينينينيالوطن أو العروبنينينينينية واإلسنينينينينيالم ؟ هنينينينينيل فعلنينينينيني  فرنسنينينينينيا وانكلنينينينينيرتا يف
 20سورية ولبنان ؟ هل جرا أعدى أعداء األمة على إبادة الشع  وهت  املدن كما يفعل مسيلمة وأخوه أبو رغال ؟ 

أيهنينينينينيا العلوينينينينينيون: هنينينينينيل تسنينينينينيتطيعون احلينينينينينياة اآلمننينينينينية علنينينينينيى أشنينينينينيالء شنينينينينيع  ألنينينينينيزق ؟ وهنينينينينيل يف مقنينينينينيدوركم أن تسنينينينينيتقروا يف وطنينينينينين مهنينينينينيدم ؟ 
منينينينينين صنينينينينيفي بالسنينينينينيجون   م منينينينينين طغينينينينينيان هنينينينينيذه املافينينينينينيا احلاكمنينينينينية كمنينينينينيا ينينينينينيأمل مجهورننينينينينيا، وإن منينينينينين شنينينينينيبابكملينينينينينيأإنننينينينينيا علنينينينينيى يقنينينينينيني أن مجهنينينينينيوركم 

كمنينينينينيا صنينينينينيفي اآلالم منينينينينينين شنينينينينيعبنا، فضنينينينينيغوا أينينينينينينيديكم بأينينينينينيدي الشنينينينينينيع  يف سنينينينينيوريا وتنافسنينينينينيوا يف غسنينينينينينيل هنينينينينيذا العنينينينينيار عنينينينينينين جبنينينينينيني وطنننينينينينينيا 
واإلخنينينينينينينياء، حنينينينينينينيادي الركنينينينينينيني  يف بنينينينينينينينيالد الغنينينينينينينيا  ليعنينينينينينينيود كمنينينينينينينيا كنينينينينينينيان أر  األبنينينينينينينياد، والبطنينينينينينينيوالت، أر  السنينينينينينينينيالم والوئنينينينينينينيام، أر  الوفنينينينينينينياء 

العنينينينينينينيرب وأر  اإلسنينينينينينينيالم، وإىل اللقنينينينينينينياء علنينينينينينينيى أر  النينينينينينينيوطن احلبينينينينينينيني  شنينينينينينينيعبا قوينينينينينينينيا موحنينينينينينينيدا، وجيشنينينينينينينيا وطنينينينينينينينيا شنينينينينينينيجاعاً ورسنينينينينينينيالة متنينينينينينينيأل 
 األر  نورا وعدال والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 قيادة الثورة اإلسالمية 
 يف سورية

 م78/2/7892هني 7412ربع الثاين  25
 الثورة اإلسالمية يف سوريةبيان قيادة 

 إىل أبناء مدينة دمشق وإىل اهلياات الدبلوماسية فيها
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أيهنينينينينيا اإلخنينينينينيوة املواطننينينينينيون، أيهنينينينينيا الشنينينينينيع  اجملاهنينينينينيد، ينينينينينيا أبننينينينينياء دمشنينينينينيق النينينينينيربرة: هنينينينينيذا ننينينينينيداء لكنينينينينيم منينينينينين قينينينينينيادة ثنينينينينيورتكم، هنينينينينيني  بكنينينينينيم أن 
إهننينينينينينيا للىظنينينينينينيات حامسنينينينينينية يف تارخيننينينينينينيا تظهنينينينينينير فيهنينينينينينيا معنينينينينينيادن الرجنينينينينينيال،  تلتىمنينينينينينيوا معهنينينينينينيا يف معركنينينينينينية املصنينينينينينيري ضنينينينينينيد الطاغينينينينينينية حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد.

ومنينينينينيواقفهم الشنينينينينينيجاعة. إنننينينينينيا مقنينينينينينيدمون علنينينينينينيى حسنينينينينيم املوقنينينينينيني  وتصنينينينينينيفية هنينينينينيذا اجملنينينينينينيرم وطغاتنينينينينيه وزبانيتنينينينينينيه، هنينينينينينيني  بكنينينينينيم أن ضلنينينينينينيوا الشنينينينينينيوارع 
م لتغلقنينينينينينينيوا إلخنينينينينينينيوانكم اجملاهنينينينينينينيدين. إن حرصنينينينينينينينا علنينينينينينينيى أن ال تنينينينينينينيراق قطنينينينينينينيرة دم واحنينينينينينينيدة ألي منينينينينينينين أبننينينينينينينياء شنينينينينينينيعبنا ينينينينينينينيدفعنا إىل أن ننينينينينينينيدعوك
 متاجركم، وتقفلوا حوانيتكم، وترتكوا أعمالكم، وتأووا إىل بيوتكم. إن معركة املصري مل تعد  تمل التأخري حلظة واحدة.

عنينينينينينينيام يف مديننينينينينينينية دمشنينينينينينينيق، وسنينينينينينينيوم نواجنينينينينينينيه الينينينينينينينيا إخوانننينينينينينينيا أيننينينينينينينياء دمشنينينينينينينيق: إنننينينينينينينيا باسنينينينينينينيم الثنينينينينينينيورة اإلسنينينينينينينيالمية، نعلنينينينينينينين حلظنينينينينينينية التفجنينينينينينينيري 
 نينينينينيني  األر  ومنينينينينينين فوقهنينينينينينيا، ولنينينينينينين ننينينينينينيدع لنينينينينينيه مكاننينينينينينيا للهنينينينينينيرب، وحرصنينينينينينياً علنينينينينينيى سنينينينينينيالمة  ومنينينينينينين ،الطاغينينينينينينية منينينينينينين بنينينينينينيني يدينينينينينينيه ومنينينينينينين خلفنينينينينينيه

نظنينينينينينيام مقاومنينينينينينية سنينينينينينيلبية الأرواحكنينينينينينيم وسنينينينينينيالمة أبننينينينينينيائكم وحاضنينينينينينيركم ومسنينينينينينيتقبلكم ننينينينينينيدعوكم هنينينينينينيذه النينينينينينيدعوة، كمنينينينينينيا ننينينينينينيدعوكم إىل مقاومنينينينينينية 
ة منبنينينينينينيوذا حامبقاطعتنينينينينينيه علنينينينينينيى كنينينينينينيل صنينينينينينيعيد. إن قطنينينينينينيع سنينينينينينيبيل احلينينينينينينياة عننينينينينينيه هنينينينينينيو مسنينينينينينيؤوليتكم. البنينينينينينيد أن يقنينينينينيني  النظنينينينينينيام وحنينينينينينيده يف السنينينينينيني

 عارياً، بعد أن ذبح اآلمنني وحارب عقيدة األمة، وانته  أعراضها، ومزق حجاب حرائرها املصونات الكرميات.
إهننينينينينينينيا معركنينينينينينينية الثنينينينينينينيأر لنينينينينينينيدين اهلل، وحلرمنينينينينينينيات اهلل، ولشنينينينينينينيريعة اهلل، ولنينينينينينينين تقنينينينينينيني  أمنينينينينينينيام هنينينينينينينيذا الثنينينينينينينيأر قنينينينينينينيوة مهمنينينينينينينيا كاننينينينينينيني . إن العاصنينينينينينينيفة 

 سورية الواحدة املوحدة شعبا وجيشا، عاصمة ومدنا، وريفا وبادية. انطلق  بإذن اهلل لتقتلع آخر أوكار الطغاة يف

                                                           
يف  يقصنينينينينيد رفعنينينينيني  األسنينينينينيد ومنينينينينين عجائنينينينيني  سنينينينينيعد النينينينينيدين وأقراننينينينينيه يف قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني يف سنينينينينيوريا أهننينينينينيم أقنينينينينياموا بعنينينينينيد محنينينينينياة  الفنينينينينياً وطنينينينينينياً منينينينينيع األحنينينينينيزاب 20

أ  إىل جبهنينينينينية اإلنقنينينينينياذ النينينينينيوط  حينينينينينيث ّ  التىنينينينينيال  أيضنينينينينياً منينينينينيع رفعنينينينيني  أسنينينينينيد ومجاعتنينينينينيه ضنينينينينيد أخينينينينينيه كمنينينينينيا ينينينينينيزعم وكمنينينينينيا يتصنينينينينيورون وسنينينينينيي 7898خ طنينينينينيّوروه يف  7892
 بيان ذل  إن شاء اهلل .



  

إن محنينينينينينيم الربكنينينينينينيان النينينينينينيذي ينفجنينينينينينير، بنينينينينينيل إن تصنينينينينينيميم شنينينينينينيعبنا النينينينينينيذي انطلنينينينينينيق منينينينينينين عقالنينينينينينيه سنينينينينينيوم يالحنينينينينينيق زبانينينينينينينية النظنينينينينينيام وأزالمنينينينينينيه، 
صنينينينينيمة وسنينينينينيوم ينينينينينيدك معاقلنينينينينيه النينينينينيب  صنينينينينين هبنينينينينيا طنينينينينيوال حكمنينينينينيه األسنينينينينيوج املقينينينينيني . ومنينينينينيا سلسنينينينينيلة االنفجنينينينينيارات الضنينينينينيخمة النينينينينيب هنينينينينيزت العا

وزلزلنينينينيني  أركنينينينينيان السنينينينينيلطة، إال شنينينينينياهد صنينينينينيدق علنينينينينيى ذلنينينينيني . فتىينينينينينية إجنينينينينيالل وإكبنينينينينيار لشنينينينينيباب دمشنينينينينيق اجملاهنينينينينيد، النينينينينيذي خضنينينينيني  ثراهنينينينينيا 
 الظاهر بأزكى الدماء ال يطل  أجره إال من اهلل.

 ومن أجل ذل  كله هني  باملواطنني عامة، وبإخواننا أبناء العاصمة دمشق خاصة:
 علنينينينينيى النظنينينينينيام، فنينينينينيال تنينينينينيدفعوا لنينينينينيه بعنينينينينيد الينينينينينيوم قرشنينينينينيا واحنينينينينيدا، وهنينينينينيذه فتنينينينينيوى علمنينينينينياء األمنينينينينية أوال: ننينينينينيدعوكم إىل إعنينينينينيالن العصنينينينينييان املنينينينينيدين

ألن التعامنينينينينيل معنينينينينيه يطينينينينينيل يف عمنينينينينيره املشنينينينينيؤوم، وهنينينينينيذا حنينينينينيرام يف دينينينينينين اهلل. قنينينينينيال تعنينينينينياىل:قوال تركننينينينينيوا إىل النينينينينيذين  لمنينينينينيوا فتمسنينينينينيكم الننينينينينيار 
 وما لكم من دونه من أولياء خ ال تنصرون .

ينينينينينينيني  واملنينينينينينينيدارس واجلامعنينينينينينينيات واملعاهنينينينينينينيد واملعامنينينينينينينيل واملصنينينينينينينيانع وكنينينينينينينيل املؤسسنينينينينينينيات العامنينينينينينينية والعاملنينينينينينينية ثانينينينينينينينيا: إن إغنينينينينينينيالق املتنينينينينينينياجر واحلوان
أمنينينينينير مطلنينينينينيوب وضنينينينينيروري. تنينينينينيذكروا إضنينينينينيراب السنينينينينيتني يومنينينينينيا، النينينينينيذي عجنينينينينيل بنينينينينيزوال العهنينينينينيد االسنينينينينيتعماري البائنينينينينيد، وإضنينينينينيرابكم هنينينينينيذا سنينينينينيوم 

 يكون أحد العوامل املعجلة بطرد الطاغية مذموما مدحوراً.
جنبينينينينينينينينية يف دمشنينينينينينينينيق لكنينينينينينينينيي تأخنينينينينينينينيذ حنينينينينينينينيذرها، وتنصنينينينينينينينيح  اهليانينينينينينينينيات الدبلوماسنينينينينينينينيية العربينينينينينينينينية واإلسنينينينينينينينيالمية واألثالثنينينينينينينينيا: نتوجنينينينينينينينيه بننينينينينينينينيدائنا إىل

رعاياهنينينينينينينيا باالبتعنينينينينينينياد عنينينينينينينين مواقنينينينينينينيع االشنينينينينينينيتباكات، ويف الوقنينينينينينيني  نفسنينينينينينينيه منينينينينينينيدعوة إىل كشنينينينينينيني  التعتنينينينينينينييم اإلعالمنينينينينينينيي، وإحاطنينينينينينينية حكوماهتنينينينينينينيا 
 وت.بتفاصيل ما يدور على الساحة السورية من ثورة شعبية عامة ضد حكم استبدادي ألق

 يا أبناء دمشق، أيها الشع  األيب:
زعا، وال ميكنينينينينين لألمنينينينينية أن تقبنينينينينيل حكنينينينينيم فنينينينينيرد نيإن ثنينينينينيورتكم عادلنينينينينية ومنتصنينينينينيرة بنينينينينيإذن اهلل. إن الطاغينينينينينية مل ينينينينينيرتك يف قنينينينينيوس صنينينينينيدركم مننينينينيني
اهنينينينينينيا ثنينينينينينيورة عامنينينينينينية شنينينينينينيعارها: قوقنينينينينينياتلوهم حنينينينينيني  ال فيهنينينينينينيا مهمنينينينينينيا كنينينينينينيان، ألن الربوبينينينينينينية هلل ال للعبينينينينينينيد. لقنينينينينينيد انتهنينينينينينيى عهنينينينينينيد االسنينينينينينيتبداد وأعلنّ 

 كون فتنة ويكون الدين كله هلل فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني ت
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 قيادة الثورة اإلسالمية يف سوريا
 م21/2/7892هني. 7412ربيع الثاين  21

سنينينينينييد أمحنينينينينيد بنينينينينين بنينينينينييال رئنينينينينييس برقينينينينينية فضنينينينينييلة الشنينينينينييا حممنينينينينيد أبنينينينينيو النصنينينينينير البينينينينينيانوين األمنينينينينيني العنينينينينيام للجبهنينينينينية اإلسنينينينينيالمية يف سنينينينينيورية إىل ال
 اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان املسلم ورئيس اجلمهورية اجلزائرية سابقا.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 فخامة األستاذ الكبري أمحد بن بيال رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان املوقر:
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:

اإلسنينينينينينينيالمية يف سنينينينينينينينيورية توجنينينينينينينينيه إىل فخنينينينينينينيامتكم بامسهنينينينينينينينيا، وباسنينينينينينينينيم الشنينينينينينينيع  السنينينينينينينينيوري اجملاهنينينينينينينينيد، وباسنينينينينينينيم أبننينينينينينينينياء محنينينينينينينينياة  فنينينينينينينيإن اجلبهنينينينينينينينية
الصنينينينينيابرة بنينينينينيأجزل الشنينينينينيكر وأعمنينينينينيق التقنينينينينيدير علنينينينينيى منينينينينيوقفكم الشنينينينينيجاع يف النينينينينيدفاع عنينينينينين إخنينينينينيوانكم يف سنينينينينيوريان النينينينينيذين يتعرضنينينينينيون لإلبنينينينينيادة 

 اصنينينينينينير مديننينينينينينية محنينينينينينياة اجملاهنينينينينينيدة  بالنينينينيني ،فاح حنينينينينينياف  أسنينينينينينيداجلماعينينينينينية الوحشنينينينينينيية علنينينينينينيى ينينينينينينيد القنينينينينيوات ا اصنينينينينينية وسنينينينينينيرايا النينينينينينيدفاع لنظنينينينينيام السنينينينينيني
لألسنينينينينينيبوع الثالنينينينينينيث علنينينينينينيى التنينينينينينيوا ، وتقصنينينينينينيفها بالطنينينينينينيائرات واملدفعينينينينينينية ورامجنينينينينينيات الصنينينينينينيواريا. وإنننينينينينينيا إذ نشنينينينينينيكركم علنينينينينينيى تعنينينينينينيريتكم لنظنينينينينينيام 



  

ا ياننينينينينينية واإلجنينينينينينيرام نناشنينينينينينيد سنينينينينينيائر منظمنينينينينينيات النينينينينينيدفاع عنينينينينينين حقنينينينينينيوق اإلنسنينينينينينيان أن تتىمنينينينينينيل معكنينينينينينيم مسنينينينينينيؤوليتها يف النينينينينينيدفاع عنينينينينينين شنينينينينينيعبنا 
ضنينينينيطهد ضنينينينيد خائنينينينينيه وجالدينينينينيه، وننينينينيذكر بنينينينيأن الشنينينينيع  يف سنينينينيورية ينتظنينينينير منهنينينينيا املوقنينينيني  املناسنينينيني  ملنينينينيا تتبننينينينياه منينينينين مسنينينينيؤوليات ومهنينينينيام امل

وأن تشنينينينينينينيكل جلاننينينينينينينيا تطالنينينينينينيني  بالنينينينينينينيدخول إىل مديننينينينينينينية محنينينينينينينياة والتىقينينينينينينينيق السنينينينينينينيريع فيمنينينينينينينيا متارسنينينينينينينيه سنينينينينينينيلطات النظنينينينينينينيام الغنينينينينينينيادر علنينينينينينينيى أبنائهنينينينينينينيا 
 وشعبها اآلمن األعزل.

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.وتقبلوا  ياتنا وشكرنا وال
 األمني العام للجبهة اإلسالمية يف سورية
 حممد أبو النصر البيانوين

 م27/2/7892هني. 7412ربيع الثاين  21دمشق 
 من أخبار الثورة اإلسالمية يف سوريا:

 21/ إىل اجملاهدين41كي  انضم اللواء /
 هدين ووقوفه يف وجه السلطة الباغية:/ إىل اجملا41فية انضمام اللواء /يتفاصيل دقيقة عن ك

بعنينينينينينيد أن احتنينينينينينيل اجملاهنينينينينينيدون وأهنينينينينينيا  مديننينينينينينية محنينينينينينياة، املديننينينينينينية بشنينينينينينيكل كامنينينينينينيل وسنينينينينينييطروا علنينينينينينيى املؤسسنينينينينينيات احلكومينينينينينينية وفنينينينينينيرع احلنينينينينينيزب 
/ مبهمنينينينينية القضنينينينينياء علنينينينينيى اجملاهنينينينينيدين واسنينينينينيتعادة املديننينينينينية احملنينينينينيررة مهمنينينينينيا كلنينينينيني  41واملنينينينينياكن الرئيسنينينينينيية فيهنينينينينيا، كلنينينينيني  الطاغينينينينينية أسنينينينينيد اللنينينينينيواء /

ن االئنينينينيد بصنينينينيالبة أننينينينيه ال ميكنينينينين لنينينيني/برئاسنينينينية قائنينينينيده )ننينينينيدمي عبنينينينياس( ويف بداينينينينية االجتمنينينينياع أع41ن. وبالفعنينينينيل توجنينينينيه اللنينينينيواء /ذلنينينيني  منينينينين مثنينينيني
أن نقصنينينينيني  املديننينينينينية وقنينينينينيال: هنينينينينيل نقصنينينينيني  أطفالننينينينينيا؟ هنينينينينيل نقصنينينينيني  إخوتننينينينينيا ؟ هنينينينينيل نقصنينينينيني  أبناءننينينينينيا.. أخواتننينينينينيا أمهاتننينينينينيا.. ال ميكنينينينينين أن 

، فبنينينينينيادر ضنينينينينياب  قائنينينينينيد صنينينينينيريعاً اله الننينينينينيار منينينينينين مسدسنينينينينيه فخنينينينينير ينينينينينيق علني إال ان أطلنينينينينييحينينينينينيدث هنينينينينيذا. فمنينينينينيا كنينينينينيان منينينينينين أحنينينينينيد الضنينينينينيبال الطنينينينينيائف
خ  ،آخنينينينينينير فقتنينينينينينيل الضنينينينينينياب  الطنينينينينينيائفي، خ قنينينينينينيام بقينينينينينينية الضنينينينينينيبال والعناصنينينينينينير البنينينينينينيارزة يف اللنينينينينينيواء بتصنينينينينينيفية مجينينينينينينيع العناصنينينينينينير املوالينينينينينينية للسنينينينينينيلطة

معهنينينينينينينيم وسنينينينينينينيوم  ربات يف املديننينينينينينينية يطلبنينينينينينينيون منينينينينينينين اجملاهنينينينينينينيدين  أن ال يطلقنينينينينينينيوا الننينينينينينينيار علنينينينينينينييهم، وأخنينينينينينينيربوهم أهننينينينينينينيمكنينينينينينينيصنينينينينينينيوات املأ واأرسنينينينينينينيل
 يقومون بتصفية جيوب السلطة وعمالئها داخل املدينة، وما على اجملاهدين إال املساعدة يف ذل .

وبالفعنينينينينينيل دخنينينينينينيل اللنينينينينينيواء املديننينينينينينية وانضنينينينينينيم إىل اجملاهنينينينينينيدين وسنينينينينينييطروا علنينينينينينيى املديننينينينينينية بشنينينينينينيكل هننينينينينينيائي، بعنينينينينينيد القضنينينينينينياء علنينينينينينيى كنينينينينينيل أذننينينينينينياب 
 السلطة فيها.
 / مدرع ينقسم على نفسه أيضا.27اللواء /
/ منينينينينينينيدرع القصنينينينينينينية التالينينينينينينينية عنينينينينينينين انقسنينينينينينينيام اللنينينينينينينيواء علنينينينينينينيى نفسنينينينينينينيه وانضنينينينينينينيمام قسنينينينينينينيم كبنينينينينينينيري مننينينينينينينيه إىل 27ضنينينينينينينياب  كبنينينينينينينيري يف اللنينينينينينينيواء / روى
 اجملاهدين:

/ إىل اجملاهنينينينينيدين والشنينينينينيع  وأصنينينينينيبىوا صنينينينينيفا واحنينينينينيدا، كلنينينينيني  لواءننينينينينيا باسنينينينينيتعادة املديننينينينينية. 41بعنينينينينيد أن حنينينينينيررت محنينينينينياة، وانضنينينينينيم اللنينينينينيواء/
وعننينينينينينيدما كاننينينينينيني  دبنينينينينينيابب تسنينينينينينيري يف مقدمنينينينينينية رتنينينينينينيل طوينينينينينينيل منينينينينينين النينينينينينيدبابات، عننينينينينينيد و نينينينينينيرك اللنينينينينينيواء ودخنينينينينينيل املديننينينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينيارع الرئيسنينينينينينيي، 

 الملديننينينينينية، رأينينينيني  شخصنينينينينيا خنينينينينيرج منينينينينين ،بانينينينينيه ويطلنينينينيق عليننينينينينيا قذيفنينينينينية منينينينينين سنينينينيالح مضنينينينينياد للنينينينينيدرع، فلنينينينينيم أشنينينينينيعر إازاوينينينينية أحنينينينينيد املسنينينينينياجد يف 

                                                           
وينينينينية النينينينيب فتكنينينيني  باملسنينينينيلمني يف املديننينينينية. أمنينينينيا هنينينينيذه األقاصنينينينييص فكاننينينيني  منينينينين نسنينينينيج ل( منينينينين األ41ثبنينينيني  فيمنينينينيا بعنينينينيد أن هنينينينيذا االنضنينينينيمام مل حيصنينينينيل وكنينينينيان اللنينينينيواء ) 21

وحنينينينينينينينينيني   2/2/92ن ( وكنينينينينينينينينينيان صنينينينينينينينينيمود محنينينينينينينينينينياة منينينينينينينينينيني22/2/7892تنينينينينينينينينيابع مسنينينينينينينينينينيرحيتها املؤملنينينينينينينينينينية السنينينينينينينينينينيخيفة )أذينينينينينينينينينيع هنينينينينينينينينينيذا البينينينينينينينينينينيان يف تخنينينينينينينينينينيوان لإلخينينينينينينينينينياالت قينينينينينينينينينينيادة ا
 في  كافة جيوب اجلهاد وال حول وال قوة إال باهلل. فتأّمل.صحيث  21/2/7892



  

ع الرتنينينينينينيل ، ورأينينينينيني  النينينينينيدم يتفجنينينينينير منينينينينيني  ومنينينينينين مجينينينينينيع منينينينينينين كنينينينينيان يف الدبابنينينينينية. ونظنينينينينيرت خلفنينينينينينيي فنينينينينيإذا جبمينينينينينيهبرفيقنينينينينيي وقنينينينينيد سنينينينينيقط  أمعنينينينينينياا 
 الطويل من دباباتنا قد دمر دفعة واحدة، واستيقظ  بعدها ألجد نفسي يف املستشفى.

أمنينينينينيا عنينينينينين مصنينينينينيري اللنينينينينيواء فقنينينينينيال الضنينينينينياب : لقنينينينينيد انقسنينينينينيم اللنينينينينيواء بعنينينينينيدها علنينينينينيى نفسنينينينينيه، فمنينينينينين اجلننينينينينيود والضنينينينينيبال منينينينينين انضنينينينينيم إىل اللنينينينينيواء 
 ومنهم من أبيد. ب/ ومنهم من هر 41/

والن ؟ نشنينينينينينينيرت صنينينينينينينيىيفة )التنينينينينينينياميز( اللندنينينينينينينينية تقرينينينينينينينيراً مفصنينينينينينينيال منينينينينينينين مراسنينينينينينينيلها يف ملنينينينينينينياذا ال نقاتنينينينينينينيل يف اجلنينينينينينيني :ضنينينينينينينياب  سنينينينينينينيوري يصنينينينينينينيرم
 دمشق يتىدث فيه عن محاة، وقد جاء يف التقرير الفقرة التالية:

ه املديننينينينينية عنينينينينيربت عنهنينينينينيا كلمنينينينينيات ضنينينينينياب  اسنينينينينيتقل سنينينينينييارتنا، فقنينينينينيد قنينينينينيال بعنينينينينيد فنينينينينيرتة طويلنينينينينية منينينينينين السنينينينينيكوت: ذإن جدينينينينينية القتنينينينينيال يف هنينينينيني
أن عليننينينينينينيا أن نقاتنينينينينينيل أناسنينينينينينيا  نينينينينيني  األر  / لقنينينينينينيد اكتشنينينينينينيفنا وجنينينينينينيود مستشنينينينينينيفى  نينينينينيني  األر . حننينينينينينين نقاتنينينينينينيل أبننينينينينينياء شنينينينينينيعبنا. هنينينينينينيل تعلنينينينينينيم 
 ح  النساء يقاتلن مع اإلخوان املسلمني.

وأضنينينينينيام الضنينينينينياب : كاننينينينيني  هننينينينينياك سنينينينينييدة مصنينينينينيابة، وعننينينينينيدما اقرتبننينينينينيا منهنينينينينيا إللقنينينينينياء القنينينينينيبخ عليهنينينينينيا فجنينينينينيرت قنبلنينينينينية بنفسنينينينينيها ألنينينينينيا أدى 
 إىل مقتل عشرين من زمالئه.
لقنينينينينينيول: وأثننينينينينينياء احلنينينينينينيديث ركنينينينينيني  معننينينينينينيا ضنينينينينينياب  آخنينينينينينير، و هنينينينينينير وكنينينينينينيأن الضنينينينينينيابطني يعرفنينينينينينيان بعضنينينينينينيهما بعضنينينينينينيا، وميضنينينينينينيي املراسنينينينينينيل إىل ا

 فكال ا من محاة. وقال الضاب  الثاين بغض : ملاذا مل يرتكونا نقاتل يف اجلوالن بدال من القتال يف محاة ؟؟
ن شنينينينينينيهرين، حنينينينينيني  أن أبنينينينينينيا واسنينينينينينيتمر احلنينينينينينيال هكنينينينينينيذا بنينينينينينيالرغم منينينينينينين سنينينينينينيقول محنينينينينينياة )بعنينينينينينيد عنينينينينينيدة أينينينينينينيام منينينينينينين الصنينينينينينيدام( اسنينينينينينيتمر ألكثنينينينينينير منينينينينيني
ن محنينينينينينياة احملنينينينينينيررة تنينينينينينيدخل االنصنينينينينينير البينينينينينينيانوين أجنينينينينينيرى مقابلنينينينينينية صنينينينينينيىافية منينينينينينيع بلنينينينينينية األنصنينينينينينيار اإلخوانينينينينينينية الصنينينينينينيادرة يف أملانينينينينينينيا الغربينينينينينينية بعننينينينينينيو 

 !!شهرها الثاين 
: شنينينينينينينين اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمون وبالتعنينينينينينينياون منينينينينينينيع التنظنينينينينينينييم النينينينينينينيدو  النينينينينينينيذي اننينينينينينينيدفع يف تأيينينينينينينينيد السنينينينينينينيوريني، وكنينينينينينينيذل  منينينينينينينيع ،تلنينينينينينيني  را سللللللل 
، ومل يبخنينينينينينيل 22اإلسنينينينينينيالمية النينينينينينيب تعاطفنينينينينيني  )وجبهنينينينينينيود الشنينينينينينيباب( شنينينينينينينوا محلنينينينينينية جلمنينينينينينيع التربعنينينينينينيات بلغنينينينينيني  مالينينينينينينيني النينينينينينيدوالرات  األطنينينينينينيرام

وتربعنينينينينيني  نسنينينينينينياء بكنينينينينينيل حليهنينينينينينيا، و هنينينينينينيرت بطنينينينينينيوالت فردينينينينينينية يف  !املسنينينينينينيلمون بغنينينينينينيال وال رخنينينينينينييص حنينينينينيني  تنينينينينينيربع النينينينينينيبعخ بكنينينينينينيل منينينينينينيا ميلنينينينينيني 
دون النينينينينينيذين وفنينينينينينيدوا للجهنينينينينينياد بأنفسنينينينينينيهم بنينينينينينيالتربع التضنينينينينينيىية والكنينينينينينيرم كأحسنينينينينينين منينينينينينيا يكنينينينينينيون مضنينينينينينيرب املثنينينينينينيل، ومل يقصنينينينينينير الشنينينينينينيباب اجملاهنينينينينيني

بنينينينينيأمواهلم..ح  أن بعنينينينينيخ املسنينينينينيؤولني اإلخنينينينينيوانيني يف عمنينينينينيان قنينينينينيال: مل نكنينينينينين ننينينينينيدري منينينينينياذا نفعنينينينينيل بكمينينينينينيات املنينينينينيال اهلائلنينينينينية النينينينينيب وصنينينينينيلتنا 
واسنينينينينيتقر كنينينينينيل ذلنينينينيني  املنينينينينيال يف أرصنينينينينينيدة رجنينينينينياالت التنظنينينينينييم، النينينينينيذين ملعنينينينينيني   ! وبكنينينينينيل العمنينينينينيالت وأشنينينينينيكال املنينينينينيال مبىنينينينينينياف  السنينينينينيفر...

 م يف هذه )الزمحة( ووصلوا قمة خطهم البياين بدا.أسسمااه
:يف الوقنينينينينينينيني  النينينينينينينينيذي تتالنينينينينينيني  فينينينينينينينينيه اجتماعنينينينينينينيات القينينينينينينينينيادة العلينينينينينينينينيا النازلنينينينينينينية يف القصنينينينينينينينير اجلمهنينينينينينينينيوري العراقنينينينينينينيي ملتابعنينينينينينينينية تنينينينينينينينيدارس و ف للللللل 

األوضنينينينينياع يف ذلنينينينيني  النعنينينينينييم النينينينينيوارم، كنينينينينيان مانينينينينيات الشنينينينينيباب يف املعسنينينينينيكر يوا بنينينينينيون بكنينينينينيل جنينينينينيد ونشنينينينينيال علنينينينينيى حماولنينينينينية اإلعنينينينينيداد بأسنينينينينيرع 
ميكنينينينينينينين يف  نينينينينينينيروم منينينينينينينين الفوضنينينينينينينيى العارمنينينينينينينية، ورغنينينينينينينيم ذلنينينينينينيني  فقنينينينينينينيد بنينينينينينينيذل اجلمينينينينينينينيع وسنينينينينينينيعهم، وكنينينينينينينيان الشنينينينينينينيباب ال يننينينينينينينيامون إال قلنينينينينينينييال منينينينينينينيا 

ليتفرغنينينينينيوا للتنينينينينيدري  الرياضنينينينينيي والعسنينينينينيكري وليقومنينينينينيوا بأعمنينينينينيال تنظينينينينيني  لألسنينينينينيلىة املرتاكمنينينينينية وبنقنينينينينيل النينينينينيذخائر منينينينينين السنينينينينييارات وتوزيعهنينينينينيا 

                                                           
علنينينينينيى حنينينينينينيد -!لعنينينينينيني أن كمينينينينينيات األمنينينينينيوال اهلائلنينينينينية كاننينينينيني  تصنينينينينيل وبكنينينينينينيل األشنينينينينيكال، وقنينينينينيال أن بمنينينينينيوع التربعنينينينينيات جنينينينينياوزت مانينينينينية ملينينينينينيون دوالرطذكنينينينينير   أحنينينينينيد امل 22

 -رواية املصدر املطلع



  

اد املخططنينينينينينيات والدراسنينينينينينيات يف  نينينينينينيروم سنينينينينينيياة للغاينينينينينينية، حينينينينينينيث  علنينينينينينيى احلمنينينينينينيالت املختلفنينينينينينية النينينينينينيب انكنينينينينيني  قادهتنينينينينينيا الشنينينينينينيباب علنينينينينينيى إعنينينينينينيد
 صفر فمثاًل:الكان  املعطيات ال تكاد تذكر، وكان عليهم االنطالق من 

زهنينينينينينينينيا العسنينينينينينينينيكري أي رصنينينينينينينينييد عسنينينينينينينينيكري سنينينينينينينينيابق، فالصنينينينينينينينيلة مقطوعنينينينينينينينية منينينينينينينينين امل يكنينينينينينينينين لنينينينينينينينيدى القينينينينينينينينيادة العلينينينينينينينينيا أو جه -
 ردن كىلنينينينينينينيني  ومحنينينينينينينينيص النينينينينينينينيب كاننينينينينينينيني  آخنينينينينينينينيالنينينينينينينينيداخل قبنينينينينينينينيل انفجنينينينينينينينيار األحنينينينينينينينيداث، وال توجنينينينينينينينيد اسنينينينينينينينيتطالعات ميدانينينينينينينينينية لغالنينينينينينينيني  املنينينينينينينيني

 الاسنينينينينينينينيتطالعات هلنينينينينينينينيا مننينينينينينينينيذ سنينينينينينينينيتة سنينينينينينينينيهور علنينينينينينينينيى األقنينينينينينينينيل، ومل يكنينينينينينينينين يف غرفنينينينينينينينية العملينينينينينينينينيات واملعسنينينينينينينينيكر، ال سنينينينينينينينيالح وال ذخنينينينينينينينيائر و 
قينينينينينيادة امليدانينينينينينية يف دراسنينينينينية الطرينينينينينيق وتوزينينينينينيع القنينينينينيوات، حنينينينيني  ال،ططنينينينينيات وال تقنينينينينيارير، حنينينينيني  وال خنينينينينيرائ  عادينينينينينية لكنينينينينيي تسنينينينينيتخدمها 

رغنينينينينينينيم أن بعنينينينينينينيخ القينينينينينينينياديني وعلنينينينينينينيى رأسنينينينينينينيهم عبنينينينينينينيد اهلل !!لنينينينينينينيب تتنينينينينينينيوفر يف مكتبنينينينينينينيات بغنينينينينينينيداد اسنينينينينينينيتخدم  ا نينينينينينينيرائ  املدرسنينينينينينينيية منينينينينينينين ا
طنطنينينينياوي كنينينينيانوا يصنينينينيرحون قبنينينينيل فنينينينيرتة قليلنينينينية منينينينين االنفجنينينينيار بوجنينينينيود صنينينينيالت منينينينيع النينينينيداخل وعشنينينينيرات اإلخنينينينيوة ومننينينينياطق شنينينينيبه حمنينينينيررة 

  !و،ازن أسلىة...وكان كله هتويال..
اجلهنينينينينياز الفنينينينيني  النينينينينيذي قينينينينينيل أننينينينينيه صنينينينينيرم خنينينينينيالل  مل تكنينينينينين  نينينينيني  إمنينينينينيرة القينينينينينيادة أينينينينينية إمكانينينينينينيات عسنينينينينيكرية فنينينينينينية وحنينينينيني  -

أربعمائنينينينينية ألنينينينيني  ديننينينينينيار أردين )أي منينينينينيا يعنينينينينيادل ملينينينينينيون وربنينينينينيع ملينينينينينيون دوالر( مل يكنينينينينين قنينينينينيد أمنينينينينين شنينينينينيياا ينينينينينيذكر إال  عنينينينينيامني أكثنينينينينير منينينينينين
 يستخدمها اهلواة. من النوع العسكري وبعخ املعدات الكهربائية الب حوا  مخسني جهازاً السلكياً 
والنينينينينينينينيذخائر بكمينينينينينينينينيات معقولنينينينينينينينية بننينينينينينينينياًء علنينينينينينينينيى طلنينينينينينينيني  قينينينينينينينينيادات احلمنينينينينينينينيالت العسنينينينينينينينيكرية رغنينينينينينينينيم سنينينينينينينينيابق  مل يقنينينينينينينينيدم العراقينينينينينينينينيون األسنينينينينينينينيلىة

م كىملنينينينينينينينية حلنينينينينينينيني  71/2/7892عركنينينينينينينينية حبلنينينينينينينينيول ملاركة يف اشنينينينينينينينيعروضنينينينينينينيهم السنينينينينينينينيخية، وقنينينينينينينينيد اسنينينينينينينينيتعدت بعنينينينينينينينيخ احلمنينينينينينينينيالت للننينينينينينينينيزول وامل
بكمينينينينينيات وافنينينينينيرة إال مل تكنينينينينين متنينينينينيوفرة فعنينينينينيال، ومل يصنينينينينيل السنينينينينيالح  منينينينينيثال، خ أوقنينينينيني  نزوهلنينينينينيا حبجنينينينينية عنينينينينيدم كفاينينينينينية السنينينينينيالح والنينينينينيذخرية النينينينينيب

حبلنينينينينيول آخنينينينينير شنينينينينيهر شنينينينينيبال، حينينينينينيث وصنينينينينيل  كمينينينينينيات كبنينينينينيرية مننينينينينيه ولكنهنينينينينيا معلبنينينينينية ودون تنظينينينينيني ، وقنينينينينيد اسنينينينينيتغرق تنظيفهنينينينينيا وإعنينينينينيدادها 
تعبوينينينينيا للعمنينينينينيل أكثنينينينينير منينينينين شنينينينينيهر آخنينينينينير، وكأ نينينينينيا كنينينينيان ذلنينينينيني  عمنينينينينيدا حينينينينينيث أننينينينيه مل يكنينينينينين يعجنينينينينيز العنينينينينيراق أن يسنينينينيلح كنينينينينيل الننينينينينيازلني خنينينينينيالل 

إحنينينينينينيدى القطاعنينينينينينيات العسنينينينينينيكرية الصنينينينينينيغرية منينينينينينين اجلنينينينينينييش العراقنينينينينينيي علنينينينينينيى اجلبهنينينينينينية دقنينينينينينيائق، ومل تكنينينينينينين حاجنينينينينينية هنينينينينينيؤالء أكثنينينينينينير منينينينينينين حاجنينينينينينية 
 العراقية اإليرانية املشتعلة.

كنينينينيان جنينينينيل الشنينينينيباب النينينينيذين قنينينينيدموا بكنينينينيل محنينينينياس ورغبنينينينية يف اجلهنينينينياد منينينينين الطلبنينينينية واملنينينينيدنيني النينينينيذين حيتنينينينياجون لتنينينينيدري  مكتنينينيني  حنينينيني  
طدمون بنينينينينينياجليش يف معنينينينينينيارك ضنينينينينينيارية وعلننينينينينينيا  يتنينينينينينيذوقوا شنينينينينينيياا منينينينينينين احلينينينينينينياة العسنينينينينينيكرية فضنينينينينينيال عنينينينينينين أن يكوننينينينينينيوا مقنينينينينينياتلي عصنينينينينينيابات سيصنينينينينيني

 كما كان  قد مهدت لذل  إذاعة اإلخوان وإعالمهم.
لننينينينينينينيزول املقرتحنينينينينينينية كاننينينينينينيني  عبنينينينينينينيارة عنينينينينينينين عبنينينينينينينيور عجينينينينينينيني  للصنينينينينينينيىراء يف  محنينينينينينينيالت امل يكنينينينينينينين عنينينينينينينيدد األدالء كافينينينينينينينيا، رغنينينينينينينيم أن طريقنينينينينينينية 

كنينينينينين القنينينينينيول، أننينينينينيه مل يكنينينينينين منينينينينين متالحقنينينينينية متجهنينينينينية إىل حلنينينينيني  والنينينينينيدير وإدلنينينينيني  وغريهنينينينينيا .. ومل يكنينينينينين الطرينينينينينيق مسنينينينينيتطلعا، باملختصنينينينينير مي
 رصيد    يد القيادة املدنية إال أشياء حمدودة وحمددة:

 أوامر من الشيوم بسري احلمالت بالسرعة املمكنة بانتظار أمر االنطالق. -

لنينينيني  ومخسنينينينيمائة مقاتنينينينيل موزعنينينينيون علنينينينيى عنينينينيدة محنينينينيالت كاننينينيني  أكربهنينينينيا محلنينينينية حلنينينيني  حننينينينيو ثالمثائنينينينية ومخسنينينينيون مقنينينينياتاًل، جلهنينينينيم منينينينينين أ -
 األغرار.

 اهدين لساحة املعركة.اجملماب سيارة )تويوتا ومجس( تربع هبا الطيبون من املسلمني وال سيما من السعودية لنقل و حن -

 ميات ضىلة من األسلىة وصل  تباعا حبالة تعبوية سياة استغرق إعدادها أكثر من شهر.ك -



  

يسنينينينينيمعون منينينينينين القينينينينينيادات عنينينينينين اإلعنينينينينيداد عنوينينينينينيات هابطنينينينينية يف صنينينينينيفوم املقنينينينينياتلني النينينينينيذين صنينينينينيدموا بالفنينينينينيارق العظنينينينينييم بنينينينينيني منينينينينيا كنينينينينيانوا م -
وبنينينينينينينينيني هنينينينينينينينيذه اإلمكانينينينينينينينينيات املضنينينينينينينينيىكة، وسنينينينينينينينيرعان منينينينينينينينيا  ولنينينينينينينيني  هنينينينينينينينيذه  والرتتينينينينينينينيني  واجلنينينينينينينينييش اهلائنينينينينينينينيل النينينينينينينينيذي يدربوننينينينينينينينيه يف العنينينينينينينينيراق.

سنينينينينينييما منينينينينينينين منينينينينينين القواعنينينينينينيد علنينينينينينيى راوس الشنينينينينينييوم وال املعنوينينينينينينيات اهلابطنينينينينينية إىل  نينينينينينيس، فلمنينينينينينيز فكنينينينينينيالم، فشنينينينينينيتائم، فلعننينينينينينيات تنصنينينينينيني 
ثنينينينينير منينينينينين سنينينينينينتني يف عمنينينينينيان وبغنينينينينيداد يسنينينينينيكرون )حبشنينينينينييش( القينينينينينيادة اإلعالمنينينينينيي عنينينينينين احلسنينينينينيم أولانينينينيني  النينينينينيذين كنينينينينيانوا منينينينينيرابطني طيلنينينينينية أك

وعنينينينينينينينين التخطنينينينينينينينيي ، والكنينينينينينينينينيذب والتهوينينينينينينينينيل النينينينينينينينيذي كنينينينينينينينينيانوا ميارسنينينينينينينينيونه علنينينينينينينينينييهم، كرواينينينينينينينينيات عبنينينينينينينينيد اهلل طنطنينينينينينينينينياوي خبيالنينينينينينينينيه الواسنينينينينينينينينيع يف 
 ! الذي برر كل ذل  بكلمتني )لرفع املعنويات( ولو كذبا23التصوير

اا رغنينينينينيم أن املتفنينينينينيانني منينينينينين الشنينينينينيباب يف اللجنينينينينيان العسنينينينينيكرية يف قينينينينينيادة احلمنينينينينيالت والضنينينينينيبال وهكنينينينينيذا بنينينينينيدأت احلالنينينينينية تسنينينينينيوء شنينينينينيياا فشنينينينينيي
قائنينينينينينينيد احلمنينينينينينينيالت واملسنينينينينينينيؤول العسنينينينينينينيكري العنينينينينينينيام بنينينينينينينيذلوا املسنينينينينينينيتىيل 24القالئنينينينينينينيل وال سنينينينينينينييما األم القائنينينينينينينيد )الشنينينينينينينيهيد أبنينينينينينينيو عمنينينينينينينير الطينينينينينينينيار(

املعلومنينينينينينيات النينينينينينيب كاننينينينينيني  تنينينينينينيرد منينينينينينين إلنقنينينينينينياذ الوضنينينينينينيع وحماولنينينينينينية التنينينينينينيدخل إلنقنينينينينينياذ محنينينينينينياة واإلفنينينينينينيادة منينينينينينين انتفاضنينينينينينيتها، كنينينينينينيل هنينينينينينيذا يف حنينينينينينيدود 
لإلفنينينينيادة منينينينين الوضنينينينيع، ومل يكنينينينين باإلمكنينينينيان  يءدة، والنينينينيب تنينينينيذاع عنينينينيرب اإلذاعنينينينية بنينينينيأن محنينينينياة منينينينيا زالنينينيني  تقنينينينياوم وأن بإمكنينينينياهنم فعنينينينيل شنينينينياالقينينينيني

أكثنينينينينينير ألنينينينينينيا جهنينينينينينيدوا لتخطنينينينينينيي  وترتينينينينينيني  هنينينينينينيذا األمنينينينينينير الشنينينينينينيائ ، ولقنينينينينينيد كنينينينينينيان اهليكنينينينينينيل العنينينينينينيام للىمنينينينينينيالت ومهامهنينينينينينيا منينينينينينينظم بشنينينينينينيكل عنينينينينينيام 
 على النىو التا :

جتنينينينيه العمنينينينينيل إلعنينينينينيداد عنينينينينيدد منينينينين احلمنينينينينيالت لغنينينينينيزو املنينينينينيدن واملننينينينياطق اهلامنينينينينية يف البلنينينينينيد والسنينينينينييطرة عليهنينينينيا، وقنينينينينيد شنينينينينيكل  القينينينينينيادة العلينينينينينيا ا
هلنينينينينينيذا اهلنينينينينينيدم جلاننينينينينينيا عسنينينينينينيكرية ميدانينينينينينينية منينينينينينين الكنينينينينينيوادر العسنينينينينينيكرية املتنينينينينينيوفرة منينينينينينين الشنينينينينينيباب النينينينينينيذين كنينينينينينيانوا مسنينينينينينيؤو  القواعنينينينينينيد. أمنينينينينينيا هنينينينينينيذه 

دانينينينينينية القريبنينينينينية منينينينينين الصنينينينينيفر علنينينينينيى مسنينينينينيتوى اإلمكانينينينينينيات واالعتمنينينينينياد علنينينينينيى قنينينينينيوى يف اللجنينينينينيان فقنينينينينيد رتبنينينينيني  محالهتنينينينينيا حسنينينينيني  معطياهتنينينينينيا املي
 محلة إدل ...وهكذا. -محلة الدير-الداخل مل تكن متوفرة. فشكل  محلة حل  

فصنينينينينييلة التجنينينينينينيد -فصنينينينينييلة التمركنينينينينيز-وكاننينينينيني  كنينينينينيل محلنينينينينية مقسنينينينينيمة إىل ثنينينينينيالث فصنينينينينيائل حسنينينينيني  المهنينينينينيام الرئيسنينينينينيية: فصنينينينينييلة االقتىنينينينينيام 
يعهنينينينينينيد لنينينينينينيألوىل مهمنينينينينينية تنظينينينينينيني  املننينينينينينياطق منينينينينينين القنينينينينينيوى املعادينينينينينينية والسنينينينينينييطرة علنينينينينينيى مواقعهنينينينينينيا. ويعهنينينينينينيد للثانينينينينينينية والتعبانينينينينينية الشنينينينينينيعبية. حينينينينينينيث 

بنينينينينيالتمركز يف املننينينينينياطق االسنينينينينيرتاتيجية وعلنينينينينيى حنينينينينيدود مننينينينينياطق السنينينينينييطرة ...ويعهنينينينينيد للثالثنينينينينية مهمنينينينينية جتنينينينينينيد األهنينينينينيا  وتعبانينينينينيتهم وتسنينينينينيليىهم 
عناصنينينينينيرها حسنينينينيني  إمكاننينينينينياهتم وحسنينينينيني  العنينينينينيدد احملنينينينينيدود وقنينينينينيد شنينينينينيكل  كنينينينينيل قينينينينينيادة ميدانينينينينينية  .مبنينينينينيا محلتنينينينينيه كنينينينينيل محلنينينينينية معهنينينينينيا منينينينينين السنينينينينيالح
دة منهنينينينيا بسنينينينييارة مسنينينينيلىة ومنينينينيزودة مبنينينينيا يلنينينينيزم منينينينين النينينينيذخائر واملنينينينيواد التموينينينينينية ومنينينينين حنينينينيواكنينينينيل ضنينينينيمن خالينينينينيا قتالينينينينية سنينينينيهلة احلركنينينينية، تنتقنينينينيل  

احملروقنينينينينينيات ...حينينينينينينيث كنينينينينينيان الشنينينينينينيكل العنينينينينينيام للىركنينينينينينية هنينينينينينيو عبنينينينينينيور الصنينينينينينيىراء أو الشنينينينينينيري  احلنينينينينينيدودي الشنينينينينينيما  للوصنينينينينينيول إىل األهنينينينينينيدام 

                                                           
ينينينينينينيذكرون االجتماعنينينينينينيات العجيبنينينينينينية النينينينينينيب كنينينينينينيان يقيمهنينينينينينيا عبنينينينينينيد اهلل طنطنينينينينينياوي لنينينينينينييقص علنينينينينينيى احلاضنينينينينينيرين منينينينينينين أكاذيبنينينينينينيه العجيبنينينينينينية وألنينينينينينيا ال ينينينينينينيزال العدينينينينينينيد منينينينينينين الشنينينينينينيباب  23

ينا يف حلنينينيني  ننينينينيذكره إىل اآلن: حنينينينيديث   قبنينينينيل النفنينينينيري بأسنينينينيابيع ذكنينينينير فينينينينيه أن لنينينينيدينا يف جبنينينينيال الزاوينينينينية مننينينينياطق حمنينينينيررة ينتظنينينينير فيهنينينينيا مانينينينيات اإلخنينينينيوة سنينينينياعة الصنينينينيفر، لنينينينيد
،نينينينينيازن أسنينينينينيلىة هائلنينينينينية يف حلنينينينيني ... ويطنينينينينيول السنينينينينيرد لنينينينينيو  4فيهنينينينينيا منينينينينين إخنينينينينيوة صنينينينينيمم  ،اباهنينينينينيا بشنينينينينيكل ميكنينينينينيانيكي إلكنينينينينيرتوين، لنينينينينيدينا حننينينينينيو  حننينينينينيو ثالثنينينينينيني قاعنينينينينيدة مبنينينينينيا

 أردنا ويكفي املثال من تل  الرتهات الب يعج  املرء اليوم كي  كان يصدقها.
لنينينينينيه إىل عمنينينينينيان خ عمنينينينينيل منينينينينيع القينينينينينيادة إىل أن كنينينينينيان املسنينينينينيؤول العسنينينينينيكري ( منينينينينيع زمينينينينينيل 27وكنينينينيان ضنينينينينيابطاً طينينينينينياراً برتبنينينينينية رائنينينينينيد يف اجلنينينينينييش السنينينينينيوري فنينينينينيّر بطائرتنينينينينيه املينينينينيني ) 24

واستشنينينينيهد فيمنينينينيا بعنينينينيد أثننينينينياء عملينينينينية ننينينينيزول إىل بينينينينيداء الشنينينينيام رمحنينينينيه اهلل. فقنينينينيد كنينينينيان منينينينيثالً للخلنينينينيق واملثنينينينيابرة حافظنينينينياً لكتنينينينياب اهلل عنينينينياىن   .العنينينينيام أثننينينينياء احلمنينينينيالت وبعنينينينيدها
شنينينينيابة لنينينينيه. حنينينيني  بلنينينيني  هبنينينينيم أن أحنينينينيدهم وهنينينينيو )دننينينينيدل جنينينينيرب( مسنينينينيؤول دينينينينير النينينينيزور دخنينينينيل علينينينينيه كثنينينينيريا منينينينين حصنينينينيار القينينينينيادة النينينينيب كاننينينيني  ضنينينينيام نفنينينينيوذه وحنينينيني  القواعنينينينيد ال

منينينينين  وصنينينينيفعه ذات منينينينيرة ألننينينينيه اكتشنينينيني  أننينينينيه خيطنينينيني  الغتينينينينيال حنينينينياف  أسنينينينيد أثننينينينياء زيارتنينينينيه )للنينينينيدير( وقنينينينيال لنينينينيه :ل ترينينينينيد أن ضنينينينيرب النينينينيدير كمنينينينيا خنينينينيربتم محنينينينياةل فمنينينينيا كنينينينيان
 لذين غضبوا له من الرد فتأمل.أيب عمر إال أن قال له سأحتملها يف سبيل اهلل ومنع الشباب ا



  

شنينينينينيمالية، يف حنينينينينيني اقنينينينينيرتح أن تعنينينينينيرب محلنينينينينية اجلننينينينينيوب منينينينينين األردن، أي أن كنينينينينيل محلنينينينينية ستسنينينينينيري عنينينينينيدة مانينينينينيات منينينينينين الكيلنينينينينيومرتات دون أي ال
   !!محاية جوية ح  بلوغ اهلدم يف الوق  الذي كان  إذاعة اإلخوان تعلن يف كل مساء أهنم نازلون 

ذين كنينينينيانوا يبتنينينينيون يف كنينينينيل لنينينينيأوامنينينينير القينينينينيادة ا أمنينينينيا عنينينينين املخطنينينيني  العنينينينيام فقنينينينيد تغنينينينيري وتبنينينينيدل عنينينينيدة منينينينيرات حسنينينيني  اإلمكاننينينينيات وحسنينينيني 
 ،ط  يرفع إليهم من القيادة العسكرية حس  ما يرتاءى هلم.

ك يف أقصنينينينينينيى سنينينينينينيرعة فابتنينينينينينيدأ بإعنينينينينينيداد ر يف بداينينينينينينية األمنينينينينينير كنينينينينينيان الطلنينينينينيني  واإلحلنينينينينينياح منينينينينينين القينينينينينينيادة منصنينينينينيني  علنينينينينينيى محلنينينينينينية حلنينينينينيني  للتىنينينينينيني
عنينينينينينينيرب العراقينينينينينينينيون يف البداينينينينينينينية عنينينينينينينين اسنينينينينينينيتعدادهم وكنينينينينينينيان جنينينينينينينياهزا منينينينينينينيع قائمنينينينينينينية الطلبنينينينينينينيات واللنينينينينينينيوازم )النينينينينينينيب أ 77/2/7892املخطنينينينينينيني  يف 
، وبلغنينينينينينينيني  القينينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينينينية حلملنينينينينينينينية حلنينينينينينينيني  القينينينينينينينينيادة العامنينينينينينينينية باسنينينينينينينينيتعدادها للىركنينينينينينينينية يف حنينينينينينينينيال تنينينينينينينينيأمني 71/2/7892لتأمينهنينينينينينينينيا( يف 

 اللوازم.
لىة علنينينينيى النينينينيرغم منينينينين أهننينينينيا كاننينينيني  أسنينينيني !!أخنينينينيذت القينينينينيادة قائمنينينينية اللنينينينيوازم وعنينينينيادت إلخبنينينينيار القينينينينيادة امليدانينينينينية بعنينينينيدم إمكنينينينيان توفريهنينينينيا 

خفيفنينينينينينينينية بأعنينينينينينينينيداد معقولنينينينينينينينية فقنينينينينينينينيد كاننينينينينينينيني  أعظنينينينينينينينيم الطلبنينينينينينينينيات منينينينينينينينيثال عشنينينينينينينينيرة آالم قطعنينينينينينينينية سنينينينينينينينيالح لتسنينينينينينينينيليح األهنينينينينينينينيا  النينينينينينينينيذين يبيتنينينينينينينينيون 
دم تنينينينيوفر السنينينينيالح أوقفنينينيني  حركنينينينية محلنينينينية حلنينينيني  بانتظنينينينيار مزينينينينيد منينينينين السنينينينيالح، وتقنينينينيرر  رينينينيني  عنينينينيدة عنينينينيويصنينينينيبىون بانتظنينينينيار السنينينينيالح، ول

رر أن يُرّكنينينينيز علنينينينيى محلنينينينية إدلنينينيني  حينينينينيث جيننينينينيد قسنينينينيم منينينينين شنينينينيباب مركنينينينيز محنينينينيالت رئيسنينينينيية معنينينينياً وتوزينينينينيع املتنينينينيوفر منينينينين السنينينينيالح عليهنينينينيا، خ تقنينينيني
حلنينينينيني  معهنينينينينيم، خ ألغنينينينينيي القنينينينينيرار خنينينينينيالل سنينينينينياعات خ عمنينينينيني  الفوضنينينينينيى، حينينينينينيث اسنينينينينيتقال  جلننينينينينية حلنينينينيني  العسنينينينينيكرية لعنينينينينيدة أسنينينينينيباب منهنينينينينيا 

ومنينينينينينينهم عبنينينينينينيد اهلل طنطنينينينينينياوي، علنينينينينينيي  !رفنينينينينينيخ بعنينينينينينيخ الشخصنينينينينينييات منينينينينينين القينينينينينينيادة السياسنينينينينينيية ملركنينينينينينيز حلنينينينينيني  مرافقنينينينينينية اجملاهنينينينينينيدين للنينينينينينيداخل؟
وين، أبنينينينينينينيو النصنينينينينينينير البينينينينينينينيانوين.. خ أعينينينينينينينيدت دراسنينينينينينينية األمنينينينينينينير وتنينينينينينينيوفرت كمينينينينينينينية أكنينينينينينينيرب منينينينينينينين األسنينينينينينينيلىة وتقنينينينينينينيرر إعنينينينينينينيداد محلنينينينينينينية )حلنينينينينينيني  البينينينينينينينيان

تتىنينينينينيرك محنينينينينيالت رئيسنينينينينيية   ، وكنينينينينيذلوالنينينينينيدير( مشنينينينينيرتكة حينينينينينيث متنينينينينير احلملنينينينينية بالنينينينينيدير فتسنينينينينييطر عليهنينينينينيا، خ تتىنينينينينيرك حللنينينينيني  يف الينينينينينيوم التنينينينينيا 
ن حنينينينينيل احلمنينينينينيالت بننينينينينياًء علنينينينينيى هنينينينينيذا املخطنينينينيني  حينينينينينيث أصنينينينينيبى  واسنينينينينيتمر اإلعنينينينينيداد حنينينينيني  إعنينينينينيال…أخنينينينينيرى ملننينينينينياطق إدلنينينينيني ، درعنينينينينيا، محنينينينينيص
، وأبلغنينينينينينينيني  القينينينينينينينينيادات امليدانينينينينينينينينية الفرعينينينينينينينينية قياداهتنينينينينينينينيا العسنينينينينينينينيكرية جباهزيتهنينينينينينينينيا وحنينينينينينينينيدد 9/3/7892معظنينينينينينينينيم احلمنينينينينينينينيالت جنينينينينينينينياهزة حبلنينينينينينينينيول 

 !!.موعد التىرك ولكنه مل ينفذ ألن القيادة العليا )املشايا( أعلنوا حل النفري يف اليوم التا 
أن القينينينينينينينينيادات الفرعينينينينينينينينية للجماعنينينينينينينينية يف البلنينينينينينينينيدان األخنينينينينينينينيرى كنينينينينينينينيدول أوربنينينينينينينينيا وتركينينينينينينينينيا والسنينينينينينينينيعودية والنينينينينينينينييمن : بقنينينينينينينينيي أن ننينينينينينينينيذكر   د لللللللل 

وتبلنينينينينيني  عنينينينينينين سنينينينينينيري األوضنينينينينينياع عننينينينينينيدها بنينينينينينينفس الطريقنينينينينينية وقنينينينينينيد !وا لنينينينينينييج وأمريكنينينينينينيا...اذ كاننينينينينيني  تتلقنينينينينينيى أوامرهنينينينينينيا عنينينينينينيرب املكاملنينينينينينيات اهلاتفينينينينينينية 
القينينينينينينيادات ا ارجينينينينينينية ملهمنينينينينينية    العنينينينينينيام، فتفرغنينينينينيني  تلنينينينينيانتقلنينينينيني  عنينينينينينيدوى التفاعنينينينينينيل إىل كنينينينينيل املننينينينينينياطق بعينينينينينينيد قنينينينينيرار القينينينينينينيادة باحلشنينينينينينيد والنفنينينينينيري

مجنينينينينينينيع الشنينينينينينينيباب املسنينينينينينينيتعدين للننينينينينينينيزول وإرسنينينينينينينياهلم لعمنينينينينينينيان خ بغنينينينينينينيداد.. وإلعنينينينينينينيداد بعنينينينينينينيخ اللنينينينينينينيوازم واالحتياجنينينينينينينيات كنينينينينينينياملواد الطبينينينينينينينية ومجنينينينينينينيع 
د إعالمينينينينينينية يف صنينينينينينيفوم اإلسنينينينينينيالميني واالتصنينينينينينيال بنينينينينينيبعخ  الصنينينينينينيى  ووكنينينينينينياالت األنبنينينينينينياء النينينينينينيب أوفنينينينينينيد بعضنينينينينينيها و التربعنينينينينينيات وألارسنينينينينينية جهنينينينينيني

 ثني ملرافقة احلملة.مبعو 
ولكنينينينينين سنينينينينيرعان منينينينينيا هنينينينينيدأت وتنينينينينيرية احلمنينينينينياس يف ا نينينينينيارج بعنينينينينيد طلنينينينيني  القينينينينينيادات امليدانينينينينينية وقنينينينيني  تنينينينينيدفق الشنينينينينيباب منينينينينين ا نينينينينيارج لعنينينينينيدم 

 ل النفري.حإمكان تعباتهم واإلفادة منهم.  يف حني استمرت وترية العمل حبماس يف بغداد ح  إعالن 
اسنينينينينينيعة يف نشنينينينينينير األخبنينينينينينيار الكاذبنينينينينينية عنينينينينينين تصنينينينينينياعد العمنينينينينينيل يف النينينينينينيداخل، وعنينينينينينين اسنينينينينينيتمرت قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان يف محلتهنينينينينينيا اإلعالمينينينينينينية الو 

 .71/3/7892استعدادات اإلخوان للنزول لنجدة محاة ح  إعالن حل النفري يف 



  

كمنينينينينينينينيا اسنينينينينينينينيتمر العمنينينينينينينينيل النينينينينينينينيداوب يف جتهينينينينينينينينيز األسنينينينينينينينيلىة والتنينينينينينينينيدري  عليهنينينينينينينينيا وتوزيعهنينينينينينينينيا حسنينينينينينينيني  املهنينينينينينينينيام القتالينينينينينينينينية علنينينينينينينينيى الوحنينينينينينينينيدات 
 ذل  احلني بكل جد ونشال.واجملموعات حس  ،ط  كل محلة ح  

أننينينينينيه ضنينينينينيرب منينينينينين اجلننينينينينيون واالنتىنينينينينيار إننينينينينيزال أكثنينينينينير منينينينينين  لورغنينينينينيم املعنوينينينينينيات اهلابطنينينينينية وا طنينينينينية النينينينينيب بنينينينينيدت جنونينينينينينية للجمينينينينينيع وبنينينينينيدا لكنينينينيني
ألنينينينينيني  ومخسنينينينينينيمائة مقاتنينينينينينيل يف عنينينينينينيدة أرتنينينينينينيال منينينينينينين السنينينينينينييارات العادينينينينينينية ليعنينينينينينيربوا الصنينينينينينيىراء، وقنينينينينينيد شنينينينينينياع خنينينينينينيربهم وبلنينينينينيني  العنينينينينينيدو والصنينينينينينيديق 

ئلنينينينية، بسنينينينيالح وذخنينينينيرية حمنينينينيدودة دون أي محاينينينينية جوينينينينية لنجنينينينيدة مديننينينينية ينُينينينيزعم أهننينينينيا منينينينيا تنينينينيزال صنينينينيامدة مننينينينيذ نتيجنينينينية الضنينينينيجة اإلعالمينينينينية اهلا
 أكثر من شهرين.

لقنينينينيد كنينينينيان اجلمينينينينيع يتىنينينينيدثون عنينينينين اجملنينينينيزرة الدموينينينينية املتوقعنينينينية منينينينين جنينينينيراء هنينينينيذا الننينينينيزول، ورغنينينينيم ذلنينينيني  فقنينينينيد كنينينينيان النينينينيرأي العنينينينيام املسنينينينييطر 
( فنينينينينينينينيوجذ اجلمينينينينينينينينيع بنينينينينينينينيالقرارات 71/3/7892لكنينينينينينينينين يف )هنينينينينينينينيو ا نينينينينينينينيروج منينينينينينينينين هنينينينينينينينيذا الوضنينينينينينينينيع بنينينينينينينينيأي شنينينينينينينينيكل منينينينينينينينين أشنينينينينينينينيكال احلركنينينينينينينينية، و 

 الفاجعة.

أل  ام ال ح لف الوطي  ف  ا حزاب  - كوط حم  - م  ي  سم الم    برغ الكج دات المجما جة الس    ة  ح  الحمالت 
 الكوفجة  اال   اكجة.

املقنينينينينينينينياتلون يننينينينينينينينيامون يف  بعنينينينينينينينيد أن كنينينينينينينينيان اإلعنينينينينينينينيداد قنينينينينينينينيد انتهنينينينينينينينيى، وا الينينينينينينينينيا القتالينينينينينينينينية قنينينينينينينينيد تشنينينينينينينينيكل  يف وضنينينينينينينينيع اجلاهزينينينينينينينينية، والشنينينينينينينينيباب
لوا وأوصنينينينينينينيوا وننينينينينينينيووا اجلهنينينينينينينياد يف سنينينينينينينيبيل اهلل، وتوجهنينينينينينينيوا بقلنينينينينينينيوهبم وأنظنينينينينينينيارهم حننينينينينينينيو سنينينينينينينيراهتم، بانتظنينينينينينينيار إيعنينينينينينينياز االنطنينينينينينينيالق، وقنينينينينينينيد اغتاسنينينينينينينيي

كنينينينينيل شنينينينينيذ فجنينينينينيأة، ومل تعنينينينينيد تشنينينينينياهد القينينينينينيادة العسنينينينينيكرية العلينينينينينيا، وقبنينينينينيل ان يعلنينينينينيو اللغنينينينيني  واالسنينينينينيتفهام، طلنينينينيني  عنينينينينيدد منينينينينين   ر  تني  النينينينينيداخل...فني  
ت العسنينينينينينيكرية لقنينينينينينياًء منينينينينينيع املراقنينينينينيني  العنينينينينينيام بعنينينينينينيد أن تسنينينينينينيرب خنينينينينينيرب وقنينينينينيني  احلمنينينينينينيالت وإلغنينينينينينياء النفنينينينينينيري وسنينينينينينيقول محنينينينينينياة الشنينينينينينيباب يف القينينينينينينيادا

 منذ أكثر من شهر ونص .
خنينينينينينيوان الشنينينينينينييوم النينينينينينيذين تعنينينينينينيودوا أن ينينينينينينيزوروا املعسنينينينينينيكر بنينينينينينيني فنينينينينينيرتة وأخنينينينينينيرى إللقنينينينينينياء ا طابنينينينينينيات و نينينينينينيديث إلمل يعنينينينينينيد أحنينينينينينيد منينينينينينين قنينينينينينيادة ا

جينينينينينيرا علنينينينينيى اجملينينينينينيذ، ومل يكنينينينينين هلنينينينينيذه املهمنينينينينية إال رجنينينينينيل املرحلنينينينينية أبنينينينينيو عمنينينينينيار مل يعنينينينينيد أحنينينينينيد منينينينينينهم  !الشنينينينينيباب عنينينينينين الشنينينينينيهادة واجلهنينينينينياد 
 )عدنان سعد الدين(.

حضنينينينينير عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين إىل املعسنينينينينيكر وطلنينينينيني  االجتمنينينينينياع بقينينينينينيادات احلملنينينينينية منينينينينين مسنينينينينيتوى القائنينينينينيد العنينينينينيام )أبنينينينينيو عمنينينينينير الطينينينينينيار( 
كنينينينينينيوادر اجلماعنينينينينينية، وبنينينينينينيدأ وحنينينينينيني  مسنينينينينينيتوى قائنينينينينينيد فصنينينينينينييل طلنينينينينينيبهم الجتمنينينينينينياع عاجنينينينينينيل وهنينينينينينيام فكنينينينينينيان عنينينينينينيددهم حننينينينينينيو سنينينينينينيبعني منينينينينينين شنينينينينينيباب و 

احلنينينينينينيديث عنينينينينينينين العمنينينينينينيل السياسنينينينينينينيي والعسنينينينينينيكري والعالقنينينينينينينية بنينينينينينينيني اجلننينينينينينيدي والقائنينينينينينينيد، إىل أن وصنينينينينينيل إىل بينينينينينينيني  القصنينينينينينييد، ودفعنينينينينينينية واحنينينينينينينيدة 
 ألقى قنابله الثالث:

 سقول محاة منذ فرتة، وبالتا  عدم جدوى النزول يف هذه احلالة املزرية من االستعداد. - 7
 ديدة السرتاتيجية جديدة جاهزة تناس  الوضع الناجم عن سقول محاة...حل احلمالت بانتظار أوامر ج - 2
إخبنينينينينينينيار الشنينينينينينينيباب بنينينينينينينيأهنم سيسنينينينينينينيمعون منينينينينينينين التلفزينينينينينينينيون العراقنينينينينينينيي نبنينينينينينينيأ إبنينينينينينينيرام التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  لتىرينينينينينينينير سنينينينينينينيوريا بنينينينينينينيني اإلخنينينينينينينيوان  - 3

 وا  للعراق.األحزاب القومية واالشرتاكية وعلى رأسها حزب البعث اليمي  امل - اجلبهة اإلسالمية -املسلمني 
حالنينينينينية منينينينينين اهلسنينينينينيرتيا اجلماعينينينينينية سنينينينينييطرت علنينينينينيى الشنينينينينيباب بعنينينينينيد هنينينينينيذا ا نينينينينيرب، وعلنينينينينيم اجلمينينينينينيع األخبنينينينينيار احلقيقينينينينينية منينينينينين أن محنينينينينياة سنينينينينياقطة 

بنينينينينينيار اهلائنينينينينينيل النينينينينينيذي بنينينينينينيذلوه يف جلومننينينينينينيذ زمنينينينينينين، وأن القينينينينينينيادة مل تكنينينينينينين جتنينينينينينيرا علنينينينينينيى إخبنينينينينينيارهم، وأسنينينينينينيق  يف أينينينينينينيدي اجلمينينينينينينيع بعنينينينينينيد اجلهنينينينينينيد ا
ى، واختفنينينينينيى القنينينينينيادة الكبنينينينينيار ومل يعنينينينينيد ينينينينينيرى منينينينينينهم يف المعسنينينينينيكر إال الشنينينينينييا الطينينينينيني  مننينينينينيري اإلعنينينينينيداد، وطرحنينينينيني  مانينينينينيات األسنينينينينيالة احلنينينينينيري 



  

وكنينينينينيان آخنينينينينير لقنينينينينياء هلنينينينينيذه احلشنينينينينيود بالقينينينينينيادة عننينينينينيدما  !الغضنينينينينيبان ليىنينينينينيدث الننينينينينياس يف هنينينينينيذا اجلنينينينينيو القاتنينينينينيل عنينينينينين دروس يف السنينينينينيرية النبوينينينينينية 
ين حماضنينينينينينينينيرهتما لتفسنينينينينينينينيري منينينينينينينينيا ُدعنينينينينينينينيي اجلمينينينينينينينينيع إىل صنينينينينينينينيالة السنينينينينينينينيينما يف املعسنينينينينينينينيكر ليلقنينينينينينينينيي علنينينينينينينينييهم سنينينينينينينينيعيد حنينينينينينينينيوى وعنينينينينينينينيدنان سنينينينينينينينيعد النينينينينينينينيد

حنينينينينينيدث.. ورغنينينينينينيم أن منىنينينينينينيى حماضنينينينينينيرة سنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى كاننينينينينيني  نوعنينينينينينيا منينينينينينين االعنينينينينينيرتام بالنينينينينينيذن  وأهننينينينينينيم فوجانينينينينينيوا مبنينينينينينيا حصنينينينينينيل وأهننينينينينينيم كنينينينينينيانوا 
انظنينينينينينير -النينينينينينيذي كنينينينينينيان املراقنينينينينيني  العنينينينينينيام حسنينينينينينين هوينينينينينينيدي قنينينينينينيد أقسنينينينينينيم علنينينينينينيى عنينينينينينيدم عالقتننينينينينينيا بنينينينينينيه  -يعولنينينينينينيون علنينينينينينيى االنقنينينينينينيالب اإلسنينينينينينيالمي 

إرهابنينينينينينيا فكرينينينينينينيا وإسنينينينينينيكاتا للشنينينينينينيباب ومنينينينينينيزاودة مسنينينينينينيرحية عننينينينينينيدما قنينينينينينيال: زعنينينينينينيم ( كاننينينينينيني  حماضنينينينينينيرة عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين 782صنينينينينينيفىة )
منينينينينينين  % 711بنينينينينيل عنينينينينينين   %81منينينينينين القاعنينينينينينيدة ال تثنينينينينينيق بننينينينينيا وال  بننينينينينينيا.. فنينينينينينيإين مسنينينينينيتعد للتخلنينينينينينيي عنينينينينينين   %81بعنينينينينيخ الشنينينينينينيباب أن 

 وأمسنينينينيني  -الشنينينينينيباب علنينينينينيى أن أضنينينينينيذ قنينينينينيرارا أضنينينينينيىي بنينينينينيه هبنينينينينيم ...ولنينينينينيان كنينينينينيانوا ال يرينينينينينيدون الننينينينينيزول لنزلنينينينيني  بشنينينينينييبب هنينينينينيذه ولوحنينينينينيدي..اذ 
عنينينينينيات فننينينينينيادى اهلل أكنينينينينيرب ملوحنينينينينيا بينينينينينيده األخنينينينينيرى. وتطنينينينينيوع بعنينينينينيخ صنينينينينيغار العقنينينينينيول منينينينينين الشنينينينينيباب احلمنينينينينيويني وغنينينينينيريهم منينينينينين اإلمو  -بلىيتنينينينينيه

رى للقينينينينينيادة وجنينينينينيه يف اهلل أكنينينينينيرب.. وسنينينينينياد القاعنينينينينية جنينينينينيو منينينينينين املشنينينينينياعر املتضنينينينينياربة ..كنينينينينيان ذلنينينينيني  حبنينينينينيدود منتصنينينينيني  شنينينينينيهر آذار ومل يعنينينينينيد ينُينينينيني
 املعسكر..

ر اأوربنينينينينيا، السنينينينينيعودية، تركينينينينينيا ا لنينينينينييج، جينينينينينيرون أذينينينينينيال ا يبنينينينينية وحيملنينينينينيون أخبنينينينيني-منينينينينين ا نينينينينيارج وبنينينينينيدأت محلنينينينينية العنينينينينيودة منينينينينين قبنينينينينيل القنينينينينيادمني 
دها واقتصنينينينينينينير املعسنينينينينينينيكر علنينينينينينينيى أولانينينينينينيني  عهنينينينينينينياملأسنينينينينينينياة الشنينينينينينينياملة لنينينينينينينيذويهم وإخنينينينينينينيواهنم هننينينينينينينياك، وشنينينينينينينيياا فشنينينينينينينيياا عنينينينينينينيادت األمنينينينينينينيور لسنينينينينينينيال  

( شنينينينينينينياب 411-311و )اجملاهنينينينينينينيدين النينينينينينينيذين كنينينينينينينيانوا منينينينينينينيرابطني يف عمنينينينينينينيان ألكثنينينينينينينير منينينينينينينين سنينينينينينينينتني ليشنينينينينينينيملهم املعسنينينينينينينيكر ثانينينينينينينينية، وهنينينينينينينيم حننينينينينينيني
 بدأوا بدورهم التسلل إىل عمان طلبا للهجرة.

وسنينينينينينينييطرت فنينينينينينينيرتة عصنينينينينينينييبة منينينينينينينين القينينينينينينينيل والقنينينينينينينيال واإلشنينينينينينينياعات واالهتامنينينينينينينيات واالهتامنينينينينينينيات املعاكسنينينينينينينية واملالعننينينينينينينيات، وهتمنينينينينينينية أشنينينينينينينيخاإل 
والفشنينينينيل وسنينينينيوء  وتربئنينينينية آخنينينينيرين وكنينينينيان املنىنينينينيى العنينينينيام هنينينينيو هتمنينينينية القينينينينيادة برمتهنينينينيا بسنينينينييل منينينينين النينينينيتهم أعالهنينينينيا )العمالنينينينية( وأدناهنينينينيا )العجنينينينيز

اإلدراة(. وطولنينينينينينيني  بتشنينينينينينينيكيل جلنينينينينينينيان وحمنينينينينينينياكم وبإقالنينينينينينينية القينينينينينينينيادة وسنينينينينينينيادت الفوضنينينينينينينيى واجلنينينينينينينيو املرضنينينينينينينيي املرينينينينينينينيع، وبنينينينينينينيدأت تتسنينينينينينينيرب أخبنينينينينينينيار 
 حقيقة ما جرى يف محاة.

 حقيقة ما جرى في حماة

القلينينينينينينيل خبنينينينينينيار النينينينينينيب نقلهنينينينينينيا اإلخنينينينينينيوان إلذاعنينينينينينيتهم عنينينينينينيرب العنينينينينينيراق ولقواعنينينينينينيدهم يف املعسنينينينينينيكر مكذوبنينينينينينية وملفقنينينينينينية، أمنينينينينينيا كاننينينينينيني  معظنينينينينينيم األ
منينينينينين األخبنينينينينيار الصنينينينينيىيىة النينينينينيب كاننينينينيني  لنينينينينيديهم فقنينينينينيد كاننينينينيني  منينينينينين مصنينينينينيادر ضنينينينينيعيفة كرواينينينينينية املسنينينينينيافرين وسنينينينينيائقي سنينينينينييارات األجنينينينينيرة بنينينينينيني 

 أو ما يتسرب عن طريق بعخ اهلياات وأجهزة املخابرات الصديقة. !عمان ودمشق 
اة بعنينينينينيد األحنينينينينيداث وهنينينينينيم أمنينينينينيا حقيقنينينينينية منينينينينيا جنينينينينيرى يف محنينينينينياة فلنينينينينيم يعنينينينينيرم علنينينينينيى وجنينينينينيه التىدينينينينينيد إال منينينينينين رواينينينينينيات ا نينينينينيارجني منينينينينين محنينينينيني
قصنينينينينينينيها  بلرواينينينينينينينية النينينينينينينيلة دبعنينينينينينينيخ املهجنينينينينينينيرين وبعنينينينينينينيخ اجملاهنينينينينينينيدين النينينينينينينيذين شنينينينينينينياركوا فعنينينينينينينيال يف املعارك،وقنينينينينينينيد جنينينينينينينياءت هنينينينينينينيذه الرواينينينينينينينيات مؤكنينينينينينيني

عنينينينينيدنان والطليعنينينينينية عنينينينينين أسنينينينينيباب انفجنينينينينيار األحنينينينينيداث ومكذبنينينينينية لرواينينينينينية اإلخنينينينينيوان النينينينينيب تبنوهنينينينينيا بعنينينينينيد النكبنينينينينية )والنينينينينيب سنينينينينينبّينها فيمنينينينينيا بعنينينينينيد( 
ان لصنينينينينيرم النظنينينينير عنينينينين إجنينينينيرامهم يف تلنينينينيني  املأسنينينينياة والنينينينيذي يعنينينينيود إىل فشنينينينينيلهم يف اإلعنينينينيداد ومنينينينيا عملنينينينيوه منينينينينين لريمنينينينيوا بالتبعينينينينية علنينينينيى عنينينينيدن

 أمور.
 واملستخلص من روايات احلمويني ا ارجني باختصار:

بعنينينينينينينينيد حصنينينينينينينينيار الدولنينينينينينينينية حلمنينينينينينينينياة، بغنينينينينينينينير  إخنينينينينينينينيراج اجملاهنينينينينينينينيدين منينينينينينينينين ،نينينينينينينينياباهم بعنينينينينينينينيد أن علمنينينينينينينيني  بقنينينينينينينينيوهتم هننينينينينينينينياك، عمنينينينينينينينيدت الدولنينينينينينينينية 
 ك بنينينينينيا يول النينينينينيب ميكنينينينينين أن توصنينينينينيلها للتنظنينينينينييم العسنينينينينيكري، وفعنينينينينيال توصنينينينينيل  بعنينينينينيد شنينينينينيهريناي لإلمسنينينينينيلالعتقنينينينينياالت والتعنينينينينيذي  اجلمنينينينينياع



  

ملعرفنينينينينية معظنينينينينيم القواعنينينينينيد والعتقنينينينينيال عنينينينينيدد منينينينينين اجملاهنينينينينيدين غنينينينينيري املكشنينينينينيوفني، فباشنينينينينيرت مبدا نينينينينية  -كمنينينينينيا روى أبنينينينينيو بكنينينينينير لعنينينينينيدنان عقلنينينينينية-
عمنينينينينينيال هوجنينينينينينياء منينينينينينين التمشنينينينينينيي  دفعنينينينينيني  هنينينينينينيذه القواعنينينينينينيد ونسنينينينينينيفها علنينينينينينيى راوس املنينينينينينيدنيني جملنينينينينينيرد احتمنينينينينينيال وجنينينينينينيود املسنينينينينينيلىني، وقامنينينينينيني  بأ

معهنينينينينيا اجملاهنينينينينيدين وقينينينينينيادهتم لقنينينينينيرارهم االضنينينينينيطراري بالصنينينينينيدام، لنينينينينيذل  قنينينينينيرروا اجملاهبنينينينينية حنينينينيني  ال يكنينينينينيون قنينينينينيتلهم باننينينينينيا، وحنينينينيني  يرتكنينينينينيوا بنينينينينياالً 
ن وعلنينينينينينينيى رأسنينينينينينينيها )عمنينينينينينينير جنينينينينينينيواد( الصنينينينينينينيدام العلنينينينينينيني  يف يأمنينينينينينينيام اجلنينينينينينينييش لالنشنينينينينينينيقاق إن كنينينينينينينيان سيىصنينينينينينينيل وهكنينينينينينينيذا قنينينينينينينيررت قينينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينينيد

ء ننينينينيزول عنينينينيدنان غنينينينيري املتوقنينينينيع، ومنينينينينيا كنينينينيان منينينينين تنينينينيدارس األمنينينينير بينهمنينينينيا قنينينينينيرر فينينينينيه عنينينينيدنان ا نينينينيروج للنفنينينينيري بشنينينينينيبابه خ جنينينينيا 25/7/7892
للمشنينينينينياركة يف الصنينينينينيدام بعنينينينينيدما وعنينينينينيده العراقينينينينينيون بالنينينينينيدعم، فوعنينينينينيده أبنينينينينيو بكنينينينينير بتنينينينينيأخري االنفجنينينينينيار منينينينينيا أمكنينينينينين لفنينينينينيتح اجملنينينينينيال أمنينينينينيام إخنينينينينيوة 

 بّينا. ا ارج للمشاركة مبا ميكن. خرج عدنان وكان من أمر ا ارج ما
قامنينينينيني  بموعنينينينينية منينينينينين الوحنينينينينيدات ا اصنينينينينية بالتوجنينينينينيه ملدا نينينينينية قاعنينينينينيدة أيب بكنينينينينير القيادينينينينينية، وعلنينينينينيم بنينينينينيذل  أبنينينينينيو  2/2/7892يف ينينينينينيوم 

بكنينينينينير عنينينينينيرب التصنينينينينين  علنينينينينيى أجهنينينينينيزة اإلرسنينينينينيال فنصنينينينيني  الكمنينينينينيائن للمجموعنينينينينية املدا نينينينينية النينينينينيب أبينينينينينيدت، وابتنينينينينيدأ اجملاهنينينينينيدون خطنينينينينية سنينينينينييطرهتم 
سنينينينينينينينيجد وأعلنينينينينينينين االنتفاضنينينينينينينية اجلهادينينينينينينينية املسنينينينينينينيلىة، ووزع كمينينينينينينينيات كبنينينينينينينيرية منينينينينينينينين علنينينينينينينيى املديننينينينينينينية، ومنينينينينينينيع الصنينينينينينينيباح توجنينينينينينينيه أبنينينينينينينيو بكنينينينينينينير إىل امل

األسنينينينينينيلىة علنينينينينينيى األهنينينينينينيا  النينينينينينيذين أينينينينينينيدوا اجملاهنينينينينينيدين حبمنينينينينينياس، وقنينينينينينيام اجملاهنينينينينينيدون بالسنينينينينينييطرة علنينينينينينيى املديننينينينينينية وجنينينينينينيرت معنينينينينينيارك ضنينينينينينيارية منينينينينينيع 
يف حنينينينينينيني أغلنينينينينينيق الوحنينينينينينيدات ا اصنينينينينينية وأذينينينينينينيال النظنينينينينينيام   علنينينينينينيى إثرهنينينينينينيا تنظينينينينينيني  املديننينينينينينية منينينينينينينهم، ومتنينينينينيني  للمجاهنينينينينينيدين السنينينينينينييطرة عليهنينينينينينيا. 

اجلنينينينينينينينييش املنافنينينينينينينينيذ منهنينينينينينينينيا وإليهنينينينينينينينيا وحاصنينينينينينينينيرها، فشنينينينينينينينيل  عنينينينينينينينيدة حمنينينينينينينينياوالت للمفاوضنينينينينينينينيات حاولتهنينينينينينينينيا الدولنينينينينينينينية ورفضنينينينينينينينيها اجملاهنينينينينينينينيدون، أبنينينينينينينينياد 
اجملاهنينينينينيدون عنينينينينيدد منينينينينين اإلننينينينينيزاالت اجلوينينينينينية قامنينينينيني  هبنينينينينيا الوحنينينينينيدات والسنينينينينيرايا النصنينينينينيريية فنينينينينيوق املديننينينينينية، وبقنينينينينيوا حمتفظنينينينينيني بسنينينينينييطرهتم عليهنينينينينيا، 

ام. خ قنينينينينينيرر اجملا نينينينينينيدون االنسنينينينينينيىاب إىل األحينينينينينينياء القدمينينينينينينية حينينينينينينيث يسنينينينينينيهل النينينينينينيدفاع عنهنينينينينينيا وفشنينينينينينيل  كنينينينينينيل حمنينينينينينياوالت اجلنينينينينينييش يف االقتىنينينينينيني
لصنينينينينينيعوبة  نينينينينينيرك اآللينينينينينينيات فيهنينينينينينيا، اسنينينينينينيتمرت سنينينينينينييطرة اجملاهنينينينينينيدين رغنينينينينينيم نفنينينينينينياذ ذخنينينينينينيريهتم وخاصنينينينينينية املقاومنينينينينينية للنينينينينينيدروع، واسنينينينينينيتمر القصنينينينينيني  

 الينينينينينينيوم الثنينينينينينيامن للمعنينينينينينيارك عمنينينينينير جنينينينينينيواد( بقذيفنينينينينينية هنينينينينياون يف -لنينينينينيى محنينينينينينياة حننينينينينينيو عشنينينينينيرة أينينينينينينيام استشنينينينينينيهد خالهلنينينينينيا األم القائنينينينينينيد )أبنينينينينينيو بكنينينينينينيرع
 مسع  البارودي( وبقي ح  هناية املقاومة حيث استشهد رمحه اهلل أيضا. -وتوىل القيادة نائبه األم )أبو عارم

يف األينينينينينينينيام األخنينينينينينينيرية اقتصنينينينينينينير القتنينينينينينينيال علنينينينينينينيى األحينينينينينينينياء املتفرقنينينينينينينية يف املديننينينينينينينية وألقنينينينينينينيى معظنينينينينينينيم املنينينينينينينيدنيني النينينينينينينيذين بقنينينينينينينيوا علنينينينينينينيى قينينينينينينينيد احلينينينينينينينياة 
هم هتمنينينينينية املقاومنينينينينية، وهكنينينينينيذا انتهنينينينينيى كنينينينينيل شنينينينينيكل منينينينينين أشنينينينينيكال املقاومنينينينينية بعنينينينينيد حنينينينينيوا  مثانينينينينينية عشنينينينينير يومنينينينينيا أسنينينينينيلىتهم كنينينينينيي ال تثبنينينينيني  علنينينينينيي

منينينينينين انفجنينينينينينيار األحنينينينينيداث، مل تسنينينينينينيتطع الدولنينينينينينية خالهلنينينينينيا دخنينينينينينيول املننينينينينينياطق النينينينينيب سنينينينينينييطر عليهنينينينينيا اجملاهنينينينينينيدون واألنصنينينينينينيار النينينينينيذين بلغنينينينينينيوا عنينينينينينيدة 
 آالم من املسلمني الذين لّبوا داعي اجلهاد.

ورامجنينينينينينيات الصنينينينينينيواريا أحينينينينينينياء املديننينينينينينية،  ،ابعنينينينينينية للمىتنينينينينينيل النصنينينينينينيريي إال بعنينينينينينيد أن قصنينينينينينيف  باملدفعينينينينينينيةومل تنينينينينينيدخل القنينينينينينيوات املسنينينينينينيلىة الت
وهنينينينينيدم  نصنينينينينيفها مكبنينينينينيدة املنينينينينيدنيني خسنينينينينيائر فادحنينينينينية بلغنينينينيني  أكثنينينينينير منينينينينين مخنينينينينيس وثالثنينينينينيني ألفنينينينينيا منينينينينين القتلنينينينينيى وملىقنينينينينية باملديننينينينينية أضنينينينينيرارا ال 

 تقدر.
نني منينينينينينينين الشنينينينينينينيهداء املنينينينينينينيدنيني األبرينينينينينينينياء، وا لنينينينينينيني  املعركنينينينينينينية عنينينينينينينين استشنينينينينينينيهاد بضنينينينينينينيع مانينينينينينينيات منينينينينينينين اجملاهنينينينينينينيدين فضنينينينينينينيال عنينينينينينينين آالم املنينينينينينينيؤم

فاسنينينينينينيتبيى  املديننينينينينينية لعنينينينينينيدة أينينينينينينيام للنهنينينينينيني  والسنينينينينينيل  وهتنينينينينيني  األعنينينينينينيرا  خ سلسنينينينينينيلة منينينينينينين االعتقنينينينينينياالت التعسنينينينينينيفية والنكنينينينينينيال ألنينينينينينيا تشنينينينينينيي  
 الراوس لروايته.

تقريبنينينينينينيا، يف حنينينينينينيني بقينينينينينيني  إذاعنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان تنينينينينينيزعم املقاومنينينينينينية وعزمهنينينينينينيا علنينينينينينيى اإل نينينينينينياد  21/2/7892إذن انتهنينينينينينيى كنينينينينينيل شنينينينينينيذ حبلنينينينينينيول 
وهكنينينينينينينيذا كاننينينينينيني  قصنينينينينينينية محنينينينينينينياة باختصنينينينينينيار، ومل يكنينينينينينينين لتلنينينينينيني  املديننينينينينينينية البطلنينينينينينية ولتلنينينينينينيني  اجلمنينينينينينينيوع  !!شنينينينينينينيهرين بأسنينينينينينيلوب يثنينينينينينينيري الرثنينينينينينياء ملنينينينينينيدة 



  

اجملاهنينينينينيدة منينينينينين املنينينينينيؤمنني أن يصنينينينينيمدوا أكثنينينينينير ألنينينينينيا صنينينينينيمدوا عسنينينينينيى تصنينينينينيل  نينينينينيدات إخنينينينينيواهنم، ولكنينينينينين مل يكنينينينينين هلنينينينينيم إال أن يستشنينينينينيهدوا يف 
رج، ومنينينينينيا تسنينينينينيببوا هلنينينينينيم فينينينينينيه حنينينينيني  نقنينينينينيل عنينينينينين الشنينينينينييا أدينينينينيني  الكنينينينينييالين هناينينينينينية املطنينينينينيام شنينينينينياكني إىل اهلل منينينينينيا فعنينينينينيل هبنينينينينيم إخنينينينينيواهنم يف ا نينينينينيا

رمحنينينينينيه اهلل قبنينينينينيل استشنينينينينيهاده قولنينينينينيه بأننينينينينيه سنينينينينييطال  أولانينينينيني  اإلخنينينينينيوان يف ا نينينينينيارج بدمنينينينينيه أمنينينينينيام اهلل تعنينينينينياىل ينينينينينيوم القيامنينينينينية.. رمحنينينينينيه اهلل وحسنينينينينيبنا 
 اهلل ونعم الوكيل.

 أوضاع اإلخوان المسلمين في الخارج بعد حماة

 خوان املسلمني قد تلق  ضربة قاصمة بعيد محاة وذل  لعدة أسباب:كان من الواضح أن قيادة اإل
: أن القواعنينينينينينيد النينينينينينيب كاننينينينينيني  تنينينينينينيدين هلنينينينينينيا بنينينينينينيالوالء وتنينينينينينينعم عليهنينينينينينيا بالثقنينينينينينية التامنينينينينينية، انقلبنينينينينيني  رأسنينينينينينيا علنينينينينينيى عقنينينينينيني  فأصنينينينينينيبح اجلفنينينينينينياء أ ال

ادة غنينينينينيررت هبنينينينينيا مكنينينينينيان النينينينينيوالء، والشنينينينيني  واالهتنينينينينيام بنينينينينيدل الثقنينينينينية، والسنينينينينيباب بنينينينينيدل املنينينينينيديح، وذلنينينينيني  ملنينينينينيا انكشنينينينيني  للقاعنينينينينيدة منينينينينين أن القينينينينيني
 بعلنينينينيى منينينينينيدى عنينينينيامني وأكثنينينينينير، فصنينينينيورت هلنينينينينيا أهننينينينيا تعنينينينينيد وضطنينينينيني  وترتنينينيني  وتنينينينينيؤمن اللوازم،فلمنينينينيا حنينينينينيان احلنينينينيني ودقنينينينيني  سنينينينياعة احلاجنينينينينية، النينينينيني

 تكنينينينين حمسنينينينيوبة منينينينين القينينينينيادة، انكشنينينيني  الزينينينيني  متامنينينينيا، فنينينينياألجهزة النينينينيب كنينينينيان قنينينينيد صنينينينيرم عليهنينينينيا املالينينينينيني مل تكنينينينين قنينينينيد أعنينينينيدت شنينينينيياا، مل
مروننينينينيه، تبنينينينيني أننينينينيه خنينينينيا  منينينينين أي قنينينينيوة وأي سنينينينيالح، وأمنينينينيا الوعنينينينيود النينينينيب قطعتهنينينينيا القينينينينيادة علنينينينيى أمنينينينيا النينينينيداخل والنينينينيذي كنينينينيان ينينينينيزعم أهننينينينيم يع

 نفسها يف أمور كثرية مثل قضية التىال  فقد اضطرت ألن  نث هبا...
وفجنينينينينينيأة أصنينينينينينيبى  القينينينينينينيادة متهمنينينينينينية بنينينينينينيتهم متفاوتنينينينينينية أعظمهنينينينينينيا اهتنينينينينينيام النينينينينينيبعخ با ينينينينينينياوة والعمالنينينينينينية، واهتنينينينينينيام جلهنينينينينينيا بنينينينينينيالعجز والفشنينينينينينيل، 

هنينينينياد والثنينينينينيورة ألسنينينينيباب الزعامنينينينينية الشخصنينينينيية والصنينينينينيراع عليهنينينينيا، ومنينينينينين  نينينينيى منينينينينين هنينينينيذه النينينينينيتهم كنينينينيبعخ الطيبنينينينينيني منينينينين رجنينينينينيال والتضنينينينيىية باجل
 قيادة اهتم باملواالة والضع  والسكوت على الفساد واملشاركة به برضاه...لا

كشخصنينينينينينييات    لعنينينينينينيام النينينينينينيداخلي يف سنينينينينينيوريا  هنينينينينينيرت القينينينينينينيادة بكنينينينينينيل بسنينينينينينياطةا: أمنينينينينينيا النينينينينينيرأي العنينينينينينيام اإلسنينينينينينيالمي، ومنينينينينينين خ النينينينينينيرأي ث  جللللللل 
كاذبنينينينينينينية سنينينينينينينياعية للزعامنينينينينينينية ومجنينينينينينينيع األمنينينينينينينيوال، مسنينينينينينينيتبيىة لكنينينينينينينيل أشنينينينينينينيكال التننينينينينينينيافس النينينينينينينيرخيص والكنينينينينينينيذب) املنينينينينينينيربر شنينينينينينينيرعا(  نينينينينينيني  عننينينينينينينيوان 
مصنينينينينينيلىة املسنينينينينينيلمني أو الضنينينينينينيرورة الشنينينينينينيرعية النينينينينينيب بنينينينينينيررت هبنينينينينينيا اجلماعنينينينينينية كنينينينينينيل جتاوزاهتنينينينينينيا ومآسنينينينينينييها مبنينينينينينيا فيهنينينينينينيا التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  )وسنينينينينينييأ  

   !يف اإلذاعة املوجهة للداخل جائزة شرعا وأهنا لصاحل املسلمني  بيانه( ح  اعترب سعيد حوى دعاويه الكاذبة
فنينينينينينينيإذا عنينينينينينينيدنا لسنينينينينينينيرد األحنينينينينينينيداث بتسلسنينينينينينينيلها التنينينينينينينيارخيي  نينينينينينينيد أن القينينينينينينينيادة بعينينينينينينينيد انتهائهنينينينينينينيا منينينينينينينين صنينينينينينينيرم اجملتمعنينينينينينينيني وقعنينينينينينيني  يف ذلنينينينينينيني  

 :الوضع املتأزم، ولذل  انصرم جهدها لعدة نواحي
بنينينينينيدأت القينينينينينيادة كسنينينينينيعيد حنينينينينيوى، وسنينينينينيعد النينينينينيدين، وهوينينينينينيدي، وعلنينينينينيي تلبنينينينينييس هتمنينينينينية دمنينينينينيار محنينينينينياة لعنينينينينيدنان عقلنينينينينية وطليعتنينينينينيه. فقنينينينينيد  - 7

بينينينينينينيانوين والطنطنينينينينينياوي ..ينشنينينينينينيرون يف القواعنينينينينينيد ويف ا نينينينينينيارج رواينينينينينينية مفادهنينينينينينيا أن باهنينينينينينيدي محنينينينينينياة فجنينينينينينيروا الوضنينينينينينيع ألن عنينينينينينيدنان ننينينينينينيزل إلنينينينينينييهم 
ه ومّحسنينينينينينيهم، ومحلهنينينينينينيم علنينينينينينيى ذلنينينينينيني  مبنينينينينينيا محنينينينينينيل معنينينينينينيه منينينينينينين وعنينينينينينيود كاذبنينينينينينية منينينينينينين أن العنينينينينينيراق سنينينينينينيتزوده بالسنينينينينينيالح حنينينينينيني  الصنينينينينينيواريا، وأن معنينينينينيني
مانينينينينينينيات الشنينينينينينينيباب املسنينينينينينينيتعد للننينينينينينينيزول، فنينينينينينينيأقنع اجملاهنينينينينينينيدين بنينينينينينينيالتفجري ففجنينينينينينينيروا الوضنينينينينينينيع ومل  ينجنينينينينينينيدهم عنينينينينينينيدنان لنكنينينينينينينيوث العنينينينينينينيراقيني معنينينينينينينيه، 

عنينينينينية، ومنينينينينين غرائنينينينيني  األمنينينينينيور أن عنينينينينيددا منينينينينين الشنينينينينيباب جفهنينينينينيو املسنينينينينيؤول عنينينينينين هنينينينينيذه الفا!!وهكنينينينينيذا هنينينينينيدم  محنينينينينياة وقتنينينينينيل عشنينينينينيرات األلنينينينينيوم 
فوفهم مشنينينينينينينياعر احلقنينينينينينينيد علنينينينينينينيى عنينينينينينينيدنان  والطليعنينينينينينينية بنينينينينينينيل وعلنينينينينينينيى عمنينينينينينينيوم احلمنينينينينينينيويني املنكنينينينينينينيوبني صنينينينينينينيدقوا هنينينينينينينيذه الرواينينينينينينينية، وانتشنينينينينينينيرت يف صنينينينينينيني

احللبينينينينينيني، ومل تفلنينينينينيح كنينينينينيل احملنينينينينياوالت النينينينينيب بنينينينينيذهلا الشنينينينينيباب يف الطليعنينينينينية وغنينينينينيريهم حلملهنينينينينيم عنينينينينين قننينينينينياعتهم بفعنينينينينيل أثنينينينينير النكبنينينينينية يف نفوسنينينينينيهم 
ع املنكنينينينينينيوبني ضنينينينينينيرج إال أن اهلل بنينينينينينيرأ سنينينينينياحة املتهمنينينينينينيني زورا وهبتاننينينينينيا، عننينينينينينيدما بنينينينينينيدأت مجنينينينينيو  !وحبنينينينينيثهم عنينينينينينين مسنينينينينيؤول عنهنينينينينينيا كائننينينينينينيا منينينينينين كنينينينينينيان

منينينينين محنينينينياة لنينينينيرتوي منينينينيا حنينينينيدث، وكنينينينيان فنينينينييهم باهنينينينيدون شنينينينياركوا يف املعنينينينيارك بنينينينيل وحضنينينينيروا اجتمنينينينياع أيب بكنينينينير بعنينينينيدنان. وكنينينينيان منينينينين املهنينينينيم 



  

النينينينيذي رووه هنينينينيو أن عنينينينيدنان أقننينينينيع أبنينينينيا بكنينينينير فقنينينيني  بتنينينينيأخري التفجنينينينيري منينينينيا أمكنينينينين حنينينيني  يعطنينينينييهم فرصنينينينية لإل نينينينياد، وهننينينينيا قنينينينيام بعنينينينيخ أذكينينينينياء 
ولنينينينينينينينينينينينييس يف  2/2/7892قنينينينينينينينينينينينيالوا إن عنينينينينينينينينينينينيدنان كنينينينينينينينينينينينيان يعلنينينينينينينينينينينينيم موعنينينينينينينينينينينينيد التفجنينينينينينينينينينينينيري احلقيقنينينينينينينينينينينينيي يف اإلخنينينينينينينينينينينينيوان باضنينينينينينينينينينينينياذ هنينينينينينينينينينينينيذه ذريعنينينينينينينينينينينينية، ف

ولنينينينينيو أهننينينينينيم علمنينينينينيوا هبنينينينينيذا التنينينينينيأخري ألمكنينينينينينهم فعنينينينينيل شنينينينينيذ ؟؟ وهنينينينينيذا منينينينينيردود علنينينينينييهم بنينينينينيالطبع، إذ منينينينينياذا يفعنينينينينيل منينينينينين قعنينينينينيد  25/7/7892
املراقنينينينينيني  سنينينينينينينتني ونينينينينينيني  دون حنينينينينينيراك يف أسنينينينينينيبوع؟؟؟ هنينينينينينيذا منينينينينينين جهنينينينينينية ومنينينينينينين جهنينينينينينية أخنينينينينينيرى إن اإلخنينينينينينيوان كنينينينينينيانوا يزعمنينينينينينيون وعلنينينينينينيى لسنينينينينينيان 

العنينينينينيام هوينينينينينيدي أكثنينينينينير منينينينينين منينينينينيرة أهننينينينينيم علنينينينينيى علنينينينينيم بالوضنينينينينيع وأن رسنينينينينيالة عنينينينينيدنان مل تنينينينينيأت جبدينينينينينيد، وكنينينينينيان ذلنينينينيني  قبنينينينينيل االنفجنينينينينيار بشنينينينينيهرين 
مننينينينينيذ أينينينينينيام احلصنينينينينيار. وهكنينينينينيذا فشنينينينينيل  حماولنينينينينية اإلخنينينينينيوان بتلبنينينينينييس هتمنينينينينية محنينينينينياة للطليعنينينينينية، وكنينينينينيان جلينينينينينيا للجمينينينينينيع أهننينينينينيا نكسنينينينينية اضنينينينينيطرارية 

عنينينينينينينيداد وطنينينينينينينيريقتهم يف قينينينينينينينيادة األحنينينينينينينيداث وتنينينينينينينيدخلهم فيهنينينينينينينيا علنينينينينينينيى منينينينينينينيدى أكثنينينينينينينير منينينينينينينين يتىمنينينينينينينيل اإلخنينينينينينينيوان تبعتهنينينينينينينيا األوىل لفشنينينينينينينيلهم يف اإل
سنينينينينينينينتني، ورغنينينينينينينيم ذلنينينينينينيني  فمنينينينينينينيا زال بعنينينينينينينيخ الطيبنينينينينينينيني منينينينينينينين إخوانننينينينينينينيا احلمنينينينينينينيويني ينينينينينينينيرددون أن خنينينينينينينيراب محنينينينينينينياة ومسنينينينينينينيؤوليته يف عننينينينينينينيق عنينينينينينينيدنان 

 روه.وإمتاما للتلبيس قام اإلخوان بنشر قرار فصل عدنان و ميله املسؤولية عرب بيان وزعوه ونش !!والطليعة 

 (9الوثيقة )

ننينينينينيص البينينينينينيان النينينينينيذي وزعتنينينينينيه قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان علنينينينينيى قواعنينينينينيدها وعلنينينينينيى اجلهنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية بغنينينينينير  حصنينينينينيار عنينينينينيدنان عقلنينينينينية وطليعتنينينينينيه 
 داخليا وخارجيا بعد اهنيار الوفاق ومأساة محاة.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
لمني عنينينينينينينين صنينينينينينينيلة عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية جنينينينينينينياءت إىل القينينينينينينينيادة أسنينينينينينينيالة واستفسنينينينينينينيارات منينينينينينينين بعنينينينينينينيخ أصنينينينينينينيدقاء اجلماعنينينينينينينية وأحبائهنينينينينينينيا منينينينينينينين املسنينينينينينيني

 خوان املسلمني. ولكثرة السؤال فقد رأت القيادة أن تنشر اإلجابة ليعرفها كل أم ويبلغها كل من يسأل.إلجبماعة ا
لقنينينينينيد فاصنينينينينيل عنينينينينينيدنان عقلنينينينينية مجاعنينينينينية اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينيلمني مفاصنينينينينيلة علنينينينينينينية يف بياننينينينينيات مكتوبنينينينينية، وتصنينينينينينيرحيات معلننينينينينية يف اجتماعنينينينينينيات 

ة، موزعنينينينيا علنينينينيى قنينينينيادة اإلخنينينينيوان املسنينينينيلمني منينينينين النينينينيتهم الباطلنينينينية منينينينيا أوقعنينينينيه يف اآلثنينينينيام الكثنينينينيرية، وقنينينينياد مكشنينينينيوفة، تقنينينينيدم للعنينينينيدو فرصنينينينيا كثنينينينيري 
محلنينينينينينينينية تشنينينينينينينينيويش للقلنينينينينينينينيوب والعقنينينينينينينينيول ال تقنينينينينينينينيني  عننينينينينينينينيد حنينينينينينينينيد، حمنينينينينينينينياوال إيهنينينينينينينينيام اجلمهنينينينينينينينيور اإلسنينينينينينينينيالمي أن الصنينينينينينينينيني   -وال ينينينينينينينينيزال يقنينينينينينينينيود-

علنينينينيى طريقنينينينية إدارتنينينينيه للقتنينينينينيال  اإلسنينينينيالمي منقسنينينينيم علنينينينيى نفسنينينينيه، وقنينينينيد ولنينينينيع بقنينينينيول املتناقضنينينينيات علنينينينينيى حسنينينيني  هنينينينيوى املخاطنينينيني ، وترتنينينيني 
يف حلنينينينينيني  أضنينينينينينيرار كثنينينينينينيرية، وكنينينينينينيان لنينينينينينيه دور يف اسنينينينينينيتجرار اجملاهنينينينينينيدين يف محنينينينينينياة إىل معركنينينينينينية مواجهنينينينينينية يف غنينينينينينيري أواهننينينينينينيا ألنينينينينينيا ترتنينينينينيني  علينينينينينينيه منينينينينينيا 

كنينينينينيل ذلنينينينيني  وغنينينينينيريه يضنينينينينيطر القينينينينينيادة للتأكينينينينينيد علنينينينينيى أن عنينينينينيدنان عقلنينينينينية ال عالقنينينينينية لنينينينينيه باجلماعنينينينينية البتنينينينينية، وأننينينينينيه مُيننينينينينيع أعضنينينينينياء مجاعنينينينينية   ،ترتنينينينيني 
 مني من االجتماع به والسماع له واستقباله والتعامل معه.اإلخوان املسل

وهبنينينينينيذه املناسنينينينينيبة فنينينينينيإن قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني يف سنينينينينيورية تنينينينينيذكر منينينينينين يبلغنينينينينيه بياهننينينينينيا هنينينينينيذا أن يتىنينينينينيرى، وهنينينينينيو يقنينينينينيدم أي مسنينينينينياعدة 
 ملسلمي سوريا اجلهة الب تأخذ، ويتأكد أهنا فعال تصرفها يف الطريق الشرعي.

 7815ن هنينينينينيذه هنينينينينيي املنينينينينيرة الثانينينينينينية النينينينينيب يفصنينينينينيل فيهنينينينينيا عنينينينينيدنان عقلنينينينينية منينينينينين اجلماعنينينينينية حينينينينينيث فصنينينينينيل عنينينينينيام وننينينينينيذكر أحبابننينينينينيا يف العنينينينينيامل أ
 خ أعطي فرصة أخرى دون جدوى، فقد تكررت إساءته بشكل أشد، ألا اقتضى قرار الفصل األخري.

 واهلل أكرب وهلل احلمد.
 هني1/7412

 م                               القيادة25/4/7892



  

(، 79/1/7892املوافنينينينينينينينيق  7412( الصنينينينينينينينيادر يف رجنينينينينينينيني  517بلنينينينينينينينية اجملتمنينينينينينينينيع الكويتينينينينينينينينية اإلخوانينينينينينينينينية )العنينينينينينينينيدد خ نشنينينينينينينينير هنينينينينينينينيذا يف 
وبنينينينينيذل  عممنينينينينيوا مشنينينينينيكلة ا نينينينينيالم السنينينينينيوري وجعلنينينينينيوه غسنينينينينييال منشنينينينينيوراً ودفعنينينينينيوا عنينينينينيدنان عقلنينينينينية للنينينينينيرد علنينينينينييهم يف جرينينينينينيدة اللنينينينينيواء األردنينينينينينية 

لهم ولينينينينينيدعوهم إىل حمكمنينينينينية إسنينينينينيالمية منينينينينين ( لنينينينينييعلن عنينينينينيدم شنينينينينيرعية قنينينينينيرارهم ألننينينينينيه كنينينينينيان قنينينينينيد فاصنينينينيني8/1/7892بتنينينينينياريا  494)العنينينينينيدد 
 بعخ علماء املسلمني من غري السوريني.

 (1الوثيقة )

ننينينينيص البينينينينيان النينينينيذي وزعتنينينينيه الطليعنينينينية ونشنينينينيرته جرينينينينيدة اللنينينينيواء األردنينينينينية، وفينينينينيه تنينينينيرد الطليعنينينينية علنينينينيى قنينينينيرار فصنينينينيل اإلخنينينينيوان لعنينينينيدنان عقلنينينينية 
 والذي نشرته بلة اجملتمع اإلخوانية الكويتية.

 شؤون وقضايا إسالمية 
 بيان من الطليعة املقاتلة يف سوريا

 أصدرت الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني يف سوريا بيانا حول بعخ األحداث األخرية ألا جاء فيه.
احلمنينينينينيد هلل القائنينينينينيل يف حمكنينينينينيم تنزيلنينينينينيه: قينينينينينيا أيهنينينينينيا النينينينينيذين آمننينينينينيوا إن جنينينينينياءكم فاسنينينينينيق بنبنينينينينيأ فتبيننينينينينيوا أن تصنينينينينييبوا قومنينينينينيا جبهالنينينينينية فتصنينينينينيبىوا 

  ..على ما فعلتم نادمني
والقائنينينينينينينيل: قوال جينينينينينينينيرمنكم شنينينينينينينينآن قنينينينينينينيوم علنينينينينينينيى أال تعنينينينينينينيدلوا، اعنينينينينينينيدلوا هنينينينينينينيو أقنينينينينينينيرب للتقنينينينينينينيوى(.. والقائنينينينينينينيل :قإن اهلل ينينينينينينينيأمركم أن تنينينينينينينيؤدوا 

 األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن  كموا بالعدل .
 وصلى اهلل على سيدنا حممد، إمام املتقني وقائد اجملاهدين وعلى آله وصىبه الغر امليامني.

 ألم األستاذ عبد اهلل املطوع رئيس مجعية اإلصالح االجتماعي.ا
 األم األستاذ إمساعيل الشطي رئيس  رير بلة اجملتمع.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. وبعد.
/ 79هنينينينينينيني املوافنينينينينينيق 7412/منينينينينينين رجنينينينينيني  /25( الصنينينينينينيادر بتنينينينينينياريا 517فقنينينينينينيد نشنينينينينينيرت بلنينينينينينيتكم الغنينينينينينيراء لاجملتمنينينينينينيعل يف عنينينينينينيددها رقنينينينينينيم )

 هنينينينينيام منينينينينيا يلنينينينينيي:  فصنينينينينيل  قينينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين يف سنينينينينيوريا السنينينينينييد عنينينينينيدنان عقلنينينينينية، وذلنينينينيني  بننينينينينياء ربم و نينينينيني  عننينينينينيوان: خنينينينيني7892منينينينينين أينينينينينيار /
 على ،الفات كثرية صدرت منه[

 -قينينينينينيادة الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية لإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني-ولكنينينينينيون هنينينينينيذا ا نينينينينيرب ال أسنينينينينيا لنينينينينيه منينينينينين الصنينينينينيىة، وال علنينينينينيم إطالقنينينينينيا لقينينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين 
رية ملنينينينينيا يتضنينينينينيمنه منينينينينين معنينينينينياين اإلسنينينينينياءة لألخنينينينينيالق اإلسنينينينينيالمية وللمجاهنينينينينيدين أنفسنينينينينيهم فقنينينينينيد ارتنينينينينيأت بنينينينينيه وباعتبنينينينينياره يشنينينينينيكل سنينينينينيابقة خطنينينينيني
جبملنينينينينينينية احلقنينينينينينينيائق التالينينينينينينينية، دحضنينينينينينينيا لألكاذينينينينينينيني ، وإنصنينينينينينينيافا حلقيقنينينينينينينية النينينينينينينيب  لمنينينينينينيني   لمنينينينينينينيا شنينينينينينينيديدا،  ،القينينينينينينينيادة إخطنينينينينينينياركم، واملسنينينينينينينيلمني

 ويشهد اهلل:
 - علنينينينينينينيى  -ومنينينينينينينيع األسنينينينينينيني -مي دأبنينينينينينيني  اجلهنينينينينينينية النينينينينينينيب تقنينينينينينيني  وراء نشنينينينينينينير ا نينينينينينينيرب، واحملسنينينينينينينيوبة علنينينينينينينيى الصنينينينينينيني  اإلسنينينينينينينيال

مبجملهنينينينينينيا إىل  يءتنينينينينينيرويج شنينينينينينيائعات مغرضنينينينينينية، وافنينينينينينيرتاءات كاذبنينينينينينية تتننينينينينينيا  وأخنينينينينينيالق الرجنينينينينينيال، فضنينينينينينيال عنينينينينينين أخنينينينينينيالق املسنينينينينينيلمني، تسنينينينينيني
اجملاهنينينينينينينيدين وقينينينينينينينيادهتم، مسنينينينينينينيتغلة موقنينينينينينيني  اجملاهنينينينينينينيدين الالئنينينينينينينيذ بالصنينينينينينينيم  النينينينينينينيذي ال ضفنينينينينينينيى أسنينينينينينينيبابه بطبيعنينينينينينينية احلنينينينينينينيال متجاهلنينينينينينينية منينينينينينينيا 

قضنينينينييتهم، مثنينينينيابرة علينينينينيه، حنينينيني  بلنينينيني  األمنينينينير هبنينينينيا حنينينينيد الكنينينينيذب علنينينينيى لسنينينينيان قينينينينيادة يرتتنينينيني  علنينينينيى عملهنينينينيا هنينينينيذا منينينينين ضنينينينيرر باملسنينينينيلمني و 
وهنينينينينينينيم هبنينينينينينينيا زاهنينينينينينينيدون.. وإنننينينينينينينيا يف الطليعنينينينينينينية املقاتلنينينينينينينية،  ،اجملاهنينينينينينينيدين، والتشنينينينينينينيهري مبنينينينينينينين قنينينينينينينيدمهم العمنينينينينينينيل اإلسنينينينينينينيالمي ألماننينينينينينينية املسنينينينينينينيؤولية



  

رائىنينينينينينينية  أن يكنينينينينينينيون وراء نشنينينينينينينير مسنينينينينينينيلمالت الكنينينينينينينيذب هنينينينينينينيذه صنينينينينينينيفقات منينينينينينينيا .. ضنينينينينينينيدم أعنينينينينينينيداء اهلل السنينينينينينينييما أن -،لصنينينينينينينيني- شنينينينينينينيى 
املصنينينينينياحلة منينينينينيع النظنينينينينيام النصنينينينينيريي الكنينينينينيافر: اجلنينينينينياخ علنينينينينيى صنينينينينيدور أهلننينينينينيا الصنينينينينيابرين يف الشنينينينينيام احلبيبنينينينينية باتنينينينيني  تنينينينينيزكم األننينينينينيوم، وهننينينينينياك 
أكثنينينينير منينينينين مؤشنينينينير ينينينينيدل علنينينينيى ذلنينينيني ، وأكثنينينينير منينينينين عالمنينينينية اسنينينينيتفهام ترتسنينينينيم بوضنينينينيوح حنينينينيول موقنينينيني  تلنينينيني  اجلهنينينينية، وإنننينينينيا لنرجنينينينيو منينينينين  

 لفرصة على أعداء اإلسالم والسلمني، ولتقطع دابر الفتنة.كل قلوبنا أن نكون ،طاني يف  ننا هذا، لتفوي  ا
  ال علنينينينينيم هلنينينينينيا البتنينينينينية مبنينينينيا نشنينينينينير يف بلنينينينينية اجملتمنينينينينيع، وهنينينينينيي تنفنينينينينيي كنينينينينيل منينينينينيا  -قينينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين-إن قينينينينيادة الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية

 جنينينينينياء فينينينينينيه نفينينينينينيا قطعينينينينينيا، وليسنينينينيني  مسنينينينينيؤولة عننينينينينيه مطلقا..مؤكنينينينينيدة يف الوقنينينينيني  نفسنينينينينيه أن األم  عنينينينينيدنان عقلنينينينينية، خالفنينينينينيا ملنينينينينيا جنينينينينياء يف
والقينينينينينيادة غنينينينينيري مسنينينينينيؤولة عنينينينينين أي تصنينينينينيريح أو -اجملاهنينينينينيدين-اجمللنينينينينية املنينينينينيذكورة كنينينينينيان ومنينينينينيازال الننينينينينياطق الرمسنينينينينيي باسنينينينينيم الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية 

 قول يصدر عن سواه كائنا من كان.
  إن قينينينينينينينينينيادة الطليعنينينينينينينينينية املقاتلنينينينينينينينينية النينينينينينينينينيب آملهنينينينينينينينينيا تنينينينينينينينينيورل بلنينينينينينينينينية إسنينينينينينينينينيالمية معروفنينينينينينينينينية كنينينينينينينينينياجملتمع  ظنينينينينينينينينيى بنينينينينينينينينياحرتام املسنينينينينينينينينيلمني

زلقنينينينينيات، لتتمنينينينينيىن علنينينينينيى هنينينينينيذه اجمللنينينينينية، أن تلتنينينينينيزم النينينينينيدفاع عنينينينينين قضنينينينينيايا املسنينينينينيلمني دون متيينينينينينيز بعينينينينينيدا عنينينينينين نملوتقنينينينينيديرهم، يف مثنينينينينيل هنينينينينيذه ا
زبينينينينينية الضنينينينينينييقة، وأن تتجننينينينينيني  مسنينينينينينيتقبال الوقنينينينينينيوع يف مثنينينينينيل هنينينينينينيذه األخطنينينينينينياء النينينينينينيب ال ترضنينينينينينياها هلنينينينينيا، وننينينينينينيذكرها علنينينينينينيى سنينينينينينيبيل املثنينينينينينيال، احل

منينينينينينينين  8/ املنينينينينينينيؤرم يف 452عنينينينينينينيدد /النشنينينينينينينيور يف بالبينينينينينينينيان الصنينينينينينينيادر عنينينينينينينين اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني، حنينينينينينينيول عملينينينينينينينية مدرسنينينينينينينية املدفعينينينينينينينية وامل
م  نينينينينيني  عننينينينينينيوان: بينينينينينينيان منينينينينينين اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني الواقنينينينينينيع والتنينينينينينياريا كينينينينينيني  شنينينينينينيوه 7818متنينينينينينيوز  3هنينينينينينيني املوافنينينينينينيق 7388 73شنينينينينينيعبان 

 العملية، ونسبها للبعثيني وغريهم ألن ال عالقة هلم بالص  اإلسالمي.
 ينينينينينينية الكرمينينينينينينينية: قإن اهلل ينينينينينينيأمركم أن تنينينينينينينيؤدوا القنينينينينينيا منينينينينينين أمنينينينينينينيره عنينينينينينيز وجنينينينينينينيل يف صنينينينينينيريح اآلطإن قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينينية ان

برفنينينينينينيع احلينينينينينيني  النينينينينينيذي حلنينينينينينيق هبنينينينينينيا منينينينينينين خنينينينينينيالل -األماننينينينينينيات إىل أهلهنينينينينينيا  تطالنينينينينيني  بلنينينينينينية اجملتمنينينينينينيع إبنينينينينينيراء لنينينينينينيذمتها أمنينينينينينيام اهلل عنينينينينينيز وجنينينينينينيل 
ينينينينينية املوقنينينينيني  بنينينينيال لنينينينينيبس أو إهبنينينينينيام آملنينينينينية نفنينينينينيي هنينينينينيذا قالتشنينينينيهري بأحنينينينينيد أبنائهنينينينينيا وأن تنينينينينيرد احلقنينينينينيق إىل أهلهنينينينيا، بعنينينينينيد أن اتضنينينينينيى  هلنينينينينيا حق

ذب علنينينينيى صنينينينيفىاهتا يف العنينينينيدد التنينينينيا  لوصنينينينيول هنينينينيذا التوضنينينينييح إليهنينينينيا، مؤكنينينينيدة يف الوقنينينيني  نفسنينينينيه ثقتهنينينينيا املطلقنينينينية بعنينينينيدل ا نينينينيرب الكنينينينيا
 املنتقم اجلبار الذي ميهل وال يهمل، واطماناهنا التام إىل قضائه قإن اهلل يدافع عن الذين آمنوا.. 

  نينينينينينييطكم واملسنينينينينينيملني علمنينينينينينيا -وجنينينينينينيل منينينينينينين خنينينينينينيالل مسنينينينينينيؤوليتها الكبنينينينينينيرية أمنينينينينينيام اهلل عنينينينينينيز -إن قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية املقاتلنينينينينينية 
أن اجلهنينينينينينينينية النينينينينينينينيب كاننينينينينينينيني  وراء ا نينينينينينينينيرب الكنينينينينينينينياذب يف بلنينينينينينينينيتكم لنينينينينينينينييس هلنينينينينينينينيا أي عالقنينينينينينينينية حبركتننينينينينينينينيا اجلهادينينينينينينينينية املباركنينينينينينينينية، اللهنينينينينينينينيم إال تبنينينينينينينيني  
عملياتننينينينينينيا اجلهادينينينينينينية النينينينينينيب هنينينينينينيزت ضنينينينينينيمائر املسنينينينينينيلمني وحركنينينينينيني  كنينينينينينيوامن الشنينينينينينيوق يف نفوسنينينينينينيهم التواقنينينينينينية للجهنينينينينينياد واالستشنينينينينينيهاد، وإىل 

باسنينينينينينيم اجملاهنينينينينيدين بعنينينينينيد أن منىنينينينينيني  نفسنينينينينيها لقنينينينيني  قينينينينينينيادة الثنينينينينيورة اإلسنينينينينيالمية، وتنينينينينينيدليال علنينينينينيى صنينينينينيىة منينينينينينيا  جباينينينينينية األمنينينينينيوال الطائلنينينينينية
نقنينينينينينيول فإننينينينينينيا ننينينينينينيدعوهم إىل اللقنينينينينينياء وجهنينينينينينيا لوجنينينينينينيه يف حمكمنينينينينينية إسنينينينينينيالمية حماينينينينينينيدة، لنقنينينينينينييم احلجنينينينينينية علنينينينينينييهم، ولنبنينينينينينيني للمسنينينينينينيلمني كنينينينينينيل 

يح بلنينينينينينينية اجملتمنينينينينينينيع العنينينينينينينيذر إن وجنينينينينينينيدت ألارسنينينينينينينياهتم ا اطانينينينينينينية النينينينينينينيب عنينينينينينينيادت بأسنينينينينينينيوأ النتنينينينينينينيائج علنينينينينينينيى حركتننينينينينينينيا املباركنينينينينينينية. وأخنينينينينينينيريا نسنينينينينينينيتم
خنينينينينيالم منينينينينينيا يرضنينينينينييها وحننينينينينينين نضنينينينينيع نصنينينينينيني  أعينننينينينينينيا قنينينينينيول البنينينينينينياري عنينينينينيز وجنينينينينينيل: قال حينينينينينيني  اهلل اجلهنينينينينير بالسنينينينينينيوء منينينينينين القنينينينينينيول إال منينينينينينين 

  لم .
 واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 اتلة لإلخوان املسلمني.ققيادة الطليعة امل



  

لتىنينينينينيال  النينينينينيوط  أمنينينينينيام القواعنينينينينيد والنينينينينيرأي العنينينينينيام اإلسنينينينينيالمي يف النينينينينيداخل وا نينينينينيارج: إذا أردننينينينينيا أن نرصنينينينينيد مراحنينينينينيل تطنينينينينيور تربينينينينينير ا - 2
 فكرة ونشوء التىال  الوط  كتاريا  دها كالتا :

: كاننينينينينيني  عنينينينينينيرو  قنينينينينينيادة األحنينينينينينيزاب والتجمعنينينينينينيات العلمانينينينينينينية املرتنينينينينينيدة كالبعنينينينينينيث اليمينينينينينيني  والقنينينينينينيوميني العنينينينينينيرب والناصنينينينينينيريني وغريهنينينينينينيا أ ال
عنينينينينينينيخ شخصنينينينينينينييات )املعارضنينينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية( كمنينينينينينينيا يسنينينينينينينيموهنا، قدمينينينينينينينية قنينينينينينينيدم التنينينينينينينيوتر يف األوضنينينينينينينياع، وقنينينينينينينيد قنينينينينينينيام بعضنينينينينينينيهم مبراسنينينينينينينيلة علنينينينينينينيى ب

عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية يف النينينينينينيداخل أينينينينينينيام التنينينينينينيوتر األوىل عارضنينينينينينيني علينينينينينينيه كنينينينينينيل أشنينينينينينيكال املسنينينينينينياعدة النينينينينينيب يرينينينينينينيد بنينينينينينيدون قينينينينينينيد أو شنينينينينينيرل، وكنينينينينينيذل  
اخل بعنينينينينينيخ املسنينينينينينياعدات العراقينينينينينينينية )سنينينينينينيالح( وبشنينينينينينينيكل العنينينينينينيراق عنينينينينينيرب طنينينينينينينيه ياسنينينينينينيني رمضنينينينينينيان، وقنينينينينينينيد قبنينينينينينيل عنينينينينينينيدنان أينينينينينينيام العمنينينينينينيل يف النينينينينينينيد

 حمدود دون قيد أو شرل، ومل يبىث أي شكل من أشكال التىال .
لكالسنينينينينينينينييكية لإلخنينينينينينينينيوان إىل األردن والعنينينينينينينينيراق بنينينينينينينينيدأت مرحلنينينينينينينينية غنينينينينينينينيزل شنينينينينينينينيبه رمسنينينينينينينينيي بنينينينينينينينيني شنينينينينينينينييوم قينينينينينينينينيادة ا:خبنينينينينينينينيروج القينينينينينينينينيادات ثل  جللللللللل 

ؤالء القنينينينينينيادة هنينينينينينيأو أواسنينينينينينيطها، حينينينينينينيث قنينينينينينيام  7891اخنينينينينينير اإلخنينينينينينيوان وراسنينينينينينياء األحنينينينينينيزاب بواسنينينينينينيطة العنينينينينينيراق ورعايتهنينينينينينيا، ويعنينينينينينيود هنينينينينينيذا ألو 
ة عمنينينينينينيان عنينينينينينيدة منينينينينينيرات لاللتقنينينينينينياء بالشخصنينينينينينييات اإلخوانينينينينينية اهلامنينينينينينية، وكنينينينينينيان علنينينينينينيى رأس منينينينينينين رعنينينينينينيوا حمنينينينينينياوالت التىنينينينينينيال  ر العلمنينينينينيانيون بزينينينينينينيا

تلنينينيني  ورعنينينينيوا بلنينينيني  الصنينينينيالت عنينينينيدنان سنينينينيعد النينينينيدين النينينينيذي كنينينينيان لنينينينيه صنينينينيلة سنينينينيابقة وقوينينينينية منينينينيع العنينينينيراق، وكنينينينيذل  علنينينينيي بينينينينيانوين، وعبنينينينيد اهلل 
 نطاوي، وسعيد حوى وغريهم.الط

: تبنينينينينينيع  ذلنينينينينيني  عنينينينينينيدة مدارسنينينينينينيات ومناقشنينينينينينيات بنينينينينينيني الطنينينينينينيرفني سنينينينينينيرا ألن قواعنينينينينينيد اإلخنينينينينينيوان مل تكنينينينينينين مهينينينينينينيأة لنينينينينينيه ومل تتهينينينينينينيأ فيمنينينينينينيا ثل ل للللللل 
 بعد.

واقنينينينينيرتح لدراسنينينينينيته شنينينينينيرعا قبنينينينينيل البنينينينيني  بنينينينينيه جلننينينينينية علمنينينينينياءهم عبنينينينينيد  -كمنينينينينيا دكرننينينينينيا-حبنينينينينيث مشنينينينينيروع التىنينينينينيال  يف قينينينينينيادة الوفنينينينينياق  را للللللس  
علنينينينينينيي مشنينينينينينيعل، سنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى، مننينينينينينيري الغضنينينينينينيبان، البينينينينينينيانوين، ومل يقنينينينينينيدر هلنينينينينينيذه اللجننينينينينينية أن تتشنينينينينينيكل وتبىنينينينينينيث  الفنينينينينينياح أبنينينينينينيو غنينينينينينيدة، حممنينينينينينيد

 األمر.
: بنينينينينينيدأت القينينينينينينيادة اإلخوانينينينينينينية بنينينينينينيث بالوننينينينينينيات االختبنينينينينينيار يف قواعنينينينينينيدها لتهيانينينينينينية األجنينينينينينيواء للتىنينينينينينيال  علنينينينينينيى شنينينينينينيكل إشنينينينينينياعات و ف للللللل 

قواعنينينينينينيد كنينينينينينيان كاتبنينينينينينيه هنينينينينينيو مننينينينينينيري الغضنينينينينينيبان، وقنينينينينينيد وأخبنينينينينينيار مسنينينينينينيربة، ونشنينينينينينيرت حبثنينينينينينيا بعننينينينينينيوان )التىنينينينينينيال  السياسنينينينينينيي يف اإلسنينينينينينيالم( بنينينينينينيني ال
أطلعنينينينيني  بعنينينينينيخ القواعنينينينينيد علنينينينينيى البىنينينينينيث كمنينينينينيا تقنينينينينيرأ كثنينينينينيريا غنينينينينيريه منينينينينين البىنينينينينيوث الداخلينينينينينية، ومل يثنينينينينير هنينينينينيذا كثنينينينينيريا منينينينينين الغبنينينينينيار يف األجنينينينينيواء 

 ألن هلجته يف طرح شكل من أشكال التىال  كان  نوعا ما معقولة.
لغضنينينينينينينيبان، حممنينينينينينينيد علنينينينينينينيي مشنينينينينينينيعل، أبنينينينينينينيو النضنينينينينينينير البينينينينينينينيانوين، : دأبنينينينينينيني  القينينينينينينينيادة وال سنينينينينينينييما شنينينينينينينييوخها سنينينينينينينيعيد حنينينينينينينيوى، مننينينينينينينيري ا  د لللللللل 
علنينينينينيى عقنينينينينيد عنينينينينيدة لقنينينينينياءات منينينينينيع القواعنينينينينيد لبىنينينينينيث مواضنينينينينييع قريبنينينينينية منينينينينين التىنينينينينيال  مثنينينينينيل أحنينينينينيالم الرسنينينينينيول صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه …وغنينينينينيريهم

واسنينينينينينينيتعاناته باملشنينينينينينينيركني..للف  نظنينينينينينينير الشنينينينينينينيباب إىل أن هنينينينينينينيذا منينينينينينينين اإلسنينينينينينينيالم وأن الرسنينينينينينينيول …وسنينينينينينينيلم ومعاهداتنينينينينينينيه، وصنينينينينينينيلىه كاحلديبينينينينينينينية
 ه وسلم قد فعل شياا من هذا القبيل.صلى اهلل علي
نتيجنينينينينية هنينينينينيذه النشنينينينينياطات ومنينينينينيا تسنينينينينيرب منينينينينين اإلخنينينينينيوة املقنينينينينيربني منينينينينين القينينينينينيادة شنينينينينياع أن اجلماعنينينينينية أبرمنينينينيني   الفنينينينينيا وطنينينينينينيا منينينينينيع     سلللللل  

 …العراق واألحزاب
اعنينينينينيد موجنينينينينية منينينينينين التملمنينينينينيل واالستفسنينينينينيار والقلنينينينينيق توجنينينينيني  مبنينينينينيا نشنينينينينيره عنينينينينيدنان عقلنينينينينية منينينينينين ننينينينينيص الوثيقنينينينينية النينينينينيب تقنينينينينيدم هبنينينينينيا و وبنينينينينيدأت الق

دنان سنينينينينيعد النينينينينيدين وعلنينينينيي البينينينينينيانوين كمسنينينينينيودة عمنينينينيل لبىنينينينينيث احللنينينينيني  منينينينينيع األحنينينينيزاب الوطنينينينينينية، برعاينينينينينية العنينينينيراق، وكنينينينينيان عنينينينينيدنان عقلنينينينينية عنينينيني



  

وثيقنينينينينينية رقنينينينينينيم  يف األصنينينينينينيل( 741)هبنينينينينينيا  طنينينينينينيم الوفنينينينينينياق رمسينينينينينينيا وقنينينينينينيد أشنينينينينينيرنا هلنينينينينينيا آنفنينينينينينيا. إل -كمنينينينينينيا بيننينينينينينيا يف فقنينينينينينيرة الوفنينينينينينياق-قنينينينينينيد كشنينينينينينيفها 
(5.) 

ة منينينينيا تربنّينينيني  علينينينينيه منينينينين التمنينينينيايز واملفاصنينينينيلة واحلاكمينينينينية منينينينين أفكنينينينيار سنينينينييد : انفجنينينينيرت القواعنينينينيد سنينينينيخطا علنينينينيى التىنينينينيال ، نتيجنينينينيث فيللللل 
قطنينينينينيني  واملنينينينينينيودودي وغري نينينينينينيا، ومنينينينينينين دراسنينينينينينيات سنينينينينينيعيد حنينينينينينيوى نفسنينينينينينيه النينينينينينيذي كنينينينينينيان قنينينينينينيد كّفنينينينينينير مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه األعمنينينينينينيال يف كتابنينينينينينيه جننينينينينينيد اهلل 

د عنينينينينينينير  ثقافنينينينينينية وأخالقنينينينينينيا وغنينينينينينيريه منينينينينينين الكت ..فاضنينينينينينيطرت القينينينينينينيادة للرتاجنينينينينينيع وأعلننينينينينينيني  أن بنينينينينينيادرة سنينينينينينيعد النينينينينينيدين وعلنينينينينينيي البينينينينينينيانوين بنينينينينينير 
وأن اجلماعنينينينينينينية مل تبنينينينينينيني  بنينينينينينينياألمر شنينينينينينينيرعا بعنينينينينينينيد وأننينينينينينينيه ال  نينينينينينينيال  وال حبنينينينينينينيث فينينينينينينينيه وأن منينينينينينينيا  !!شخصنينينينينينينيي ولنينينينينينينييس موقفنينينينينينينيا هنائينينينينينينينيا للجماعنينينينينينينية

أشنينينينينياعته الطليعنينينينينية إرجنينينينينيام وكنينينينينيذب، وقامنينينينيني  بعنينينينينيخ شخصنينينينينييات اجلماعنينينينينية بعقنينينينينيد اجتماعنينينينينيات مكثفنينينينينية نفنينينينيني  فيهنينينينينيا التىنينينينينيال  وعزمهنينينينينيا 
اعنينينينينينية علنينينينينينيى هنينينينينينيذه احلنينينينينينيال، حنينينينينيني  كنينينينينينيان آخنينينينينينير أمياهننينينينينينيا املغلظنينينينينينية منينينينينينيا علينينينينينينيه، وأقسنينينينينينيم بعضنينينينينينيهم بنينينينينينياهلل علنينينينينينيى أن ال  نينينينينينيال ، واسنينينينينينيتمرت اجلم

أقسنينينينيمه املراقنينينيني  العنينينينيام حسنينينينين اهلوينينينينيدي قبينينينينيل النفنينينينيري حبنينينينيوا  عشنينينينيرين يومنينينينيا، حينينينينيث أقسنينينينيم بنينينينياهلل أمنينينينيام القاعنينينينيدة يف أحنينينينيد االجتماعنينينينيات 
ا أن احلاشنينينينينينينيدة ألبننينينينينينينياء بعنينينينينينينينيخ املراكنينينينينينينيز اهلامنينينينينينينينية، يف عمنينينينينينينيان، علنينينينينينينينيى أن اجلماعنينينينينينينية مل تنينينينينينينيدخل  الفنينينينينينينينيا وإن هنينينينينينينيذا األمنينينينينينينينير مكنينينينينينينيذوب، كمنينينينينينينيني

عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين يف آخنينينينينير أينينينينينيام النفنينينينينيري يف بغنينينينينيداد وقبنينينينينيل إعنينينينينيالن التىنينينينينيال  بأينينينينينيام قالئنينينينينيل أكنينينينينيد ألحنينينينينيد شنينينينينيباب القينينينينينياداة العسنينينينينيكرية 
عننينينينينيدما سنينينينينيأله إن كنينينينينيان مثنينينينينية  نينينينينيال  ؟ وإن الشنينينينينيباب ال يرضنينينينينيون أن يعلنينينينينين بعنينينينينيد ننينينينينيزوهلم إىل النينينينينيداخل، فأجابنينينينينيه بنينينينينيأن ال  نينينينينيال  وأن منينينينينيا 

   !!يشاع حمخ افرتاء 
الشنينينينينيباب منينينينينين اإلذاعنينينينينية والتلفزينينينينينيون العراقنينينينينيي )وهننينينينينيا تكمنينينينينين املأسنينينينينياة املخزينينينينينية( منينينينينين اإلعنينينينينيالم العراقنينينينينيي مسعنينينينينيوا نبنينينينينيأ  : فجنينينينينيأة مسنينينينينيعا  سلللللل 

 - حنينينينينينينينيزب البعنينينينينينينينيث اليمينينينينينينينيني  املنينينينينينينينيوا  للعنينينينينينينينيراق -اجلبهنينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينيالمية -التىنينينينينينينينيال  النينينينينينينينيوط  لتىرينينينينينينينينير سنينينينينينينينيوريا بنينينينينينينينيني )اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني
النفنينينينينينينيري،  .( وكنينينينينينينيان ذلنينينينينينيني  بعنينينينينينينيد إعنينينينينينينيالن سنينينينينينينيقول محنينينينينينينياة وحنينينينينينينيلّ . - املسنينينينينينينيتقلون – الوحنينينينينينينيدويون االشنينينينينينينيرتاكيون - االشنينينينينينينيرتاكيون العنينينينينينينيرب

 !!وضاع نبأ هذه الكارثة يف  ل الكوارث الشاملة 
اعنينينينينيد لتنينينينينيدافع عنينينينينين التىنينينينينيال  شنينينينينيرعا وسياسنينينينينية، وتفتينينينينينيه وصنينينينينيدرت الوثيقنينينينينية قو : تتالنينينينيني  االجتماعنينينينينيات منينينينينين القينينينينينيادات منينينينينيع ال   لللللل ا

قنينينينينينيد القينينينينينينيادات يقنينينينينينيول أن اجلماعنينينينينينية  وده فكنينينينينينيان بعنينينينينينيخسنينينينينينيوريا تبنينينينينينيني أهدافنينينينينينيه ونظامنينينينينينيه وبننينينينينيني لتىرينينينينينينير املخزينينينينينينية مليثنينينينينينياق التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط 
 العنينينينيراق، وهنينينينيم معظنينينينينيم شخصنينينينييات الدرجنينينينية الثانينينينينينية وبعنينينينيخ الكبنينينينينيارالنينينينيدعم والسنينينينيالح منينينينينين  أقنينينينيدم  علينينينينيه كضنينينينينيرورة حنينينيني   صنينينينيل علنينينينينيى

والبينينينينينينينينينينينيانوين الطنطنينينينينينينينينينينياوي عبنينينينينينينينينينينيد الفتنينينينينينينينينينينياح أبنينينينينينينينينينينيو غنينينينينينينينينينينيدة وكنينينينينينينينينينينيان آخنينينينينينينينينينينيرون وعلنينينينينينينينينينينيى رأسنينينينينينينينينينينيهم عنينينينينينينينينينينيدنان سنينينينينينينينينينينيعد النينينينينينينينينينينيدين و وعلنينينينينينينينينينينيى رأسنينينينينينينينينينينيهم 
خينينينينينينينيار علمنينينينينينينياء األمنينينينينينينية ومنينينينينينينينهم عشنينينينينينينيرون منينينينينينينين علمنينينينينينينياء اجلبهنينينينينينينية  ةلقناعنينينينينينينياهتم بشنينينينينينينيرعيته بعنينينينينينينيد استشنينينينينينينيار  هوهوينينينينينينينيدي...يقولون أهننينينينينينينيم فعلنينينينينينينيو 

اإلسنينينينينينيالمية، وأننينينينينينيه اسنينينينينينيتفتوا علمنينينينينينياء التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  مثنينينينينينيل حممنينينينينينيد قطنينينينينيني ، حممنينينينينينيد الغنينينينينينيزا  وغنينينينينينيريهم كثنينينينينينيري وحصنينينينينينيلوا علنينينينينينيى فتنينينينينينيوى مفنينينينينينيب 
 الديار املقدسة عبد العزيز بن باز...وغريه...

  إلرضنينينينياء أمريكنينينينيا والغنينينينيرب لطنينينينيرح اإلسنينينينيالميني ضنينينينيمن قالنينينيني  وطنينينيني  مقبنينينينيول كبنينينينيديل حنينينيني  ذهنينينيني  بعضنينينينيهم للقنينينينيول بنينينينيأن هنينينينيذا احللنينينيني
 عن نظام األسد )وال حول وال قوة إال باهلل(.

 (91الوثيقــة )

ننينينينينينينيص بننينينينينينينيود التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  النينينينينينينيذي أبرمتنينينينينينينيه قينينينينينينينيادة اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني منينينينينينينيع األحنينينينينينينيزاب املرتنينينينينينينيدة كمنينينينينينينيا جنينينينينينينياء يف وثيقنينينينينينينية ميثنينينينينينينياق 
 التىال  الوط  لتىرير سوريا. 

 تزاما هبا فقد اتفق أطرام التىال  على املبادئ التالية:وال



  

العمنينينينينينينينيل اجلنينينينينينينينياد النينينينينينينينيداوب إلسنينينينينينينينيقال النظنينينينينينينينيام احلنينينينينينينينيا . باعتمنينينينينينينينياد كافنينينينينينينينية الوسنينينينينينينينيائل : السياسنينينينينينينينيية، واإلعالمينينينينينينينينية، واجلماهريينينينينينينينينية،  - 7
 والعسكرية، لتىقيق هذا اهلدم: وعلى رأس هذه الوسائل: الكفاح الشع  املسلح.

 يف هذا لنظام، عن جرائمهم الب ارتكبوها يف حق الشع  والوطن.حماكمة كبار املسؤولني  - 2
تنينينينينيألي  حكومنينينينينية مؤقتنينينينينية تقنينينينينيوم فنينينينينيور إسنينينينينيقال النظنينينينينيام احلنينينينينيا  وتعمنينينينينيل بأسنينينينينيرع وقنينينينيني  ألكنينينينينين لإلشنينينينينيرام علنينينينينيى انتخنينينينينياب بلنينينينينيس  - 3

 وبغر  وضع دستور للبالد. تأسيسي،
لتقننينينينينينيني، باعتبارهنينينينينينيا تراثنينينينينينيا حضنينينينينينياريا وفقهينينينينينينيا اإلسنينينينينينيالم دينينينينينينين الدولنينينينينينية والشنينينينينينيريعة اإلسنينينينينينيالمية هنينينينينينيي املصنينينينينينيدر األسنينينينينينياس للتشنينينينينينيريع وا - 4

للعنينينينينيرب واملسنينينينينيلمني كافنينينينينية، بنينينينينيل ولإلنسنينينينينيانية مجعنينينينينياء ال مينينينينينيس تطبيقهنينينينينيا حقنينينينينيوق غنينينينينيري املسنينينينينيلمني. يف عقينينينينينيدهتم وأداء شنينينينينيعائرهم وتطبينينينينينيق 
 قوانينهم ا اصة هبم بكل حرية وأمان.

 ضمان احلريات العامة جلميع املواطنني يف سورية ويف مقدمة ذل : - 5
 قاد، والتعبري، واالجتماع، وتألي  األحزاب السياسية.حرية االعت

إعنينينينينينينينيادة بننينينينينينينينياء اجلشنينينينينينينينيي العنينينينينينينينيريب السنينينينينينينينيوري وسنينينينينينينينيائر مؤسسنينينينينينينينيات الدولنينينينينينينينية علنينينينينينينينيى أسنينينينينينينينياس اإلخنينينينينينينينيالإل والكفنينينينينينينينياءة ومبنينينينينينينينيدأ تكنينينينينينينينيافؤ  - 1
 الفرإل، مبا يعيد وجيف  الوحدة الوطنية يف سورية، ضمانا لدورها الرائد يف املنطقة.

بكنينينينينينينيل -تنينينينينينينيدهورة، وإعنينينينينينينيادة بننينينينينينينياء االقتصنينينينينينينياد السنينينينينينينيوري، علنينينينينينينيى أسنينينينينينينيس متيننينينينينينينية، ومبنينينينينينينيا ينهنينينينينينينيي معاجلنينينينينينينية األوضنينينينينينينياع االقتصنينينينينينينيادية امل - 1
 حالة االستغالل والسل  والنه  والرشاوى، ودعوة ا ربات والطاقات املهاجرة، لتساهم يف إعادة بناء البالد. -حزم
تعزينينينينينينينينينيز هنينينينينينينينينيذه إنقنينينينينينينينينياذ العمنينينينينينينينينيال والفالحنينينينينينينينينيني، والفانينينينينينينينينيات الكادحنينينينينينينينينية، منينينينينينينينينين عبنينينينينينينينينيث النظنينينينينينينينينيام يف مكتسنينينينينينينينينيباهتم، والعمنينينينينينينينينيل علنينينينينينينينينيى  -9

 املكتسبات، الب حققوها يف نضاهلم الطويل، منذ فجر االستقالل.
إعنينينينينينينينيادة النظنينينينينينينينير يف املننينينينينينينينياهج الدراسنينينينينينينينيية، واملعاهنينينينينينينينيد العلمينينينينينينينينية، ومجينينينينينينينينيع مؤسسنينينينينينينينيات الدولنينينينينينينينية، مبنينينينينينينينيا ينقنينينينينينينينيذها منينينينينينينينين حالنينينينينينينينية النينينينينينينينيرتدي  - 8

 الراهنة، ويؤهل البالد لالضطالع مبسؤولياهتا كاملة.
 واملتضررين، واملصابني يف مرحلة الصراع ضد النظام ا ائن.التعويخ الكامل لذوي الشهداء،  - 71
اإلمينينينينينينيان املطلنينينينينينيق بتىرينينينينينينير فلسنينينينينينيطني، منينينينينينين االغتصنينينينينينياب الصنينينينينينيهيوين، واهليمننينينينينينية االمربيالينينينينينينية، واعتمنينينينينينياد كافنينينينينينية الوسنينينينينينيائل النينينينينينيب ال  - 77

 جل التىرير.تفرل باحلق العريب واإلسالمي فيها والسعي لتعباة كل الطاقات: البشرية والعسكرية والسياسية، من أ
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ي للعروبنينينينينينية، وأن املسنينينينينينيلمني هنينينينينينيم سنينينينينينيند قنينينينينينيوي للعنينينينينينيرب، وروافنينينينينينيد أالعنينينينينينيامل أمجنينينينينينيع، باعتبنينينينينينيار أن اإلسنينينينينينيالم: هنينينينينينيو عمنينينينينينيق اسنينينينينينيرتاتيجي ومبنينينينينينيد
 أساسية للشع  العريب.



  

وااللتنينينينينينينيزام مببنينينينينينينيادئ حركنينينينينينينية عنينينينينينينيدم االحنينينينينينينينياز،  ،عنينينينينينينيدم التنينينينينينينيورل يف الصنينينينينينينيراعات الدولينينينينينينينية وعنينينينينينينيدم االحنينينينينينينينياز إىل الكتنينينينينينينيل الدولينينينينينينينية - 71
 ستقلة.واعتماد سياسة خارجية م

إن سنينينينينينينيورية، النينينينينينينيب كنينينينينينينيان أول بلنينينينينينينيد حقنينينينينينينيق االسنينينينينينينيتقالل التنينينينينينينيام، يف العنينينينينينينيامل العنينينينينينينيريب، جلنينينينينينينيديرة بنينينينينينينيأن تتجنينينينينينينياوز مأسنينينينينينينياهتا، وأن األطنينينينينينينيرام 
املشنينينينينينينياركة يف هنينينينينينينيذا التىنينينينينينينيال ، لنينينينينينينيتطمح أن يكنينينينينينينيون هنينينينينينينيذا امليثنينينينينينينياق، حمنينينينينينينيورا للىركنينينينينينينية احلالينينينينينينينية، وإطنينينينينينينياراً للمسنينينينينينينيتقبل الدسنينينينينينينيتوري والعملنينينينينينينيي 

ا، لتأمنينينينينينيل أن تكنينينينينينيون اجلمهورينينينينينينية القادمنينينينينينية يف سنينينينينينيوريا، معقنينينينينينيد األمنينينينينينيل، وحمنينينينينيني  الرجنينينينينينياء، للسياسنينينينينينية السنينينينينينيورية، وأن هنينينينينينيذه األطنينينينينينيرام كلهنينينينينيني
 على املستويني العريب واإلسالمي.

وقنينينينينيد حرصنينينينيني  أطنينينينينيرام هنينينينينيذا التىنينينينينيال ، علنينينينينيى أن جيتمنينينينينيع يف سنينينينينيريها: األصنينينينينيالة منينينينينيع املعاصنينينينينيرة، واألخنينينينينيالق منينينينينيع التقنينينينينيدم، والعدالنينينينينية 
فإهننينينينينينيا تناشنينينينينينيد شنينينينينينيعوب العنينينينينينيامل وقادتنينينينينينيه دعمهنينينينينينيا يف كفاحهنينينينينينيا  ،نصنينينينينينيرمنينينينينينيع إطنينينينينينيالق الطاقنينينينينينيات وهنينينينينينيي إذ تسنينينينينينيتلهم اهلل التوفينينينينينينيق وتسنينينينينينيأله ال

 العادل، إلنقاذ سورية من املأساة الب تعانيها...قأُذن للذين يقاتلون بأهنم  لموا وإن اهلل على نصرهم لقدير 
 هني7412مجادى األوىل  75دمشق 
 م7892/آذار 77املوافق 

مجاعنينينينينية سنينينينينيرور( وغريهنينينينينيا منينينينينين الكتنينينينينيل -)مجاعنينينينينية دمشنينينينينيق العطنينينينينيار :  ركنينينينيني  الطليعنينينينينية واجلماعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية األخنينينينينيرىأحلللللم  شللللل 
اإلسنينينينينيالمية املعنينينينينينية وغنينينينينيري املعنينينينينينية، ونشنينينينينيرت مانينينينينيات الصنينينينينيفىات النينينينينيب  نينينينينيرم مثنينينينينيل هنينينينينيذا احللنينينينيني ، وال سنينينينينييما قضنينينينينيية الوعنينينينينيد باملشنينينينينياركة يف 
منينينينينينيا احلكنينينينينينيم بعنينينينينينيد سنينينينينينيقول النصنينينينينينيريي يف حكومنينينينينينية أحنينينينينينيزاب تضنينينينينينيم اإلسنينينينينينيالميني واملرتنينينينينينيدين وكنينينينينينيان هنينينينينينيذا أسنينينينينينيوأ منينينينينينيا اتفنينينينينينيق علينينينينينينيه احللفنينينينينينياء ك

وعنينينينياملني آخنينينينيرين،  نينينينيرم  -ناصنينينينير النينينينيدين األلبنينينينياين -حممنينينينيد قطنينينيني -نشنينينينيرت الطليعنينينينية ننينينينيص فتنينينينياوى صنينينينيوتية لكنينينينيل منينينينين عبنينينينيد العزينينينينيز بنينينينين بنينينينياز
وال جتينينينينينينينينيز هنينينينينينينينيذا احللنينينينينينينيني  ال مصنينينينينينينينيلىة وال شنينينينينينينينيرعا وال سياسنينينينينينينينية، وكنينينينينينينينيان منينينينينينينينين املؤسنينينينينينينيني  املفجنينينينينينينينيع...أن الشنينينينينينينينييا ابنينينينينينينينين بنينينينينينينينياز روى طريقنينينينينينينينية 

تنينينينينينياب منينينينينينين طروحاتنينينينينينيه الكنينينينينينيافرة وعنينينينينينياد للقبنينينينينينيول حبكنينينينينينيم اإلسنينينينينينيالم  اسنينينينينينيتفتاء اإلخنينينينينينيوان لنينينينينينيه حينينينينينينيث سنينينينينينيألوه عنينينينينينين جنينينينينينيواز التىنينينينينينيال  منينينينينينيع منينينينينينين
 أمنينينينينينيا أن يكنينينينينينيون التىنينينينينينيال  بنينينينينينيني املرتنينينينينينيدين ؟ )ال إلنينينينينينيه إال اهلل( وثنينينينينينيىّن !والتنينينينينينيزام الشنينينينينينيرع، فأجابنينينينينينيه أن أصنينينينينينيبح مسنينينينينينيلما وال شنينينينينينيذ يف حلفنينينينينينيه 

 الكفرة واملسلمني فال..

 (99الوثيقــة )

 31/3/7413ط  يف اجلمعة نشرهتا الطليعة حول التىال  الو  بنص بعخ الفتاوى الشرعية ال
 م74/7/7893

 ف وه الشجخ  بم اهلل      ز
 : احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال ن  بعده.ال ؤا 

مساحنينينينينية الشنينينينينييا عبنينينينينيد العزينينينينينيز بنينينينينين بنينينينينياز: زعنينينينينيم بعنينينينينيخ الننينينينينياس وأشنينينينينياعوا أنكنينينينينيم أفتيتمنينينينينيوهم جبنينينينينيواز التىنينينينينيال  منينينينينيع الكفنينينينينيار منينينينينين وطنينينينينينيني 
جينينينينينيوز التعنينينينينياون معهنينينينينيم أو التىنينينينينيال  إلسنينينينينيقال طاغينينينينينية، ومنينينينينين خ إقامنينينينينية دولنينينينينية دينهنينينينينيا اإلسنينينينينيالم  وعنينينينينيروبيني وقنينينينينيوميني واشنينينينينيرتاكيني...فهل

 وتقوم على حرية االعتقاد، وحرية األحزاب السياسية ؟
 : احلمد هلل وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وعلى آله وأصىاله ومن اهتدى هبداه .اإلج  ة

رة سنينينينيواء كنينينينيانوا منينينينين العنينينينيرب أو كنينينينيانوا منينينينين العجنينينينيم بنينينينيل النينينينيذي صنينينينيدر أمنينينينيا بعنينينينيد فلنينينينيم يصنينينينيدر منينينيني  فتنينينينيوى يف جنينينينيواز التىنينينينيال  منينينينيع كفنينينيني
منينينيني  هنينينينينيو أننينينينيه ال جينينينينينيوز التىنينينينيال  منينينينينيع أي كافر..وإ نينينينيا سنينينينينيال  عمنينينينين أراد أن يرجنينينينينيع عمنينينينيا هنينينينينيو علينينينينيه منينينينينين النىنينينينيل الكنينينينينيافرة، وأن يتنينينينينيوب 



  

تنينينينياب منينينينين  منهنينينينيا وأن يتعنينينينياون منينينينيع املسنينينينيلمني يف جهنينينينياد فانينينينية منينينينين الكفنينينينيرة، ثبنينينينيوت لنينينينيه ألن التائنينينيني  منينينينين النينينينيذن  كمنينينينيا ال ذننينينيني  لنينينينيه، منينينينين 
أمنينينينينيا أن يتىنينينينينيال  منينينينينيع  …ه وأحنينينينيني  أن جياهنينينينينيد منينينينينيع إخواننينينينينيه املسنينينينينيلمني جهنينينينينياداً شنينينينينيرعيا فنينينينينيال بنينينينينيأس، التوبنينينينينية جتنينينينيني  منينينينينيا قبلهنينينينينيا ككفنينينينينيره وشنينينينينير 

كنينينينينيافر شنينينينينييويع أو يهنينينينينيودي أو نصنينينينينيراين أو أي كنينينينينيافر فنينينينينيال جينينينينينيوز التعنينينينينياون منينينينينيع هنينينينينيؤالء والتىنينينينينيال  معهنينينينينيم، ألننينينينينيه ثبنينينينيني  عنينينينينين الننينينينيني  علينينينينينيه 
رجنينينينينيل فقنينينينينيال: ينينينينينيا رسنينينينينيول اهلل أرينينينينينيد أقاتنينينينينيل معنينينينيني . قنينينينينيال: أسنينينينينيلم  ؟ قنينينينينيال: ال. قنينينينينيال  الصنينينينينيالة والسنينينينينيالم أننينينينينيه أتنينينينينيى إلينينينينينيه يف غنينينينينيزوة بنينينينينيدر

 ارجع فلن أستعني مبشرك.
بنينينينينيني الننينينينيني  صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم أننينينينينيه ال يسنينينينينيتعني باملشنينينينينيركني يف قتنينينينينيال قنينينينينيريش. فهكنينينينينيذا ال يسنينينينينيتعان باملشنينينينينيركني والكفنينينينينيار يف قتنينينينينيال 

اإلسنينينينينيالم ولنينينينينيو كنينينينينيان فنينينينينييهم معاصنينينينينيي، أمنينينينينيا الكفنينينينينيرة فنينينينينيال يسنينينينينيتعان أي طائفنينينينينية ألهننينينينينيم ال يؤمننينينينينيون إ نينينينينيا يسنينينينينيتعان بأهنينينينينيل اإلمينينينينينيان واهلنينينينينيدى و 
هبنينينينينينيم وال يتىنينينينينينيال  معهنينينينينينيم يف جهنينينينينينياد أي شنينينينينينيخص كنينينينينينيان أو جهنينينينينينية كاننينينينينيني  أو أي طائفنينينينينينية كاننينينينينيني  ألن الكنينينينينينيافر مهمنينينينينينيا كنينينينينينيان ال ينينينينينينيؤمن 
سنينينينينينينيواء كنينينينينينينيان يهودينينينينينينينيا أو نصنينينينينينينيرانيا أو شنينينينينينينييوعيا أو إباحينينينينينينينيا أو غنينينينينينينيري ذلنينينينينينيني ، وألن الرسنينينينينينينيول صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينيه وسنينينينينينينيلم بنينينينينينينيني لننينينينينينينيا أننينينينينينينيه ال 

ان بأهنينينينينيل الشنينينينينيرك يف قتنينينينينيال الكفنينينينينيرة ألهننينينينينيم إخنينينينينيواهنم ال يؤمننينينينينيون قنينينينينيال اهلل تعاىل:قينينينينينيا أيهنينينينينيا النينينينينيذين آمننينينينينيوا ال تتخنينينينينيذوا بطاننينينينينية منينينينينين ييسنينينينينيتع
دونكنينينينيم ال ينينينينيألونكم خبنينينينياال، ودوا منينينينيا عننينينينيتم، قنينينينيد بنينينينيدت البغضنينينينياء منينينينين أفنينينينيواههم ومنينينينيا ضفنينينينيي صنينينينيدورهم أكنينينينيرب ، قنينينينيد بيننينينينيا لكنينينينيم اآلينينينينيات 

حيبنينينينينيونكم، وتؤمننينينينينيون بالكتنينينينينياب كلنينينينينيه وإذا لقنينينينينيوكم قنينينينينيالوا آمننينينينينيا وإذا خلنينينينينيوا عضنينينينينيوا علنينينينينييكم إن كننينينينينيتم تعقلنينينينينيون. هنينينينينيا أننينينينينيتم أوالء  بنينينينينيوهنم وال 
 األنامل من الغي ، قل موتوا بغيظكم إن اهلل عليم بذات الصدور .

بنينينينيني سنينينينينيبىانه أننينينينينيه ال جينينينينيوز لننينينينينيا أن نتخنينينينينيذ بطاننينينينية منينينينينين الكفنينينينينيرة ألهننينينينينيم ينينينينيودون عنتننينينينينيا ومشنينينينينيقتنا وضنينينينيرنا، وال ينينينينينيألون خبنينينينينياال أي ضريبنينينينينيا 
دا، فهنينينينينيذا وجنينينينيني  احلنينينينينيذر منينينينينينهم وال يسنينينينينيتعان إال بأهنينينينينيل اإلسنينينينينيالم وال يتىنينينينينيال  إال منينينينينيع أهنينينينينيل اإلسنينينينينيالم ال منينينينينيع الكفنينينينينيرة وتنينينينينيدمريا وإفسنينينينينيا

فينينينينينينيه رضنينينينينينياه وأن جيمنينينينينينيع كلمنينينينينينيتهم علنينينينينينيى احلنينينينينينيق وأن يصنينينينينينيلح قنينينينينينيادة  اللانينينينينينيام، وأسنينينينينينيأل اهلل أن يصنينينينينينيلح أحنينينينينينيوال املسنينينينينينيلمني وأن ينينينينينينيوفقهم ملنينينينينينيا
اهلنينينينينيوى والشنينينينينييطان، وصنينينينينيلى اهلل علنينينينينيى نبيننينينينينيا حممنينينينينيد وعلنينينينينيى آلنينينينينيه  املسنينينينينيلمني أينمنينينينينيا كنينينينينيانوا وأن ينينينينينيردهم للصنينينينينيواب وأن يعينينينينينيذهم منينينينينين طاعنينينينينية

 وأصىابه.
 فتوى الشيا ناصر الدين األلباين

: فضنينينينينينينييلة ناصنينينينينينينير النينينينينينينيدين األلبنينينينينينينياين: مسعنينينينينينينيتم مننينينينينينينيذ منينينينينينينيدة عنينينينينينينين قينينينينينينينيام  نينينينينينينيال  وطنينينينينينيني  بنينينينينينينيني اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني والبعثينينينينينينينيني ال للللللللؤا 
رية، منينينينينيا حكنينينينينيم اإلسنينينينينيالم يف هنينينينينيذا األمنينينينينير ؟ نوجنينينينينيو أن واالشنينينينينيرتاكيني والناصنينينينينيريني، يف إطنينينينينيار منينينينينيا مسنينينينينيي بالتىنينينينينيال  النينينينينيوط  لتىرينينينينينير سنينينينينيو 

 تبينوا لنا ذل ، جزاكم اهلل خريا..
 : الذي أعتقده بعد محد اهلل والصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.اإلج  لة

علينينينينيه  أن هنينينينيذا التىنينينينيال  ال شنينينينيبيه لنينينينيه يف اإلسنينينينيالم، ومل يقنينينينيع مثلنينينينيه ال فيمنينينينيا بعنينينينيد الرسنينينينيول علينينينينيه الصنينينينيالة والسنينينينيالم فضنينينينيال عنينينينين زمننينينينيه
 الصالة والسالم وذل  لسببني اثنني:

: إننينينينينينينينينيه  نينينينينينينينينيال  منينينينينينينينينين مجاعنينينينينينينينينية ال ميثلنينينينينينينينينيون إال أنفسنينينينينينينينينيهم، ال ميثلنينينينينينينينينيون املسنينينينينينينينينيلمني، وال يكنينينينينينينينينيون أي  نينينينينينينينينيال  إذا كنينينينينينينينينيان التىنينينينينينينينينيال  أ ال
 هم وليس بالرغم عنهم.ر مشروعا إال من حاكم مسلم نص  على املسلمني باختيا

احل اإلسنينينينينينينيالم ذلنينينينينينيني  ألن املتىنينينينينينينيال   معنينينينينينينيه قنينينينينينينيوي يف عنينينينينينينيدده ويف : أن يف هنينينينينينينيذا التىنينينينينينينيال  أمنينينينينينينيورا واضنينينينينينينيىة ليسنينينينينينيني  منينينينينينينين صنينينينينينينيث  جللللللل 
سنينينينيالحه، أمنينينينيا املتىنينينينياِل  فهنينينينيو ضنينينينيعي  فسنينينينيتكون النتيجنينينينية أن يتغلنينينيني  ولنينينينيو بعنينينينيد زمنينينينين يسنينينينيري هنينينينيذا القنينينينيوي علنينينينيى الضنينينينيعي  وتضنينينينيمىل 



  

شخصنينينينينينينيية الضنينينينينينينيعي  ويكنينينينينينينيون احلكنينينينينينينيم كمنينينينينينينيا هنينينينينينينيو القنينينينينينينيائم اآلن بغنينينينينينينيري منينينينينينينيا أننينينينينينينيزل اهلل، فهنينينينينينينيذا التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيذي وقنينينينينينينيع بينهمنينينينينينينيا أي بنينينينينينينيني 
 هو حرب على ورق كما يقال. الفريقني

ويظهنينينينينير ألنينينينينيا نشنينينينينيروه يف كتنينينينينياهبم التىنينينينينيال  السياسنينينينينيي بنينينينينيأن الغنينينينينير  هنينينينينيو حماربنينينينينية جنينينينينينس معنينينينينيني منينينينينين غنينينينينيري املسنينينينينيلمني ولنينينينينييس املقصنينينينينيود 
مننينينينينينيه حماربنينينينينينية كنينينينينينيل منينينينينينين يعنينينينينينيادي املسنينينينينينيلمني، ذلنينينينينيني  ألهننينينينينينيم ختمنينينينينينيوا الرسنينينينينينيالة مبقاتلنينينينينينية النصنينينينينينيرييني وهنينينينينينيم طائفنينينينينينية منينينينينينين البعثينينينينينينيني النينينينينينيذين هنينينينينينيم 

قيقنينينينينينية  نينينينينينيالفوا منينينينينينيع عنينينينينينيدوهم، ولكنينينينينينين هنينينينينينيذا العنينينينينينيدو كنينينينينينيان فيمنينينينينينيا يبنينينينينينيدو عنينينينينينيذب اللسنينينينينينيان وتظنينينينينينياهر باإلمينينينينينينيان  نينينينينينيالفوا معهنينينينينينيم، فهنينينينينينيم يف احل
واستسنينينينينينيلم هنينينينينينينيؤالء ملثنينينينينينيل هنينينينينينينيذا الظنينينينينينين، وكنينينينينينينيان بلغنينينينينيني  أهننينينينينينينيم نشنينينينينينيروا منينينينينينينيدحا للبعنينينينينينيث العراقنينينينينينينيي، ومعلنينينينينينيوم عننينينينينينينيد مجينينينينينينيع املثقفنينينينينينينيني املتتبعنينينينينينينيني 

عنينينينينيث السنينينينينيوري لنينينينينيذل  يصنينينينينيدق يف هنينينينينيؤالء املثنينينينينيل وادث النينينينينيب تقنينينينينيع يف األر  اإلسنينينينينيالمية الينينينينينيوم، أن البعنينينينينيث العراقنينينينينيي هنينينينينيو ولينينينينينيد البىنينينينينيلل
 السوري لكنا    املطر وصرنا    املزرابل.

 خنيالصنية القول: أن هذا التىال  ال حمل هل من اإلعراب يف اإلسالم واحلمد هلل رب العاملني.
 ف وه ا    ذ فحمم سطب.

 مية مع أنظمة الكفر وأحزابه..؟السنيؤال: األستاذ حممد قط ، ما حكم اإلسالم يف التقاء بعخ اجلماعات اإلسال
فينينينينينيه غنينينينينيري جنينينينينيائز شنينينينينيرعاً وغنينينينينيري جنينينينينيائز سياسنينينينينية،  ياإلجابنينينينينية: التقنينينينينياء بعنينينينينيخ اجلماعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية منينينينينيع أنظمنينينينينية الكفنينينينينير وأحزابنينينينينيه رأينينينينيني

 ومهما قيل من مربرات فهي ال تربر.
لشنينينينينينينيرعية لتربينينينينينينينير كمنينينينينينينيا نشنينينينينينينيرت مجاعنينينينينينينية سنينينينينينينيرور كتابنينينينينينينيا جامعنينينينينينينيا لتنينينينينينينياريا التىالفنينينينينينينيات واملتىنينينينينينينيالفني وتفنينينينينينينينيدا السنينينينينينينيتنباطات اإلخنينينينينينينيوان ا

 احلل  بطريقة علمية حمققة، يف حنو ماب صفىة )نشروه سراً على نطاق ضيق خشية الصدام مع اإلخوان(.
 كما نشرت مجاعة العطار كتابا مشاهبا أصغر حجما ينىو نفس املنىى...باسم مؤلفه )باهد عبد احلق(.

ة مصنينينينينينينينيداقيتها وشنينينينينينينينيرعية إقنينينينينينينينيدامها علنينينينينينينينيى التىنينينينينينينينيال ، : اتسنينينينينينينينيع ا نينينينينينينينيرق علنينينينينينينينيى الراقنينينينينينينينيع، وفقنينينينينينينينيدت القينينينينينينينينيادة اإلخوانينينينينينينينينيال لللللللل     شلللللللل 
وأصنينينينينينينينيبى  عقنينينينينينينينيدة التىنينينينينينينينيال  سنينينينينينينينيببا يضنينينينينينينينيام إىل تنينينينينينينينيذمر القواعنينينينينينينينيد وينينينينينينينينيدفعها إىل هجنينينينينينينينيران اجلماعنينينينينينينينية واالنسنينينينينينينينيىاب منهنينينينينينينينيا، وهكنينينينينينينينيذا 
فقنينينينينينيدت القينينينينينينيادة أبناءهنينينينينينيا وقواعنينينينينينيدها لتسنينينينينينيتبدهلم حبلفنينينينينينياء خوننينينينينينية كميشنينينينينينييل عفلنينينينينينيق، وأكنينينينينينيرم احلنينينينينينيوراين، وأمنينينينينينيني احلنينينينينينياف  ومحنينينينينينيود الشنينينينينينيويف 

 ..وغريهم ألن ولغوا يف دماء إخواننا وحاربوا ديننا قبل سنوات فق  وسبىان اهلل...وشبلي العيسمي.
لقنينينينينينيد فشنينينينينينيل  القينينينينينينيادة يف تربينينينينينينير احللنينينينينيني  واملنينينينينينيؤامرة منينينينينينيع الوقنينينينينيني ، وملنينينينينينيا سنينينينينينيال املراقنينينينينيني  العنينينينينينيام حسنينينينينينين اهلوينينينينينينيدي عنينينينينينين مييننينينينينينيه الكنينينينينينياذب 

م أن ال  نينينينينينيال  ومل يكنينينينينينين، وإ نينينينينينيا بعنينينينينيدم وجنينينينينينيود  نينينينينينيال  قبنينينينينيل قيامنينينينينينيه بفنينينينينينيرتة قصنينينينينيرية، قنينينينينينيال أننينينينينينيا مل أكنينينينينينيذب علنينينينينييكم وإ نينينينينينيا أقسنينينينينينيم  لكنينينينيني
 )سبىان اهلل(. !وقع فيما بعد، ومل يكن موقعا وإ ا كان حبثه جاريا وهذا أمر آخر ال ننكره ؟ 

وهكنينينينينيذا كمنينينينينيا فشنينينينينيل  القينينينينينيادة يف إلبنينينينينياس فشنينينينينيلها ودمنينينينينيار محنينينينينياة للطليعنينينينينية فشنينينينينيل  يف تربينينينينينير احللنينينينيني  الكارثنينينينينية النينينينينيذي بيعنينينينيني  مبوجبنينينينينيه 
 عراقي وأضرابه من املرتدين بأخبس األمثان.اهلوية اإلسالمية للثورة إىل البعث ال

 هتدئة القاعدة والسيطرة عليها: - 3
سنينينينينينينيقول محنينينينينينينياة، انتشنينينينينينينيرت البلبلنينينينينينينية يف صنينينينينينينينيفوم  -التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  -حنينينينينينينيل احلمنينينينينينينيالت-مباشنينينينينينينيرة وبعنينينينينينينيد إعنينينينينينينيالن سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين 

جنينينينينيأة انقلبنينينينيني   اجملتمعنينينينينيني يف املعسنينينينينيكر والنينينينينيذين كنينينينينيان عنينينينينيددهم أكثنينينينينير منينينينينين ألنينينينيني  ومخسنينينينينيمائة شنينينينينيخص قنينينينينيدموا منينينينينين كنينينينينيل أحننينينينينياء األر ، وف
كنينينينينينينينيل مظنينينينينينينينياهر احلمنينينينينينينينياس واالننينينينينينينينيدفاع والفدائينينينينينينينينية والطاعنينينينينينينينية عننينينينينينينينيادا وجفنينينينينينينينياء وسنينينينينينينينيوء خلنينينينينينينينيق وعصنينينينينينينينيبية عجيبنينينينينينينينية لنينينينينينينينيدى الغالبينينينينينينينينية، وذاقنينينينينينينيني  
القينينينينينيادات العسنينينينينيكرية األمنينينينينيرّين يف ضنينينينينيب  الشنينينينينيباب ومحلهنينينينينيم علنينينينينيى قنينينينينيرار إعنينينينينيادة السنينينينينيالح إىل املخنينينينينيازن وتنظيفنينينينينيه وضزيننينينينينيه، وبعنينينينينيد قلينينينينينيل 



  

ىل منينينينينينيواطن إقنينينينينينيامتهم السنينينينينينيابقة يف السنينينينينينيعودية، ا لنينينينينينييج، أوربنينينينينينيا، األردن.. حنينينينينينياملني منينينينينينين الوقنينينينينيني  عنينينينينينياد أكثنينينينينينير منينينينينينين ألنينينينينيني  ومانينينينينينيب باهنينينينينينيد إ
معهنينينينينينينيم تلنينينينينينيني  الصنينينينينينينيورة املزرينينينينينينينية النينينينينينينيب رأوا ، وذلنينينينينينيني  السنينينينينينينيخ  العنينينينينينينيارم، وقنينينينينينينيد أسنينينينينينينيق  يف أينينينينينينينيديهم وأحبطنينينينينينينيوا واهننينينينينينينيار منينينينينينينيثلهم األعلنينينينينينينيى يف 

النفسنينينينيي حنينينيني  شنينينيني  بعضنينينينيهم  أولانينينيني  الشنينينينييوم والقنينينينيادة النينينينيذين طاملنينينينيا كنينينينيانوا مقدسنينينينيني لنينينينيديهم ووقنينينينيع معظنينينينيم الشنينينينيباب فريسنينينينية اإلحبنينينينيال
 !يف ا   والطرح واجلهاد نفسه

أمنينينينيا الثالمثائنينينينية البنينينينياقون منينينينين القنينينينيدماء، والنينينينيذين كنينينينيانوا رهنينينينين الربنينينينيال، والنينينينيذين وقنينينينيع علنينينينييهم منينينينيرة أخنينينينيرى مهمنينينينية  منينينينيل تبعنينينينيات النفنينينينيري  
احلنينينينينينيديث  فقنينينينينينيد وقعنينينينينينيوا فريسنينينينينينية اإلعينينينينينينياء النفسنينينينينينيي، وكننينينينينيني  تنينينينينينيرى الشنينينينينينيراذم والنينينينينينيره  منينينينينينينهم هننينينينينينيا وهننينينينينينياك يف أرجنينينينينينياء املعسنينينينينينيكر يتبنينينينينينيادلون

ويسنينينينينيمرون علنينينينينيى الشنينينينينياي املعنينينينينيد علنينينينينيى حطنينينينيني  صنينينينينيناديق النينينينينيذخرية يف لينينينينينيا  ربينينينينينيع بغنينينينينيداد الرائعنينينينينية.. يتبنينينينينيادلون احلنينينينينيديث وال أكثنينينينينير منينينينينين 
 االهتامات والس  والشتم واللعن والتذمر.

وهكنينينينينينيذا اتسنينينينينينيع  اهلنينينينينينيوة بنينينينينينيني  خ انتقلنينينينينيني  إلنينينينينينييهم أنفسنينينينينينيهم عنينينينينينيدوى مغنينينينينينيادرة املعسنينينينينينيكر والعنينينينينينيراق واألردن والبىنينينينينينيث عنينينينينينين مسنينينينينينيتقبلهم
ادة وبنينينينيني القاعنينينينيدة النينينينيب بنينينينيدأت البىنينينينيث عنينينينين الفنينينينيرار بعينينينينيدا عنينينينين هنينينينيذه األجنينينينيواء، وعبثنينينينيا حنينينينياول القنينينينيادة عنينينينيرب اجتماعنينينينياهتم املتعنينينينيددة القينينينيني

هتدئنينينينينية األوضنينينينينياع وفقنينينينينيدت تلنينينينيني  األحادينينينينينيث املزداننينينينينية باآلينينينينينينيات واألحادينينينينينيث تأثريهنينينينينيا، لطاملنينينينينيا اسنينينينينيتعربت دمنينينينينيوع الشنينينينينيباب، ألن راويهنينينينينينيا 
 وأصبى  مثل تل  الدروس وا ط  مثار هزء وسخرية.هذه املرة كذاب يف نظر السامعني أو أكثرهم 

وبنينينينينينينيدأت مجنينينينينينينيوع الشنينينينينينينيباب تتجنينينينينينينيه إىل أعماهلنينينينينينينيا يف بغنينينينينينينيداد واملوصنينينينينينينيل أو عمنينينينينينينيان بانتظنينينينينينينيار ا نينينينينينينيروج، وأصنينينينينينينيبح الطلنينينينينينيني  العنينينينينينينيام جلملنينينينينينينية 
الشنينينينيباب هنينينينيو جنينينينيواز سنينينينيفر ألننينينينيوح منينينينين القينينينينيادة ميكنينينينينهم منينينينين السنينينينيفر بعينينينينيدا، ووثنينينينيائق شخصنينينينيية ودراسنينينينيية متكنينينينينهم منينينينين متابعنينينينية دراسنينينينيتهم 

الثالثنينينينينينية وهنينينينينينيي هتدئنينينينينينية  هلم النينينينينينيب عطلوهنينينينينينيا طيلنينينينينينية أكثنينينينينينير منينينينينينين عنينينينينينيامني ونصنينينينينيني  منينينينينينين الربنينينينينينيال، وهكنينينينينينيذا فشنينينينينينيل  القينينينينينينيادة يف املهمنينينينينينيةوأعمنينينينينينيا
القواعنينينينينينيد وضنينينينينينيبطها كمنينينينينينيا فشنينينينينينيل  يف إلبنينينينينينياس هتمنينينينينينية النينينينينينيدمار للطليعنينينينينينية، وفشنينينينينينيل  يف تربينينينينينينير التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  وأصنينينينينينيبح فشنينينينينينيلها تامنينينينينينيا، 

هشنينينينينينية حاقنينينينينينيدة علنينينينينينيى قيادهتنينينينينينيا عمومنينينينينينيا غنينينينينينيري واثقنينينينينينية هبنينينينينينيا ال  وهكنينينينينينيذا  ولنينينينينيني  اجلماعنينينينينينية إىل تنظنينينينينينييم هرمنينينينينينيي متآكنينينينينينيل يسنينينينينينيتند إىل قاعنينينينينينيدة
يربطهنينينينينيا هبنينينينينيا يف الغالنينينينيني  إال احلاجنينينينينية املتنوعنينينينينية، وكنينينينينيان هنينينينينيذا نتيجنينينينينية طبيعينينينينينية للوضنينينينينيوح النينينينينيذي كنينينينينيان جينينينينيني  أن يصنينينينينيار إلينينينينينيه، وقنينينينينيد حصنينينينينيل، 

  ال يعلنينينينينيم بنينينينينيه إال اهلل. وصنينينينينيدق تعنينينينينياىل: قمنينينينينيا كنينينينينيان هننينينينينيوالنينينينينيذي كنينينينينيان مثننينينينينيه دمنينينينينياء عشنينينينينيرات األلنينينينينيوم منينينينينين املسنينينينينيلمني وهتنينينينيني  وسنينينينينيل  و 
  ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه ح  مييز ا بيث من الطي  .اهلل

 حل القيادة وإعادة توزيع الحقائب

كنينينينينيان الطلنينينينيني  اجلمنينينينينياعي للكنينينينينيل بعنينينينينيد األزمنينينينينية مباشنينينينينيرة، اسنينينينينيتقالة القينينينينينيادة، وتشنينينينينيكيل حمكمنينينينينية وجلننينينينينية حماسنينينينينيبة وإصنينينينينيالحات جذرينينينينينية 
وملنينينينينينينينينيا كاننينينينينينينيني  معظنينينينينينينينينيم  املخلصنينينينينينينينيني يف اجلماعنينينينينينينينية.لتجنينينينينينينينياوز األزمنينينينينينينينينية ومتابعنينينينينينينينية اجلهنينينينينينينينياد، وكاننينينينينينينينيني  هنينينينينينينينيذه ننينينينينينينينيداءات معظنينينينينينينينينيم  يف اجلماعنينينينينينينينية

شخصنينينينينينييات اجلماعنينينينينينية التقليدينينينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينييوم واألعينينينينينينيان قنينينينينينيد حضنينينينينينيرت النفنينينينينينيري يف أواخنينينينينينيره وعلنينينينينينيى رأسنينينينينينيهم شنينينينينينييوم السنينينينينينيعودية وا لنينينينينينييج 
وثوابنينينيني  اجلماعنينينينية منينينينين أمثنينينينيال الشنينينينييا عبنينينينيد الفتنينينينياح أيب غنينينينيدة وزمنينينينيالاه منينينينين الشنينينينييوم، وبفعنينينينيل وجنينينينيود معظنينينينيم طاقنينينينية الشخصنينينينييات العنينينينيام 

شنينينينينيورى وبفعنينينينيل طلبنينينينينيات اجلمينينينينينيع حبنينينينيل القينينينينينيادة . تقنينينينينيرر أن  نينينينيل القينينينينينيادة وتعنينينينينياد انتخابنينينينيات بلنينينينينيس الشنينينينينيورى والقينينينينينيادة وأعضنينينينياء بلنينينينينيس ال
 لعام اجلديد.اواملراق  

وخنينينينينينيالل أكثنينينينينينير منينينينينينين شنينينينينينيهر منينينينينينير علنينينينينينيى حنينينينينينيل النفنينينينينينيري كنينينينينينيان معظنينينينينينيم الشنينينينينينيباب املنينينينينينيرابطني منينينينينينين باهنينينينينينيدي عمنينينينينينيان وبغنينينينينينيداد ال يزالنينينينينينيون يف 
أيب عمنينينينينينير الطينينينينينينيار رمحنينينينينينيه اهلل،  نينينينينينياول التشنينينينينينيبث هبنينينينينينيم لإلقنينينينينينيدام علنينينينينينيى عمنينينينينينيل منينينينينينيا ينقنينينينينينيذ املعسنينينينينينيكر والقينينينينينينيادة امليدانينينينينينينية العسنينينينينينيكرية بقينينينينينينيادة 

الوضنينينينينينيع، ورغبنينينينينينية يف إكمنينينينينينيال الشنينينينينينيول إىل هنايتنينينينينينيه انتظنينينينينينيرت الغالبينينينينينينية نتنينينينينينيائج االنتخابنينينينينينيات اجلدينينينينينينيدة، وحصنينينينينينيل ،نينينينينينيا  عسنينينينينينيري احتنينينينينينيد فينينينينينينيه 



  

ان أغنينينينينيرب منينينينينيا يف أجنينينينينيواء الصنينينينينيراع بنينينينينيني مراكنينينينينيز القنينينينينيوى والتىزبنينينينينيات املختلفنينينينينية داخنينينينينيل اجلماعنينينينينية بانتخنينينينينياب أعضنينينينينياء بلنينينينينيس الشنينينينينيورى، وكنينينينيني
االنتخابنينينينينيات، أن القينينينينينيادة اشنينينينينيرتط  احلصنينينينينيول علنينينينينيى حنينينينينيق التصنينينينينيوي  واالنتخنينينينينياب )قنينينينينيدم مخنينينينينيس سنينينينينينوات(، فقنينينينينيد كنينينينينيان معظنينينينينيم أولانينينينيني  

أو منينينينينينينيا بعنينينينينينينيد آذار  7818املنينينينينينينيرابطني منينينينينينينين حماهنينينينينينينيدي األحنينينينينينينيداث النينينينينينينيذين يعنينينينينينينيود معظمهنينينينينينينيم منينينينينينينين ناحينينينينينينينية االلتىنينينينينينينياق بنينينينينينينيا   إىل أواخنينينينينينينير 
باجلهنينينينينياد. وهكنينينينينيذا أصنينينينينيبح أولانينينينيني  اجملاهنينينينينيدون أو قسنينينينينيم مهنينينينينيم منينينينينينهم علنينينينينيى األقنينينينينيل ، حنينينينينيني التىنينينينينيق كثنينينينينيري منينينينينين الشنينينينينيباب املسنينينينينيلم 7891

قنينينينينيدم تنظيمنينينينينيي هلنينينينينيم! و نينينينيني  االسنينينينينيتنكار الشنينينينينيديد حنينينينينيدد العمنينينينينير النتظيمنينينينينيي النينينينينيالزم  خنينينينينيارج دائنينينينينيرة حنينينينينيق اختينينينينينيار قينينينينينيادة متنينينينينيثلهم ألهننينينينينيم ال
تينينينينينيار القينينينينينيادة! )بنينينينينيثالث سنينينينينينوات( ومنينينينينيع ذلنينينينيني  بقنينينينينيي جنينينينينيزء منينينينينين الشنينينينينيباب النينينينينيرافخ لتلنينينينيني  األوضنينينينينياع والنينينينينيذين ضشنينينينينيى مشنينينينينياركتهم حنينينينينيق اخ
 رغم أهنم بذلوا كل وسعهم وربطوا كل مصريهم باجلهاد وقيادته طيلة أكثر من عامني، ولكنها االعتبارات احلزبية!.

ومتنينينينينيني  انتخابنينينينينينيات بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى وسنينينينينيني  اآلمنينينينينينيال العريضنينينينينينية السنينينينينينيرابية النينينينينينيب بقينينينينينيني  عننينينينينينيد النينينينينينيبعخ املتفائنينينينينينيل بتجنينينينينينياوز احملننينينينينينية بنينينينينينيأي 
سنينينينينينينيتبعاد بعنينينينينينيخ أعمنينينينينينينيدة النكسنينينينينينينية منينينينينينينين أولانينينينينينيني  الفاشنينينينينينينيلني، وانتهنينينينينينيني  االنتخابنينينينينينينيات شنينينينينينيكل منينينينينينينين األشنينينينينينينيكال وكنينينينينينينيان كثنينينينينينينيريون حيلمنينينينينينينيون با

وأسنينينينينيفرت عنينينينينين فاجعنينينينينية أخنينينينينيرى.. فقنينينينينيد كنينينينينيان معظمنينينينينيه أعضنينينينينياء بلنينينينينيس الشنينينينينيورى منينينينينين القنينينينينيدماء أنفسنينينينينيهم ولكنينينينينين النكسنينينينينية األكنينينينينيرب كاننينينينيني  
 يف القيادة الب انتخب  فقد ضم  من جديد:

عنينينينينيام رئيسنينينينينياً للنينينينينيدائرة السياسنينينينينيية، أبنينينينينيو أننينينينينيس بينينينينينيانوين مسنينينينينيؤوالً حسنينينينينين هوينينينينينيدي مراقبنينينينينياً عامنينينينينياً! عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين نائبنينينينينياً للمراقنينينينيني  ال
عسنينينينينينيكرياً .. وهكنينينينينينيذا دوالينينينينينيني  وعنينينينينينيادت شخصنينينينينينييات القينينينينينينيادة النافنينينينينينيذة إىل القينينينينينينيادة منينينينينينيع تبنينينينينينيديل يف بعنينينينينينيخ احلقائنينينينينيني  الوزارينينينينينينية وأسنينينينينينيق  
يف أينينينينينينينيدي اجلمينينينينينينينيع.. وعقنينينينينينينيد غالبينينينينينينينية الشنينينينينينينيباب املنينينينينينينيراب  العنينينينينينينيزم علنينينينينينينيى هجنينينينينينينير املعسنينينينينينينيكر والبىنينينينينينينيث عنينينينينينينين أسنينينينينينينيالي  العنينينينينينينييش كمنينينينينينينيا فعنينينينينينينيل 

 عقالء!. وأصدرت قيادة اإلخوان بياناً للص  لشرح وجهة نظرها حول األحداث حماولة دون جدوى هتدئة األوضاع.ال
 (92الوثجكة )

نص البيان الذي وزعه اإلخوان على القواعد بعيد أحداث محاة وحل النفري ضمن حماولتهم إعطاء بعخ التفسري ملا حدث. 
 وهتدئة اإلجواء.

 يمبسم اهلل الرمحن الرح
 بيان من قيادة اإلخوان املسلمني حول تقومي األحداث األخرية

 أيها اإلخوة الكرام:
كان  الفرتة األخرية، والواقعة بني بداية كانون الثاين وأواسني  آذار، مليانية باألحنيداث اجلسنيام واملآسنيي الدامينية، وكنيان منين أبرزهنيا منيا 

ل  النينينيوط ، وأخنينينيرياً منينينيا أعلننينينيه اإلخنينينيوان املسنينينيلمون عنينينين منينينيوقفهم منينينين  هنينينير منينينين أحنينينيداث خالهلنينينيا تطوينينينيق محنينينياة وقصنينينيفها، خ ميثنينينياق التىنينينيا
 األوضاع يف إيران، وسنتعر  هلذه النقال مبا يكش  احلقيقة ويتلمس آفاق املستقبل.
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بتنينيدأت أحنينيداث محنينياة مبزينينيد منينين ضنينيغ  النظنينيام ا نينيائن علنينيى املديننينية اجملاهنينيدة. وقنينيد  هنينير ذلنيني  بكثنينيرة احلنينيواجز، واسنينيتمرار التفتنينييش، ا

ة البيوت يف ليل أو هنار، وقص  املباين على سكاهنا. هذا منيع أن باهنيدينا اضنيذوا قنيراراً وأبلغوننيا إينياه بنيأال يقومنيوا بأينية عملينية ومدا 
يف محنينياة. رمحنينية بأهلهنينيا منينين عسنيني  السنينيلطة وجورهنينيا، ولكنينين السنينيلطة الغابنينية كاننيني  تعتنينيرب محنينياة حمنينيل ثأرهنينيا ألي عملينينية جتنينيري يف أي 

 مكان من سوريا.



  

عنينين التفصنينييل فيهنينيا ألسنينيباب أمنينينية. وقنينيد سنينيبق قصنيني  ادة قنينيد شنينيكل  قينينيادة ميدانينينية للعمنينيل املسنينيلح يف النينيداخل، نعنينير  وكاننيني  القينيني
مدينة محاة اعتقال عدد كبري من الضبال يف اجليش السوري من بينهم بعخ ضباطنا، ألا زاد الع ء وضاع  اجلهد. لكنين العمنيل 

 هو العمل.
 عجزا()ومن  ن ألن يالقي احلروب أيصاب فقد  ن 

وكاننيني  القينينيادة قبنينيل ذلنيني  وأثننينياءه عاكفنينية علنينيى الدراسنينية املسنينيتمرة ألبعنينياد معركتننينيا، لتىنينيدد مسنينيتلزماهتا السياسنينيية والعسنينيكرية، املادينينية 
 واملعنوية، الفنية والتعبوينية. وكانني  متفا نية منيع القينيادة امليدانينية يف النيداخل علنيى اإلطنيار الكبنيري للىركنية، وعلنيى األشنيياء الرئيسنيية النيب

تأمينهنينيا. وكنينيان هننينياك حنينيوار حنينيول مجينينيع املسنينيتلزمات إلسنينيقال النظنينيام البنينياغي علنينيى ضنينيوء األوضنينياع الداخلينينية وا ارجينينية. وكنينيان ينغنينيي 
العمنينيل جينينيري علنينيى قنينيدم وسنينياق، وبصنينيم  ال حينينيس بنينيه إال منينين يعنينياين مننينيه أو يعايشنينيه، وكاننيني  هننينياك جهنينيود مكثفنينية ومسنينياع متعنينيددة 

 القيادة وتوقعاهتا. لتأمني هذه املستلزمات يف زمن ما، على ضوء دراسة
ويف هذه األجواء أراد بعضهم أن يستجر القيادة إىل معارك جانبية، كنيال  فيهنيا االهتامنيات وقنيال فيهنيا الكنيالم املنيزور، ووزع البياننيات، 
وأطلنينينيق التصنينينيرحيات،  اننينينياً أن الصنينيني  اإلخنينينيواين منينينين اهلشاشنينينية حبينينينيث يتجنينينياوب منينينيع كنينينيل صنينينيوت. ولكننينينيه وجنينينيد أن اجلنينينيدار التنظيمنينينيي 

سلمني ال ميكنين اخرتاقنيه، بنيإذن اهلل. ورفضني  القينيادة أن تسنيتجر إىل هنيذه املعركنية، معتقنيدة أن دفنياع اهلل عنين عبنياده أقنيوى لإلخوان امل
 وأشد: لإن اهلل يدافع عن الذين آمنوا إن اهلل ال حي  كل خّوان كفورل.

قابل هناك األم املسؤول، ومحنيل رسنيالة مننيه وملا أعي  هؤالء احليلة يف التأثري على الص ، نزل رأسهم مع أحد املراسلني إىل محاة و 
إىل قينينيادة اإلخنينيوان، ورجنينيع متظنينياهراً بأننينيه داعينينية سنينيالم ووئنينيام وإنقنينياذ، وسنينيّلم الرسنينيالة للمراقنيني  العنينيام، وعنينير  بعنينيخ العنينيرو . وبينمنينيا 

املراقنيني  العنينيام،  الرسنينيالة تتنينيدارس معنينيه إذا هبنينيا تنينيوزع علنينيى الننينياس منينيع قائمنينية منينين الشنينيتائم واالهتامنينيات، فقنينيد صنينيّوروها قبنينيل تسنينيليمها إىل
 و هر اهلدم احلقيقي من العملية كلها.
/ كنيانون الثنياين، وكنيان مطلوبنياً منين القينيادة يف هنيذه الرسنيالة أن تفجنير األوضنياع يف سنيورية 24كان  الرسالة تتدارس منيع حاملهنيا يف /

هننياك موعنيداً احتياطينياً وشنييفرة، كنيان  / كانون الثاين، أي يف اليوم التا . ومل يكن هذا معقواًل، وعرف  القيادة فيما بعد أن25يف /
قنينينيد اتفنينينيق عليهمنينينيا منينينيع حامنينينيل الرسنينينيالة ومل يفنينينيخ الرجنينينيل بشنينينييء منينينين تلنينيني  األسنينينيرار للقينينينيادة. وفنينينيوجذ الننينينياس يف محنينينياة منتصنينيني  ليلنينينية 

بنداء من أحنيد املسنياجد عنيرب مكنيربات الصنيوت بانفجنيار الثنيورة الشنيعبية يف كنيل سنيورية، وذلني  دون علمننيا وال بإيعنياز  2/2/7892
التىم الناس يف معركة مع قوات النظام وكان  نتيجتها أن احتل إخواننا املراكز اهلامة يف محاة وسيطروا على املديننية مطماننيني مّنا، و 

ال ميلنيني  إمكانينينية التنفينينيذ، وال إمكنينيان  -عنينيرب الشنينيفرة–للننينيداء املنينيذكور، متجنينياوبني منينيع الرسنينيائل املرّمنينيزة، غنينيري عنينيارفني بنينيأن منينين وعنينيدهم 
الرجنيل عملينينية تشنيويش علنيى القينيادة والصنيني  منيدعياً أننيه سيىسنيم األمنير خنينيالل أينيام. داعينياً الصني  لاللتىنينياق اإلغاثنية والنيدعم. وبنيدأ 

 به. حماوراً بعخ احلكومات ومل خيرج من ذل  بشيء، وكان حصيلته اإلخفاق التام.
خطرهنينيا. وبعنينيد أينينيام منينين سنينييطرة هنينيذا والقينينيادة ماضنينيية أثننينياء ذلنيني  يف تنينيدبرياهتا املسنينيتمرة، متأملنينية ملنينيا حنينيدث منينين التىنينيام ومواجهنينية تتوقنينيع 

اجملاهدين على محاة. حس  املوعد املتفق عليه مع من وعنيدهم النصنيرة. جنياءت األخبنيار مبنيا حنيدث، ولكنين بعنيد أن بنيدأت السنيلطة 
 تسرتد سيطرهتا على بعخ أحياء املدينة، وههنا وجدت القيادة نفسها كما قال القائل:

 يوم صا ولك  حلّرها ال  مل أكن من جناهتا علم اهلل 



  

كنينيان تفكنينيري القينينيادة يف األصنينيل أن اسنينيتكمال لنينيوازم املعركنينية وأحكامهنينيا هنينيو املقنينيدم علنينيى االسنينيتعجال. فنينياحلرب ال يصنينيلىها إال الرجنينيل 
محنياة قنيررت   املكيث. ومل يكن عندها استعداد للخروج عنين هنيذا املبنيدأ مهمنيا كانني  الظنيروم واألسنيباب. ولكنين أمنيام منيا حنيدث يف

علنينيى حسنينياب االسنينيتكمال واألحكنينيام وحاولنيني  املسنينيتىيل، ولكنينين املقاومنينية يف محنينياة توقفنيني  قبنينيل تنينيأمني  بإمجاعهنينيا أن تفعنينيل شنينيياا ولنينيو
احلد األدىن من لوازم أي حركة عسكرية. والتفصيالت يف هذا الشأن غري واردة عرب البيانات، كمنيا ال خيفنيى. ولعنيل لقنياءات مباشنيرة 

 بني القيادة والص  توضح الكثري ألا ال تصلح له البيانات.
د توقنينينينيني  املقاومنينينينينية يف محنينينينينياة وانتشنينينينينيار ذلنينينينيني  واشنينينينينيتهاره ثنينينينينيابرت القينينينينينيادة علنينينينينيى سياسنينينينينيتها يف اسنينينينينيتكمال لنينينينينيوازم املعركنينينينينية وإحكنينينينينيام عنينينينينيوب

األمنينينينينينينيور العسنينينينينينينيكرية. وكنينينينينينينيان قرارهنينينينينينينينيا بالرتينينينينينينينيث صنينينينينينينيعبا حينينينينينينينينيال رغبنينينينينينينيات اجملاهنينينينينينينيدين األبطنينينينينينينيال واشنينينينينينينينيتياق أرواحهنينينينينينينيم إىل اجلننينينينينينينية. غنينينينينينينينيري أن 
الفنينينينينينينينينية. والنصنينينينينينينينير آت بنينينينينينينينيإذن اهلل. قإال إن نصنينينينينينينينير اهلل قرينينينينينينينيني  . قوال هتننينينينينينينينيوا وال للقينينينينينينينينيادة حسنينينينينينينينياباهتا الدقيقنينينينينينينينية، وموازينهنينينينينينينينيا الشنينينينينينينينيرعية و 

  زنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني .
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وأعلنينينينينين يف هنينينينينيذه املرحلنينينينينية ميثنينينينينياق التىنينينينينيال  النينينينينيوط  لتىرينينينينينير سنينينينينيورية كجنينينينينيزء منينينينينين حركتننينينينينيا السياسنينينينينيية ولقنينينينينيد اسنينينينينيتهدف  القينينينينينيادة منينينينينين 
 هذا التىال  عددا من األمور:

 لها يف ص  حاف  أسد مع أهنا ضده.عمنها خشية جت خ اجلهات يف سورية والب ضشانا تو اً أن نطمان بع - 7
 ضد  نظام حاف  ورفع .-اإلثبات للرأي العام العاملي أن الشع  كله. وليس اإلخوان املسلمون فىس   - 2
 جتميع كل الطاقات إلسقال هذا النظام ا ائن الظامل. - 3
 الدينية والسياسية على إسالمية سورية، لتجن  سورية أي صراع مقبل. مكل األطرااالتفاق منذ اآلن مع   - 4

 وللعلم فإن القيادة امليدانية يف سورية قد فوض  القيادة هبذه احلركة يف رسالة صرحية حمفو ة لدى القيادة.
االنتصنينينينينيارات السياسنينينينينيية للىركنينينينينينية  لقرارهنينينينينينيا يف هنينينينينيذا الشنينينينينيأن. بنينينينينينيل إهننينينينينيا لتعتنينينينينيرب ميثنينينينينينياق التىنينينينينيال  منينينينينين أكنينينينينينيرب والقينينينينينيادة مطماننينينينينية متامنينينينينياً 

 
 
ني العنينينينينينيريب اإلسنينينينينينيالمية، كمنينينينينينيا أهننينينينينينيا تعتنينينينينينيربه مقدمنينينينينينية لنينينينينينيروح جدينينينينينينيدة سنينينينينينيترتك آثارهنينينينينينيا الكبنينينينينينيرية علنينينينينينيى مسنينينينينينيتقبل العمنينينينينينيل السياسنينينينينينيي يف العنينينينينينيامل

 واإلسالمي إن شاء اهلل.
- 3 - 

ذي صنينينينيدر عننينينينيه أسنينينينيوأ واضنينينينيطرت القينينينينيادة يف هنينينينيذه املرحلنينينينية القاسنينينينيية أن تصنينينينيدر بياهننينينينيا النينينينيذي تنينينينيرد بنينينينيه علنينينينيى وزينينينينير خارجينينينينية إينينينينيران النينينيني
 تصريح ميكن أن يقال يف حقنا.

كلمنينينينينينية حانينينينينينينية واحنينينينينينيدة   -كمنينينينينينيا زعمنينينينينينيوا-فوجنينينينينيدنا أنفسنينينينينينينا أمنينينينينينيام افنينينينينينيرتاءات ال مثينينينينينينيل هلنينينينينينيا. وبنينينينينينيدال منينينينينينين أن تقنينينينينينيول ثنينينينينينيورة املستضنينينينينينيعفني 
آلالم الضنينينينينيىايا يف محنينينينينياوة اختنينينينينيارت لنفسنينينينينيها أن تبنينينينينيارك ينينينينينيد اجلنينينينينيزار، وأن تقنينينينيني  معنينينينينيه يف خننينينينينيدق واحنينينينينيد، فتعسنينينينينيا هلنينينينينيا وملنينينينينيا اختنينينينينيارت. 

 يعلم الذين  لموا أي منقل  ينقلبون .قوس
لقنينينينينيد استبشنينينينينيرت حركنينينينينية اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني عننينينينينيدما قامنينينينيني  الثنينينينينيورة اإليرانينينينينينية. وتصنينينينينيورت أهننينينينينيا أمنينينينينيام حركنينينينينية متفتىنينينينينية عادلنينينينينية، ترينينينينينيد أن 
تتجنينينينينينينياوز عصنينينينينينينيبية املنينينينينينينيذاه  وسنينينينينينينيلبيات املاضنينينينينينينيي. وإذا هبنينينينينينينيا تفاجنينينينينينينيأ حبركنينينينينينينية تتبنينينينينينينيىن ضنينينينينينينيالالت املتعصنينينينينينينيبني والغنينينينينينينيالة منينينينينينينين الشنينينينينينينييعة وترينينينينينينينيد 

ى شنينينينينينيعبها، ونشنينينينينينيرها يف ا نينينينينينيارج، كمنينينينينينيا فوجانينينينينيني  بأخطنينينينينينياء سياسنينينينينينيية يننينينينينينيدى هلنينينينينينيا اجلبنينينينينينيني، جتلنينينينينيني  بسنينينينينينيوء التعامنينينينينينيل النينينينينينيدو . فرضنينينينينينيها علنينينينينيني
وبالتىنينينينينينيال  منينينينينينيع اليسنينينينينينيار املعنينينينينينيادي لإلسنينينينينينيالم، ومنينينينينينين ذلنينينينينيني  وقوفهنينينينينينيا املكشنينينينينينيوم منينينينينينيع حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد وهنينينينينينيو ينينينينينينيذبح اإلسنينينينينينيالم واملسنينينينينينيلمني 



  

ا فقنينينينينينيد أذن اهلل لننينينينينيا بالنينينينينيدفاع عنينينينينينين أنفسنينينينينينا: قذلنينينينينيني  ويتبنينينينينيىن الكفنينينينينير الصنينينينينينيراح. ولنينينينينيو أهننينينينينيم سنينينينينينيكتوا لكفاننينينينينيا الصنينينينينيم . أمنينينينينينيا وقنينينينينيد تكلمنينينينينيو 
 ومن عاق  مبثل ما عوق  به خ بغي عليه ليصرنه اهلل .

 أيها اإلخوة الكرام:
م علمنينينينينينيا بنينينينينينيه. وإنننينينينينينيا كهنينينينينينيذا بينينينينينينيان صنينينينينينيريح ملنينينينينينيا اشنينينينينينيتمل  علينينينينينينيه املرحلنينينينينينية األخنينينينينينيرية بقسنينينينينينيوهتا وشراسنينينينينينيتها، رأيننينينينينينيا لزامنينينينينينيا عليننينينينينينيا أن حننينينينينينييط

ت وتوصنينينينينييات وإن القينينينينينيادة جنينينينينيادة ومسنينينينينيتمرة بنينينينينيإذن اهلل يف طرينينينينينيق اجلهنينينينينياد النينينينينيذي شنينينينينيرعه نرغنينينينيني  إلنينينينينييكم بإرسنينينينينيال منينينينينيا تنينينينينيرون منينينينينين مقرتحنينينينينيا
اهلل هلنينينينينينيا، آخنينينينينينيذة باألسنينينينينينيباب، مصنينينينينينيرة علنينينينينينيى اإلحكنينينينينينيام الشنينينينينينيرعي والفنينينينينيني ، ومسنينينينينينيتعينة جبمينينينينينينيع الكفنينينينينينياءات والطاقنينينينينينيات، متوكلنينينينينينية علنينينينينينيى اهلل 

 .25لنصريمن قبل ومن بعد، توصي نفسها وإياكم بتقوى اهلل واللجوء إليه إنه نعم املوىل ونعم ا
 هني. 7412من مجادى اآلخرى  1
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اجلنينينينينينيري وراء حلنينينينينينيم اإلصنينينينينينيالح عنينينينينينيرب األنظمنينينينينينية  لنينينينينينيةً رة منينينينينينين الشنينينينينينيباب املخلصنينينينينينيني منينينينينينين قنينينينينينيدماء اإلخنينينينينينيوان يف اجلماعنينينينينينية حُماوِ ننينينينينينيدوبقينينينينينيني  
ينينينينينينية للجماعنينينينينينية، يف حنينينينينينيني تكوننينينينينيني  قناعنينينينينينية لنينينينينينيدى بعنينينينينينيخ القينينينينينينيادات العسنينينينينينيكرية أن اإلصنينينينينينيالح لنينينينينينين ينينينينينينيتم إال عنينينينينينيرب إحينينينينينينياء العمنينينينينينيل الداخل

العسنينينينينينينينيكري يف النينينينينينينينيداخل، وهكنينينينينينينينيذا نشنينينينينينينينيأت مدرسنينينينينينينينيتان أو خطنينينينينينينينيان لإلصنينينينينينينينيالح منينينينينينينينين داخنينينينينينينينيل اجلماعنينينينينينينينية إحنينينينينينينينيداها سياسنينينينينينينينيية واألخنينينينينينينينيرى 
 ثا عن حياته.يف حني تشرذم من ال يؤمن هبذا الطرح اإلصالحي مغادرا الساحة باح ،عسكرية

 محاوالت اإلصالح داخل جماعة اإلخوان المسلمين

 ،كاننينينينينيني  أوىل حمنينينينينينياوالت اإلصنينينينينينيالح بعينينينينينينيد األزمنينينينينينية مباشنينينينينينيرة وهنينينينينينيي النينينينينينيب قنينينينينينيام هبنينينينينينيا شنينينينينينيباب القينينينينينينيادة امليدانينينينينينينية العسنينينينينينيكرية للىمنينينينينينيالت
ري( فقنينينينينينيد حنينينينينينيل النفنينينينينيني-التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط -)سنينينينينينيقول محنينينينينينياة  ةوكاننينينينينيني  يف الينينينينينينيوم التنينينينينينيا  مباشنينينينينينيرة إلعنينينينينينيالن سنينينينينينيعد النينينينينينيذين املصنينينينينينيائ  الثالثنينينينينيني

جتمنينينينينينيع بعنينينينينينيخ شنينينينينينيباب القينينينينينينيادات امليدانينينينينينينية، وتدارسنينينينينينيوا الوضنينينينينينيع النينينينينينيراهن، واملشنينينينينينيكلة اهلائلنينينينينينية النينينينينينيب سنينينينينينيتنجم عنينينينينينين حنينينينينينيل النفنينينينينينيري وإطنينينينينينيالق 
وضنينينينينينينينيرورة التنينينينينينينينيدخل إلنقنينينينينينينينياذ الوضنينينينينينينينيع دون أن  ،الشنينينينينينينينيباب واسنينينينينينينينيتمرار الشنينينينينينينينييوم يف ألارسنينينينينينينينية صنينينينينينينينيالحيات عسنينينينينينينينيكرية ال يفهمنينينينينينينينيون فيهنينينينينينينينيا

 يتطور التدخل إىل شق اجلماعة .
القينينينينينيادات الشنينينينينيابة باسنينينينينيتدعاء زمالئهنينينينينيم منينينينينين الشنينينينينيباب الفنينينينينياعلني يف سنينينينينيائر املراكنينينينينيز و  االتصنينينينينيال بالقائنينينينينيد أيب وهكنينينينينيذا قامنينينينيني  هنينينينينيذه 

  غوبالضنينينينينينيني. الشنينينينينينينيباب العسنينينينينينيكريني للمطالبنينينينينينية بإصنينينينينينيالحات جذرينينينينينينية وفورينينينينينينية عاجلنينينينينينية بتنينينينينينيزعم هنينينينينينيؤالء هعمنينينينينينير الطينينينينينينيار رمحنينينينينينيه اهلل إلقناعنينينينينيني
 واحلوار واإلقناع.

لتهم اإلصنينينينينيالحية وجنينينينينيرت بينينينينينينهم عنينينينينيدة اجتماعنينينينينيات لصنينينينينيياعة الطلبنينينينينيات النينينينينيب قبنينينينينيل أبنينينينينيو عمنينينينينير زعامنينينينينية الشنينينينينيباب العسنينينينينيكريني يف حمنينينينينياو 
 سرتفع إىل الشيوم ومن اجلدير بالذكر أن أبا عمر مل يقبل بتزعم الشباب إال بعد أن أعطوه موثقا بأمور ثالث:

 أال يتم إخبار القواعد هبذا األمر ح  ال تعم البلبلة ويساء فهم احملاولة. - 7
 إلصالح على هياة طلبات وضغول فق ، وليس حماولة انشقاق انقالبية.أن تكون طلبات ا - 2
 أن تكون األمور شورى بني الشباب اجملتمعني وأن تقرر باألكثرية - 3

                                                           
 تفي مبا تقدم ألا يكشفه للقارئكر واالحنرام والتلبيس ونيلى ما يف هذا البيان من التزو علن حناول التعليق  25



  

 وهكذا صيغ  الطلبات وكان  تدور حول نقطتني. 
 قصنينينينينينيل القينينينينينينيادة والشنينينينينينيؤون السياسنينينينينينيية عنينينينينينين العسنينينينينينيكرية، وإعطنينينينينينياء الصنينينينينينيالحيات العسنينينينينينيكرية الكاملنينينينينينية للعسنينينينينينيكريني يف -

 ات العسكرية امليدانية للمراكز.دحمال عملهم ملتابعة اجلهاد مبا يف ذل  حق تشكيل القيا
 تشكيل جلان حماسبة إلبعاد املقصرين والفاشلني من أعماهلم.  -

متنينينينينينيني  اجتماعنينينينينينينيات الشنينينينينينينيباب العسنينينينينينينيكريني بسنينينينينينينيرية تامنينينينينينينية، وخنينينينينينينيالل ينينينينينينينيومني صنينينينينينينييغ  الطلبنينينينينينينيات ومل  نينينينينينيني  القواعنينينينينينينيد علمنينينينينينينيا باحملاولنينينينينينينية 
ننينينينينيا أن أولانينينينيني  املصنينينينينيلىني العسنينينينينيكريني والنينينينينيذين كنينينينينيان عنينينينينيددهم حننينينينينيو أربعنينينينينية عشنينينينينير شنينينينينيابا وهنينينينينيم وجنينينينينيوه الشنينينينينيباب يف والبنينينينينيد منينينينينين النينينينينيذكر ه

 املراكز كانوا ثالثة أصنام:
   إن رفخ الطل . قسم مييل للتشدد وهتديد القيادة باالستقالة الفورية وإعالم القواعد مبا - 7
 اإلصالح وبعدم جتاوز رأي القيادة أخريا.  قسم يرى رفع الطل  لإلعدار أمام اهلل فق  كمىاولة يف- 2
 قسم يرى رفع الطل  بتوس  يف الشدة ويرى الضع  واحلوار مع جتن  األزمة. - 3

ورفنينينينينينيع الطلنينينينينيني  لعنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين بواسنينينينينينيطة )أيب عمنينينينينينير الطينينينينينينيار وزميلنينينينينينيه أيب منينينينينينياهر الطينينينينينينيار( وعنينينينينينيادا ليبلغنينينينينينيا الشنينينينينينيباب أن عنينينينينينيدنان 
وأمسنينينينينيى احملاولنينينينينية بنينينينينيانقالب عسنينينينينيكري يقنينينينينيوده منينينينينين جتنينينينينياوزوا أقنينينينينيدارهم منينينينينين الشنينينينينيباب  دد وتوّعنينينينينيسنينينينينيعد النينينينينيدين فقنينينينينيد صنينينينينيوابه وتعصنينينينيني ، وهنينينينينيدّ 

 املغامرين، وأنه أخذ الطلبات ووعد بالعودة يف اليوم التا .
يف الينينينينينينيوم التنينينينينينيا  حضنينينينينينير عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين هادئنينينينينينيا راضنينينينينينييا واجتمنينينينينينيع مبمثلنينينينينينيي الشنينينينينينيباب وهنينينينينينيو مينينينينينينيدحهم، ويأسنينينينينيني  علنينينينينينيى أننينينينينينيه مل 

م الفاشنينينينيلني بتسنينينينيلم العمنينينينيل وقنينينينيال بأننينينينيه جنينينينياء بصنينينينيالحيات منينينينين القينينينينيادة بإجابنينينينية رغبنينينينياهتم وأننينينينيه اح اجملنينينينيال أمنينينينياتنينينينييلتنينينينيق هبنينينينيم سنينينينيابقان ألنينينينيا أ
يفوضنينينينينينيهم بالشنينينينينينيؤون العسنينينينينينيكرية وبتشنينينينينينيكيل قينينينينينينيادة هلنينينينينينيا وأن لنينينينينينيه طلبنينينينينينيا بسنينينينينينييطا واحنينينينينينيدا، أن يكنينينينينينيون هنينينينينينيو علنينينينينينيى رأس القينينينينينينيادة العسنينينينينينيكرية، 

شنينينينينيباب وبالكنينينينينياد رفضنينينينينيوا طلبنينينينينيه، وعنينينينينيدلوه ألن قنينينينينيرار اجلماعنينينينينية يقضنينينينينيي بنينينينينيأن يكنينينينينيون رأس اجلهنينينينينياز عضنينينينينيواً يف اجلهنينينينينياز التنفينينينينينيذي، أحنينينينينيرج ال
وحبينينينينينيث يكنينينينينيون )جنابنينينينينيه( صنينينينينيلة الوصنينينينينيل بنينينينينيني القينينينينينيادة العسنينينينينيكرية والسياسنينينينينيية كمنسنينينينينيق، فاضنينينينينيطر لقبنينينينينيول وطلنينينينيني  اجتماعنينينينينيا بنينينينينيأيب عمنينينينينير 
وبنينينينينينياقي الضنينينينينينيبال لتشنينينينينينيكيل القينينينينينينيادة العلينينينينينينيا، زادت دبلوماسنينينينينينيية سنينينينينينيعد النينينينينينيدين الناجىنينينينينينية منينينينينينين تباعنينينينينينيد وجهنينينينينينيات نظنينينينينينير املصنينينينينينيلىني، ففنينينينينينيي 

 لعبة جي  تفاديها، اعتربها املتوسطون واملساملون مقبولة. حني اعتربها املتشددون
وشنينينينيكل  القينينينينيادة العسنينينينيكرية منينينينين الضنينينينيبال وعلنينينينيى رأسنينينينيهم ضنينينينياب  سنينينينيابق متقاعنينينينيد مهنينينينياجر )منينينينين كننينينينيدا( ينينينينيدعى أبنينينينيو أسنينينينيامة. كنينينينيان 
قنينينينينينيد قنينينينينينينيدم للنفنينينينينينينيري وال ينينينينينينينيدري عنينينينينينينين األوضنينينينينينينياع شنينينينينينينيياا وهنينينينينينينيو رجنينينينينينيل ضنينينينينينينيعي ، وعلنينينينينينينيى راي أيب عمنينينينينينينير فقنينينينينينينيد كاننينينينينينيني  قينينينينينينينيادة ميتنينينينينينينية، رفنينينينينينينيخ 

ىل حلهنينينينينينيا وإعطنينينينينينياء أيب عمنينينينينينير صنينينينينينيالحيات ‘لعسنينينينينينيكريون باألكثرينينينينينينية هنينينينينينيه القينينينينينينيادة، وأبلنينينينينيني  سنينينينينينيعد النينينينينينيدين بنينينينينينيذل  وأدى ذلنينينينينيني  الشنينينينينينيباب ا
 تشكيل قيادة عسكرية مبعرفته وإشرافه وبذل  حقق الشباب رغبتهم األوىل.

 شكل أبو عمر قيادة ميدانية رئيسية من الضبال، وقيادات ميدانية للمراكز من الكوادر الشابة.
 عالية أبلغ  القواعد أن قيادات عسكرية جادة شكل  وأهنا بصدد عمل جاد. ومبعنويات
بعخ يف القاعنينينينينينينيدة علنينينينينينينيى األمنينينينينينينيل وارتنينينينينينينياب اآلخنينينينينينينيرون.. خ جنينينينينينينيرت األحنينينينينينينيداث لتشنينينينينينينيك  أن جتنينينينينينينياوب سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين كنينينينينينينيان النينينينينينينيبقنينينينينينينيي 

دمينينينينينينية دبلوماسنينينينينينيية، حنينينينينيني    صنينينينينينيرم أكنينينينينينيرب عنينينينينينيدد ألكنينينينينينين منينينينينينين املعسنينينينينينيكر وإجنينينينينينيراء انتخابنينينينينينيات جدينينينينينينيدة أفنينينينينينيرزت قينينينينينينيادة جدينينينينينينيدة )امسنينينينينينياً( ق
هنينينينينينيا تابعنينينينينينية للقينينينينينينيادة السنينينينينينيابقة تعتنينينينينينيرب ر بلنينينينينيني  أبنينينينينينيو عمنينينينينينير بنينينينينينيأن القينينينينينينيادة العسنينينينينينيكرية باعتباركيبنينينينينينياً( تسنينينينينينيلم  صنينينينينينيالحياهتا بعنينينينينينيد تشنينينينينينيكلها، وأُ ت)



  

وكلفتنينينينينيه بتشنينينينينيكيل قينينينينينيادة منينينينينين الضنينينينينيبال  !كتنينينينيني  التنفينينينينينيذي مسنينينينينيؤوالً عسنينينينينيكرياً حملولنينينينينية وأن القينينينينينيادة اجلدينينينينينيدة قنينينينينيد عيننينينينيني  عضنينينينينيوا منينينينينين امل
 صار املسؤول العسكري اجلديد )علي بيانوين( وهو من أعمدة النكسة.و   !والكوادر وهكذا فشل  احملاولة

أمنينينينينيا ثنينينينينياين حمنينينينينياوالت اإلصنينينينينيالح العسنينينينينيكرية، فكاننينينينيني  علنينينينينيى النينينينينينفس الطوينينينينينيل وقنينينينينيد اقتننينينينينيع هبنينينينينيا أبنينينينينيو عمنينينينينير وبعنينينينينيخ شنينينينينيباب اجلماعنينينينينية 
ي علنينينينينيى منينينينينين ارج طاملنينينينينيا أن احملنينينينينياوالت كنينينينينيالم بنينينينينيدون عمنينينينينيل، وأننينينينينيه ينبغنينينينينيا نينينينينيالعسنينينينينيكريني وتنينينينينينص علنينينينينيى أن إصنينينينينيالح اجلماعنينينينينية لنينينينينين ينينينينينيتم يف 

ح الأراد اإلصنينينينينيالح االجتنينينينينياه حننينينينينيو إعمنينينينينيار النينينينينيداخل باإلمكانينينينينينيات املتنينينينينيوافرة املتاحنينينينينية منينينينينين القينينينينينيادة السياسنينينينينيية، ومنينينينينين هننينينينينياك يفنينينينينير  اإلصنينينينيني
لوقنينينيني  النينينينيذي كنينينينيان امنينينينين منطلنينينينيق القنينينينيوة، ورغنينينينيم منينينينيا يبنينينينيدو يف هنينينينيذا الطنينينينيرح منينينينين منطقينينينينية إال أننينينينيه محنينينينيل تناقضنينينينياً خطنينينينيرياً يف داخلنينينينيه. ففنينينينيي 

ضنينينينينيوا رأيهنينينينينيم يف النهاينينينينينية. كنينينينينيان رأي اآلخنينينينينيرين منينينينينين ر اهلل أن علنينينينينيى العسنينينينينيكريني يف النينينينينيداخل أن يف ينينينينينيرى بعضنينينينينيهم ومنينينينينينهم أبنينينينينيو عمنينينينينير رمحنينينينينيه
أبنينينينينينيو -الشنينينينينينيباب النينينينينينيذي تنينينينينينيرل يف اإلخنينينينينينيوان علنينينينينينيى الطاعنينينينينينية للتنظنينينينينينييم مثنينينينينينيل املسنينينينينينيؤول العسنينينينينينيكري ملديننينينينينينية حلنينينينينيني  األم عنينينينينينيدنان مكانسنينينينينينيي

 يرون أن األمر يف النهاية للقيادة... -طالل
اسنينينينينينيتهل  العمنينينينينيل أصنينينينينينيىاهبا وقنينينينينينيد استشنينينينينينيهد األم القائنينينينينينيد أبنينينينينيو عمنينينينينينير الطينينينينينينيار وهنينينينينينيو علنينينينينينيى مل تكتمنينينينينيل هنينينينينينيذه احملاولنينينينينينية اإلصنينينينينينيالحية، و 

رأس عملنينينينينينينيه يف بادينينينينينينينية الشنينينينينينينيام داخنينينينينينينيل سنينينينينينينيوريا كمنينينينينينينيا اعتقنينينينينينينيل أبنينينينينينينيو طنينينينينينينيالل يف حلنينينينينينيني  يف  نينينينينينينيروم غامضنينينينينينينية مشنينينينينينينيبوهة. وهكنينينينينينينيذا تشنينينينينينينيرذم 
 اآلخرون وفشل  احملاولة.

يف صنينينينينينيفوم اإلخنينينينينينيوان، قينينينينينينيادات الدرجنينينينينينية حمنينينينينينياوالت اإلصنينينينينينيالح السياسنينينينينينيية منينينينينينين داخنينينينينينيل اجلماعنينينينينينية: تنينينينينينيزعم هنينينينينينيذه احملنينينينينينياوالت  -ثانينينينينينينينيا 
الثانينينينينينينية وشنينينينينينيباب اإلخنينينينينينيوان القنينينينينينيدماء النينينينينينيذين يرتبطنينينينينينيون بنينينينينينيالتنظيم بالطاعنينينينينينية والنينينينينينيوالء للشنينينينينينيرعية وال ينينينينينينيرون بنينينينينينياال للخنينينينينينيروح عليهنينينينينينيا، وينينينينينينيرون 
ضنينينينينينينينيرورة اإلصنينينينينينينينيالح وضنينينينينينينينيرورة اسنينينينينينينينيتبعاد بعنينينينينينينينيخ الشخصنينينينينينينينييات وحماربنينينينينينينينية مراكنينينينينينينينيز القنينينينينينينينيوى ويشنينينينينينينينيرتكون منينينينينينينينيع كنينينينينينينينيل املخلصنينينينينينينينيني يف تفهنينينينينينينينيم 

 …املاضي
سنينينينينينينيبيل اإلصنينينينينينينيالح عنينينينينينينيرب نشنينينينينينينير النينينينينينينيوعي داخنينينينينينينيل الصنينينينينينيني ، واسنينينينينينينيتغالل االنتخابنينينينينينينيات الشنينينينينينينيرعية للوصنينينينينينينيول إىل غالبينينينينينينينية لكنينينينينينينينهم ينينينينينينينيرون 

صنينينينينينينياحلة يف بلنينينينينينينيس الشنينينينينينينيورى ينبثنينينينينينينيق عنهنينينينينينينيا مكتنينينينينينيني  تنفينينينينينينينيذي صنينينينينينينياحل.. وقنينينينينينينيد اصنينينينينينينيطدم  هنينينينينينينيذه احملنينينينينينينياوالت باحللقنينينينينينينية املفرغنينينينينينينية، إذ أن 
أنصنينينينينينينيارا منينينينينينينين اإلخنينينينينينينيوة  شخصنينينينينينينييات اجلماعنينينينينينينية القوينينينينينينينية كاننينينينينينيني  قنينينينينينينيد سنينينينينينينييطرت علنينينينينينينيى الوضنينينينينينينيع بشنينينينينينينيكل أخطبنينينينينينينيوطي، وأوجنينينينينينينيدت لنفسنينينينينينينيها

النينينينينينيذين ارتبطنينينينينيني  مصنينينينينينياحلهم هبنينينينينينيا، والسنينينينينينييما يف السنينينينينينيعودية وا لنينينينينينييج ومننينينينينينياطق العمنينينينينينيل وكنينينينينينيذل  يف أوروبنينينينينينيا حينينينينينينيث تسنينينينينينييطر  تعنينينينينينياواإلمّ 
سنينينينينيعد النينينينينيدين النينينينينيذي كنينينينينيان مسنينينينينيؤوالً  نيقينينينينينيادات سياسنينينينينيية ضنينينينينيىلة النينينينينيوعي النينينينينيدي  الشنينينينينيرعي مرتبطنينينينينية بالشخصنينينينينييات التقليدينينينينينية والسنينينينينييما بنينينينيني

ت اإلصنينينينينيالحية بتىقينينينينينيق أحالمها..وكنينينينينيان قصنينينينينيارى إنتاجهنينينينينيا هنينينينينيو منينينينينيا توصنينينينينيل  إلينينينينينيه بعنينينينينيد حننينينينينيو . وهكنينينينينيذا مل تفلنينينينينيح هنينينينينيذه التينينينينينيارامعنينينينينينه
حلة بنظنينينينينينينيرهم تكتينينينينينينينيل مركنينينينينينينيز قنينينينينينينيوة يف بلنينينينينينينيس الشنينينينينينينيورى أدى إىل تنينينينينينينيوازن صنينينينينينينياإذ اسنينينينينينينيتطاع  األغلبينينينينينينينية ال أربنينينينينينينيع سنينينينينينينينوات منينينينينينينين النكسنينينينينينينية..

 .7891حاد أدى من خ النشقاق اجلمعة إىل جناحني كما سنرى وذل  يف عام 
 عنه احلال يف مجاعة اإلخوان املسلمني بعد هذه الزوابع مبا يلي: خز الوضع الذي متخوهكذا ميكن إجيا

تكرسنينينينينينينيني  سنينينينينينينينييطرة القينينينينينينينينيادة التقليدينينينينينينينينية علنينينينينينينينيى اجلماعنينينينينينينينية رغنينينينينينينينيم االنتخابنينينينينينينينيات اجلدينينينينينينينينيدة ألنينينينينينينينيا ولنينينينينينينينيد إحباطنينينينينينينينيا عامنينينينينينينينيا يف  -
 صفوم الشباب.

حنينينينينينينيول نشنينينينينينينيأت يف صنينينينينينينيفوم القينينينينينينينيادة وبلنينينينينينينيس الشنينينينينينينيورى وشخصنينينينينينينييات اجلماعنينينينينينينية الفاعلنينينينينينينية مراكنينينينينينينيز قنينينينينينينيوى متىنينينينينينينيورت  -
طروحنينينينينينيات ورجنينينينينينياالت شنينينينينيني ، وانتقلنينينينينيني  بعنينينينينينيخ هنينينينينينيذه املراكنينينينينينيز إىل السنينينينينينيعودية وا لنينينينينينييج وتركنينينينينينيز القسنينينينينينيم اآلخنينينينينينير يف األردن والعنينينينينينيراق، 

 .7891وكان  هذه التىزبات الب تعود جلذور أقدم من األحداث نفسها مقدمة انشقاق حصل فيما بعد سنة 



  

د وصنينينينينينينيول حمنينينينينينينياوالت اإلصنينينينينينينيالح منينينينينينينين النينينينينينينيداخل أدى إحبنينينينينينينيال القواعنينينينينينينيد إىل تفكنينينينينينينيري الغالبينينينينينينينية باملغنينينينينينينيادرة والسنينينينينينينييما بعنينينينينينيني -
وهكنينينينينينيذا بنينينينينينيدأت مرحلنينينينينينية اهلجنينينينينينيرة املعاكسنينينينينينية. ومل تفلنينينينينينيح كنينينينينينيل حمنينينينينينياوالت القينينينينينينيادة بعرقلنينينينينينية هنينينينينينيذه الظنينينينينينياهرة عنينينينينينيرب النينينينينينيتىكم  ،إىل العقنينينينينينيم

خ منينينينينينينيا لبثنينينينينيني  القينينينينينينيادة أن بنينينينينينينيدأت تسنينينينينينيمح بنينينينينينيل تشنينينينينينينيجع  والضنينينينينينيغول البشنينينينينينيعة علنينينينينينينيى صنينينينينينيعيد املنينينينينينيال والوثنينينينينينينيائق بأولانينينينينيني  املتنينينينينينيذمرين..
إال وقنينينينينينيد غنينينينينينيادر السنينينينينينياحة معظنينينينينينيم الكنينينينينينيوادر  7893للنينينينينينيتخلص منينينينينينين عنينينينينيني ء مشنينينينينينياكلهم. ومل حينينينينينينيل عنينينينينينيام  املتنينينينينينيذمرين علنينينينينينيى املغنينينينينينيادرة

الشنينينينينينيابة العسنينينينينينيكرية والفنينينينينينينية والتنظيمينينينينينينية...باحثني هلنينينينينينيم عنينينينينينين حينينينينينينياة حدينينينينينينيدة يف العمنينينينينينيل يف السنينينينينينيعودية وا لنينينينينينييج أو يف الدراسنينينينينينية يف 
 أوربا وتركيا...أو غريها.

هنينينينينينيود السياسنينينينينينينيية النينينينينينيب تركنينينينينينيزت حنينينينينينيول التىنينينينينينينيال  تركنينينينينينيز جهنينينينينينيد اإلخنينينينينينيوان ونضنينينينينينياهلم ضنينينينينينينيد النظنينينينينينيام السنينينينينينيوري علنينينينينينيى اجل -
النينينينينيوط ، وبنينينينينيدأوا مرحلنينينينينية منينينينينين الصنينينينينيالت والعالقنينينينينيات ا ارجينينينينينية املوسنينينينينيعة، وبقنينينينينيي نشنينينينينياطهم العسنينينينينيكري حمنينينينينيدودا جنينينينينيدا لتنينينينينيأمني بعنينينينينيخ 

 الوزن لدعم اجلهد السياسي.
رب تطنينينينينينينينيور عنينينينينينينينيغ الناشنينينينينينينينيذ عنينينينينينينينين هجنينينينينينينينيرة الشنينينينينينينينيباب مبنينينينينينينينيزيج منينينينينينينينين الشنينينينينينينينيباب النينينينينينينينيذين لوحقنينينينينينينينيوا جدينينينينينينينينيدا ا   تعنينينينينينينينيويخ الفنينينينينينينينير  -

يما منينينينينينين مننينينينينياطق محنينينينينينياة وإدلنينينينيني  وغريهنينينينينينيا...وجلهم منينينينينين الشنينينينينينيباب األغنينينينينيرار النينينينينينيذين مل يعرفنينينينينيوا شنينينينينينيياا عنينينينينين املشنينينينينينياكل األحنينينينينيداث السنينينينيني
اينينينينيا منينينينينين القنينينينينيدماء اضنينينينينيطرهم الظنينينينينيرم املنينينينينيادي قضنينينينينيافة لبإلاملاضنينينينيية ليغنينينينينيرر هبنينينينينيم منينينينينين جدينينينينينيد وكنينينينيانوا بضنينينينينيعة عشنينينينينيرات منينينينينين الشباب..با

ة..باإلضنينينينينينينينيافة لنينينينينينينينيبعخ الشنينينينينينينينيباب القنينينينينينينينيدماء للبقنينينينينينينينياء  نينينينينينينيني   نينينينينينينينيل اجلماعنينينينينينينينية. كأسنينينينينينينينير املتضنينينينينينينينيررين وبعنينينينينينينينيخ احملتنينينينينينينينياجني لغطنينينينينينينينياء اجلماع
الطيبنينينينينيني اآلملنينينينينيني يف اإلصنينينينينيالح ومنينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين العنينينينينيازمني علنينينينينيى اجلهنينينينينياد ال ينينينينينيرون طريقنينينينينيا لنينينينينيه إال منينينينينيا يتيىنينينينينيه اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمون 

 والعراق.
ا املنينينينينيزيج منينينينينيا مسنينينينينيي جيشنينينينينيا نظامينينينينينيا أو شنينينينينيبه نظنينينينينيامي  نينينينيني  اسنينينينينيم )جنينينينينييش  رينينينينينير سنينينينينيوريا(، وقنينينينينيد كنينينينينيان العمنينينينينيل بنينينينينيه ذوهكنينينينينيذا شنينينينينيكل هنينينينيني
عمنينينينينيال العسنينينينينيكرية تصنينينينينيدر بامسنينينينينيه يف الننينينينينيذير، هنينينينينيذا املنينينينينيزيج غنينينينينيري املتجنينينينينيانس، وبنينينينينيدأت بعنينينينينيخ األ…رتبنينينينينيال شنينينينينيبه إلزامنينينينينييمبوجنينينينيني  عقنينينينينيود ا

 وغري املعد للجهاد، أفرز يف صفوم القواعد بعخ الظواهر الشاذة على مستوى االلتزام أحيانا تصل إىل حدود مروعة.
ا، وكنينينينينيذل  عروضنينينينينيهم الفكرينينينينينية عنينينينينيرب الننينينينينيذير وغريهنينينينينيا ألنينينينينيا بقنينينينينيي أن ننينينينينيذكر أن اإلعنينينينينيالم اإلخنينينينينيواين قنينينينينيد احننينينينينيرم احنرافنينينينينيا  نينينينينياهرا وخطنينينينينيري 

نشنينينينينينيره اإلخنينينينينينيوان، كنينينينينينيذل  دمنينينينينينيج العمنينينينينينيل يف اإلذاعنينينينينينية املوجهنينينينينينية منينينينينينين بغنينينينينينيداد يف نشنينينينينينيال موحنينينينينينيد للتىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  و هنينينينينينيرت شنينينينينينيعارات 
ي، الوحنينينينينيدة العربينينينينينية والوطنينينينينينية.. ومتيعنينينينيني  اهلوينينينينينية اإلسنينينينينيالمية املفاصنينينينينيلة واسنينينينينيتلم لنينينينينيواء هنينينينينيذه االحنرافنينينينينيات سنينينينينيعد النينينينينيدين وعبنينينينينيد اهلل طنطنينينينينياو 

فأجرينينينينيني  مقنينينينينيابالت منينينينينيع صنينينينينيى  وجهنينينينينيات ،تلفنينينينينية رسنينينينينيخ  هنينينينينيذا االجتنينينينينياه كنينينينينيان منينينينينين ذلنينينينيني  مقابلنينينينينية عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين منينينينينيع بلنينينينينية 
وذهبنينينينينيني  الننينينينينينيذير لطنينينينينينيرح مثنينينينينينيل ! ( حينينينينينينيث ذهنينينينينيني  فيهنينينينينينيا إىل أنننينينينينينيا والبعنينينينينينيث سنينينينينينيواء وأن خالفاتننينينينينينيا موهومنينينينينينية211النينينينينينيوطن العنينينينينينيريب العنينينينينينيدد )

لعراقنينينينينينينيي بالكامنينينينينينينيل وهكنينينينينينينيذا امتنينينينينينينيى العمنينينينينينينيل يف أحضنينينينينينينيان البعنينينينينينينيث هنينينينينينينيذه املواضنينينينينينينييع .. ورافنينينينينينينيق ذلنينينينينينيني  إعنينينينينينينيداد القواعنينينينينينينيد هلنينينينينينينيذا االجتنينينينينينينياه، وار 
 .7891استمرت حالة التفسا الب توج  باالنشقاق يف 

 (93الوثجكة )
مقتطفنينينينينيات منينينينينين مقابلنينينينينية أجرهتنينينينينيا بلنينينينينية النينينينينيوطن العنينينينينيريب ذات االجتنينينينينياه البعثنينينينينيي العراقنينينينينيي والنينينينينيب تصنينينينينيدر يف بنينينينينياريس، منينينينينيع عنينينينينيدنان سنينينينينيعد 

 الدين بعيد أحداث محاة.



  

ة ضنينينينينيجة كبنينينينينيرية يف األوسنينينينينيال اإلسنينينينينيالمية ملنينينينينيا فيهنينينينينيا منينينينينين املداهننينينينينية والنفنينينينينياق لبعنينينينينيث العنينينينينيراق. حينينينينينيث ذهنينينينيني  وقنينينينينيد أثنينينينينيارت هنينينينينيذه املقابلنينينينيني
وأن قينينينينينينينينينينينينيادات بعنينينينينينينينينينينينيث العنينينينينينينينينينينينيراق ! موهومنينينينينينينينينينينينية-البعثينينينينينينينينينينينينيني-وبينينينينينينينينينينينينينهم -اإلخنينينينينينينينينينينينيوان-سنينينينينينينينينينينينيعد النينينينينينينينينينينينيدين إىل القنينينينينينينينينينينينيول أن ا الفنينينينينينينينينينينينيات بينننينينينينينينينينينينينيا 

 !!.......اذ.متدينة
 عدنان سعد الدينلللالوطن العريبل
 ..... محاة مأساة العصر وكل آت قري
 حكم األخوين )و ا متفا ان(

 ألغى دور سورية العريب
 املرحلة املقبلة مرحلة كفاح مسلح متصاعد

 كت  وليد أبو  هر:
مثنينينينينينيرية استسنينينينينينيمح القنينينينينينيارئ يف التجنينينينينينياوز عنينينينينينين كثنينينينينينيري منينينينينينين تفاصنينينينينينييلها الدراماتيكينينينينينينية، ويف قصنينينينينينية هلنينينينينينيذا اللقنينينينينينياء واألجنينينينينينيواء النينينينينينيب   فيهنينينينينينيا 
 ا.إلقاء  الل التكتم الكثي  على وقائعه

يكفنينينينينينيي أن أقنينينينينينيول هنينينينينينيذه املقابلنينينينينينية قنينينينينينيد متنينينينينيني  يف معقنينينينينينيل منينينينينينينيع منينينينينينين معاقنينينينينينيل اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني، يسنينينينينينيتخدمه عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين  
 كقيادة متنقلة سرية من القيادات الب يدير منها حركة اإلخوان املسلمني ونضاهلا املسلح ضد النظام القائم يف سورية.

ن سنينينينينيعد النينينينينيدين خبيوطهنينينينينيا. وبالتنسنينينينينييق منينينينينيع فصنينينينينيائل املعارضنينينينينية املسنينينينينيلىة لقنينينينينيد توحنينينينينيدت احلركنينينينينية اآلن يف قينينينينينيادة واحنينينينينيدة ميسنينينينيني  عنينينينينيدنا
 األخرى الب دخل  الساحة يف سورية.

عنينينينينينينيالن عنينينينينينينين قينينينينينينينيام لالتىنينينينينينينيال  إلوالواقنينينينينينينيع أن التىضنينينينينينينيري هلنينينينينينينيذا اللقنينينينينينينياء بنينينينينينينيدأ يف بنينينينينينينياريس وبعنينينينينينينيد أحنينينينينينينيداث لمحنينينينينينينياةل املأسنينينينينينينياوية. وبعنينينينينينينيد ا
اسنينينينينيم لاإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمنيل وباسنينينينينيمل التىنينينينينيال  النينينينينيوط ل النينينينينيوط  إلنقنينينينينياذ سنينينينينيوريةل. وعننينينينينيدما جاءننينينينينيا بعنينينينينيخ الرسنينينينينيل لتسنينينينينيليمنا بياننينينينينيات ب

ووجنينينينينيدوا منينينينينين لالنينينينينيوطن العنينينينينيريبل التجنينينينينياوب النينينينينيذي كنينينينينيان علنينينينينيى خطورتنينينينينيه حتمينينينينينيا وحمتومنينينينينيا، طلبننينينينينيا أن نقنينينينينيوم جبولنينينينينية نتبنينينينينيني فيهنينينينينيا، ويتبنينينينينيني 
 معنا القارئ، العقلية القيادية الب أفرزهتا ملىمة النضال الدموي يف محاة.

يلمنينينينينينينيع يف األوسنينينينينينيال ذات الصنينينينينينينيلة النضنينينينينينيالية بنينينينينينينياإلخوان املسنينينينينينيلمينن فاقرتحننينينينينينينيا اللقنينينينينينينياء كنينينينينينيان اسنينينينينينينيم عنينينينينينيدنان سنينينينينينينيعد النينينينينينيدين قنينينينينينينيد بنينينينينينيدأ 
معنينينينينينيه...وكان لننينينينينينيا منينينينينينيا طلبننينينينينينيا. ولقنينينينينينيد سنينينينينينيلكنا منينينينينينين أجلنينينينينينيه مراحنينينينينينيل ملتوينينينينينينية متعنينينينينينيددة، حنينينينينيني  وصنينينينينينيلنا يف  لمنينينينينينية لينينينينينينيل قنينينينينينيارس النينينينينينيربودة إىل 

 لالقاعدةل.
، ووجلننينينينينيا منينينينينيع لاإلخوانلالنينينينينيذين وافقوننينينينينيا مل تكنينينينينين القاعنينينينينيدة أكثنينينينينير منينينينينين بينينينينيني  بسنينينينينيي  باهنينينينيني  املالمنينينينينيح، ال ميكنينينينينين أن يثنينينينينيري أي انتبنينينينينياه

حيملنينينينينينيون األسنينينينينينيلىة األوتوماتيكينينينينينينية إىل ذلنينينينينيني  املننينينينينينيزل البسنينينينينينيي  األثنينينينينينياث. وبينمنينينينينينيا كننينينينينينيا نرشنينينينينيني  شنينينينينينياي الضنينينينينينييافة التقلينينينينينينيدي حمنينينينينينياولني أن 
نسنينينينيتعيد بدفانينينينيه منينينينيا تقاضنينينينياه منينينينين أجسنينينينيامنا بنينينينيرد اللينينينينيل. دخنينينينيل عليننينينينيا رجنينينينيل مهينينينيني  يف العقنينينينيد ا نينينينيامس منينينينين عمنينينينيره، يشنينينينيري كنينينينيل منينينينيا فينينينينيه 

 26ة والديناميكية وتأسرك منه عينان فيهما هبة املهابة والسىرإىل احليوي

                                                           
  يف  هنينينينينيذا الكنينينينينيالم كلنينينينينيه كنينينينينيذب منينينينينين تنينينينينيألي  ولينينينينينيد أبنينينينينيو  هنينينينينير لينينينينينيوهم القنينينينينيارئ أن اللقنينينينينياء   داخنينينينينيل سنينينينينيوريا يف معقنينينينينيل لعنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين، واحلقيقنينينينينية أن اللقنينينينينياء 26

ولكنهنينينينينيا  -رون هبنينينينينيذاننينينينينيدان أحنينينينينيد اإلخنينينينينيوة تبنينينينينيدو خلفنينينينينيه وكنينينينينيان اإلخنينينينينيوة يتصنينينينينيحنينينينيني  أن صنينينينينيورة قم-أحنينينينينيد بينينينينينيوت اإلخنينينينينيوان يف صنينينينينيويلح )بنينينينينيالقرب منينينينينين مديننينينينينية عمنينينينينيان( 
 !!دة النقص من قيادة هرب  وتريد أن تتصور نفسها يف الداخل ولو كذباً عق
 



  

 هبدوء وثقة قدم لنا نفسه بدون متهيدات: أنا عدنان سعد الدين.
 وجتاوزنا معا التىيات واجملامالت املألوفة لنعقد هذا احلوار الذي امتد على مدى ساعتني.

النينينينينيذي بنينينينينيدأ يسنينينينينيتعد لالحنسنينينينينيار أمنينينينينيام أضنينينينينيواء الفجنينينينينير. وكنينينينينيان  وملنينينينينيا انتهنينينينينيى كاننينينينيني  السنينينينينياعة قنينينينينيد جنينينينينياوزت الثانينينينينينية بعنينينينينيد منتصنينينينيني  اللينينينينينيل
ذلنينينينيني  إينينينينينيذانا بعنينينينينيودة شنينينينينياقة إىل منطلقننينينينينيا، لكنينينينينيي يصنينينينينيل هنينينينينيذا احلنينينينينيديث يف موعنينينينينيده إىللالنينينينينيوطن العنينينينينيريبل وإىل قرائهنينينينينيا، يف الوقنينينينيني  النينينينينيذي 

 يتشوقون إىل كل ما يلقي األضواء على النضال املسلح املتصاعد يف سورية.
سنينينينينينيها، وشنينينينينينينيعبها وجنينينينينينيد نفسنينينينينينينيه أمنينينينينينيام ،طنينينينينينيني  منينينينينينينظم لإلفناء...وكننينينينينينينيا نرجنينينينينينيو أن يتغلنينينينينينيني  ولنعنينينينينينيد إىل محنينينينينينياة. لقنينينينينينينيد وجنينينينينينيدت محنينينينينينينياة نف

 العقل وتنجو املدينة من الكارثة، لكن ما خط  كان قد خط .
عننينينينينيدما شنينينينينيعر سنينينينينيكان محنينينينينياة أهننينينينينيم وصنينينينينيلوا إىل طرينينينينينيق مسنينينينينيدود هنينينينينيّ  الننينينينينياس يف اللينينينينينيل، مبنينينينينيا لنينينينينيديهم منينينينينين سنينينينينيالح، ومنينينينينيا انتزعنينينينينيوه منينينينينين 

ووقعنينينينينينيني  الواقعنينينينينينينية الكنينينينينينينيربى بنينينينينينينيني شنينينينينينينيع  املديننينينينينينينية بكنينينينينينينيل فااتنينينينينينينيه وطوائفنينينينينينينيه …اجذ علنينينينينينينييهمجنينينينينينينيوم املفنينينينينينينياهلسنينينينينينينيالح هنينينينينينينيؤالء املعربنينينينينينينيدين بعنينينينينينينيد 
، وأقنينينينينيول 27وشنينينينينيبابه.. وشنينينينينييبه وأطفالنينينينينيه ونسنينينينينيائه ودفاعنينينينينيا عنينينينينين األر  والنينينينينيدم والكرامنينينينينية. كنينينينينيان املسنينينينينييىيون منينينينينيع املسنينينينينيلمني سنينينينينيواء بسنينينينينيواء

تالحم لنينينينينيا سنينينينينيورية واملنطقنينينينينية يف هبنينينينينيذه املناسنينينينينيبة أن املسنينينينينييىيني يف سنينينينينيورية سنينينينينيجلوا نقطنينينينينية مضنينينينينيياة سنينينينينييكون هلنينينينينيا أعظنينينينينيم األثنينينينينير يف مسنينينينينيتقبل
احلقيقنينينينيي ويف الظنينينينينيروم ويف أشنينينينينيد األوضنينينينينياع وطنينينينينيأة. وأسنينينينيجل هننينينينينيا أن أسنينينينينيد علنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين أننينينينيه وجنينينينينيد مننينينينينيافقني منينينينينين املسنينينينينيلمني ومنينينينينين 
مجينينينينينينينيع الطوائنينينينينينيني  األخنينينينينينينيرى، إال أننينينينينينينيه مل يسنينينينينينينيتطع أن يقننينينينينينينيع مسنينينينينينينيؤوال روحينينينينينينينيا مسنينينينينينينييىيا واحنينينينينينينيدا بإصنينينينينينينيدار تصنينينينينينينيريح شنينينينينينينيكلي ضنينينينينينينيد ثنينينينينينينيورة 

ني حنينينينينيول محنينينينينياة كنينينينينيانوا كنينينينينيذل  كرمنينينينينياء. وكنينينينينيانوا أصنينينينينيىاب  نينينينينيوة يف  نينينينينيدة املنكنينينينينيوبني حينمنينينينينيا بنينينينينيدأت الشنينينينينيع ، واحلنينينينينيق يقنينينينينيال أن املسنينينينينييىي
رامجنينينينينينيات الصنينينينينينيواريا واملدفعينينينينينينية الثقيلنينينينينينية  صنينينينينينيدهم يف أحينينينينينينياء محنينينينينينياة وجتنينينينينينيربهم علنينينينينينيى البىنينينينينينيث عنينينينينينين املنينينينينينيالذ يف الضنينينينينينيواحي. لقنينينينينينيد حصنينينينينينيل 

، بعنينينينينينيدما حنينينينينينيول مهمنينينينينينية اجلنينينينينينييش حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد منينينينينينين هنينينينينينيذه األسنينينينينينيلىة الرهيبنينينينينينية أسنينينينينينيلىة القتنينينينينينيل اجلمنينينينينينياعي. أداة قمنينينينينينيع للشنينينينينينيع  يف سنينينينينينيورية
 من الدفاع عن حدود سورية إىل قمع الشع  السوري واضطهاده.

 احليش من الشع  وهو يعاين أزمته.
 اإلخوان املسلمني واملعارضة:

 هل تضم اجلبهة الوطنية السورية املسيىية ؟ 
 الحم معها.نعم وبكثرة، وأول من أذاع البيان يف باريس هو رجل مسيىي ينتمي إىل اجلبهة وهو مت

 ؟  28كي  ترون العالقة بني اإلسالم والعروبة  
كنينينينينينينينيان مثنينينينينينينينية جفنينينينينينينينيوة بنينينينينينينينيني العروبنينينينينينينينية واإلسنينينينينينينينيالم مصنينينينينينينينيطنعة ومتكلفنينينينينينينينية. وقنينينينينينينينيد اسنينينينينينينينيتفاد العنينينينينينينينيدو منهنينينينينينينينيا أكنينينينينينينينيرب الفوائنينينينينينينينيد، ووقنينينينينينينينيع يف فنينينينينينينينيا 

روبنينينينينينية املتناقضنينينينينيات العنينينينينيابرة. كثنينينينينيريون مننينينينينيا ومنينينينينين غريننينينينينيا، ولكنينينينينين هنينينينينيذه اجلفنينينينينيوة آذننينينينيني  بنينينينينيالزوال، وأصنينينينينيبح النينينينينيتالحم تامنينينينينيا وكنينينينينيامال بنينينينينيني الع
 واإلسالم.

تشنينينينينيرقون غربينينينينينيون وهلنينينينينيا تنينينينينياريا طوينينينينينيل، البىنينينينينيث عننينينينينيه ذو شنينينينينيجون مننينينينينيذ القنينينينينيرن املاضنينينينينيي، يف سوهنينينينينيذه: اجلفنينينينينيوة عمنينينينينيل هلنينينينينيا مبشنينينينينيرون وم
 أروقة اجلامعة األمريكية واليسوعية، وعقدت له مؤمترات سرية.

                                                           
 ية اإليهام بالدمج الدي  واملذه  والطائفي.الوحدة الوطن-هذا االفرتاء من مرتكزات سعد الدين السياسية 27
 العروبة واإلسالم واللع  على هذا الشعار من مرتكزات سعد الدين الفكرية والسياسية. 28



  

صنينينينينينيادق اإلمينينينينينينيان أن وتسنينينينينينياءل : هنينينينينينيل بالضنينينينينينيرورة إن كننينينينينيني  عربينينينينينينيا أن أكنينينينينينيون ملىنينينينينينيدا وعنينينينينينيدوا لإلسنينينينينينيالم ؟ وهنينينينينينيل إذا كننينينينينيني  مسنينينينينينيلما 
 أكره العرب الذين أنتس  إليهم ؟ 

 ا هذه اجلفوة املصطنعة ؟...م
  أن العروبة تؤاخي اإلسالم وأن اإلسالم يؤاخي العروبة، وأن اجلفوة بينهما ال بال هلا.عربلقد وجدنا بوتقة االلتقاء 

وال يسنينينينينينيتغ  روح عنينينينينينين جسنينينينينينيد، وال جسنينينينينينيد وكمنينينينينينيا قنينينينينينيال الكثنينينينينينيريون منينينينينينين الطنينينينينينيرفني أن العروبنينينينينينية هنينينينينينيي اجلسنينينينينينيد وأن اإلسنينينينينينيالم روحهنينينينينينيا، 
 عن روح. وهبذا وضع  الصيغة الب ستكون هلا أفضل النتائج يف هذه املنطقة بإذن اهلل.

لحزب البعنينينينيثل يف سنينينينينيورية. فمنينينينيا هنينينينينيو رأيكنينينينيم حبنينينينينيزب البعنينينينيث العنينينينينيريب االشنينينينيرتاكي النينينينينيذي يقنينينينيود السنينينينينيلطة يف بنينينينينينيأننينينينيتم ضنينينينيد منينينينينيا يسنينينينيمى 
 العراق ؟

ق هنينينينينيو األصنينينينينيل، وهنينينينينيو يعنينينينينيار  نظنينينينينيام حنينينينينياف  أسنينينينينيد، وهنينينينينيو م الفصنينينينينيائل الرئيسنينينينينيية النينينينينيب حنينينينينيزب البعنينينينينيث العنينينينينيريب االشنينينينينيرتاكي يف العنينينينينيرا
بنينينينينيل وجنينينينينيدنا أن قاعدتنينينينينيه تقنينينينينيوم علنينينينينيى … اورننينينينينيا معهنينينينينيا، ومل  نينينينينيد بينننينينينينيا وبينينينينينينهم أي تننينينينينياقخ منينينينينين منطنينينينينيوق املقنينينينينياالت النينينينينيب ذكرهتنينينينينيا سنينينينينيابقا

ل  وجنينينينينينيدنا كثنينينينينينيريا منينينينينينينين الشنينينينينينيع  املنينينينينينيؤمن املتنينينينينينيدين، وأننينينينينينيه لنينينينينينييس حزبنينينينينينيا اختنينينينينينيار الطوائنينينينينيني  احلاقنينينينينينينيدة ليجعنينينينينينيل منهنينينينينينيا سنينينينينينيندا حلكنينينينينينيم. ولنينينينينينيذ
رضنينينينينية السنينينينينيورية اا الفنينينينينيات بينننينينينينيا وبيننينينينينيه موهومنينينينينية، وال أسنينينينينياس هلنينينينينيا منينينينينين الصنينينينينيىة. وكنينينينينيان طبيعينينينينينيا أن ينينينينينيدخل هنينينينينيذا احلنينينينينيزب يف منظومنينينينينية املع

فهنينينينينينيو متواجنينينينينينيد داخنينينينينينيل األراضنينينينينينيي السنينينينينينيورية ألنننينينينينينيا  الفننينينينينينيا منينينينينينيع حنينينينينينيزب البعنينينينينينيث العنينينينينينيريب االشنينينينينينيرتاكي والنينينينينينيذي يتفنينينينينينيق يف آرائنينينينينينيه منينينينينينيع حنينينينينينيزب 
 لى هذا األساس  ال  معنا الناصريون واالشرتاكيون العرب وفصائل سياسية كثرية أخرى.البعث الذي يقود العراق. وع

إن البعنينينينينيث يف العنينينينينيراق خيتلنينينينيني  يف تركيبنينينينينيه ويف توجهاتنينينينينيه اختالفنينينينينيا جنينينينينيذريا وكلينينينينينيا عنينينينينين احلنينينينينيزب النينينينينيذي حيمنينينينينيل هنينينينينيذا االسنينينينينيم يف سنينينينينيورية، 
خيتلنينينينيني  جنينينينينينيذريا عنينينينينين حنينينينينينيزب  هد وجنينينينينيدناولنينينينينيو كنينينينينيان يف توجهاتنينينينينينيه كىنينينينينيزب حنينينينينياف  أسنينينينينينيد ملنينينينينيا التقيننينينينينينيا معنينينينينيه يف حنينينينينيال منينينينينينين األحنينينينينيوال، لقنينينينينيني

حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد. فهنينينينينينيو حنينينينينينيزب لألمنينينينينينية، وفينينينينينينيه القاعنينينينينينيدة النينينينينينيب متثنينينينينينيل األمنينينينينينية، وذاك حنينينينينينيزب طنينينينينينيائفي ...بنينينينينينيل إنننينينينينينيا وجنينينينينينيدنا يف قياداتنينينينينينيه بعنينينينينينيدما 
عرفننينينينينياهم عنينينينينينين كثنينينينينيني ، قنينينينينينيادة متنينينينينيدينني بالفعنينينينينينيل. وال أخنينينينينينيو  يف هنينينينينينيذه التفاصنينينينينييل ألنننينينينينينيا سنينينينينينينتناول قضنينينينينينيايا شخصنينينينينيية ال شنينينينينينيأن لننينينينينينيا هبنينينينينينيا 

 اآلن.
علنينينينينينيى منينينينينينين خيشنينينينينينيى اهلل ويعرفنينينينينينيه أن يصنينينينينينيل إىل ذروة، بنينينينينينيل إن الوصنينينينينينيول إىل املسنينينينينينيؤولية يف سنينينينينينيورية ال يكنينينينينينيون إال  يف سنينينينينينيورية يسنينينينينينيتىيل

عنينينينينين طرينينينينينيق الفجنينينينينيور أو الكفنينينينينير أو النينينينينيردة أو التطنينينينينياول علنينينينينيى قنينينينينييم األمنينينينينية وتراثهنينينينينيا. وهنالنينينينيني  بعنينينينينيخ احلنينينينينيزبيني يف النينينينينيذروة يفهمنينينينينيون هنينينينينيذه 
اره يف رمضنينينينينينينيان حنينينينينينيني  يبقنينينينينينينيى يف السنينينينينينينيلطة ليثبنينينينينينيني  بأننينينينينينينيه طنينينينينينينيإفاحلقيقنينينينينينينية يف سنينينينينينينيورية وبينننينينينينينينيا وبينينينينينينينينهم حنينينينينينينيوار وتعنينينينينينينياون. إن بعضنينينينينينينيهم يعلنينينينينينينين 

 فرق واسع.الجدير بتسلم املسؤولية يف نظام حاف  أسد...فالبون شاسع و 
 هناك علويون متواطاون مع السلطة وآخرون ضدها ...فكي  تتعامل احلركة مع العلويني ؟ 
  يف توجهننينينينينينينيا اجلهنينينينينينينيادي ال يف توجهننينينينينينينيا الثنينينينينينينيوري ال نرينينينينينينينيد أن نسنينينينينينينيتبدل نظنينينينينينينيام حنينينينينينينيزب واحنينينينينينينيد بنظنينينينينينينيام حنينينينينينينيزب واحنينينينينينينيد. و

وينينينينينيود حنينينينينياف  …هننينينينينيا نقنينينينينيول بوضنينينينيوح: العلوينينينينينيون مواطننينينينينيون، وكثنينينينينيريون منينينينينينهم مظلومنينينينينيون…نرينينينينيد أن حننينينينينيل طائفنينينينينية حمنينينينينيل طائفنينينينينية أخنينينينينيرى
لوهننينينينينينيا حلنينينينينينياف  أسنينينينينينيد كاللعننينينينينينيات النينينينينينيب يأسنينينينينينيد أن ينينينينينينيزج هبنينينينينينيم يف أتنينينينينينيون حنينينينينينيرب طائفينينينينينينية . بعضنينينينينينيهم يبكنينينينينينيي فعنينينينينينيال، واللعننينينينينينيات النينينينينينيب يك

 نقذهم من هذا : املستنقع الطائفي، كما ننقذ كل فاات شعبنا.تكيلها له بقية الطوائ . حنن نريد أن ن
حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد أراد أن ينينينينينينيزج بالطائفنينينينينينية، خ أراد بعنينينينينينيد ذلنينينينينيني  أن يسنينينينينينيل  الطائفنينينينينينية علنينينينينينيى األمنينينينينينية، وأن يسنينينينينينيل  العشنينينينينينيرية علنينينينينينيى الطائفنينينينينينية، 

منينينينينين الطائفنينينينينية  والعائلنينينينينية علنينينينينيى العشنينينينينيرية ولكنينينينينين حسنينينينينيابنا هنينينينينيو فقنينينينيني  منينينينينيع النينينينينيذين تواطنينينينينيؤوا وغمسنينينينينيوا أينينينينينيديهم بالنينينينينيدم. أمنينينينينيا السنينينينينيواد األعظنينينينينيم



  

ال  يءالنينينينيذي وقنينينينيع  نينينيني  وطنينينينيأة هنينينينيذا احلكنينينينيم البنينينينياغي، فإنننينينينيا نعمنينينينيل علنينينينيى إنقنينينينياذه كمنينينينيا نعمنينينينيل علنينينينيى إنقنينينينياذ الفانينينينيات األخنينينينيرى، وهنينينينيذا شنينينيني
نقولنينينينينيه سياسنينينينينية...إ ا نقولنينينينينيه مبنينينينينيدأ ودعنينينينينيوة، وهنينينينينيذا منينينينينيا تعلمننينينينينياه منينينينينين الرسنينينينينيول الكنينينينينيرمي عننينينينينيدما فنينينينينيتح مكنينينينينية، وقنينينينينيال ألهاليهنينينينينيا: منينينينينيا تظننينينينينيون 

 وابن أم كرمي.أن  فاعل بكم ؟ قالوا: أم كرمي 
 قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

 إن برنامج سورية املستقبل يتناول اجلميع. وهذا: واضح يف برنامج التىال  الوط .
   كينينينينينينينيني  تنظنينينينينينينينيرون إىل  نينينينينينينينيال  املعارضنينينينينينينينية يف بوتقتهنينينينينينينينيا اجلدينينينينينينينينيدة. وكينينينينينينينيني  ميكنينينينينينينينين هلنينينينينينينينيذا التىنينينينينينينينيال  أن خينينينينينينينينيرج شنينينينينينينينيع

 سورية من حمنته الكربى ؟
 بعنينينينينيد اعتمادننينينينينينيا علنينينينينينيى اهلل تعنينينينينينياىل، تكمنينينينينينين يف بمنينينينينينيوع شنينينينينينيعبنا  ،عنينينينينينيامني أن قوتننينينينينينيا لقنينينينينيد ذكرننينينينينينيا يف منهنينينينينينياج ثورتننينينينينينيا قبنينينينينينيل

ال بنينينينينينيد منينينينينينين  هكنينينينينينيان توجهننينينينينينيا مننينينينينينيذ البداينينينينينينية وفهمننينينينينينيا لتنينينينينينياريا سنينينينينينيورية ولرتكيبهنينينينينينيا السنينينينينينيكاين واالجتمنينينينينينياعي، إننينينينينيني  ......يف هنينينينينينيذه الثنينينينينينيورة
 يف هذا الصراع: معاون شامل ألبناء الشع  كافة، والذي ال يدرك هذه احلقيقة يكون قد غاب  عنه قضية رئيسية

إذن هنينينينينيذا األمنينينينينير كنينينينينيان بالنسنينينينينيبة إليننينينينينيا قضنينينينينيية بديهينينينينينية وواضنينينينينيىة. فىنينينينيني  العلوينينينينينيون النينينينينيذين يرينينينينينيد حنينينينينياف  أسنينينينينيد أن ينينينينينيزح هبنينينينينيم يف هنينينينينيذا 
الصنينينينينيراع توجهننينينينينيا إلنينينينينييهم بننينينينينيداء ليكوننينينينينيوا منينينينينيع شنينينينينيعبهم ضنينينينينيد هنينينينينيذا الطنينينينينياعون النينينينينيذي يرينينينينينيد العنينينينينييش علنينينينينيى أنقنينينينينيا  ا الفنينينينينيات بنينينينينيني الفانينينينينية 

 والفاة من أبناء الشع  الواحد.
منينينينينير النينينينينيذي كنينينينينيان يشنينينينينيغل بالننينينينينيا هنينينينينيو أنننينينينينيا نرينينينينينيد هلنينينينينيذا التىنينينينينيال  أن يقنينينينينييم اعتبنينينينينيارا لعقينينينينينيدة األمنينينينينية، لتقالينينينينينيدها، لقيمهنينينينينيا، ولرتاثهنينينينينيا. األ

 يف إقناع اآلخرين، بل وجدنا تفا ا كامال....... وهذا مل  د فيه أي صعوبة
تشنينينينينيكيل أحزابنينينينينيه، وذلنينينينيني  بشنينينينينيرل أن  تكلمننينينينينيا عنينينينينين احلرينينينينينيات يف ثورتننينينينينيا، وأكنينينينينيدنا بأنننينينينينيا ننينينينينيؤمن بتعنينينينينيدد األحنينينينينيزاب وحبرينينينينينية الشنينينينينيع  يف

وأن ال تنينينينينيرتب  بدولنينينينينية أجنبينينينينينية علنينينينينيى أن يكنينينينينيون منينينينينيرد الفصنينينينينيل  29ال تتبنينينينينيىن هنينينينينيذه األحنينينينينيزاب عقائنينينينينيد أو مبنينينينينيادئ تصنينينينينيطدم وعقينينينينينيدة األمنينينينينية 
للسنينينينينينينيلطة التنفيذينينينينينينينية، حنينينينينينيني  ال يكنينينينينينينيون هنينينينينينينيذا القينينينينينينينيد سنينينينينينينييفا مسنينينينينينينيلطا تسنينينينينينينيتخدمه السنينينينينينينيلطة  سقضنينينينينينينيائية، ولنينينينينينينيياليف هنينينينينينينيذا األمنينينينينينينير للسنينينينينينينيلطة 
ينينينينينينيات العامنينينينينينية. ولنينينينينينيذل  مل تسنينينينينينيتغرق طنينينينينينيويال جوالتننينينينينينيا منينينينينينيع فصنينينينينينيائل املعارضنينينينينينية، بنينينينينينيل وجنينينينينينيدنا أنفسنينينينينينينا يف اتفنينينينينينياق  التنفيذينينينينينينية الغتينينينينينينيال احلر 

 كامل على حل ما ينقذ سورية...وخيلصها من حمنتها لتستأن  دورها يف العامل كله.
ية أجنينينينينيرب  وسنينينينينيتكون مرحلتننينينينينيا القادمنينينينينية مرحلنينينينينية كفنينينينينياح مسنينينينينيلح متصنينينينينياعد...وكم متنيننينينينينيا أن ال حنمنينينينينيل السنينينينينيالح، لكنينينينينين النظنينينينينيام يف سنينينينينيور 

 كل املثقفني والعلماء وأبناء الشع  كافة على محل السالح يف وجهه.
 فقد ابتلينا حبكم يقتل السجناء ويغتال الشخصيات.

 (94الوثجكة )
  وذج عن اإلعالم املنىرم الذي كان يصدر تباعا عن التىال  الوط :

 عن كتاب لبزرة محاةل
 من منشورات التىال  الوط 

                                                           
ذ كينينينينينيني  يتىنينينينينينيال  منينينينينينيع البعثنينينينينينيي والناصنينينينينينيري والقنينينينينينيومي والنينينينينينيدرزي والنصنينينينينينيراين وكنينينينينينيل األبالسنينينينينينية وهنينينينينينيو يعلنينينينينينيم منينينينينينين هنينينينينينيم خ يقنينينينينينيول شنينينينينينيريطة أال إهنينينينينينيذا كنينينينينينيذب وتننينينينينينياقخ.  29

ع عقينينينينينيدة األمنينينينينية فقنينينينينيد ننينينينينيص التىنينينينينيال  علنينينينينيى االعنينينينينيرتام هبنينينينينيم بنينينينينيل هنينينينينيم مؤسسنينينينينيون وشنينينينينيركاء يف احلكومنينينينينية الطاغوتينينينينينية النينينينينيب يزعمنينينينينيون أهننينينينينيم سنينينينينييقيموهنا علنينينينينيى يتصنينينينينيادم منينينينيني
 أنقا  نظام أسد.



  

وان منينينينينين الكتنينينينينياب فيمنينينينينيا بعنينينينينيد رغنينينينينيم أهننينينينينيم أمنينينينينيروا عناصنينينينينيرهم بتوزيعنينينينينيه داخلينينينينينيا وخارجينينينينينيا يف أوربنينينينينيا وأمريكنينينينينيا ومننينينينينياطق  وقنينينينينيد تنينينينينيربأ اإلخنينينينيني
 عديدة[.

بنينينينيزرة محنينينينياة ليسنينينيني  ردة فعنينينينينيل حنينينينياكم  نينينينيامل طنينينينينيائفي مسنينينينيتبد دمنينينينيوي ضنينينينيد معارضنينينينينييه وال شنينينينيكال منينينينين أشنينينينينيكال التطنينينينيور عننينينينيد سنينينينينيلطة 
  جية انكشارية.

دثنا عنهنينينينينينيا منينينينينينين قبنينينينينينيل.. يف سنينينينينينيبيل تفجنينينينينينيري ومتزينينينينينينيق املنطقنينينينينينية.. متهينينينينينينيدا ملرحلنينينينينينية بنينينينينينيزرة محنينينينينينياة هنينينينينينيي كنينينينينينيل املنينينينينينيؤامرات اجملتمعنينينينينينية النينينينينينيب  نينينينينيني
 االستسالم الكامل ومدخال للعصر الصهيوين البغي.

 لقد أريد من بزرة محاة أن تكون نقطة التىول يف دخول املشرق العريب النفق املرع ..
نفينينينينيذ املخطنينينيني  الرهينينينيني  األسنينينينيود وهنينينينيو القضنينينينياء وحنينينيني  ال ينينينينيتمكن أحنينينينيد أن يرفنينينينيع ولنينينينيو إصنينينينيبعه اعرتاضنينينينيا علنينينينيى منينينينيا حينينينينيدث وبالتنينينينيا  ت

 على الوجود املادي والسياسي للكيان السوري واألمة العربية على امتداد الوطن العريب الكبري.
 و املة 

   !ما العمل ؟ 
 ما العمل ؟ وكي  ا الإل ؟…واآلن 

هرينينينينينية النينينينينيب صنينينينينيار يعرفهنينينينينيا أي طفنينينينينيل يف سنينينينينيوريا أوال..لنتنينينينينيذكر حننينينينينين أبننينينينينياء سنينينينينيوريا ولننينينينينيذكر النينينينينيرأي العنينينينينيام العنينينينينيريب والعنينينينينياملي باحلقيقنينينينينية اجلو 
وإ نينينينيا هنينينينيو صنينينينيراع بنينينينيني 30اآلن وهنينينينيي أن الصنينينينيراع لنينينينييس بنينينينيني النظنينينينيام وبنينينينيني بموعنينينينية سياسنينينينيية معيننينينينية كمنينينينيا حيلنينينينيو للنظنينينينيام أن يصنينينينيور ذلنينينيني  

 مه يريد احلرية والكرامة ونظام عسكري فاوي رجعي عميل.ظشع  مبع
 لطة القائمة.إن هنال  مسافة فلكية تفصل بني اجملتمع السوري وبني الس

وإن جنينينينينيوهر الصنينينينينيراع هنينينينينيو بنينينينينيني الشنينينينينيع  النينينينينيذي يرينينينينينيد التغينينينينينيري وبنينينينينيني نظنينينينينيام عسنينينينينيكري لتوتاليتنينينينينياريلهو منينينينينيزيج غرينينينينيني  منينينينينين املكارثينينينينينية 
منينينينينين  والسنينينينينيتالينية والفاشنينينينينيية، ميتلنينينينيني  كنينينينينيأكثر نظنينينينينيم االسنينينينينيتبداد الشنينينينينيرقي لسنينينينينيي  املعنينينينينيز وذهبنينينينينيهل ولكننينينينينيه ميتلنينينينيني  فوقهمنينينينينيا قنينينينينيدرا ال ينينينينينيداىن

يعنينينينينينينينيرم معنينينينينينينينيىن االقتننينينينينينينينياع أو احملنينينينينينينينياورة أو أعمنينينينينينينينيال الفكنينينينينينينينير أو مقارعنينينينينينينينية احلجنينينينينينينينية باحلجنينينينينينينينية أو  التسنينينينينينينينيل  ذو الطبيعنينينينينينينينية الوحشنينينينينينينينيية النينينينينينينينيذي ال
 استخدام العقل والربهان.

 إن سوريا متثل قمة املأساة يف عامل عريب بروح ح  العظم ومذبوح ح  الشريان فعل اهلزائم القومية املتالحقة.
 :نيولذل  فإن طريق ا الإل يتمثل يف رأينا ب

ت الشنينينينينيع  السنينينينينيوري منينينينينيع بعضنينينينينيها النينينينينيبعخ والنضنينينينينيال لرتسنينينينينييا الوحنينينينينيدة الوطنينينينينينية النينينينينيب تكنينينينينيون أداهتنينينينينيا قينينينينينيام جبهنينينينينية تواصنينينينينيل فانينينينينيا - 7
وطنينينينينينينية عريضنينينينينينية تقنينينينينينيود كفنينينينينينياح الشنينينينينينيع  يف سنينينينينينيبيل إهننينينينينينياء حكنينينينينينيم الفنينينينينينيرد وقينينينينينينيام حكنينينينينينيم وطنينينينينيني  دمينينينينينينيوقراطي حقيقنينينينينينيي تكنينينينينينيون الدميوقراطينينينينينينية 

 والتعددية السياسية مرتكزه األساس.
هتنينينينينينينيان ألينينينينينينينية قنينينينينينينيوة ر دينينينينينينينيدا اسنينينينينينينيرتداد هنينينينينينينيذا االسنينينينينينينيتقالل النينينينينينينيذي فنينينينينينينيّرل بنينينينينينينيه أسنينينينينينينيد وعنينينينينينينيدم االاحملافظنينينينينينينية علنينينينينينينيى اسنينينينينينينيتقالل سنينينينينينينيوريا و  - 2

خارجينينينينينية وإهننينينينينينياء التبعينينينينينية للسنينينينينينيوق الرأمسالينينينينينية و رينينينينينينير األر  الوطنينينينينينينية احملتلنينينينينية. إن وجنينينينينينيود سنينينينينيوريا معنينينينينينير  لإلبنينينينينيادة اجلغرافينينينينينينية والسياسنينينينينينيية 
 والتارخيية يف حال استمرار هذا النظام.
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شنينينينينينينينياملة و قينينينينينينينينيق التغينينينينينينينينيري احلضنينينينينينينينياري املطلنينينينينينينينيوب املتمثنينينينينينينينيل يف بننينينينينينينينياء الدولنينينينينينينينية القومينينينينينينينينية اسنينينينينينينينيتعادة نقطنينينينينينينينية الصنينينينينينينينيفر يف النهضنينينينينينينينية ال - 3
 الدميوقراطية والعدالة والوحدة العربية.

و...تبقنينينينينينيى الدميوقراضنينينينينينيية اهلنينينينينينيدم األساسنينينينينينيي ويبقنينينينينينيى بننينينينينينياء ل اجلمهورينينينينينينية الدميوقراطينينينينينينيةل سنينينينينينيواء يف سنينينينينينيوريا أو علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد النينينينينينيوطن 
حينينينينينينيث يكنينينينينينيون الننينينينينينياس منينينينينينينيواطنني ال رعاينينينينينينيا يعيشنينينينينينيون يف أوطنينينينينينياهنم حبرينينينينينينية وأمنينينينينينينيان الكبنينينينينينيري كلنينينينينينيه املهمنينينينينينية األساسنينينينينينيية لقنينينينينينيوى األمنينينينينينينية احلينينينينينينية 

 وحيث  ل قوة القانون حمل قانون القوة وح  ينتهي وإىل األبد حكم شريعة الغاب وحيل حمله حكم اإلنسان.
السياسنينينينينينية  ينينينينينينيات، ألنينينينينيني  بنينينينينينياءو ينينينينينينية النينينينينينيب  نينينينينينيدد األولو وجينينينينينيني  أال  نينينينينينيل منينينينينينين التكنينينينينينيرار حنينينينينيني  تتىقنينينينينينيق ألهننينينينينينيا األول -بلنينينينينينيى -الدميوقراطينينينينينينية

 العقالنية احلضارية ...وأكرب إ اء للبشرية يف العصور احلديثة.
 لإهنا قد ال تكون دواء لكل داء ولكن بدوهنا قد يبقى أي دواء بال مفعول على الداء ل.

 …ويف ا تام...كلمة أخرية
لسنينينينيوريني والعنينينينيرب املنينينينيؤمنني  لقنينينينيد منينينينيرت األينينينينيام والشنينينينيهور علنينينينيى مأسنينينينياة محنينينينياة ولكنينينينين جينينينيني  أن تبقنينينينيى هنينينينيذه املأسنينينينياة حينينينينية يف قلنينينينيوب ا

 كمثال رهي  على ما بلغته  جية وخيانة احلكم الطائفي العميل.
وعلنينينينينينينيى لسنينينينينينينيوريا الغنينينينينينينيدل النينينينينينينيب كنينينينينينينيربت باملأسنينينينينينينياة وتطهنينينينينينينيرت بالتضنينينينينينينيىية بأبنائهنينينينينينينيا رمبنينينينينينينيا األفضنينينينينينينيل أال تنسنينينينينينينيى تلنينينينينينيني  الضنينينينينينينيىايا الربيانينينينينينينية 

 واملتواضعة الب دفع  يف العذاب والله  مثن جرميتها الوحيدة: الوطنية
   !  أجل لنتذكر !   تذكرلن 

 أوضاع الطليعة بعد مأساة حماة

بنينينينينيدأت الطليعنينينينينية يف ا نينينينينيارج بقينينينينينيادة عنينينينينيدنان عقلنينينينينية بعنينينينينيد محنينينينينينياة محلنينينينينية منينينينينين اإلصنينينينينيالحات واالسنينينينينيتعدادات اهلامنينينينينية يف  نينينينينيروم مرحينينينينينينية 
ب نسنينينينينينيبيا، بعنينينينينينيد منينينينينينيا محلنينينينينيني  مأسنينينينينينياة محنينينينينينياة هلنينينينينينيم عزلنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان وانكمنينينينينينياش دائنينينينينينيرة تنينينينينينيأثريهم، وبنينينينينينيراءة الطليعنينينينينينية منينينينينينين هتنينينينينينيم اإلخنينينينينينيوان النينينينينيني

ألصنينينينيقوها هبنينينينيا عنينينينيرب املراحنينينينيل املاضنينينينيية عننينينينيد الكثنينينينيريين، فوضنينينينيع أبنينينينيو عمنينينينيار وقيادتنينينينيه مجلنينينينية منينينينين اإلصنينينينيالحات موضنينينينيع التنفينينينينيذ علنينينينيى طرينينينينيق 
 العودة إىل الداخل، فعلى الصعيد الداخلي قاموا برصد أخطائهم السابقة الب عرب عدنان عن أشهرها بأهنا:

 مأساة ا روج من الداخل -
 مأساة الوفاق -
 مل مع األنظمةمأساة التعا -

وأعلنينينينينين رفضنينينينينيه للمهادننينينينينية والتىالفنينينينينيات وإلقنينينينينياء السنينينينينيالح واملفاوضنينينينينيات منينينينينيع النظنينينينينيام، وشنينينينينيكل  الطليعنينينينينية عنينينينينيددا منينينينينين اللجنينينينينيان املهمنينينينينية 
مثنينينينينيل جلننينينينينينية العقينينينينينينيدة لبلنينينينينينيورة وصنينينينينينيياغة بموعنينينينينينية أفكارهنينينينينينيا ومنهجهنينينينينينيا ومواقفهنينينينينينيا منينينينينينين قضنينينينينينيايا رئيسنينينينينينيية، وجلننينينينينينية التنظنينينينينينييم إلعنينينينينينيادة هيكليتنينينينينينيه 

لعناينينينينينينية بالصنينينينينيالت بالنينينينينينيداخل ومسنينينينينينيتلزماته، واللجننينينينينينية املالينينينينينينية...اذ وكنينينينينيان منينينينينينين أهنينينينينينيم منينينينينينيا قامنينينينينيني  بنينينينينينيه وأجهزتنينينينينيه الالزمنينينينينينية وجلننينينينينينية النينينينينينيداخل ل
محلنينينينينية شنينينينينيديدة إلعنينينينينيادة االلتنينينينينيزام واالنضنينينينينيبال إىل صنينينينينيفوم شنينينينينيباهبم، وفصنينينينينيل بعنينينينينيخ العناصنينينينينير السنينينينينيياة النينينينينيب كنينينينينيان إيوااهنينينينينيا ألزامينينينينينيا والنينينينينيب 

 مل تثب  تقدما مع الزمن.
ة منينينينينين األسنينينينينيفار أقنينينينينيام فيهنينينينينيا عنينينينينيددا منينينينينين اجلسنينينينينيور منينينينينيع ا لنينينينينييج ومنينينينينيع أوربنينينينينينيا وعلنينينينينيى صنينينينينيعيد العالقنينينينينيات ا ارجينينينينينية، قنينينينينيام عنينينينينيدنان جبملنينينينيني

ة جيدة..هكنينينينينينيذا دبنينينينينيني  احلينينينينينينياة منينينينينينين قنينينينينينيلتنينينينينينيأمني بعنينينينينينيخ التربعنينينينينينيات والبعنينينينينينيد اإلعالمنينينينينينيي كمنينينينينينيا قامنينينينينيني  بنينينينينينيني الطليعنينينينينينية ومنظمنينينينينينية التىرينينينينينينير عال



  

عالقنينينينينيات  جدينينينينينيد يف الطليعنينينينينية وبنينينينينيدأوا يعنينينينينيدون العنينينينينيدة للعنينينينينيودة إىل النينينينينيداخل كمنينينينينيا قامنينينينيني  بينينينينينينهم وبنينينينينيني بعنينينينينيخ شنينينينينيباب قواعنينينينينيد اإلخنينينينينيوان
 يف حال عودته للداخل.. هوطيدة كان عدنان يرجو منها أن يدعمو 

وجينينينينينينيدر بالنينينينينينيذكر أننينينينينينيه إىل جاننينينينينيني  هنينينينينينيذه الظنينينينينينيواهر اإلحيابينينينينينينية يف  ركنينينينينينيات الطليعنينينينينينية بنينينينينينيرزت  نينينينينينياهرة سنينينينينينيلبية وهنينينينينينيي جننينينينينينيوحهم والسنينينينينينييما 
واإلعنينينينينينينينيالم عنينينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينينية وبعنينينينينينينينيخ تالمينينينينينينينينيذه إىل التشنينينينينينينينيدد وخصوصنينينينينينينينيا بعنينينينينينينينيدما حننينينينينينينينيى اإلخنينينينينينينينيوان ذلنينينينينينينيني  املنىنينينينينينينينيى الشنينينينينينينينياذ يف التىنينينينينينينينيال  

 أثبته اإلخوان من إصرارهم على حماصرة الطليعة ومناصبتها العداء.. السياسي اجلديد..بعدما
فنينينينيأعلن عنينينينيدنان عقلنينينينية أننينينينيه يكفنينينينير منينينينين قينينينينيادة اإلخنينينينيوان املسنينينينيلمني واجلبهنينينينية اإلسنينينينيالمية منينينينين أقنينينينير التىنينينينيال  النينينينيوط  ومنينينينيا جنينينينياء بنينينينيه منينينينين 

ا عنينينينينين التىنينينينينيال  النينينينينيوط  كاننينينينيني  قنينينينينيد أصنينينينينيدرهنا جهنينينينينيات احنرافنينينينينيات، وقنينينينينيد دفعهنينينينينيم هلنينينينينيذا بعنينينينينيخ منينينينينيا صنينينينينيدر منينينينينين منشنينينينينيورات منىرفنينينينينية حقنينينينيني
 -مثنينينينينينيل كتنينينينينينياب عنينينينينينين محنينينينينينياة بعننينينينينينيوان! )مرتنينينينينينيدة منينينينينينين تلنينينينينيني  األحنينينينينينيزاب  نينينينينيني  اسنينينينينينيم منشنينينينينينيورات التىنينينينينينيال  النينينينينينيذي يضنينينينينينيم اإلخنينينينينينيوان بنينينينينينيالطبع

ورغنينينينينينينيم وقنينينينينينينيوم العدينينينينينينينيد منينينينينينينين املعتنينينينينينينيدلني يف وجنينينينينينينيه هنينينينينينينيذا املنىنينينينينينينيى املسنينينينينينينيرم يف تكفنينينينينينينيري اآلخنينينينينينينيرين اسنينينينينينينيتمر عنينينينينينينيدنان علنينينينينينينيى  .بنينينينينينينيزرة محنينينينينينينياة(
 كان يرددها باستمرار وقد تبعه يف رأيه عدد من الطليعة.  يف ذل  أدلته القوية الب قناعاته به وكان له

 حالة البلد بعد مأساة حماة

كاننينينينيني  وتنينينينينيرية احلمنينينينينياس والتأيينينينينينيد يف صنينينينينيفوم املنينينينينيواطنني منينينينينين أبننينينينينياء املسنينينينينيلمني يف سنينينينينيوريا قنينينينينيد وصنينينينينيل  لنينينينينيذروهتا أثننينينينينياء انفجنينينينينيار محنينينينينياة، 
فبعنينينينينينيد دمنينينينينينيار محنينينينينينياة عملنينينينينيني   .اجلمينينينينينينيع بعنينينينينينيد أن جنينينينينينيرت األمنينينينينينيور كمنينينينينينيا رأيننينينينينينياومنينينينينينيا لبنينينينينينيث هنينينينينينيذا أن  نينينينينينيول إىل إحبنينينينينينيال وأسنينينينينينيق  يف أينينينينينينيدي 

الدولنينينينينينية علنينينينينينيى انتشنينينينينينيار أخبنينينينينينيار اإلرهنينينينينينياب إلرعنينينينينينياب الننينينينينينياس، ولقتنينينينينينيل كنينينينينينيل إمكانينينينينينينية واسنينينينينينيتعداد لنينينينينينيدى الننينينينينينياس للنينينينينينيدخول منينينينينينيرة أخنينينينينينيرى يف 
داد تنينينينيزعم املأسنينينينياة اسنينينينيتمرار اإلعنينينينيالم اإلخنينينينيواين يف هننينينينيج منينينينيا رأيننينينينيا منينينينين منينينينينهج حينينينينيث اسنينينينيتمرت إذاعنينينينيتهم منينينينين بغنينينيني عمنينينينيل شنينينينيبيه. وزاد يف

السنينينينينييطرة علنينينينينيى محنينينينينياة ومننينينينينياطق أخنينينينينيرى ملنينينينينيدة شنينينينينيهرين بعنينينينينيد سنينينينينيقو املديننينينينينية وانتهنينينينينياء املقاومنينينينينية. وبعنينينينينيد أن فرغنينينينيني  الدولنينينينينية منينينينينين محنينينينينياة زادت 
 ، وانتشنينينينينينينير الفسنينينينينينينياد والرشنينينينينينينياوى وعنينينينينينينيم النينينينينينينيبالء بشنينينينينينينيكل مل عمنينينينينينينين أعمنينينينينينينيال التشنينينينينينينيفي والتنكينينينينينينينيل واإلذالل واحلصنينينينينينينيار االقتصنينينينينينينيادي للشنينينينينينيني

ء وننينينينينيدرة املنينينينينينيواد الضنينينينينيرورية واألدوينينينينينية ألنينينينينينيا محنينينينينيل كثنينينينينينيريا منينينينينين املنينينينينينيواطنني علنينينينينيى التنينينينينينيربم يسنينينينينيبق لنينينينينيه مثينينينينينينيل، وارتفعنينينينيني  األسنينينينينينيعار وفشنينينينينيى الغنينينينينينيال
وهكنينينينينينينيذا عنينينينينينينيادت للدولنينينينينينينية السنينينينينينينييطرة والنفنينينينينينينيوذ وخضنينينينينينينيع الشنينينينينينينيع  للقهنينينينينينينير واإلذالل ! وألقنينينينينينينياء التبعنينينينينينينيات علنينينينينينينيى اإلسنينينينينينينيالميني فيمنينينينينينينيا حصنينينينينينينيل

 بانتظار فرح اهلل.

 أحوال اشباب المجاهد المهاجر بعد مأساة حماة

اء يف النينينينينينينيداخل ومنينينينينينينيا  ملنينينينينينينيوا منينينينينينينين عننينينينينينينياء يف النينينينينينينيدعوة إىل اهلل طيلنينينينينينينية سنينينينينينينينوات ...وبعنينينينينينينيدما رابنينينينينينيني  بعنينينينينينينيدما قنينينينينينينيدموا منينينينينينينين جهنينينينينينينياد وفنينينينينينينيد
عنينينينينيراق بانتظنينينينينيار سنينينينينياعة العنينينينينيودة لنصنينينينينيرة دينينينينينين اهلل، وبعنينينينينيدما قنينينينينيدم املانينينينينيات تنينينينينياركني أعمنينينينينياهلم ودراسنينينينينيتهم للمشنينينينينياركة لالكثنينينينينيريون يف األردن وا

لنينينينينيه، وبنينينينينيني باحنينينينينيث عنينينينينين مسنينينينينيتقبله بعنينينينينيد تلنينينينيني  يف شنينينينينيرم اجلهنينينينينياد، انصنينينينينيرم الكنينينينينيل بنينينينينيني عائنينينينينيد لسنينينينينيابق حياتنينينينينيه سنينينينينيعيا علنينينينينيى نفسنينينينينيه وعيا
ب أصنينينينينيبح يعتربهنينينينينيا أهننينينينينيا كاننينينينيني  ضنينينينينيياعا للوق ...كنينينينينيان اإلحبنينينينيال هنينينينينيو العامنينينينينيل املشنينينينينيرتك. والينينينينينيأس القاتنينينينينيل شنينينينينيبه مسنينينينينييطر علنينينينينيى لنينينينينيالفنينينينيرتة ا

دينينينينينينينينيدا يف عمنينينينينينينينيل أو جاجلمينينينينينينينيع، وفنينينينينينينينيرل عقنينينينينينينيد الشنينينينينينينينيباب، وسنينينينينينينياح معظمهنينينينينينينينيم يف أقطنينينينينينينيار األر  األربعنينينينينينينينية يلتمسنينينينينينينيون حينينينينينينينينياًة واسنينينينينينينيتقرارا 
 دراسة.

منينينينينينينيال بفنينينينينينينيرج اهلل ونصنينينينينينينيره مائلنينينينينينينية يف راوس الكثنينينينينينينيريين ولكنينينينينينينين منينينينينينينيا منينينينينينينين أحنينينينينينينيد كنينينينينينينيان علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيتوى التفكنينينينينينينيري يف ،نينينينينينينيرج كاننينينينينينيني  اآل
فا طنينينينينيني  جلنينينينينينيل.. قليلنينينينينينيون أولانينينينينيني  النينينينينينيذين فكنينينينينينيروا يف حنينينينينينيل بنينينينينينيديل وضنينينينينينياع  أفكنينينينينينيار منينينينينينين فكنينينينينينير يف زمحنينينينينينية األحنينينينينينيداث، وانصنينينينينينيرم كنينينينينينيل 

 لشأنه.



  

بة يف حماولنينينينينينينية ملتابعنينينينينينينية الطرينينينينينينينيق وبضنينينينينينينيعة ومل يبنينينينينينينيق يف الربنينينينينينينيال إال بضنينينينينينينيعة عشنينينينينينينيرات منينينينينينينيع عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية يصنينينينينينينيارعون  نينينينينينينيروفهم الصنينينينينينينيع
عشنينينينينينيرات يف صنينينينينينيفوم اإلخنينينينينينيوان ينينينينينينيأملون باإلصنينينينينينيالح..وآخرون معهنينينينينينيم مضنينينينينينيطرون للبقنينينينينينياء.. وهكنينينينينينيذا كنينينينينينيان النينينينينينيدمار يف القاعنينينينينينيدة كنينينينينينيامال 

 تقريبا.
  ود   م  ي  كرة أللي الماو   دف ر الطرجسة 

داخل فأقنينينينينينياموا صنينينينينينيالت حبلنينينينينيني  ومحنينينينينينياة، بعنينينينينينيد أعمنينينينينينيال البننينينينينينياء النينينينينينيب قامنينينينينيني  هبنينينينينينيا الطليعنينينينينينية، بنينينينينينيدأوا مرحلنينينينينينية منينينينينينين إقامنينينينينينية الصنينينينينينيالت بالنينينينينيني
وأوفنينينينينينيد أم آخنينينينينينير للصنينينينينينيلة بنينينينينينيأمين شنينينينينينيرجبي يف دمشنينينينينينيق وكنينينينينينيذل  قامنينينينينيني  هلنينينينينينيم صنينينينينينيالت منينينينينينيع املنطقنينينينينينية الشنينينينينينيرقية، وتقنينينينينينيرر أن يننينينينينينيزل عنينينينينينيدنان 

لأمحنينينينيد زينينينينياتل وهنينينينيو باهنينينينيد قنينينينيدمي ذو منينينينيا  مشنينينينيرم( ليسنينينينيتقر يف منطقنينينينية إدلنينينيني ، حينينينينيث كنينينينيان  عقلنينينينية بعنينينينيد أن ننينينينيزل نائبنينينينيه )أبنينينينيو ا نينينينيري
ينينينينينينيأ بعنينينينينينيد اتصنينينينينينياالت هامنينينينينينية جنينينينينينيرت منينينينينينيع اجملاهنينينينينينيدين هننينينينينينياك بواسنينينينينينيطة أحنينينينينينيد أفنينينينينينيراد الطليعنينينينينينية منينينينينينين أبننينينينينينياء منينينينينينين املفنينينينينينيرو  أن الوضنينينينينينيع قنينينينينينيد هت

املنطقنينينينية هننينينينياك، وهكنينينينيذا ننينينينيزل أبنينينينيو ا نينينينيري وأرسنينينينيل رسنينينينيالته منينينينين النينينينيداخل ليسنينينينيتدعي أبنينينينيا عمنينينينيار النينينينيذي كنينينينيان نزولنينينينيه بننينينينياًء علنينينينيى اتفنينينينياق منينينينيع 
 قيادة ا ارج تقضي بأنه سيخرج مرة أخرى بعد تنفيذ بعخ األعمال يف الداخل.

( ننينينينينينيزل أبنينينينينينيو عمنينينينينينيار )عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية( إىل سنينينينينينيوريا منينينينينينين تركينينينينينينيا متسنينينينينينيلال عنينينينينينيرب احلنينينينينينيدود منينينينينينين حينينينينينينيث كنينينينينينيان نائبنينينينينينيه 5/7893يف )شنينينينينينيهر/
وبعنينينينيخ املقنينينينياتلني قنينينينيد نزلنينينينيوا، وبعنينينينيد نزولنينينينيه بفنينينينيرتة أرسنينينينيل منينينينين النينينينيداخل رسنينينينيالة مقتضنينينينيبة تنينينينينص علنينينينيى أننينينينيه خبنينينينيري، وأن الوضنينينينيع ألتنينينينياز، وأننينينينيه 

، وأن علنينينينينييهم أن يسنينينينينيمعوا ويطيعنينينينينيوا لنائبنينينينينيه أبنينينينينيو ا نينينينينيري النينينينينيذي سنينينينينييتوىل قنينينينينيرر البقنينينينينياء ولنينينينينين يعنينينينينيود، وأننينينينينيه مشنينينينينيغول بتنينينينينيدبري بعنينينينينيخ املهمنينينينينيات
معظنينينينينيم املراسنينينينينيالت معهنينينينينيم، وهكنينينينينيذا تبنينينينينيادل أبنينينينينيو ا نينينينينيري ومسنينينينينيؤول الطليعنينينينينية يف تركينينينينينيا رسنينينينينيائل كنينينينينيان األخنينينينينيري حيوهلنينينينينيا بنينينينينيدوره إىل القينينينينينيادة يف 

)غسنينينينينيان أبنينينينينيا زينينينينينيد (  عمنينينينينيان النينينينينيب كاننينينينيني  قنينينينينيد آلنينينينيني  لنينينينينيبعخ قينينينينينيادات لطليعنينينينينية وعلنينينينينيى رأسنينينينينيهم أبنينينينينيو العنينينينينيال )هاشنينينينينيم شنينينينينيعبان ( أبنينينينينيو الننينينينينيور
و)أبنينينينينيو نبينينينينينيل عقلنينينينية( أخنينينينينيو عنينينينينيدنان عقلنينينينية وغنينينينينيريهم، وبعنينينينينيد  و)أبنينينينينيو عمنينينينير زرعينينينينينيد( و)أسنينينينينيعد بسنينينينياطه( وأبنينينينيو صنينينينينياحل )عبنينينينينيد السنينينينيتار عبنينينينينيود(

 رسائل أيب ا ري نزل  عدة بموعات من الطليعة إىل الداخل.
عقلنينينينينية مل يننينينينينيزل إىل النينينينينيداخل  بعنينينينينيد فنينينينينيرتة قصنينينينينيرية منينينينينين ننينينينينيزول أيب عمنينينينينيار أشنينينينينياع اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمون عنينينينينيدة أخبنينينينينيار مفادهنينينينينيا أن عنينينينينيدنان

وأن أفنينينينينيرادا منينينينينين اإلخنينينينينيوان شنينينينينياهدوه تنينينينينيارة يف )أثيننينينينينيا( يف اليوننينينينينينيان وتنينينينينيارة يف )مكنينينينينية( وتنينينينينيارة يف )تركينينينينينيا(...وروى هنينينينينيذه األخبنينينينينيار قينينينينينينياديون 
ة أخنينينينينيرى اتصنينينينينيل  قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان بقينينينينينيادة الطليعنينينينينية يف رت و)سنينينينينيعد النينينينينيدين( وغنينينينينيريهم.. بعنينينينينيد فنينينينيني منينينينينينهم املراقنينينينيني  العنينينينينيام )حسنينينينينين هوينينينينينيدي(

فنينينينينينياعترب الطليعنينينينينينية هنينينينينينيذا ! وهننينينينينينيا أن معلومنينينينينينيات لنينينينينينيديهم تفينينينينينينيد بنينينينينينيأن عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية معتقنينينينينينيل يف سنينينينينينيوريا هنينينينينينيو وكنينينينينينيّل النينينينينينيذين نزلنينينينينينيوااألردن يبلغ
هنينينينينيا أي اهتمنينينينينيام، وتنينينينينيواترت عنينينينينيدة أخبنينينينينيار تؤكنينينينينيد كلهنينينينينيا اعتقالنينينينينيه رغنينينينينيم أن و الكنينينينينيالم إرجافنينينينينيا منينينينينين اإلخنينينينينيوان كاإلشنينينينينياعات السنينينينينيابقة ومل يعري 
ال تنينينينيزال مسنينينينيتمرة، وملنينينينيا كنينينينيان تعنينينينيديل أيب عمنينينينيار ملخططنينينينيه املتفنينينينيق علينينينينيه لقنينينينياءات مسنينينينيؤول تركينينينينيا مبراسنينينينيله النينينينيذي كنينينينيان يفنينينينيد منينينينين النينينينيداخل 

قنينينينينينينيد زاد الطليعنينينينينينينية شنينينينينينينيكاً. أوفنينينينينينينيدت الطليعنينينينينينينية منينينينينينينين عننينينينينينينيدها مبعوثنينينينينينينيا لاللتقنينينينينينينياء بنينينينينينينيأيب ا نينينينينينينيري أو أيب عمنينينينينينينيار يف النينينينينينينيداخل وليخنينينينينينينيرج بنينينينينينينيا رب 
ا نينينينينيري عنينينينينين احلنينينينينيال، وأرسنينينينينيل  اليقنينينينينيني، وهكنينينينينيذا ننينينينينيزل املبعنينينينينيوث )األم أبنينينينينيو أسنينينينينيامة( والتقنينينينينيى بنينينينينيأيب ا نينينينينيري يف قاعدتنينينينينيه اجلبلينينينينينية، فطمأننينينينينيه أبنينينينينيو

معنينينينينينيه وصنينينينينينيايا يف شنينينينينينيري  كاسنينينينينينيي  حينينينينينينيخ فيهنينينينينينيا اإلخنينينينينينيوة علنينينينينينيى عنينينينينينيدم االلتفنينينينينينيات إىل إرجافنينينينينينيات اإلخنينينينينينيوان واالهتمنينينينينينيام بنينينينينينيأمر اجلهنينينينينينياد، خ 
هنينينينينيو األم )أبنينينينينيو ثابنينينينيني  ا طينينينينيني ( ليتأكنينينينينيد منينينينينيرة ثانينينينينينية. وعنينينينينياد أيضنينينينينياً ليؤكنينينينينيذ أن ننينينينينيزوهلم حنينينينيني  بلنينينينيني  بمنينينينينيوع الننينينينينيازلني مننينينينينيذ  رننينينينينيزل أم آخنينينينيني

 أخا.بدء النزول حنو سبعني 
عنينينينينينيادت الشنينينينينينيكوك للظهنينينينينينيور واإلشنينينينينينياعات للقنينينينينينيوة واضنينينينينينيطرت قينينينينينينيادة ا نينينينينينيارج إلرسنينينينينينيال رسنينينينينينيالة مسنينينينينينيتعجلة إىل النينينينينينيداخل تطالنينينينينيني  فيهنينينينينينيا 

 أبو عمار با روج ملعاجلة الوضع، وأجاب أبو ا ري أهنم يبىثون الوضع.



  

لنينينينينيوازم قنينينينينيرر الننينينينينينيزول ويف زمحنينينينينية تلنينينينيني  األحنينينينينيداث قنينينينينيرر )أبنينينينينينيو عمنينينينينير زرعينينينينينيد( وكنينينينينيان مسنينينينينينيؤوال عنينينينينين احلركنينينينينية يف أوروبنينينينينيا وتنينينينينينيأمني بعنينينينينيخ ال
للقنينينينياء )أيب عمنينينينينيار( رغنينينينينيم  نينينينينيذيرات قينينينينينيادة ا نينينينينيارج بنينينينينيأن الوضنينينينينيع مشنينينينينيكوك، إال أننينينينيه ننينينينينيزل ومرافنينينينينيق آخنينينينينير لنينينينينيه لينينينينينيأ  بنينينينينيا رب اليقنينينينينيني ولكننينينينينيه 
وبعنينينينينيد عبنينينينينينيوره احلنينينينينيدود مسنينينينينينيع النينينينينيذين رافقنينينينينينيوه حنينينينيني  احلنينينينينينيدود الرتكينينينينينينية أصنينينينينيوات تبنينينينينينيادل إطنينينينينيالق ننينينينينينيار شنينينينينيديد، خ أرسنينينينينينيل أبنينينينينيو ا نينينينينينيري رسنينينينينينيالة 

وإخنينينينينيوة آخنينينينينيرون قنينينينينيد  رب خرجنينينينيني  السنينينينينيتقبال أيب عمنينينينينير كشنينينينينيف  ونصنينينينيني  هلنينينينينيا كمنينينينينيني يف العنينينينينيودة وأن أبنينينينينيا عمنينينينينيخينينينينينيربهم، أن اجملموعنينينينينية النينينينيني
 استشهدوا يف الكمني.

عننينينينينيدها تفنينينينينياقم الشنينينينيني  واضنينينينينيذت قينينينينينيادة ا نينينينينيارج قنينينينينيرارا بعنينينينينيدم إرسنينينينينيال أي أم للنينينينينيداخل، حنينينينيني  خينينينينينيرج عنينينينينيدنان وجتمنينينينينيد الوضنينينينينيع خنينينينينيالل 
لرجنينينينينيل منينينينينين الطليعنينينينينية هنينينينينيو )احلنينينينينياج حسنينينينينين خضنينينينينيرو( ضنينينينينيربه بنينينينينيأن  شنينينينينيهرين خ قطنينينينينيع هنينينينينيذا اجلمنينينينينيود بنينينينينيأن أرسنينينينينيل  املخنينينينينيابرات السنينينينينيورية أخنينينينينيا

ابننينينينيه )وكنينينينيان أحنينينينيد السنينينينيبعني النينينينيذين نزلنينينينيوا( معتقنينينينيل لنينينينيديها منينينينيع البنينينينياقني كمنينينينيا تنينينينيدعون للننينينينيزول مقابنينينينيل العفنينينينيو عننينينينيه وعنينينينين ابننينينينيه، وأخنينينينيرب عنينينينيم 
زول وكنينينينينيان منينينينينيع املبعنينينينينيوث نتيجنينينينينية منينينينينيؤامرة دبرهنينينينينيا دلنينينينييلهم الرئيسنينينينينيي يف عملينينينينينية الننينينيني! املعتقنينينينينيل أخنينينينينياه أن الننينينينيازلني قنينينينينيد اعتقلنينينينينيوا مجيعنينينينياً  داجملاهنينينيني

بنينينينينين الرجنينينينينيل املعتقنينينينينيُل يسنينينينينيتعط  والنينينينينيده وينينينينينيذكر لنينينينينيه أن املخنينينينينيابرات عنينينينينياملتهم معاملنينينينينية حسنينينينينينة...وهنا وقعنينينينيني  الصنينينينينياعقة شنينينينينيري  صنينينينينيو  ال
 وتأكدت اإلشاعات وأصبى  يقينا.

هنينينينينينيم بعنينينينينينيد عنينينينينينيدة أينينينينينينيام منينينينينينين إرسنينينينينينيال املبعنينينينينينيوث، أخنينينينينينيربت املخنينينينينينيابرات األردنينينينينينينية قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية أن لنينينينينينيديها سنينينينينينيتة معتقلنينينينينينيني مننينينينينينيذ فنينينينينينيرتة و 
عناصنينينينينير منينينينينين الطليعنينينينينية منينينينينين النينينينينيذين كنينينينينيانو اقنينينينينيد نزلنينينينينيوا واعتقلنينينينينيوا خ فنينينينينيروا منينينينينين السنينينينينيجن يف حنينينينينيادث فنينينينينيرار جنينينينينيرى )خنينينينينيالل عينينينينينيد الفطنينينينينير عنينينينينيام 

( وأهننينينينينينينيا تسنينينينينينينيمح هلنينينينينينينيم بنينينينينينينيإجراء مقابلنينينينينينينينية معهنينينينينينينيم ومنينينينينينينين خ تنينينينينينينيرحيلهم منينينينينينينين السنينينينينينينينيجن خنينينينينينينيارج األردن، فتمنينينينينينيني  مقابلنينينينينينينية الفنينينينينينينينيارين 7891/
 ين  احلقيقة الفاجعة الب كان  كالتا :الستة، وباإلضافة ملا وفره املبعوث والشري  املسجل تب

كاننينينينيني  خطنينينينينينية ننينينينينينيزول أيب عمنينينينينينيار ونائبنينينينينينيه والكتنينينينينيل الرئيسنينينينينينيية للشنينينينينينيباب السنينينينينينيبعني مبنينينينينينينية علنينينينينيى خطنينينينينينية أقيمنينينينينيني  بننينينينينينياًء علنينينينينينيى مراسنينينينينينيالت 
حصنينينينينيل  بنينينينينيني أيب عمنينينينينيار وقينينينينينيادة باهنينينينينيدي اجلبنينينينينيل يف منطقنينينينينية إدلنينينينيني ، حينينينينينيث أكنينينينينيد باهنينينينينيدوا اجلبنينينينينيل إمكانينينينينينياهتم باسنينينينينيتيعاب عنينينينينيدد منينينينينين 

بنينينينينينيل واهننينينينينينيم يبنينينينينينيايعون الطليعنينينينينينية علنينينينينينيى العمنينينينينينيل املشنينينينينينيرتك، جنينينينينينيرت هنينينينينينيذه االتصنينينينينينياالت عنينينينينينين طرينينينينينينيق أحنينينينينينيد عناصنينينينينينير الطليعنينينينينينية اجملاهنينينينينينيدين يف اجل
د دننينينينينيدش( وينينينينينيدعى أبنينينينينيو عبنينينينينيد اهلل اجلسنينينينينيري، وكنينينينينيان هنينينينينيذا الرجنينينينينيل قنينينينينيد التىنينينينينيق بالطليعنينينينينية بعنينينينينيد ؟هنينينينينيمنينينينينين أبننينينينينياء تلنينينينيني  املنطقنينينينينية وامسنينينينينيه )جا

يعنينينينينينية طيلنينينينينينية تلنينينينينيني  الفنينينينينينيرتة كواحنينينينينينيد منينينينينينين اإلخنينينينينينيوة، خروجنينينينينينيه منينينينينينين سنينينينينينيوريا منينينينينينيدعيا أننينينينينينيه واحنينينينينينيد منهنينينينينينيا يف النينينينينينيداخل ، وبقنينينينينينيي يف بينينينينينينيوت الطل
وكاننينينيني  حقيقنينينينية أمنينينينيره أننينينينيه رجنينينينيل ،نينينينيابرات أرسنينينينيل الخنينينينيرتاق الطليعنينينينية ضنينينينيمن شنينينينيبكة منينينينين املندسنينينينيني كشنينينيني  قسنينينينيم كبنينينينيري منينينينينهم كنينينينيانوا قنينينينيد 

 استغلوا أجواء الفوضى واملهاترات واندسوا بالصفوم املختلفة.
سنينينينينينتني منينينينينيع الطليعنينينينينية، حنينينينيني  جنينينينينياءت حلظتنينينينينيه احلامسنينينينينية،  وهكنينينينينيذا اسنينينينينيتمر اجلسنينينينينيري )رغنينينينينيم الشنينينينينيكوك النينينينينيب دارت حولنينينينينيه خ بنينينينينينيّرء( حننينينينينيو

فعنينينينينينينينير  علينينينينينينينينيه نزولنينينينينينينينيه  ،عنينينينينينينينيودة إىل النينينينينينينينيداخل وتعلقنينينينينينينينيه بنينينينينينينينيأي أمنينينينينينينينيل يوصنينينينينينينينيله إىل ذلنينينينينينينيني العننينينينينينينينيدما اسنينينينينينينينيتغل رغبنينينينينينينينية أيب عمنينينينينينينينيار اجلاحمنينينينينينينينية يف 
لالتصنينينينينينيال باجملاهنينينينينينيدين يف منطقنينينينينينية اجلبنينينينينينيل وتنينينينينينيأمني الصنينينينينينيلة معهنينينينينينيم، فقبنينينينينينيل أبنينينينينينيو عمنينينينينينيار وننينينينينينيزل اجلسنينينينينينيري ليعنينينينينينيود برسنينينينينينيائل طنينينينينينيار لنينينينينيني  أيب 

فرحنينينينينينينيا كفرصنينينينينينينية سنينينينينينينياحنة و  ترتينينينينينينيني  الننينينينينينينيزول، حينينينينينينينيث كاننينينينينينيني  املخنينينينينينينيابرات ترسنينينينينينينيل بعنينينينينينينيخ عناصنينينينينينينيرها علنينينينينينينيى أهننينينينينينينيم باهنينينينينينينيدين عمنينينينينينينيار هلنينينينينينينيا 
السنينينينينينينيتقبال اإلخنينينينينينينيوة الننينينينينينينيازلني، حينينينينينينينيث يعطنينينينينينينيوهنم بننينينينينينينيادق ال إبنينينينينينينير لإلطنينينينينينينيالق فيهنينينينينينينيا خ تفنينينينينينينياجاهم بكمنينينينينينينيني صنينينينينينينياعق تنينينينينينينيتمكن فينينينينينينينيه منينينينينينينين 

 اعتقاهلم وإطالق النار الغزير وإضاءة املنطقة بشدة فجأة ...اذ.
وهكنينينينينينيذا اعتقنينينينينينيل أبنينينينينينيو ا نينينينينينيري مسنينينينينينياعد أيب عمنينينينينينيار، ومتنينينينينيني  السنينينينينينييطرة علينينينينينينيه متامنينينينينينيا  نينينينينيني  التعنينينينينينيذي  حنينينينينيني  أننينينينينينيه قبنينينينينينيل تنفينينينينينينيذ ،ططهنينينينينينيم 
بنجنينينينينياح يف لقائنينينينينيه منينينينينيع املبعنينينينينيوث النينينينينيذي جنينينينينياءه ليتأكنينينينينيد، فقنينينينينيام خبداعنينينينينيه وكنينينينينيان كنينينينينيل منينينينينين حنينينينينيول أيب ا نينينينينيري منينينينينين حنينينينينيرس املخنينينينينيابرات، كمنينينينينيا 



  

كنينينينينيان   إن- فيمنينينينينيا يبنينينينينيدو رسنينينينينيالة أيب عمنينينينينيار النينينينينيب أجنينينينينيرب علنينينينينيى كتابتهنينينينينيا.. وهنينينينينيذا يفسنينينينينير قنينينينينيام بإرسنينينينينيال كنينينينينيل الرسنينينينينيائل النينينينينيب أمنينينينينيروه بكتابتهنينينينينيا
حينينينينينيث نصنينينينيني  علنينينينينيى طلبنينينينينيه السنينينينينيمع والطاعنينينينينية أليب ا نينينينينيري النينينينينيذي متكننينينينيني  املخنينينينينيابرات منينينينينين السنينينينينييطرة علينينينينينيه وإجبنينينينينياره  -هنينينينينيو كاتبهنينينينينيا حقنينينينينيا

ات علنينينينيى لعنينينيني  النينينينيدور.. وهكنينينينيذا كاننينينيني  معظنينينينيم املراسنينينينيالت حممولنينينينية عنينينينيرب مراسنينينينيل هنينينينيو منينينينين املخنينينينيابرات أيضنينينينيا، وهكنينينينيذا نزلنينينيني  اجملموعنينينيني
األوىل واعتقلنينينينينيني  بإشنينينينينينيرام وتنفينينينينينينيذ رجنينينينينينيال املخنينينينينينيابرات الرئيسنينينينينينيية يف سنينينينينينيوريا وبسنينينينينينيرية تامنينينينينينية وأدى اعتقنينينينينينيال الننينينينينينيازلني وفنينينينينينييهم كنينينينينينيل كنينينينينينيوادر 

ن الدولنينينينينينية فكنينينينينينيرة عنينينينينينين كنينينينينينيل شنينينينينينيذ يف النينينينينينيداخل وا نينينينينينيارج، فكشنينينينينينيف  ا الينينينينينينيا النينينينينينيب كاننينينينينيني  قنينينينينينيد بعثنينينينينيني  إىل حلنينينينينيني  الطليعنينينينينينية إىل أن ُتكنينينينينينيوّ 
ا كشنينينينينينينيف  بعنينينينينينينيخ ا الينينينينينينينيا ألمينينينينينينينين شنينينينينينينيرجبي واعتقنينينينينينينيل األم املرسنينينينينينينيل إلينينينينينينينيه فيمنينينينينينينيا واملنطقنينينينينينينية الشنينينينينينينيرقية وصنينينينينينينيفي  أو سنينينينينينينييطر عليهنينينينينينينيا وهكنينينينينينينيذ

يبنينينينينينيدو...كان  نينينينينينياحهم كنينينينينينياماًل، وبعنينينينينينيد أن علمنينينينينيني  املخنينينينينينيابرات أن الشنينينينينينيكوك يف ا نينينينينينيارج محلنينينينينيني  القينينينينينينيادة هننينينينينينياك علنينينينينينيى عنينينينينينيدم إرسنينينينينينيال 
سنينينينينينينينينييا قنينينينينينينينينيد انتهنينينينينينينينيني  وأن عليهنينينينينينينينينيا االنتقنينينينينينينينينيال للمرحلنينينينينينينينينية الثانينينينينينينينينينية وهنينينينينينينينينيي  طنينينينينينينينينييم الطليعنينينينينينينينينية سيا ننينينينينينينينينينيزامأدركنينينينينينينينيني  أن مرحلنينينينينينينينينية االست يءشنينينينينينينينيني

 .ربة العسكرية القاصمة وهكذا كانضباملفاوضات بعد هذه ال
بقنينينينينينيي أن ننينينينينينيذكر أن عملينينينينينينية اهلنينينينينينيروب النينينينينينيب حصنينينينينينيل  منينينينينينين السنينينينينينيجن النينينينينينيذي كنينينينينينيان فينينينينينينيه األفنينينينينينيراد الننينينينينينيازلون منينينينينينيع عنينينينينينيدنان يف النينينينينينيدفعات 

منينينينينين مهجنينينينينيع يضنينينينينيم ثالثنينينينينياً وعشنينينينينيرين أخنينينينينيا خرجنينينينينيوا كلهنينينينينيم منينينينينين السنينينينينيجن وهنينينينينيدفهم  -حسنينينينيني  رواينينينينينية السنينينينينيتة اهلنينينينينياربني-األخنينينينينيرية حصنينينينينيل  
األقنينينينينينيل أن يصنينينينينيل أحنينينينينينيدهم إىل األردن إليقنينينينينينيام اننينينينينيدفاع اإلخنينينينينينيوة إىل املنينينينينيوت يف هنينينينينينيذا الفنينينينينينيا، حينينينينينيث كنينينينينينيان املانينينينينيات  منينينينينينين شنينينينينينيباب علنينينينينيى 

ا نينينينينيارج قنينينينينيد دّب فنينينينينييهم احلمنينينينينينياس وننينينينينيووا الننينينينينيزول إال أن معظنينينينينيم اهلنينينينينينياربني قنينينينينيبخ علنينينينينييهم ومل ينينينينينينج إال سنينينينينينيبعة فقنينينينيني ، وصنينينينينيل سنينينينينيتة منينينينينينينهم 
علنينينينينينيى السنينينينينينيابع يف لبننينينينينينيان بعنينينينينينيد أن ضنينينينينينيل فنينينينينينيرتة خ منينينينينينيا لبنينينينينينيث أن انقطعنينينينينيني  إىل األردن وسنينينينينينيلموا أنفسنينينينينينيهم إىل املخنينينينينينيابرات األردنينينينينينينية وعثنينينينينينير 

أخبنينينينينينياره، حينينينينينينيث علنينينينينينيم فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد أننينينينينينيه بقنينينينينينيي لفنينينينينينيرتة منينينينينينيع ميليشنينينينينينييا التوحينينينينينينيد خ قتنينينينينينيل يف اشنينينينينينيتباك منينينينينينيع املخنينينينينينيابرات السنينينينينينيورية يف طنينينينينينيرابلس 
 وكان امسه أبو الرباء الشامي.
 ومثة رأيني يف هذا اهلروب:

علنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين شنينينينينيبه اسنينينينينيتىالة مثنينينينينيل هنينينينينيذا األمنينينينينير منينينينينين  -ي()منينينينينين النينينينينيب جتنينينينينير -األول يفنينينينينيرت  أننينينينينيه هنينينينينيروب طبيعنينينينينيي  -
قبنينينينينينينيل سنينينينينينينيجناء هبنينينينينينينيذه األ ينينينينينينينية، وأننينينينينينينيه ملنينينينينينينيا تأكنينينينينينينيدت املخنينينينينينينيابرات منينينينينينينين وصنينينينينينينيول سنينينينينينينيتة منينينينينينينينهم إىل األردن افرتضنينينينينينيني  أن الطليعنينينينينينينية قنينينينينينينيد 

 علم  باألمر فكشف  هي من جهتها ،ططها لتنتقل إىل املرحلة الثانية...
االسنينينينينينيتنزام قنينينينينينيد متنينينينينيني ، أرادت أن تقنينينينينينيوم بعملينينينينينينية هنينينينينينيروب  الثنينينينينينياين يفنينينينينينيرت  أن الدولنينينينينينية ملنينينينينينيا تأكنينينينينينيدت منينينينينينين أن مرحلنينينينينينية  -

مرسنينينينيومة تسنينينينيرب فيهنينينينيا بعنينينينيخ منينينينين متكننينينيني  منينينينين شنينينينيرائهم والسنينينينييطرة علنينينينييهم منينينينين املعتقلنينينينيني ليقومنينينينيوا بإمتنينينينيام منينينينيا بنينينينيدأه )اجلسنينينينيري( يف 
يد منينينينين تبقنينينينيى، وعلنينينينيى النينينينيرغم منينينينين أن السنينينينيتة الفنينينينيارّين هنينينينيم منينينينين املوثنينينينيوقني بشنينينينيكل عنينينينيام، وأن سنينينينيلوكهم مل ينينينينيأت صنينينينيمرحلنينينينية الحقنينينينية ل

 ي ، كان هذا أحد االحتماالت...مبا ير 
ومل يعنينينينينينينيد األمنينينينينينينير مهمنينينينينينينيا ألن الطليعنينينينينينينية قنينينينينينينيد دمنينينينينينينيرت فيمنينينينينينينيا بعنينينينينينينيد يف ا نينينينينينينيارج بفعنينينينينينينيل جولنينينينينينينية املفاوضنينينينينينينيات واسنينينينينينينيتدراج بعنينينينينينينيخ أفرادهنينينينينينينيا 

 للصلح وتشرذم الباقني يف انشقاقات فردية.
ين منينينينينينينين السنينينينينينينيجن أنفسنينينينينينينيهم السنينينينينينينيؤال احملنينينينينينينيري هنينينينينينينيو: مِل  مل ضنينينينينينينيرب املخنينينينينينينيابرات األردنينينينينينينينية الطليعنينينينينينينية بعملينينينينينينينية اهلنينينينينينينيروب فنينينينينينينيور تسنينينينينينينيليم الفنينينينينينينيار 

بنينينينينيل أبقنينينينيني  علنينينينينييهم فنينينينينيرتة رغنينينينينيم أ ينينينينينية خنينينينينيربهم بالنسنينينينينيبة للطليعنينينينينية، كمنينينينينيا أن األردن كاننينينينيني  قنينينينينيد دعمنينينينيني  الطليعنينينينينية يف نزوهلنينينينينيا  ؟لألردنينينينينينيني
األخنينينينينينيري وقامنينينينينيني  بتنينينينينينيدري  ثالثنينينينينينيني منينينينينينين أفرادهنينينينينينيا تنينينينينينيدريبا خاصنينينينينينيا ألتنينينينينينيازا ؟ هنينينينينينيل كنينينينينينيان هنينينينينينيذا احتياطنينينينينينيا منهنينينينينينيا ؟ أم مشنينينينينينياركة يف اللعبنينينينينينية، 



  

النينينينيب كاننينينيني  جتنينينينيري بينهنينينينيا وبنينينينيني سنينينينيوريا والعنينينينيراق النينينينيب فشنينينينيل  منينينينيع األخنينينينيرية ؟ ال أحنينينينيد مننينينينيا ينينينينيدري ولكننينينينيه  ضنينينينيمن محلنينينينية التقنينينينيارب السنينينينيرية
 !!.افرتا  قابل للبىث

بقنينينينينيي أن نفسنينينينينير موضنينينينينيوع )أبنينينينينيو عمنينينينينير ومرافقنينينينينيه أبنينينينينيو ثابنينينينيني ( فقنينينينينيد اضنينينينينيطرت املخنينينينينيابرات الفتعنينينينينيال عملينينينينينية االشنينينينينيتباك لقطنينينينينيع الطرينينينينينيق 
الهتا الناجىنينينينينية وحصنينينينينيوهلا علنينينينينينيى صنينينينينيل نشنينينينينيال الطليعنينينينينينية يف ا نينينينينيارج و ه كنينينينينيعلنينينينينيى عودتنينينينينيه للخنينينينينيارج بنينينينينيزعم أننينينينينيه قتنينينينينينيل، وقنينينينينيد كشنينينينيني  اعتقالنينينينيني

املعوننينينينينينية منينينينينينين منظمنينينينينينية التىرينينينينينينير ألنينينينينينيا أدى لزينينينينينينيادة التنينينينينينيوتر بنينينينينينيني األخنينينينينينيرية وسنينينينينينيوريا وأدى فيمنينينينينينيا ينينينينينينيروي النينينينينينيبعخ إىل مقتنينينينينينيل )فهنينينينينينيد القوامسنينينينينينية( 
 عدة الطليعة.عضو اجمللس الوط  الفلسطي  على يد املخابرات السورية يف عمان، وحماولة قتل آخر لضلوعهم يف مسا

أمنينينينينينير مهنينينينينينيم آخنينينينينينير جنينينينينينيدير بالنينينينينينيذكر، أن املخنينينينينينيابرات العراقينينينينينينية كاننينينينينيني  قنينينينينينيد سنينينينينينيلم  األم )أبنينينينينينيو دجاننينينينينينية محنينينينينينياد( منينينينينينيع أهلنينينينينينيه وأوالده إىل 
أم كمنينينينينيا رويننينينينينيا، وكنينينينينيان أبنينينينينيو دجاننينينينينية  11زهتنينينينينيا املخنينينينينيابرات السنينينينينيورية واعتقنينينينينيل فيهنينينينينيا  املخنينينينينيابرات السنينينينينيورية أثننينينينينياء عملينينينينينيات الفنينينينينيا النينينينينيب أ

ليعنينينينينينية، ومثنينينينينينية رأينينينينينينيني أيضنينينينينينيا حنينينينينينيول منينينينينينيؤامرة تسنينينينينينيليمه هبنينينينينينيذا األسنينينينينينيلوب البشنينينينينينيع، حينينينينينينيث ألقنينينينينيني  بنينينينينينيه مسنينينينينينيؤول الطليعنينينينينينية يف العنينينينينينيراق منينينينينينيع الط
خنينينينينينينينيابرات السنينينينينينينينيورية بننينينينينينينينياء علنينينينينينينينيى تنسنينينينينينينينييق منينينينينينينينيع امل هسنينينينينينينيليمتاملخنينينينينينينيابرات العراقينينينينينينينينية وسنينينينينينينيني  الصنينينينينينينينيىراء السنينينينينينينينيورية، فنينينينينينينينيالرأي األول يقنينينينينينينينيول أن 

  ضنينينينينيمن التنسنينينينينييق األمنينينينيني  إلكمنينينينينيال حلقنينينينينية املعلومنينينينينيات النينينينينيب حصنينينينينيل  عليهنينينينينيا ألننينينينينيه كنينينينينيان ميتلنينينينيني  معلومنينينينينيات خاصنينينينينية وهامنينينينينية، وكنينينينينيان ذلنينينينيني
 ذكرنا حصوله لفرتة. يالذ

والنينينينينينيرأي الثنينينينينينياين: يقنينينينينينيول: أن تسنينينينينينيليمه جنينينينينينياء بننينينينينينياًء علنينينينينينيى تنسنينينينينينييق بنينينينينينيني قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني يف العنينينينينينيراق ومسنينينينينينيؤو  التىنينينينينينيال  
 واملخنينينينيابرات العراقينينينينية،  نينينينيوفهم منينينينين أن تسنينينينيى  الطليعنينينينية عناصنينينينير اإلخنينينينيوان منينينينين العنينينينيراق وهنينينينيو منينينينيا كنينينينيان أبنينينينيو دجاننينينينية يقنينينينيوم بنينينينيه فعنينينينيال منينينينين

 إنزال الراغبني بااللتىاق باجلهاد مع الطليعة.
 ويبقى كش  هذه املبهمات من األمور مهمة األيام القادمة إن شاء اهلل لتصفى كل احلسابات بالعدل وبقدرة اهلل.

وعلنينينينيى كنينينينيل حنينينينيال جنينينينياء فيمنينينينيا بعنينينينيد خنينينينيرب منينينينين النينينينيداخل يفينينينينيد بنينينينيأن األم أبنينينينيو دجاننينينينية وأم آخنينينينير سنينينينييطروا علنينينينيى حراسنينينينيهم يف سنينينينيجن 
 كوا مع اجليش الذي حاصرهم واستشهدوا رمحهما اهلل تعاىل.حل  خ اشتب

كنينينينينيان هنينينينينيذا ملخنينينينينيص منينينينينيا كنينينينينيان منينينينينين عملينينينينينية االسنينينينينيتدراج النينينينينيب قصنينينينينيم   هنينينينينير الطليعنينينينينية باعتقنينينينينيال قائنينينينينيدها وسنينينينينيبعني منينينينينين خنينينينينيرية شنينينينينيبابه 
 االستدراج للصلح.ي وفتى  الباب أما املرحلة الثانية وه

 رعملية الصلح بين قسم من الطليعة والدولة وتمام االنهيا

يف أجنينينينينينينيواء مريعنينينينينينينية منينينينينينينين االهنينينينينينينينيار النفسنينينينينينينيي والعصنينينينينينيني  علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيتوى القواعنينينينينينينيد والقينينينينينينينيادة يف صنينينينينينينيفوم الطليعنينينينينينينية، او منينينينينينينين تبقنينينينينينينيى يف 
ا نينينينينينيارج، ويف أجنينينينينينيواء الشنينينينينينيماتة والتشنينينينينينيفي النينينينينينيب مارسنينينينينينيها بعنينينينينينيخ اإلخنينينينينينيوة يف األطنينينينينينيرام األخنينينينينينيرى وال سنينينينينينييما اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمون، ويف 

 ع  املخنينينينينينيابرات بعرضنينينينينينيها علنينينينينينيى قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية للمفاوضنينينينينينيات ولوضنينينينينينيأجنينينينينينيواء النقنينينينينينيد النينينينينينيالذع النينينينينينيذي أحنينينينينينياطهم بنينينينينينيه كنينينينينينيل الننينينينينينياس، تقنينينينينينيدم
 حالة احلرب بينهما مقابل طلبات الطليعة.

كاننينينينينيني  قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية قنينينينينينيد آلنينينينينيني  إىل أيب العنينينينينينيال )هاشنينينينينينيم شنينينينينينيعبان( خ جنينينينينينيرى عنينينينينينير  املفاوضنينينينينينيات علنينينينينينيى أيب العنينينينينينيال سنينينينينينيرا بواسنينينينينينيطة 
د إطالعنينينينينينيه علنينينينينينيى اعتقنينينينينينيال أيب عمنينينينينينيار وانكشنينينينينينيام مسنينينينينينيؤول الطليعنينينينينينية العسنينينينينينيكري يف املنطقنينينينينينية الشنينينينينينيرقية والنينينينينينيذي متكننينينينينيني  املخنينينينينينيابرات بعنينينينينيني

أمنينينينيره منينينينينين إقناعنينينينينيه بالتعامنينينينيل معهنينينينينيا والتوسنينينينيني  يف أمنينينينير الصنينينينينيلح مقابنينينينينيل إطنينينينينيالق سنينينينيراحه وبعنينينينينيخ عناصنينينينينيره يف املنطقنينينينية فجنينينينينياء هنينينينينيذا املنينينينينيدعو 
)أبنينينينينيو منينينينينيروان( إىل عمنينينينينيان سنينينينينيرا واجتمنينينينينيع بنينينينينيأيب العنينينينينيال وأيب الننينينينينيور وأقنينينينينينعهم جبنينينينينيدوى املفاوضنينينينينيات والصنينينينينيلح مقابنينينينينيل اإلفنينينينينيراج عنينينينينين املعتقلنينينينينيني 
وتننينينينينينينينينينينينيازالت أخنينينينينينينينينينينينيرى تقنينينينينينينينينينينينيدمها الدولنينينينينينينينينينينينية، وأن هنينينينينينينينينينينينيذا أجنينينينينينينينينينينينيدى منينينينينينينينينينينينين املقاومنينينينينينينينينينينينية املسنينينينينينينينينينينينيتىيلة يف  نينينينينينينينينينينينيل حصنينينينينينينينينينينينيار اإلخنينينينينينينينينينينينيوان والعنينينينينينينينينينينينيراق 



  

والتىنينينينينينيال ...ودون استشنينينينينينيارة ال بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى وال القينينينينينينيادة توجنينينينينينيه أبنينينينينينيو العنينينينينينيال وأبنينينينينينيو الننينينينينينيور وحسنينينينينينين خضنينينينينينيرو )والنينينينينينيد املعتقنينينينينينيل النينينينينينيذي 
 ابرات السورية يف أملانيا الغربية وتقدموا بطلباهتم:جاء أخوه من قبل املخابرات سابقا( توجهوا ملقابلة وفد من املخ

 اإلفراج عن املعتقلني. - 7
 إعطاء حرية الدعوة اإلسالمية. - 2
 إزالة الطائفية من اجليش والو ائ . - 3
 العفو عن املالحقني يف ا ارج وضريهم بني النزول أو البقاء يف ا ارج مع تسوية أمورهم ...اذ. - 4

املفاوضنينينينينينيات سنينينينينينيائرة بنينينينينينيني هنينينينينينيذا القسنينينينينينيم منينينينينينين قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية والدولنينينينينينية أرسنينينينينينيل  املخنينينينينينيابرات مبعنينينينينينيوثني عنهنينينينينينيا لتعنينينينينينير  وبينمنينينينينينيا كاننينينينينيني  
علنينينينينيى منينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين الطليعنينينينينية وغنينينينينيري الطليعنينينينينية العفنينينينينيو الشنينينينينيامل علنينينينينيى منينينينينين يننينينينينيزل ويسنينينينينيلم نفسنينينينينيه، ومتكننينينينيني  عنينينينينين طرينينينينينيق اسنينينينينيتدراج آخنينينينينير 

جنينينينينيوالت منينينينينين املفاوضنينينينينيات السنينينينينيرية املزرينينينينينية لنينينينينيبعخ العناصنينينينينير منينينينينين هننينينينينياك منينينينينين سنينينينينيى  البسنينينينينيال منينينينينين  نينينينيني  أرجنينينينينيل املتفاوضنينينينينيني ...وبعنينينينينيد 
النينينينينينيب متنينينينينيني  منينينينينينيع أيب العنينينينينينيال وأيب الننينينينينينيور يف أملانينينينينينينيا خ يف قنينينينينينيربإل خ يف دمشنينينينينينيق،  نينينينينينيول الصنينينينينينيلح إىل حالنينينينينينية شنينينينينينيبيهة باالستسنينينينينينيالم نتيجنينينينينينية 
ضنينينينينيع  موقنينينينيني  املفاوضنينينينينيني بنينينينينيافرتا  سنينينينينيالمة نينينينينينيتهم، وهنينينينينيو منينينينينيا ذهنينينينيني  إلينينينينينيه منينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين قينينينينينيادة الطليعنينينينينية حينينينينينيث اعتنينينينينيربوا إقنينينينينيدام أيب 

ومل يتهمنينينينينينينيوهم بالعمالنينينينينينينية املباشنينينينينينينيرة للىكومنينينينينينينية،  لذهنينينينينينيني  مذهبنينينينينينينيه علنينينينينينينيى الصنينينينينينينيلح واالستسنينينينينينينيالم نتيجنينينينينينينية لالهنينينينينينينينيار واإلحبنينينينينينينيا العنينينينينينينيال ومنينينينينينينين
وأصنينينينيبح ننينينينينيزول املصنينينينينياحلني مقابنينينينينيل العفنينينينينيو عنينينينينينهم فقنينينيني ، وأجنينينينينيرب جلهنينينينينيم فيمنينينينينيا بعنينينينينيد علنينينينينيى التعامنينينينيل منينينينينيع املخنينينينينيابرات قسنينينينينيرا وكنينينينينيان عنينينينينيددهم 

صنينينينينينينينينيار وسنينينينينينينينينيقول القائنينينينينينينينينيد ودمنينينينينينينينينيار القنينينينينينينينينيوة العسنينينينينينينينينيكرية بضنينينينينينينينينيعا وعشنينينينينينينينينيرين شنينينينينينينينينيابا منينينينينينينينينين احملبطنينينينينينينينينيني النينينينينينينينينيذين دمنينينينينينينينينيرهم نفسنينينينينينينينينييا عملينينينينينينينينينيات احل
للطليعنينينينينينية...فنزلوا واستسنينينينينينيلموا وصنينينينينينيدرت جرائنينينينينينيد البعنينينينينينيث النصنينينينينينيريي ترحنينينينينيني  بصنينينينينينيلح قينينينينينينيادة الطليعنينينينينينية وتعتنينينينينينيربه توبنينينينينينية وطنينينينينينينية منينينينينينين بعنينينينينينيخ 

 الشباب الذين غررت هبم قيادة مغامرة ذات أغرا .
اء ومنينينينينينيذاه  شنينينينينيني . ورغنينينينينينيم أن قينينينينينينيادة أمنينينينينينيا منينينينينينين تبقنينينينينينيى منينينينينينين قينينينينينينيادة وعناصنينينينينينير الطليعنينينينينينية فكنينينينينينيانوا بضنينينينينينيعة عشنينينينينينير رجنينينينينينيال، وانقسنينينينينينيموا آر 

الطليعنينينينينية آلنينينينيني  عنينينينينيرب الشنينينينينيورى إىل عبنينينينينيد السنينينينينيتار عبنينينينينيود )أبنينينينينيو صنينينينينياحل( وأصنينينينينيدرت بياننينينينينيا أداننينينينيني  فينينينينينيه الصنينينينينيلح واعتربتنينينينينيه عملينينينينينية فردينينينينينية منينينينينين 
بعنينينينينيخ ا نينينينينيارجني علنينينينينيى الطليعنينينينينية وأكنينينينينيدت اسنينينينينيتمرار خطهنينينينينيا يف اجلهنينينينينياد. إال أهننينينينينيا تشنينينينينيرذم  ودمنينينينينيرت ومل يبنينينينينيق منهنينينينينيا إال شنينينينينيراذم  تنينينينينياج 

 ة ح  تنهخ على أرجلها من جديد وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.إىل معجزة إهلي
 (95الوثجكة )

ننينينينيص البينينينينيان النينينينيذي وزعتنينينينيه قينينينينيادة منينينينين تبقنينينينيى منينينينين الطليعنينينينية بعنينينينيد اعتقنينينينيال عنينينينيدنان واننينينينيزالق بعنينينينيخ عناصنينينينير وقينينينينيادي الطليعنينينينية لعملينينينينية 
 صلح فاشلة مع العدو.

 بسم اهلل الرمجن الرحيم
م منينينينينين بعنينينينينيد منينينينينيا تبنينينينينيني هلنينينينينيم اهلنينينينينيدى الشنينينينينييطان سنينينينينيول هلنينينينينيم وأملنينينينينيى هلنينينينينيم ذلنينينينيني  بنينينينينيأهنم قنينينينينيالوا للنينينينينيذين  قإن النينينينينيذين ارتنينينينينيدوا علنينينينينيى أدبنينينينينياره

 كرهوا ما نزل اهلل سنطيعكم يف بعخ األمر واهلل يعلم إسرارهم .
قينينينينينينيا أيهنينينينينينيا النينينينينينيذين آمننينينينينينيوا منينينينينينين يرتنينينينينينيد منينينينينينينكم عنينينينينينين ديننينينينينينيه فسنينينينينينيوم ينينينينينينيأ  اهلل بقنينينينينينيوم حينينينينينينيبهم وحيبوننينينينينينيه أذلنينينينينينية علنينينينينينيى املنينينينينينيؤمنني أعنينينينينينيزة علنينينينينينيى 

  سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم .الكافرين جياهدون يف
احلمنينينينينينينيد هلل رب العنينينينينينينينياملني، والصنينينينينينينيالة والسنينينينينينينينيالم علنينينينينينينينيى سنينينينينينينييدنا حممنينينينينينينينيد إمنينينينينينينيام املتقنينينينينينينينيني وقائنينينينينينينينيد اجملنينينينينينينياهني وعلنينينينينينينينيى آلنينينينينينينيه وصنينينينينينينينيىبه الغنينينينينينينينير 

 امليامني.



  

 أيها املسلمون...يا مجاهرينا املؤمنة.
أقنينينينينينينيدم عليهنينينينينينينيا بعنينينينينينينيخ  لخطنينينينينينينيوة ا يانينينينينينينينية النينينينينينينيبإن الطليعنينينينينينينية املقاتلنينينينينينينية لإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني يف سنينينينينينينيورية لنينينينينينينيتعلن براءهتنينينينينينينيا واسنينينينينينينيتنكارها ل

الكنينينينينينيافر، اجلنينينينينينياخ علنينينينينينيى صنينينينينينيدور أهلننينينينينينيا وأبننينينينينينياء شنينينينينينيعبنا مؤكنينينينينينيدة أن هنينينينينينيؤالء األفنينينينينينيراد قنينينينينينيد  ياألفنينينينينينيراد باالرمتنينينينينينياء يف أحضنينينينينينيان النظنينينينينينيام النصنينينينينينيري 
طنينينينينينينيردوا منينينينينينينين اجلماعنينينينينينينية يف بينينينينينينينيان رمسنينينينينينينيي صنينينينينينينيدر حبقهنينينينينينينيم، وذلنينينينينينيني  ملنينينينينينينيا تكشنينينينينينينيف  نينينينينينينينياهتم املتىهنينينينينينينية لولنينينينينينينيوغ يف مسنينينينينينينيتنقع العمالنينينينينينينية...وإن 

حكنينينينينيم الطنينينينينياغوت  ملقاتلنينينينينية إذ تعلنينينينينين متسنينينينينيكها بعقينينينينينيدهتا ومتيزهنينينينينيا ومفاصنينينينينيلتها لتؤكنينينينينيذ أن هنينينينينيذه ا طنينينينينيوة إن هنينينينينيي إال دخنينينينينيول يفالطليعنينينينينية ا
 ورضاء حبكمه. قيريدون أن يتىاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به .

 يا مجاهرينا املؤمنة..
ظنينينينينيام الكنينينينينيافر وإ نينينينينيا غنينينينينيريوا أقنعنينينينينيتهم لينينينينينيؤدوا دورا جدينينينينينيدا إن النينينينينيذين اسنينينينينيتزهلم الشنينينينينييطان ..مل يغنينينينينيريوا قناعنينينينينياهتم كمنينينينينيا تنينينينينيزعم أبنينينينينيواق الن

 يقاع املسلمني يف سورية يف حبائل الردة والكفر واالحتكام إىل الطاغوت .. ومع من يلتقون ؟؟إليتمثل يف السعي 
 أليس هو بطل اجملازر واهلمجية يف محاة وسرمدا وحل  وتدمر وكافرة مدننا وقرانا املنكوبة ومن يعاهدون ؟؟

  هنينينينينينيي الباطنينينينينينينية النصنينينينينينيريية املشنينينينينينيركة النينينينينينيب ينينينينينينيرتجم هنينينينينينيذا النظنينينينينينيام عقينينينينينينيدهتا الدنيانينينينينينية احلاقنينينينينينيدة واقعنينينينينينيا يومينينينينينينيا منينينينينينيع الننينينينينينياس مجيعنينينينينينيا. أليسنينينينينيني
 قكي  وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة يرضونكم بأفواههم وتأل قلوهبم .

؟ ومنينينينينين النينينينينيذين حيوكوهننينينينينيا أهنينينينينيم أسنينينينينيياده يف  ى ألسنينينينينينة ا وننينينينينية علنينينينينيى أهننينينينينيا  نينينينينياك ضنينينينينيدهلنينينينينييتىنينينينينيدث النظنينينينينيام ع خ أينينينينينية منينينينينيؤامرة تلنينينينيني  النينينينينيب
الكنينينينينيرميلني أم أولينينينينينياء نعمتنينينينينيه يف البينينينينيني  األبنينينينينييخ، أم لعلهنينينينينيم حلفنينينينينيااهم يف تنينينينينيل أبينينينينيني  النينينينينيذين سنينينينينيلمهم اجلنينينينينيوالن واقتسنينينينينيم معهنينينينينيم تنفينينينينينيذ 

 األدوار يف هذه املنطقة ؟؟
 يا مجاهرينا املؤمنة..

رتداد..معركنينينينينينينينية الشنينينينينينينينيريعة املطنينينينينينينينياردة والعقينينينينينينينينيدة نظنينينينينينينينيام، معركنينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينيالم ضنينينينينينينينيد قنينينينينينينينيوى الكفنينينينينينينينير والشنينينينينينينينيرك وااللإن معركتننينينينينينينينيا منينينينينينينينيع هنينينينينينينينيذا ا
 املطلوب وأدها، وليس  شياا آخر على اإلطالق..

وإن الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية النينينينينيب شنينينينينيرفها املنينينينينيوىل جنينينينينيل شنينينينينيأنه حبمنينينينينيل راينينينينينية اجلهنينينينينياد يف سنينينينينيورية لنينينينينيتعلن لكنينينينينيم أهننينينينينيا سنينينينينيتظل بنينينينينيإذن اهلل األميننينينينينية 
..وصنينينينينيوال إلقامنينينينينية دولنينينينينية اإلسنينينينينيالم و كنينينينينييم شنينينينينيرع اهلل عنينينينينيز وجنينينينينيل   خضنينينينينيبتها بالنينينينينيدماء الزكينينينينينية الطهنينينينينيوربالوفينينينينينية هلنينينينينيذه الطرينينينينينيق املباركنينينينينية النينينينيني

يف األر  ..فشنينينينينينيهداانا يف جننينينينينينيان اهلل، ومعتقلوننينينينينينيا هلنينينينينينيم اهلل، ومنينينينينينيا النصنينينينينينير إال منينينينينينين عننينينينينينيد اهلل. قإننينينينينينيا لننصنينينينينينير رسنينينينينينيلنا والنينينينينينيذين آمننينينينينينيوا يف 
 احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد .

فر، ولكنينينينينينينينين منينينينينينينينين خنينينينينينينينيالل السنينينينينينينينيالح يف سنينينينينينينينياحات اجلهنينينينينينينينياد فعنينينينينينينينيال منينينينينينينينيع هنينينينينينينينيذا النظنينينينينينينينيام الكنينينينينينينينيا وإن جلننينينينينينينينيد الطليعنينينينينينينينية املقاتلنينينينينينينينية للقنينينينينينينينياءل
 واالستشهاد، وتنفيذ حكم اهلل حبق علوجه وجالوزته بإذن اهلل.

 قوال هتننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيوا وتنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيدعوا إىل السنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيلم وأننينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتم األعلنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيون واهلل معكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم ولنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيرتكم أعمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيالكم .
 قيريدون أن يطفاوا نر اهلل بأفواههم ويأل اهلل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

 الذي أرسل رسله باهلدى ودين احلق ليظهر على الدين كله ولو كره املشركون .قهو 
 هني 7415/من مجادى األوىل 1

 م7895/من كانون الثاين 29
 الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني 



  

 يف سورية. 

 (:1891انشقاق اإلخوان المسلمين )

الفنينينينينينيات واملالومنينينينينينيات ومراكنينينينينينيز القنينينينينينيوى وفقنينينينينينيدان معظنينينينينينيم املسنينينينينينيلمني إىل وضنينينينينينيع منينينينينينيّر منينينينينينين ا  اإلخنينينينينينيوانكمنينينينينينيا أسنينينينينينيلفنا فقنينينينينينيد آل حنينينينينينيال 
، واحننينينينينيرافهم إعالمينينينينينينيا وإلقنينينينينياء معظنينينينينيم وزهننينينينينيم بنينينينينينيل كلنينينينينيه يف السنينينينينيلة العراقينينينينينية عنينينينينينيرب التىنينينينينيال القواعنينينينينيد، وجننينينينينيوحهم إىل العمنينينينينيل السياسنينينينينينيي، 

 على صعيد الطرح واألهدام إىل املنىى الوط  والقومي العريب...
بعنينينينينينيد التشنينينينينينيكيلة التقليدينينينينينينية النينينينينينيب عنينينينينينيادت لقينينينينينينيادة اجلماعنينينينينينية بعينينينينينينيد مآسنينينينينينياة  خ شنينينينينينيهدت قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني وبلنينينينينينيس شنينينينينينيوراها

محنينينينينينياة والنفنينينينينينيري، شنينينينينينيهدت تغنينينينينينيريات وتبنينينينينينيدالت وتعرضنينينينينيني  لنقنينينينينينيد وأزمنينينينينينيات أفنينينينينينيرزت حمنينينينينينياور قنينينينينينيوى شنينينينينينيديدة التمنينينينينينيايز والتبنينينينينينياين يف وجهنينينينينينيات 
 م.النظر ومل تكن هذه احملاور جديدة فهي قدمية قدم األحداث يف سوريا، وهلا جذور تارخيية موغلة قي القد

ال سنينينينينينييما منينينينينينيا كنينينينينينيان يسنينينينينينيمى جبننينينينينينياح املشنينينينينينيايا والشخصنينينينينينييات التقليدينينينينينينية يف اإلخنينينينينينيوان بزعامنينينينينينية أيب غنينينينينينيدة وأنصنينينينينينياره منينينينينينين املسنينينينينينيتقرين يف 
السنينينينينيعودية، وبنينينينينيني قينينينينينيادات أخنينينينينيرى منينينينينين معظنينينينينيم النينينينينيذين كنينينينينيانوا يف عمنينينينينيان وبغنينينينينيداد بزعامنينينينينية عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين، النينينينينيذي سنينينينينييطر يف فنينينينينيرتة 

 خيول القوى بيده.ما قبل محاة وما بعدها على كل األمر وأمس  بكل 
وكنينينينينيان وجنينينينينيود الطليعنينينينينية باسنينينينينيتمرار عنينينينينيامال مهمنينينينينيا لثبنينينينينيات هنينينينينيذه احملنينينينينياور يف كتلنينينينينية واحنينينينينيدة هنينينينينيي اجلماعنينينينينية كتنظنينينينينييم لنينينينينيه قداسنينينينينية شنينينينينيرعية. 
وبسنينينينينيقول عنينينينينيدنان وطليعتنينينينينيه وتفنينينينينياقم األزمنينينينينيات اإلخوانينينينينينية أصنينينينينيبى  املشنينينينينيكلة اجلديدينينينينينية هنينينينينيي حمنينينينينيوري اإلخنينينينينيوان وننينينينينيزاعهم النينينينينيداخلي يف 

 وس  ذل  التفسا.
لشنينينينينينينينينيورى وإعنينينينينينينينينيادة اتنخابنينينينينينينينينيه النتخنينينينينينينينينياب قينينينينينينينينينيادة حدينينينينينينينينينيدة لإلخنينينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينينيلمني، وكنينينينينينينينينيان أصنينينينينينينينينيىاب النينينينينينينينينيرأي تقنينينينينينينينينيرر حنينينينينينينينينيل بلنينينينينينينينينيس ا

اإلصنينينينينينيالحي منينينينينينين خنينينينينينيالل اجلماعنينينينينينية قنينينينينينيد كثفنينينينينينيوا نشنينينينينينياطهم طيلنينينينينينية تلنينينينينيني  الفنينينينينينيرتة ضنينينينينينيد عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين وحمنينينينينينيوره معتربينينينينينينينهم أسنينينينينينيباب 
جلدينينينينينيد إىل أربعنينينينينينية عشنينينينينينير جنينينينيني  جهنينينينينينيودهم بنينينينينينيأن أوصنينينينينيل  عنينينينينينيدد املعارضنينينينينينيني لسياسنينينينينيته يف بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى اوهكنينينينينينيذا تو  ! النكسنينينينينية كلهنينينينينينيا

عضنينينينيوا مقابنينينينيل عنينينينيدد مشنينينينيابه منينينينين أنصنينينينيار سنينينينيعد النينينينيدين، وجتنبنينينينيا لالنشنينينينيقاق اتفنينينينيق علنينينينيى تعينينينينيني )أدينينينيني  اجلاجنينينينية( مراقبنينينينيا عامنينينينيا مؤقتنينينينيا خ 
علنينينينينيى )مننينينينينيري الغضنينينينينيبان( النينينينينيذي عنينينينينيني بغنينينينينير  تقرينينينينيني  وجهنينينينينيات النظنينينينينير لتفنينينينينيادي شنينينينينيطر اجلماعنينينينينية، وكنينينينينيان ذلنينينينيني  بننينينينينياًء علنينينينينيى توجيهنينينينينيات 

 سلمني.مكت  اإلرشاد العاملي لإلخوان امل
فشنينينينينيل الغضنينينينينيبان يف مهمتنينينينينيه الصنينينينينيعبة واسنينينينينيتقال وكنينينينينيان كنينينينينيل منينينينينين احملنينينينينيورين جيمنينينينينيع األنصنينينينينيار حولنينينينينيه ويصنينينينينيعد منينينينينين محلتنينينينينيه علنينينينينيى الطنينينينينيرم 
اآلخنينينينينينينير. وحلنينينينينينينيل اإلشنينينينينينينيكال وبننينينينينينينياًء علنينينينينينينيى توجيهنينينينينينينيات مكتنينينينينينيني  اإلرشنينينينينينينياد تقنينينينينينينيرر جتنينينينينينينياوز النظنينينينينينينيام النينينينينينينيداخلي لإلخنينينينينينينيوان وانتخنينينينينينينياب مراقنينينينينينيني  

لنينينينينيه، وهكنينينينينيذا بنينينينينيدأت االسنينينينينيتعدادات لالنتخابنينينينينيات يف أجنينينينينيواء منينينينينين  جدينينينينينيد مباشنينينينينيرة منينينينينين القاعنينينينينيدة بنينينينينيدال منينينينينين انتخنينينينينياب بلنينينينينيس الشنينينينينيورى
ا يفرضنينينينينينينيه ألنينينينينينيالتىنينينينينينيزب واحلمنينينينينينيالت االنتخابينينينينينينينية الرخيصنينينينينينية الشنينينينينينينيبيهة مبنينينينينينيا حيصنينينينينينينيل بنينينينينينيني األحنينينينينينيزاب الشنينينينينينينييوعية والعلمانينينينينينينية..وبال ضنينينينينينينيواب  

منينينينينينينين دينننينينينينينينيا احلنينينينينينينيني  ارتفعنينينينينينيني  محنينينينينينينيى احلمنينينينينينينيالت االنتخابينينينينينينينية، وقنينينينينينينيام اجلهنينينينينينينياز العسنينينينينينينيكري املؤينينينينينينينيد لعنينينينينينينيدنان سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين بتنفينينينينينينينيذ عنينينينينينينيدد 
العملينينينينينيات الفاشنينينينينينيلة يف سنينينينينيوريا والنينينينينينيب راح ضنينينينينيىيتها عشنينينينينينيرات املنينينينينيدنيني املسنينينينينينيلمني، كنينينينينيان منهنينينينينينيا عملينينينينينيات وضنينينينينينيع عبنينينينينيوات علنينينينينينيى طرينينينينينينيق 

واعتقنينينينينيل وقتنينينينينيل ! القطنينينينينيار وبعنينينينينيخ حنينينينينيافالت النقنينينينينيل النينينينينيب يسنينينينينيتخدمها النصنينينينينيرييون باإلضنينينينينيافة لكثنينينينينيري منينينينينين املسنينينينينيلمني علنينينينينيى طنينينينينيرق الالذقينينينينينية
د النينينينينينيذين وأصنينينينينينيىابه وإ هنينينينينينيارهم مبظهنينينينينينير خنينينينينيني  اجلهنينينينينينياد والصنينينينينينيمود يف غالنينينينينيني  منفنينينينينينيذيها، نفنينينينينينيذت تلنينينينينيني  العملينينينينينينيات لنينينينينينيدعم موقنينينينينيني  سنينينينينينيع

ات منينينينينيع النظنينينينينيام، وكاننينينينيني  بالفعنينينينينيل قنينينينينيد جنينينينينيرت مثنينينينينيل هنينينينينيذه ضنينينينينياجلماعنينينينينية، وأشنينينينينياعوا أن الطنينينينينيرم اآلخنينينينينير هنينينينينيم أنصنينينينينيار االستسنينينينينيالم واملفاو 



  

املفاوضنينينينينينينيات بنينينينينينينيني اإلخنينينينينينينيوان والنظنينينينينينينيام يف أملانينينينينينينينيا بفعنينينينينينينيل ضنينينينينينينيغول شخصنينينينينينينييات منينينينينينينين ذلنينينينينينيني  اجلننينينينينينينياح وصنينينينينينينيل  إىل طرينينينينينينينيق مسنينينينينينينيدود رغنينينينينينينيم 
 تقدم هبا اإلخوان وأصدروا بعد ذل  بيانا فيها. بالسخيفة ال الطلبات

 (71الوثيقة )
ننينينينينينيص املطالنينينينينيني  النينينينينينيب عرضنينينينينينيها اإلخنينينينينينيوان علنينينينينينيى النظنينينينينينيام السنينينينينينيوري مقابنينينينينينيل الصنينينينينينيلح ووقنينينينينيني  الصنينينينينينيراع معنينينينينينيه. يف مفاوضنينينينينينيات جنينينينينينيرت يف 

 .7894أملانيا يف كانون األول 
 …الذين فجروا الثورة وتلف  النظر هذالة املطال  وبعدها كل البعد عن آمال اجملاهدين 
 نشر اإلخوان هذه الكلمات يف بيان مطول هلم صدر بعنوان: 

 .7895شبال  3بيان من قيادة اإلخوان املسلمني يف سورية حول األحداث األخرية يف  
 )نقتط  منه الفقة املتعلقة مبطالبهم من النظام مقابل الصلح( 

ة والشنينينينينيع  يف أول لقنينينينينياء بينننينينينينيا جنينينينينيرى يف األسنينينينينيبوع الثنينينينينياين منينينينينين كنينينينينيانون األول هبنينينينينيذه النينينينينيروح تقنينينينينيدم وفنينينينينيدنا باملطالنينينينيني  التالينينينينينية للجماعنينينينيني
 .7894عام 
 إلغاء قانون الطوارئ واألحكام العرفية الب يرزح الشع  يف سوريا    كابوسها منذ أكثر من عشرين عاما. - 7
 بنينينينينينيل ريثمنينينينينينياتعلينينينينينينيق الدسنينينينينينيتور النينينينينينيذي فصنينينينينينيل خصيصنينينينينينيا ليعطنينينينينينيي حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد صنينينينينينيالحيات منينينينينينيا عرفهنينينينينينيا حنينينينينينياكم مسنينينينينينيتبد منينينينينينين ق - 2

 يوضع لسوريا دستور جديد.
إعنينينينينيالن احلرينينينينينيات العامنينينينينينية وضنينينينينيمان حرينينينينينية التفكنينينينينينيري والتعبنينينينينيري واحلقنينينينينيوق السياسنينينينينينيية جلمينينينينينيع املنينينينينيواطنني بنينينينينينيدون متيينينينينينيز أو تفرقنينينينينينية أو  - 3

اسنينينينينيتثناء، فنينينينينيإن مصنينينينينيادرة احلرينينينينينيات وحرمنينينينينيان شنينينينينيعبنا منهنينينينينيا  نينينينيني  أي ذريعنينينينينية إ نينينينينيا هنينينينينيي جرمينينينينينية كنينينينينيربى تسنينينينينيتهدم استاصنينينينينيال األمنينينينينية منينينينينين 
 مها لألعداء لقمة سائغة.اجلذور وتسلي

 الدعوة إىل انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها أبناء الشع  باختيار ألثيلهم احلقيقيني. - 4
قينينينينينينينيام هيانينينينينينينية تأسيسنينينينينينينيية تضنينينينينينينيع دسنينينينينينينيتورا جدينينينينينينينيدا يلنينينينينينيني  طموحنينينينينينينيات اجلمنينينينينينينياهري يف سنينينينينينينيوريا يف احلفنينينينينينينيان علنينينينينينينيى عقينينينينينينينيدهتا وصنينينينينينينيون  - 5

 حرياهتا وضمان حقوقها يف الكرامة والسيادة.
 اجليش مؤسسة وطنية متثل الشع  كله وليس فاة أو طائفة أو حزبا ملهمته. اعتبار - 1

كنينينينينينيان هلنينينينينينيذه البننينينينينينيود وقنينينينينينيع الصنينينينينينياعقة علنينينينينينيى نفنينينينينينيوس وفنينينينينينيد النظنينينينينينيام السنينينينينينيوري، فكنينينينينينيل النينينينينينيذي محلنينينينينينيوه وجنينينينينينيااوا بنينينينينينيه هنينينينينينيو )عنينينينينينيودة الننينينينينينياس 
وار أن البنينينينينينيون منينينينينينيذعنني للعنينينينينينييش يف  نينينينينينيل النظنينينينينينيام الغشنينينينينينيوم واالنضنينينينينينيواء  نينينينينيني  جناحنينينينينينيه( وهكنينينينينينيذا اسنينينينينينيتبان منينينينينينين الوهلنينينينينينية األوىل هلنينينينينينيذا احلنينينينينيني

شاسنينينينينينيع والفنينينينينينيرق واسنينينينينينيع، وأن هنينينينينينيذا النظنينينينينينيام قنينينينينينيد بلنينينينينيني  درجنينينينينينية االسنينينينينينيتهتار والغنينينينينينيرور، وحنينينينينينيدا بعينينينينينينيدا منينينينينينين البغنينينينينينيي والضنينينينينينيالل حبينينينينينينيث يتعنينينينينينيذر 
 إصالحه أو ارعوااه وليس له من عالج إال اإلطاحة به، وتطهري أر  الشام ودول املنطقة كلها من جرائمه.

عمنينينينينينينيال رخيصنينينينينينينية السنينينينينينينيتدراج األنصنينينينينينينيار أدية وا لنينينينينينينييج وأوربنينينينينينينيا، وجنينينينينينينيرت وصنينينينينينينيّعد الطنينينينينينينيرم اآلخنينينينينينينير منينينينينينينين محلتنينينينينينينيه املعاكسنينينينينينينية يف السنينينينينينينيعو 
وجتمينينينينيع األصنينينينيوات، بالتنينينينيأثري علنينينينيى بعنينينينيخ الننينينينياس مبختلنينينيني  الطنينينينيرق، وكاننينينيني  أ نينينينيح الطنينينينيرق لتجمينينينينيع الننينينينياس ضنينينينيد عنينينينيدنان سنينينينيعد النينينينيدين 

اسنينينينينينيتقر يسنينينينينينيلم هبنينينينينينيا اجلمينينينينينينيع للشنينينينينينييا عبنينينينينينيد الفتنينينينينينياح أبنينينينينينيو غنينينينينينيدة وهكنينينينينينيذا  هنينينينينينيي املتنينينينينينياجرة بسنينينينينينيمعة الشنينينينينينييا احلسنينينينينينينة واملكاننينينينينينية العلمينينينينينينية النينينينينينيب
الصنينينينينيراع بنينينينينيني حمنينينينينيورين ألثلنينينينينيني بشخصنينينينينييتني: عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين وعبنينينينينيد الفتنينينينينياح أبنينينينينيو غنينينينينيدة، وقنينينينينيد أنقنينينينينيذ موقنينينينيني  الشنينينينينييا أن كثنينينينينيريا منينينينينين 



  

النينينينينيذين ال يثقنينينينينيون بقدرتنينينينينيه علنينينينينيى جتنينينينينياوز األزمنينينينينية وال بنينينينينيدوره الرينينينينينيادي فيمنينينينينيا مضنينينينينيى وال بتربئتنينينينينيه منينينينينين املسنينينينينيؤولية عمنينينينينيا حصنينينينينيل يف املاضنينينينينيي، 
 !.ن الذي غدا مشجبا لكل السلبيات املرحلية املاضية ورمزا هلاصوتوا لصاحله فرارا من عدنان سعد الدي

ينينينينينينية منينينينينينين النينينينينينيذين أجنينينينينينيربوا خوفنينينينينينيا أو حينينينينينينياًء علنينينينينينيى حضنينينينينينيور دوهكنينينينينينيذا متخضنينينينينيني  االنتخابنينينينينينيات عنينينينينينين كثنينينينينينيري منينينينينينين األوراق البيضنينينينينينياء احليا
نافسنينينينينينيه االنتخابنينينينينينيات وهنينينينينينيم ال يثقنينينينينينيون بنينينينينينيالطرفني. وبأغلبينينينينينينية طفيفنينينينينينية يف األصنينينينينينيوات لصنينينينينينياحل عبنينينينينينيد الفتنينينينينينياح أيب غنينينينينينيدة النينينينينينيذي فنينينينينينياز علنينينينينينيى م

 بالنقال وليس بالضربة القاضية.
وهكنينينينينيذا اعنينينينينيرتم التنظنينينينينييم النينينينينيدو  ومكتنينينينيني  اإلرشنينينينينياد ومعظنينينينينيم رجنينينينينياالت اجلماعنينينينينية بشنينينينينيرعية تعينينينينينيني أيب غنينينينينيذة مراقبنينينينينيا عامنينينينينيا، وتكليفنينينينينيه 
بتشنينينينينينينيكيل قينينينينينينينيادة وضنينينينينينينيب  أمنينينينينينينيور اجلماعنينينينينينينية يف حنينينينينينينيني رفنينينينينينينيخ سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين وأنصنينينينينينينياره النتيجنينينينينينينية واعتنينينينينينينيربوا إعنينينينينينينيادة االنتخابنينينينينينينيات ضنينينينينينينيرورية 

حنينينينينينيوا باالنشنينينينينينيقاق ورفضنينينينينينيهم لزعامنينينينينينية أيب ق البيضنينينينينينياء احليادينينينينينينية وكثرهتنينينينينينيا، وفشنينينينينينيل  حمنينينينينينياولتهم بإعنينينينينينيادة االنتخابنينينينينينيات ولوو متنينينينينينيذرعني بنينينينينينياألورا
جننينينينينينياح اجلهاد..وجتنينينينينينياوزوا ذلنينينينينيني  مبسنينينينينينيارعتهم لبيعنينينينينينية عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد  مواملفاوضنينينينينينيات وأمسنينينينينينيوا أنفسنينينينينينيه مغنينينينينينيدة النينينينينينيذي أمسنينينينينينيوه جننينينينينينياح السنينينينينينيل

واجتنينينينينيه الطرفنينينينينيان جلمنينينينينيع التأيينينينينينيد والبيعنينينينينيات كنينينينينيل لصنينينينينياحبه عنينينينينيرب  ه،ين لنينينينينيالنينينينينيدين مراقبنينينينينيا عامنينينينينيا يف منطقنينينينينية العنينينينينيراق واألردن منينينينينين قبنينينينينيل املؤينينينينينيد
غنينينينينيدة كمراقنينينينيني  عنينينينينيام عنينينينينين التنظنينينينينييم يف  أسنينينينينيفار يف أوروبنينينينينيا وتركينينينينينيا وا لنينينينينييج ..وأصنينينينينيدر مكتنينينينيني  اإلرشنينينينينياد بياننينينينينيا عنينينينينيرب فينينينينينيه عنينينينينين شنينينينينيرعية أيب

لكنينينينينينين اآلخنينينينينينيرين  -ةلقينينينينينينيادة الشنينينينينينيرعية اجلدينينينينينينيدا-اً سنينينينينينيوريا، واعتنينينينينينيرب منينينينينينين خالفنينينينينينيه ورفنينينينينينيخ بيعتنينينينينينيه خنينينينينينيارج اإلخنينينينينينيوان وأصنينينينينينيدر اإلخنينينينينينيوان بياننينينينينيني
 شرعوا بإصدار بياهنم أيضا و  االنشقاق.

 وانقسم الناس بني مؤيد هلذا ومؤيد لذاك، أو حمايد ال يبايع طرفا وال ينىاز جلهة.
فاسنينينينينيتوىل عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين علنينينينينيى اجلهنينينينينياز العسنينينينينيكري، وجهنينينينينياز الوثنينينينينيائق، وجهنينينينينياز األرشنينينينينيي ، وجهنينينينينياز اإلعنينينينينيالم، وبلنينينينينية الننينينينينيذير، 

يف املصنينينينينيارم وعلنينينينينيى املركنينينينينيز املهنينينينينيم لنينينينينيدى العنينينينينيراق واحللفنينينينينياء وعلنينينينينيى جنينينينينيل شنينينينينيباب املعسنينينينينيكر املتبقنينينينينيني هننينينينينياك  وقسنينينينينيم منينينينينين أمنينينينينيوال اإلخنينينينينيوان
 وعلى والء قيادة اجلهاز العسكري.

واسنينينينينينينيتوىل جننينينينينينينياح أيب غنينينينينينينيدة علنينينينينينينيى نسنينينينينينينيبة عالينينينينينينينية منينينينينينينين والء القواعنينينينينينينيد وبيعنينينينينينينيتهم، وعلنينينينينينينيى تأيينينينينينينينيد الشخصنينينينينينينييات اهلامنينينينينينينية يف اجلماعنينينينينينينية، 
يف بننينينينينينيني  التموينينينينينينينيل الكنينينينينينينيويب النينينينينينينيذي يلتنينينينينينينيزم صنينينينينينينياحبه  منينينينينينينين األمنينينينينينينيوال النينينينينينينيب كاننينينينينينيني  دو ، وقسنينينينينينينيموعلنينينينينينينيى تأيينينينينينينينيد واعنينينينينينينيرتام التنظنينينينينينينييم النينينينينينيني

 بالشرعية، وبقي كتنظيم يف حال أضع .
وبنينينينينيدأ كنينينينينيل ترتينينينينيني  أوراقنينينينينيه وأجهزتنينينينينيه كتنظنينينينينييم مسنينينينينيتقل يف حنينينينينيني اضنينينينينيذت مجاعنينينينينية سنينينينينيعد النينينينينيدين امسنينينينينيا جدينينينينينيدا هنينينينينيو التنظنينينينينييم السنينينينينيوري 

 ظيم الدو  لإلخوان املسلمني.لإلخوان املسلمني، وحاف  الشيا ومجاعته على االسم السابق التن
 فإذا أردنا أن ننظر  ليليا يف أنصار وقواعد ومؤيدي كل من الطرفني فإننا  د:

مجاعنينينينينينينية عنينينينينينينيدنان سنينينينينينينيعد النينينينينينينيدين: وتضنينينينينينينيم يف قيادهتنينينينينينينيا كنينينينينينينيل منينينينينينينين سنينينينينينينيعيد حنينينينينينينيوى، فنينينينينينينياروق طيفنينينينينينينيور، عبنينينينينينينيد اهلل طنطنينينينينينينياوي، أدينينينينينينيني  -
 ..)أبو حممود شكور( وآخرون. اجلاجة، ريال شقفه )أبو عمرو الديري(،

 أما قواعدها فهي مزيج من عدة فاات وتتأل  بشكل عام:
بعنينينينينينيخ الشنينينينينينيباب احلمنينينينينينيويني واألدالبنينينينينينية وغنينينينينينيريهم منينينينينينين املنينينينينينيرتبطني منينينينينينيع هنينينينينينيذه اجلماعنينينينينينية بتأيينينينينينينيد شخصنينينينينينيي لسنينينينينينيعد النينينينينينيدين  -

 أو سعيد حوى أو أدي  اجلاجة. تأييدا ال خيلو من التعص .
يدرسنينينينينيون أو يعملنينينينينيون وتنينينينينيرتب   شنينينينينيباب أجنينينينينيرب بشنينينينينيكل غنينينينينيري مباشنينينينينير علنينينينينيى بيعنينينينينية سنينينينينيعد النينينينينيدين لوجنينينينينيودهم يف العنينينينينيراق -

 مصاحلهم به.



  

شنينينينينينيباب يرينينينينينينيدون متابعنينينينينينية القتنينينينينينيال وال جينينينينينينيدون سنينينينينينيبيال إال منينينينينينيا ينينينينينينيوفره سنينينينينينيعد النينينينينينيدين والتىنينينينينينيال  والعنينينينينينيراق وال يعنينينينينينيريون  -
املنينينينيوازين الشنينينينيرعية وطبيعنينينينية املعركنينينينية ورايتهنينينينيا كبنينينينيري اهتمنينينينيام، وهنينينينيم جنينينينيل الفنينينينياعلني يف اجلهنينينينياز العسنينينينيكري وقواعنينينينيد قليلنينينينية، رغنينينينيم وجنينينينينيود 

 عد الدين وسياسته. ف  لديهم على س
شنينينينينيباب يف املننينينينينياطق األمنينينينينيرى كأوروبنينينينينيا وتركينينينينينيا وغريهنينينينينيا...ارتبطوا بطنينينينينيرم سنينينينينيعد النينينينينيدين ملصنينينينينياحل ،تلفنينينينينية، منهنينينينينيا شخصنينينينينيية ومنهنينينينينيا غنينينينينيري 

هنينينينينياد، وقننينينينينياعتهم مبنينينينينيا أشنينينينينييع عنينينينينين طنينينينينيرم الشنينينينينييا منينينينينين أهننينينينينيم مهنينينينينيادنون يسنينينينينيعون للصنينينينينيلح..ومنهم غالنينينينينيني   جلاعهم بزعمنينينينينيه ادذلنينينينيني  كا نينينينيني
 كوادر أوروبا على قلتها.

ذكر أن سنينينينينيعد النينينينينيدين ومجاعتنينينينينيه ميارسنينينينينيون سنينينينينيلطة فعلينينينينينية وقوينينينينينية علنينينينينيى كنينينينينيل هنينينينينيؤالء ويتىركنينينينينيون كتنظنينينينينييم قنينينينينيوي إىل حنينينينينيد وجينينينينيني  أن ننينينينيني
 ما.

منينينينينين علنينينينينيي بينينينينينيانوين نائبنينينينينيا ثانينينينينينيا وحسنينينينينين هوينينينينينيدي نائبنينينينينيا أول وزهنينينينينيري سنينينينينييلم،  مجاعنينينينينية عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أيب غنينينينينيدة: وتضنينينينينيم يف قيادهتنينينينينيا كنينينينينيالً 
 أبو بدر اإلدل  وحممد احلسناوي، )أبو بكر الرقاوي(..

 م يف قواعدها مزجيا متضاربا أيضا من :وتض
مجلنينينينينية منينينينينين الشنينينينينيباب اإلخنينينينينيوانيني القنينينينينيدماء النينينينينيذين ينينينينينيدينون للشنينينينينيرعية التنظيمينينينينينية بصنينينينينيرم النظنينينينينير عنينينينينين شنينينينينيكلها وعملهنينينينينيا، وهنينينينينيم منينينينينيع 

 الشيا حيث دار بطريقة ال ضلو من إمعية، وال مانع لديهم أن يصاحل الشيا أو حيارب.
ما يف السنينينينينينيعودية وا لنينينينينينييج حبكنينينينينينيم حنينينينينينياجتهم إىل النينينينينينيدعم والتمثينينينينينينيل وال بنينينينينينيد هلنينينينينينيم مجلنينينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينيباب اجملنينينينينينيربين علنينينينينينيى البيعنينينينينينية والسنينينينينينيي

 من سعد الدين. اراً ر من بيعة إحدى اجلهات وهم يفضلون الشيا ف
مجلنينينينينية منينينينينين محلنينينينينية راينينينينينية اإلصنينينينينيالح التنظيمنينينينينيي منينينينينين داخنينينينينيل اجلماعنينينينينية ،واملؤمننينينينينيون بضنينينينينيرورة متابعنينينينينية اجلهنينينينينياد ومعظنينينينينيم هنينينينينيؤالء منينينينينين شنينينينينيهود 

كر ذ راق، ويرينينينينينينيدون إصنينينينينينيالح اجلماعنينينينينينية ضنينينينينينيمن هيكلهنينينينينينيا الشنينينينينينيرعي علنينينينينينيى املنينينينينينيدى الطوينينينينينينيل، وجينينينينينينيدر بالنينينينينينياملرحلنينينينينينية املاضنينينينينينيية يف األردن والعنينينينينيني
نظنينينينينييم ومل يكنينينينينين للشنينينينينييا سنينينينينييطرة تهننينينينينيا أن مجاعنينينينينية الشنينينينينييا كاننينينينيني  أقنينينينينيرب يف بنائهنينينينينيا بعنينينينينيد االنشنينينينينيقاق إىل صنينينينينيورة العشنينينينينيرية منينينينينين صنينينينينيورة ال

 فعلية على هذه التشكيلة املتناقضة.

 أحوال ال رق والجماعات ال رعية:

ردنا أقنينينينينينينيرب إىل اإلحاطنينينينينينية، البنينينينينينيد لننينينينينينيا أن ننينينينينينينيذكر شنينينينينينيياا بعنينينينينينيد أن  نينينينينينيدثنا عنينينينينينينين اجلننينينينينينياحني املعنينينينينينينيني بالصنينينينينينيدام منينينينينينينيع لكنينينينينينيي يكنينينينينينيون سنينينينينيني
عنينينينينين أحنينينينينيوال الكتنينينينينيل الفرعينينينينينية األخنينينينينيرى وهنينينينينيم مجاعنينينينينية دمشنينينينينيق  يءواإلخنينينينينيوان. والبنينينينينيد منينينينينين ذكنينينينينير شنينينينيني-البعثينينينينينيني النصنينينينينيرييني و نينينينينيا الطليعنينينينينية 

 ع واحلائرون بعد هذه االنقسامات...الشباب الضائ-اجلماعات الفرعية األخرى-اجلبهة اإلسالمية-العطار

 جماعة دمشق )اإلخوان جناح العطار(

فبعنينينينينيد خنينينينينيروجهم رمسينينينينينيا منينينينينين الوفنينينينينياق  جنينينينينيم دورهنينينينينيم وخرجنينينينينيوا منينينينينين اللعبنينينينينية متامنينينينينيا، وقنينينينينيد بلنينينينينيور ذلنينينينيني  يف بياننينينينينيات ومقنينينينينياالت متتالينينينينينية 
رب الطنينينينينينينينيرق صنينينينينينينينيادرة عنينينينينينينينين عصنينينينينينينينيام العطنينينينينينينينيار، أكنينينينينينينينيدت عنينينينينينينينيدم قناعنينينينينينينينياهتم باحلنينينينينينينينيل العسنينينينينينينينيكري والعننينينينينينينيني ، وإمينينينينينينينينياهنم بالنينينينينينينينيدعوة والعمنينينينينينينينيل عنينينينينينينيني

 الدستورية والربملانات ومحل  إنكارا عجيبا ألي تدخل سابق هلم يف األحداث.
وهكنينينينينيذا بقنينينينينيي منينينينينين كنينينينينينيان منينينينينين قواعنينينينينيده يف ا نينينينينيارج علنينينينينينيى ارتبنينينينينيال تنظيمنينينينينيي بقيادتنينينينينيه، منصنينينينينينيرفني لشنينينينينيؤون حينينينينينياهتم ومل يعنينينينينيد هلنينينينينينيم دور 

عنينينينينينينيرب  ةالسنينينينينينينيورية النصنينينينينينينيريي ينينينينينينينيذكر. ومنينينينينينينين اجلنينينينينينينيدير بالنينينينينينينيذكر أننينينينينينينيه قامنينينينينينيني  عنينينينينينينيدة صنينينينينينينيالت فيمنينينينينينينيا بعنينينينينينينيد بنينينينينينينيني عصنينينينينينينيام العطنينينينينينينيار والسنينينينينينينيلطات



  

السنينينينينينيوري )وهنينينينينينيو نصنينينينينينيريي( يف  ( حينينينينينينيث   لقنينينينينينياء بنينينينينينيني عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار والسنينينينينينيفري7881-7898مفاوضنينينينينينيات تتوجنينينينينيني  بنينينينينينيني عنينينينينينيامي )
   ...!السعودي هناك( أملانيا. )ذكر أن ذل  كان بوساطات من السفري

بعنينينينينينيد  .ة النينينينينينيب تصنينينينينينيدر يف لننينينينينينيدنانتشنينينينينينير ا نينينينينينيرب يف وسنينينينينينيائل اإلعنينينينينينيالم وكنينينينينينيان ألنينينينينينين تناقلنينينينينينيه جرينينينينينينيدة الشنينينينينينيرق األوسنينينينينيني  السنينينينينينيعودية الدولينينينينينيني
 ذل  قام العطار بإصدار بيان رداً على جريدة الشرق األوس  وأملح فيه إىل نقال رئيسية أ ها:

أننينينينينيه يقنينينينينيول :لنينينينينييس بينينينينيني  وبنينينينينيني النظنينينينينيام السنينينينينيوري وال بينينينينيني  وبنينينينينيني غنينينينينيريه منينينينينين األنظمنينينينينية أي مشنينينينينيكلة شخصنينينينينيية وأن منينينينينيوقفي مننينينينينيه  - 7
 متوق  على موقفه من أم  وشع .

 ة من اإلجراءات األولية مثل:لالنظام السوري جاداً يف إعادة األمر إىل نصابه فال بد من مج إذا كان - 2
 رفع األحكام العرفية..)ومطال  من هذا القبيل(.-إعادة احلريات السياسية -إطالق سرح املعتقلني-
الشنينينينينينياويش )كاتنينينينيني  معنينينينينينيروم  بعنينينينينيد ذلنينينينيني  بفنينينينينينيرتة قنينينينينيام أحنينينينينينيد املقنينينينينيربني منينينينينين العطنينينينينينيار واحملسنينينينينيوبني علنينينينينينيى اجتاهنينينينينيه وهنينينينينيو املنينينينينينيدعو زهنينينينينيري-

وصنينينينينينينياح  دار نشنينينينينينينينير يف بنينينينينينينيريوت(. قنينينينينينينينيام بنينينينينينينيالنزول إىل سنينينينينينينينيوريا حينينينينينينينيث استضنينينينينينينينيافته قينينينينينينينيادة املخنينينينينينينينيابرات السنينينينينينينيورية يف جننينينينينينينينياح خنينينينينينينينياإل يف 
فتننينينينينينيدق اجلنينينينينينيالء يف دمشنينينينينينيق. وأجنينينينينينيرت معنينينينينينيه سلسنينينينينينيلة منينينينينينين املباحثنينينينينينيات عنينينينينينياد علنينينينينينيى أثرهنينينينينينيا إىل األردن ليعقنينينينينينيد سلسنينينينينينيلة منينينينينينين اللقنينينينينينياءات يف 

معاملنينينينينينينية السنينينينينينينيلطات لنينينينينينيه ودافنينينينينينينيع عنينينينينينينين بعنينينينينينينيخ مواقفهنينينينينينينيا وطالنينينينينينيني  بتسنينينينينينينيوية األوضنينينينينينينياع بنينينينينينينين بيتنينينينينينيه يف عمنينينينينينينيان أثنينينينينينينيىن خالهلنينينينينينينيا علنينينينينينينيى حسنينينينينينينين 
املالحقنينينينينينيني والدولنينينينينينية وإهننينينينينينياء هنينينينينينيذه احلالنينينينينينية الشنينينينينينياذة . ولكنينينينينينين حماولتنينينينينينيه تلنينينينينيني  قوبلنينينينينيني  باالسنينينينينينيتنكار منينينينينينين اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني ومنينينينينينين مجلنينينينينينية 

 اإلخوة يف عمان.

 الجبهة اإلسالمية بتعامة )أبي النصر البيانوني(:

منينينينينين الطنينينينينيالق بنينينينينيني أيب النصنينينينينير واإلخنينينينينيوان، واعتنينينينينيرب البينينينينينيانوين أهننينينينينيم كنينينينينيذبوا علينينينينينيه  وورطنينينينينيوه وتابعنينينينيني   بعنينينينينيد مأسنينينينينياة محنينينينينياة وقنينينينينيع شنينينينينيذ 
اجلبهنينينينينينية عضنينينينينينيويتها يف التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط ، ونشنينينينينينياطها كجماعنينينينينينية سياسنينينينينينيية منينينينينينين املشنينينينينينيايا والزعمنينينينينينياء ال أثنينينينينينير هلنينينينينينيا وال فعنينينينينينيل علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد 

فنينينينينينيان علنينينينينينيى رابطنينينينينينية املرينينينينينينيد بالشنينينينينينييا، خ السنينينينينينياحة العملينينينينينينية، وانصنينينينينينيرف  قواعنينينينينينيد الشنينينينينينييوم عمومنينينينينينيا للبىنينينينينينيث يف شنينينينينينيؤون حينينينينينينياهتم منينينينينينيع احل
. تنينينينينيويف الشنينينينينييا أبنينينينينيو النصنينينينينير البينينينينينيانوين )غفنينينينينير اهلل لنينينينينيه( يف عمنينينينينيان إثنينينينينير منينينينينير  أمل بنينينينينيه سنينينينينينة 7895انسنينينينينيىب  منينينينينين التىنينينينينيال  يف أواخنينينينينير 

 ( وضمرت اجلبهة اإلسالمية بعده ومل يعد هلا أي نشال فعلي يذكر.7899)

  الجماعات ال رعية األخرى:

  األثنينينينينينينير الفاعنينينينينينينيل يف األحنينينينينينينيداث، ومل يكنينينينينينينين هلنينينينينينينيا حجنينينينينينينيم مهنينينينينينينيم فاعنينينينينينينيل كجماعنينينينينينينية )سنينينينينينينيرور(،  كسنينينينينينينيابق عهنينينينينينينيدها، مل يكنينينينينينينين هلنينينينينينينيا ذلنينينينينينيني
كنينينينينينينيذل  سنينينينينينينيعى أفرادهنينينينينينينيا كنينينينينينينيل واحنينينينينينينيد يف شنينينينينينينيأنه منينينينينينينيع احلفنينينينينينينيان علنينينينينينينيى روابنينينينينينيني  التنظنينينينينينينييم بقينينينينينينينيادهتم. ومل يعنينينينينينينيد هلنينينينينينينيم أي دور ينينينينينينينيذكر علنينينينينينينيى 

 الصعيد السوري.

 الشباب الضائع والمحايدون بعد االنشقاق اإلخواني:

ب مل يكنينينينينينين هلنينينينينينيم دور يف األحنينينينينينيداث وال مشنينينينينينياركة يف اجلهنينينينينينياد وال ربنينينينينينيال، وإ نينينينينينيا تنينينينينينينيأثروا وهنينينينينينيم قسنينينينينينيمان فمنينينينينينينهم شخصنينينينينينييات وشنينينينينينيبا
يف مرحلنينينينينية منينينينينين املراحنينينينينيل والسنينينينينييما أثننينينينينياء النفنينينينينيري، وقنينينينينيد سنينينينينيارع  تعاطفينينينينينيا باحلنينينينينيدث، وكنينينينينيان هلنينينينينيم موقنينينينيني  وارتبنينينينينيال منينينينينيع جهنينينينينية منينينينينين اجلهنينينينينيا

( منينينينينينين هنينينينينينيذه اللعبنينينينينينية املتشنينينينينينيابكة غنينينينينينيري  جنينينينينيل هنينينينينينيؤالء لالعتنينينينينينيزال كنينينينينينيل وشنينينينينينيأنه ا نينينينينينياإل منينينينينينينهم شخصنينينينينينييات إخوانينينينينينينية قدمينينينينينينية مرموقنينينينينينية )ق رِف نينينينينيني ا



  

النظيفنينينينينية، ومنينينينينيا ضللهنينينينينيا منينينينينين  نينينينينيزب واحننينينينينيرام فاعتزلنينينينيني  آخنينينينينيذة حبنينينينينيديث الرسنينينينينيول صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم بنينينينينيالعخ علنينينينينيى الشنينينينينيجرة كمنينينينينيا 
 يزعمون.

والقسنينينينينيم الثنينينينينياين: منينينينينين هنينينينينيذا الصنينينينينين  وهنينينينينيم النينينينينيذين كنينينينينيان هلنينينينينيم سنينينينينيابقة جهنينينينينياد واملشنينينينينياركة فينينينينينيه خ ربنينينينينيال يف عمنينينينينيان وبغنينينينينيداد، خ تشنينينينينيرذم 
النينينينينيدنيا بعنينينينينيد مأسنينينينينياة محنينينينينياة والنفنينينينينيري ودمنينينينينيار الطليعنينينينينية وقنينينينينيد محنينينينينيل هنينينينينيؤالء جنينينينينيراحهم ومآسنينينينينييهم وراحنينينينينيوا يبىثنينينينينيون عنينينينينين معظمهنينينينينيم يف أقطنينينينينيار 

حينينينينياهتم ومسنينينينيتقبله شنينينينيأهنم شنينينينيأن اآلخنينينينينيرين. حيمنينينينيل كنينينينيل منينينينينهم فيهنينينينينيا منينينينيا ال يطيقنينينينيون منينينينين تبعنينينينيات تلنينينينيني  احلنينينينيرب ومنينينينين خسنينينينيائر فادحنينينينينية 
املعضنينينينينيلة باحثنينينينينيا عنينينينينين بنينينينينيديل خينينينينينيرج الننينينينينياس منينينينينين  وذكرينينينينينيات مرينينينينينيرة تقطنينينينينيع الفؤاد..شنينينينينيباب منينينينينيا فتنينينينينيذ يفكنينينينينير كلمنينينينينيا خنينينينينيال الفكنينينينينير يف هنينينينينيذه

 هذه الورطة ..وتتيه التصورات وحيار الفكر...وال جيدون إال اهلل وفرجه مالذا .
 وهكذا ميكن القول: إن هذه احلقبة اجلهادية من عمر الدعوة إىل اهلل واجلهاد يف سوريا قد انته .

ملدوينينينينينية يف وجنينينينينيه الطنينينينينياغوت، وانتهنينينينيني  بنينينينينيدمار محنينينينينياة خ سنينينينينيقول بنينينينينيدأت مبنينينينينيروان الشنينينينينيهيد وصنينينينينيىبه اجملاهنينينينينيدين األوائنينينينينيل، وصنينينينينيرختهم ا
عنينينينينينينينينيدنان وطليعتنينينينينينينينينيه خ تشنينينينينينينينينيرذم اجملاهنينينينينينينينينيدين النينينينينينينينينيذين رابطنينينينينينينينينيوا عنينينينينينينينينيرب ،تلنينينينينينينينيني  اجلماعنينينينينينينينينيات وانصنينينينينينينينينيرم كنينينينينينينينينيل إىل شنينينينينينينينينيأنه ...أمنينينينينينينينينيا ا سنينينينينينينينينيائر 

ة وغنينينينينينينينينينينينينينينينينية ...قتال...نصنينينينينينينينينينينينينينينينير...هزمية...هجرة...مؤامرات ففادحنينينينينينينينينينينينينينينينية..وأما االنتصنينينينينينينينينينينينينينينينيارات فقليلنينينينينينينينينينينينينينينينية نوعينينينينينينينينينينينينينينينينية..أما التجربنينينينينينينينينينينينينينينينية فثنينينينينينينينينينينينينينينينيرّ 
 حصار ...يأس...أمل ...جتارب حياة ...اذ...... ال ...صلح...استدراج...وفاق

 جتربة جديرة بالدراسة والعربة تذكر بقوله تعاىل:
 قح  إذا استيأس الرسل و نوا أهنم قد كذبوا ..أتاهم نصرنا .

كتنينينينينينيام البنينينينينينياقني منينينينينينين قنينينينينينيوال فاصنينينينينينيال، حيمنينينينينينيل يف طياتنينينينينينيه اجلنينينينينينيواب علنينينينينينيى كنينينينينينيل األسنينينينينينيالة إن حننينينينينينين أمعننينينينينينيا التفكنينينينينينيري، قنينينينينينيوال يلقنينينينينينيي علنينينينينينيى أ
 اجملاهدين الشباب كامل املسؤولية، يف الثباب ومتابعة املسري واهلل املستعان.. ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز. 

 انتهى الفصل األول حبمد اهلل.



  

 الفصل الثاني : دروس مستفادة من التجربة اجلهادية املسلحة يف سوريا

  أ   ج ت – 1
ب منينينينينينيرت يف احلقبنينينينينينية املنصنينينينينينيرمة إىل نقنينينينينينيال رئيسنينينينينينيية النينينينينينيلتجربنينينينينينية اجلهادينينينينينينية احننينينينينينين يف مسنينينينينينيتهل  ليلننينينينينينيا للتنينينينينينياريا و نظنينينينينينير و الجينينينينينيني  لفنينينينينيني  

 هامة تشكل قاعدة لوجهة نظرنا يف التىليل وطريقته وهدفه:
أوال: فيمنينينينينينيا خينينينينينينيص اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني وجتنينينينينينيربتهم ومشنينينينينينياركتهم يف هنينينينينينيذه املرحلنينينينينينية، فيجنينينينينيني  القنينينينينينيول أننينينينينينيه باسنينينينينينيتثناء بعنينينينينينيخ الزعامنينينينينينيات 

   سنينينينينينيلبا يف بنينينينينينيرى األحنينينينينينيداث، وتراوحنينينينينيني  سنينينينينينيلبيتها بنينينينينينيني ا ياننينينينينينية واإلجنينينينينينيرام يف حنينينينينينيق اجلهنينينينينينياد واجملاهنينينينينينيدين، وبنينينينينينيني الفشنينينينينينيل النينينينينينيب سنينينينينينيا
والقنينينينينينينيدوة السنينينينينينينيياة والتصنينينينينينينيارع علنينينينينينينيى الزعامة...وباسنينينينينينينيتثناء بعنينينينينينينيخ األذينينينينينينينيال يف قينينينينينينينيادات الوسنينينينينينيني  ورمبنينينينينينينيا القواعنينينينينينينيد النينينينينينينيب كنينينينينينينيان هلنينينينينينينيا أثنينينينينينينير 

ن القنينينينينيول إن معظنينينينينيم القاعنينينينينيدة تقريبنينينينينيا وجنينينينينيل قينينينينينيادات الوسنينينينيني  وموقنينينينيني  سنينينينينيل  كنينينينينيالتىزب والبىنينينينينيث عنينينينينين مصنينينينينيلىة شخصنينينينينيية، فباإلمكنينينينينيا
وحنينينينينيني  بعنينينينينينيخ قينينينينينينيادات الدرجنينينينينينية األوىل، ال تُعتنينينينينينيرب شنينينينينينيريكة بشنينينينينينيكل مباشنينينينينينير يف هنينينينينينيذا النينينينينينيدور السنينينينينينيل  النينينينينينيذي لعبنينينينينينيه اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمون  

  تلنينينينيني  املسنينينينينيؤولية املباشنينينينيرة وتتىنينينينينيدد برقبنينينينية أشنينينينينيخاإل معنينينينيدودين بينينينينينينهم، فىنينينيني  كتنظنينينينييم يف تلنينينينيني  املرحلنينينينية اجلهادينينينينينية، وإ نينينينيا تتعلنينينينينيق تلنينينيني
األخطنينينينينياء غنينينينينيري املباشنينينينينيرة النينينينينيب تورطنينينينيني  هبنينينينينيا كنينينينينيل القاعنينينينينيدة وجنينينينينيل قينينينينينيادات الوسنينينينيني  والكنينينينينيوادر الشنينينينينيابة كاننينينينيني  بنينينينينينية سنينينينينيليمة واهلل أعلنينينينينيم، 
وانطالقنينينينينينيا منينينينينينين الثقنينينينينينية بالقينينينينينينيادة وحبكنينينينينينيم الرتبينينينينينينية النينينينينينيب نشنينينينينينيأت عليهنينينينينينيا تلنينينينينيني  اجلمنينينينينينيوع، وحنينينينينيني  تلنينينينينيني  اإلمعينينينينينينية وتربينينينينينينير األخطنينينينينينياء املتتالينينينينينينية  

ولقنينينينينيد كاننينينينيني  معظنينينينينيم .. لنينينينينيى اجلماعنينينينينية، ووحنينينينينيدة الصنينينينيني  واإلصنينينينينيالح عنينينينينيرب القننينينينينيوات التنظيمينينينينينيةكاننينينينيني  بنينينينينينية حسنينينينينينة دائمنينينينينيا كاحلفنينينينينيان ع
القواعنينينينينيد وكثنينينينينيري منينينينينين قينينينينينيادات الوسنينينينيني  ال تنينينينينيدري منينينينينيا ينينينينينيدور يف القينينينينينيادة ومنينينينينيا خيطنينينينيني ، وكاننينينينيني  جاهلنينينينينية بكثنينينينينيري منينينينينين األمنينينينينيور وعنينينينينيدت يف 

ذا ال بنينينينينينيد منينينينينينين وهلنينينينينيني …آخنينينينينينير منينينينينينين يعلنينينينينينيم حنينينينينيني  جنينينينينينياءت مأسنينينينينينياة محنينينينينينياة، فكشنينينينينينيف  التعفننينينينينينيات كلهنينينينينينيا دفعنينينينينينية واحنينينينينينيدة وحصنينينينينينيل االنفجنينينينينينيار
رجنينينينينينيال الطبقنينينينينينية األوىل منينينينينينين  خاإلشنينينينينينيارة إىل بنينينينينينيراءة إخوانننينينينينينيا أولانينينينينيني  يف قواعنينينينينينيد اإلخنينينينينينيوان إمجنينينينينينياال وبعنينينينينينيخ قينينينينينينياداهتم الوسنينينينينيني  ورمبنينينينينينيا بعنينينينينيني

ن قواعنينينينينينينينيد اإلخنينينينينينينينيوان وقينينينينينينينينيادات الوسنينينينينينينيني  أاألردن(، بنينينينينينينينيل والبنينينينينينينينيد منينينينينينينينين اإلشنينينينينينينينيارة إىل -الطيبنينينينينينينينيني، السنينينينينينينينييما يف مواقنينينينينينينينيع الربنينينينينينينينيال )العنينينينينينينينيراق
العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي بكنينينينينيل أبعنينينينينياده مشنينينينينياركة فعالنينينينينية، وتركنينينينيني  لننينينينينيا  انينينينينينية وكنينينينينيوادر مدربنينينينينية شنينينينينيارك  يفوالكنينينينينيوادر الشنينينينينيابة أفنينينينينيرزت قينينينينينيادات ميد

منينينينينينينينينينين التجنينينينينينينينينينيارب يف اإلعنينينينينينينينينينيداد والنينينينينينينينينينيربامج والعمنينينينينينينينينينيل العسنينينينينينينينينينيكري ال يقنينينينينينينينينينيل يف أ يتنينينينينينينينينينيه كتجربنينينينينينينينينينية عنينينينينينينينينينين منينينينينينينينينينيا قنينينينينينينينينينيدم إخنينينينينينينينينينيواهنم يف  تراثنينينينينينينينينينياً 
إىل العمنينينينينينيل دفعا...ولسنينينينينينيوء احلنينينينينيني  الطليعة...ولقنينينينينينيد كنينينينينينيان أولانينينينينيني  املخلصنينينينينينيون منينينينينينيدفوعني إىل اجلهنينينينينينياد بعزمينينينينينينية صنينينينينينيادقة، دافعنينينينينينيني قينينينينينينيادهتم 

ال اوال حنينينينيول وال قنينينينيوة إال بنينينينياهلل، فقنينينينيد ذهبنينينيني  تلنينينيني  اجلهنينينينيود هنينينينيدرا رغنينينينيم وفنينينينيرة اإلمكانينينينينيات.. ولقنينينينيد كاننينينيني  تلنينينيني  النوعينينينينية اجملاهنينينينيدة مثنينينيني
 للتجرد وعدم التىزب وللجندية احلقة وعدم منارعة األمر أهله، بل انصرف  للعمل بصم  وثبات جنان.

 السنينينينينيكوت والتجاهنينينينينيل منينينينينيربرا بعنينينينينيدم املعرفنينينينينية يف وقنينينينيني  منينينينينين األوقنينينينينيات، فقنينينينينيد وضنينينينينيح الصنينينينينيبح لنينينينينيذي والبنينينينينيد منينينينينين القنينينينينيول أننينينينينيه لنينينينينيان كنينينينينيان
 عينني اآلن، وكا امرئ حسي  نفسه وما عاد اجلهل باألمور عذرا واهلل أعلم.

 ثانينينينينينيا: بالنسنينينينينيبة إلخوانننينينينينيا يف الطليعنينينينينية املقاتلنينينينينية قينينينينينيادة وقواعنينينينينيد فوجهنينينينينية نظرننينينينينيا، وعنينينينينيرب املعايشنينينينينية أيضنينينينينيا، أن القنينينينينيوم قنينينينينيدموا وسنينينينينيعهم ومل
يكنينينينينين هلنينينينينيم أن يسنينينينينيا وا بنينينينينيأكثر ألنينينينينيا قنينينينينيدموا وهنينينينينيم تركينينينينيني  منينينينينيدين منينينينينين طلبنينينينينية وعمنينينينينيال.. وكنينينينينيوادر غنينينينينيري عسنينينينينيكرية وجنينينينينيدت نفسنينينينينيها وسنينينينيني  

وير عملهنينينينينيا منينينينينين خنينينينينيالل املعركنينينينينية.. ولقنينينينينيد أصنينينينينياب  وأخطنينينينينيأت طنينينينينياملعمعنينينينينية حبكنينينينينيم تسنينينينينيارع األحنينينينينيداث فبنينينينينيذل  جهنينينينينيدها وعملنينينينيني  علنينينينينيى ت
واإلعالمنينينينينينيي يف قيادهتنينينينينينيا للعمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي، ولقنينينينينينيد سنينينينينينيلمها  علنينينينينينيى سنينينينينينيبيل اإلدارة والتخطنينينينينينيي  واملمارسنينينينينينية للعمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري والسياسنينينينينينيي



  

اهلل منينينينينينينين النينينينينينينيرتدي يف محنينينينينينينيأة االحننينينينينينينيرام الفكنينينينينينينيري والتنينينينينينينيورل يف منينينينينينينيا جينينينينينينينيرح شنينينينينينينيرفها ونزاهتهنينينينينينينيا، واحنصنينينينينينينير دورهنينينينينينينيا السنينينينينينينيل  يف سنينينينينينينيوء اإلدارة 
 القا من حداثة التجربة وصعوبة الظرم وتكتل العدو والصديق ضدها يف األوقات العصيبة.طواملمارسة، وان
جتربنينينينينينينية غنينينينينينينينية ومثنينينينينينينياال رائعنينينينينينينيا يف الثبنينينينينينينيات والقنينينينينينينيدرة علنينينينينينينيى إعطنينينينينينينياء املثنينينينينينينيل يف الفدائينينينينينينينية  -شنينينينينينينيكر اهلل سنينينينينينينيعيها-قنينينينينينينيدم  الطليعنينينينينينينية  ولقنينينينينينينيد

واالستشنينينينينينيهاد واالسنينينينينينيتمرار رغنينينينينينينيم العنينينينينينيوز والفاقنينينينينينينية، واسنينينينينينيتطاع  قياداهتنينينينينينيا أن تعطنينينينينينينيي املثنينينينينينيل احلنينينينينينينيي الرائنينينينينينيع علنينينينينينيى القينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينية النينينينينينينيب 
فشنينينينينيكر اهلل  ،ء أسنينينينينيالفنا أولانينينينيني  منينينينينيا كنينينينينيان لننينينينينيا ان نقنينينينيني  موقنينينينيني  احمللنينينينينيل املسنينينينينيتفيد، ولنينينينينيوال أخطنينينينينيادتتقنينينينينيدم قاعنينينينينيدهتا يف طرينينينينينيق االستشنينينينينيها

 سعيهم وغفر لنا وهلم وأعاننا على تصىيح املسار ومتابعة الدرب بثبات الثابتني.
موقفنينينينينيه،  ئ زينينينينينيدا أو ننينينينينيتهم عمنينينينينيرا فقنينينينينيد سنينينينينيجل الرقينينينينيني  تعنينينينينياىل علنينينينينيى كنينينينينيلف رب ثالثنينينينينيا: إنننينينينينيا ال ننطلنينينينينيق منينينينينين  ليلننينينينينيا للتجربنينينينينية السنينينينينيابقة لننينينينيني

وإ نينينينينيا لإلفنينينينينيادة منينينينينين جتربنينينينينية سنينينينينيلفنا منينينينينين خنينينينينيالل  ليلهنينينينينيا  لنينينينينييال موضنينينينينيوعيا لوضنينينينينيع النقنينينينينيال علنينينينينيى احلنينينينينيروم،  ، حبسنينينينينياب عبنينينينينيادهوهنينينينينيو أوىل
إلفنينينينينيادة منهنينينينينيا، وألغنينينينينيرا  لللوقنينينينينيوم علنينينينينيى أخطنينينينينياء حصنينينينينيل  لتفنينينينينيادي الوقنينينينينيوع فيهنينينينينيا، واإلفنينينينينيادة منينينينينين أسنينينينينيالي  وأفكنينينينينيار أثبتنينينينيني   احهنينينينينيا 

 ينا وغفر اهلل إلخواننا وجازى كال مبا هو أهله.ال ضفى على املتبصر .. فرحم اهلل شهداءنا وف  أسر معتقل

 مختصر تاريا المرحلة السابقة:

رمبنينينينينينينيا أننينينينينينينيه منينينينينينينين املفينينينينينينينيد إعنينينينينينينيادة التنينينينينينينيذكري بتسلسنينينينينينينيل سنينينينينينينيري األحنينينينينينينيداث كعننينينينينينينياوين عريضنينينينينينينية ألنينينينينينينيا يعنينينينينينينيني علنينينينينينينيى التىلينينينينينينينيل وينينينينينينينيذكر بتلنينينينينينيني  
 التجارب، فقد كان تسلسلها كالتا :

برئنينينينينياة النصنينينينينيريي حنينينينينياف   7811كينينينينينيز سنينينينينييطرهتم كطائفنينينينينية أقلينينينينينية يف عنينينينينيام اسنينينينينيتلم النصنينينينينيرييون احلكنينينينينيم يف سنينينينينيوريا عملينينينينينيا، وبنينينينينيدأوا تر  -
 أسد.
( حماولتنينينينينينيه يف اجلهنينينينينينياد مبخاولنينينينينينية رأب الصنينينينينينيدع بنينينينينينيني شنينينينينينيقي 7815سنينينينينينيابقة ) ةبنينينينينينيدأ منينينينينينيروان حدينينينينينينيد وهنينينينينينيو صنينينينينينياح  جتربنينينينينينية جهادينينينينينيني -

قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني النينينينينينيذين كنينينينينينيانوا قنينينينينينيد انشنينينينينينيقوا إىل منينينينينينيا مسنينينينينينيي )جننينينينينينياح حلنينينينينيني  محنينينينينينياة( أو التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  و)جننينينينينينياح دمشنينينينينينيق ( ب
 عصام عطار.

فشنينينينينينيل منينينينينينيروان حدينينينينينينيد يف حماولنينينينينينية رأب الصنينينينينينيدع، وفشنينينينينينيل يف إقننينينينينينياع القينينينينينينيادة الشنينينينينينيرعية للتنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  بتبنينينينينيني  ،طنينينينينيني  لإلعنينينينينينيداد  -
واجلهنينينينينينينياد، فقنينينينينينينيرر تشنينينينينينينيكيل الطليعنينينينينينينية كتنظنينينينينينينييم عسنينينينينينينيكري باهنينينينينينينيد مسنينينينينينينيتقل يف مطلنينينينينينينيع السنينينينينينينيبعينات وبنينينينينينينيدأ بتشنينينينينينينيكيل نوياتنينينينينينينيه يف دمشنينينينينينينيق، 

 حل ، محاة.
 .7811شهد رمحه اهلل اغتياال يف سجنه بعد أن عذب عام واست 7815اعتقل مروان عام  -
بنينينينينينيدأت الطليعنينينينينينينية بعنينينينينينيد منينينينينينينيروان مرحلنينينينينينية العمنينينينينينينيل السنينينينينينينيري واالغتينينينينينينياالت لنينينينينينينيراوس النصنينينينينينيريين دون إعنينينينينينينيالن واسنينينينينينيتمرت كنينينينينينينيذل  منينينينينينينين  -

7811-7818. 
 ، وكان الكثري من عناصرها ذوي ازدواجية يف تنظيم اإلخوان املسلمني.7819ُكِشف  الطليعة للدولة عام   -
الحقنينينينيني  الدولنينينينينينية الطليعنينينينينية واإلخنينينينينينيوان النينينينينينيذي كشنينينينيني  جهنينينينينينيازهم العسنينينينينينيكري الصنينينينينيغري أيضنينينينينينيا بفعنينينينينينيل تنينينينينيداخل العمنينينينينينيل والنينينينينينيوالآت يف  -
 بالتعاون مع األمن األردين . 7819أواخر 
، وانتقلنينينينينينينيوا ملرحلنينينينينينينية العمنينينينينينينيل العسنينينينينينينيكري املعلنينينينينينينين، وصنينينينينينينيعدوا وتريتنينينينينينينيه بعنينينينينينينيد 7818فجنينينينينينينيرت الطليعنينينينينينينية العمنينينينينينينيل الصنينينينينينينيدامي يف ربينينينينينينينيع  -

 .7818زيران ح عملية مدرسة املدفعية يف



  

سنينينينينينيارت وتنينينينينينيرية العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري للطليعنينينينينينية دون ضطنينينينينينيي  اسنينينينينينيرتاتيجي علنينينينينينيى أسنينينينينينياس البننينينينينينياء منينينينينينين خنينينينينينيالل املعركنينينينينينية بنينينينينينيوترية حسنينينينينينينة  -
 حيث تراجع  وصفي  يف كثري من املواقع بفعل عاملني رئيسيني: 7891وح  أواخر  7818من أواس  

سنينينينينينيتيعاب قينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينيدين، وسنينينينينينيىبوا منينينينينينين اسنينينينينينيتطاعوا سنينينينينينيىبه أوال: قطنينينينينينيع اإلخنينينينينينيوان األمنينينينينينيوال عنينينينينينين النينينينينينيداخل ألهننينينينينينيم مل يسنينينينينينيتطيعوا ا
 من القواعد اجملاهدة للخارج، وتدخلوا سلبا يف أحداث بعخ العمل العسكري الفاشل غري املنسق مع أهل الداخل.

ثانينينينينينينينينيا: مل يسنينينينينينينينيتطع اجملاهنينينينينينينينيدون تطنينينينينينينينيوير عملهنينينينينينينينيم االسنينينينينينينينيرتاتيجي، ووقعنينينينينينينينيوا يف أخطنينينينينينينينياء تنظيمينينينينينينينينية قاتلنينينينينينينينية كتوسنينينينينينينينييع دائنينينينينينينينيرة الصنينينينينينينينيدام، 
ع التنظنينينينينينينييم أفقينينينينينينينيا دون السنينينينينينينييطرة علينينينينينينينيه، وارتكنينينينينينينياب أعمنينينينينينينيال غنينينينينينينيري حمسنينينينينينينيوبة النتنينينينينينينيائج والوقنينينينينينينيوع يف الالمركزينينينينينينينية واالعتمنينينينينينينياد علنينينينينينينيى وتوسنينينينينينينيي

 إمداد ا ارج...اذ.
لصنينينينينينينينيدام، وشنينينينينينينينيكل  يف األردن قينينينينينينينينيادة  ولنينينينينينينيني  بفعنينينينينينينينيل اسنينينينينينينينيتثمار اكاننينينينينينينيني  معظنينينينينينينينيم قينينينينينينينينيادات اإلخنينينينينينينينيوان قنينينينينينينينيد فنينينينينينينينيرت مننينينينينينينينيذ بداينينينينينينينينية   -

هنينينينينينينيدين يف ،طنينينينينينيني  إعالمنينينينينينينيي إىل تنظنينينينينينينييم قنينينينينينينيوي يف ا نينينينينينينيارج اسنينينينينينينيتوع  مجنينينينينينينيوع اهلنينينينينينينياربني التربعنينينينينينينيات اهلائلنينينينينينينية واإلفنينينينينينينيادة منينينينينينينين أعمنينينينينينينيال اجملا
 واملهاجرين الذين ضاق هبم الداخل، وأفادوا منهم، ودخلوا مرحلة اجملد السياسي يف ا ارج.

وبعنينينينينينينيد تراجنينينينينينينيع العمنينينينينينينيل العسنينينينينينينيكري ودمنينينينينينينياره يف منطقنينينينينينينية حلنينينينينينيني  والشنينينينينينينيمال الغنينينينينينينيريب واملنطقنينينينينينينية الشنينينينينينينيرقية...خرج  7897يف عنينينينينينينيام  -
 ة للتفاو  مع اإلخوان وكان  قيادة الطليعة قد آل  إليه.عدنان عقل
صنينينينينينيل الوفنينينينينينياق بنينينينينينيني عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية )الطليعنينينينينينية( ومجاعنينينينينينية عصنينينينينينيام العطنينينينينينيار )جننينينينينينياح دمشنينينينينينيق( وقينينينينينينيادة تنظنينينينينينييم ا نينينينينينيارج )التنظنينينينينينييم ح -

( وكنينينينينينيان هشنينينينينينيا منينينينينينيا لبنينينينينينيث أن  طنينينينينينيم بفعنينينينينينيل تنينينينينينيراكم اإلشنينينينينينيكاالت وكنينينينينينيان صنينينينينينياعق 7897النينينينينينيدو  لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني يف سنينينينينينيوريا( يف )
دخنينينينينينينيول اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني النينينينينينينيدوليني بشنينينينينينينيكل منفنينينينينينينيرد يف مباحثنينينينينينينيات للتىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  منينينينينينينيع األحنينينينينينينيزاب العلمانينينينينينينينية القومينينينينينينينية   طمنينينينينينينيه

 برعاية العراق.
انصنينينينينينينينيرم اإلخنينينينينينينينيوان إلعنينينينينينينينيداد خطنينينينينينينينية للىسنينينينينينينينيم بالتعنينينينينينينينياون منينينينينينينينيع باهنينينينينينينينيدي النينينينينينينينيداخل )القينينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينينينية محنينينينينينينينياة دمشنينينينينينينينيق( وبعنينينينينينينينيخ  -

 أساس أن يقدم أهل ا ارج الدعم والشباب املدرب.الضبال املسلمني يف اجليش الذين خططوا النقالب على 
، وحوصنينينينينينيرت محنينينينينينياة بعنينينينينينيد علنينينينينينيم 7897كشنينينينينيني  االنقنينينينينينيالب واعتقنينينينينينيل مراسنينينينينينيل القينينينينينينيادة يف ا نينينينينينيارج )خالنينينينينينيد الشنينينينينينيامي( يف أواخنينينينينينير   -

 ووقع  املأساة. 2/2/7892الدولة مبركز ثقل العمل فيها، وأجرب اجملاهدون على الصدام يف 
، واتفنينينينينينينينيق معهنينينينينينينينيم )بعنينينينينينينينيد أن فنينينينينينينينيوجذ 7/7897ينينينينينينينينيادة اجلهنينينينينينينينياد يف محنينينينينينينينياة يف أواخنينينينينينينينير كنينينينينينينينيان عنينينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينينية قنينينينينينينينيد ننينينينينينينينيزل والتقنينينينينينينينيى ق  -

بالوضنينينينينينيع( علنينينينينينيى أن ينجنينينينينينيدهم إن اسنينينينينينيتطاع وأن حينينينينينينياول إقننينينينينينياع اإلخنينينينينينيوان بنجنينينينينينيدهتم أيضنينينينينينيا، خ خنينينينينينيرج وفشنينينينينينيل باالتفنينينينينينياق منينينينينينيع اإلخنينينينينينيوان 
 على التنسيق ألهنم اشرتطوا عليه البيعة سلفا.

ننينينينينينينيزول منينينينينينينيع ل، واتفقنينينينينينينيوا منينينينينينينيع العنينينينينينينيراق علنينينينينينينيى مننينينينينينينيع عنينينينينينينيدنان منينينينينينينين ا9/2/7892أعلنينينينينينينين اإلخنينينينينينينيوان النفنينينينينينينيري العنينينينينينينيام لنجنينينينينينينيدة محنينينينينينينياة يف  -
 طليعته للداخل.

قنينينينينينينيام اإلخنينينينينينينيوان بعملينينينينينينينية إعالمينينينينينينينية موسنينينينينينينيعة وملفقنينينينينينينية طيلنينينينينينينية شنينينينينينينيهرين، مجعنينينينينينينيوا خالهلنينينينينينينيا تربعنينينينينينينيات هائلنينينينينينينية، خ أعلننينينينينينينيوا حنينينينينينينيل النفنينينينينينينيري،  -
 ت الفضائح.وسقول محاة، وإبرامهم للتىال  الوط  مع األحزاب العلمانية، دفعة واحدة يف خامتة النفري وانفجر 

كنينينينينينينيل والتفسنينينينينينينيا انتهنينينينينينيني  بانشنينينينينينينيقاقهم إىل آبنينينينينينينيدأت مرحلنينينينينينينية هجنينينينينينينيرة القواعنينينينينينينيد منينينينينينينين صنينينينينينينيفوم اإلخنينينينينينينيوان، ودخلنينينينينينينيوا مرحلنينينينينينينية منينينينينينينين الت -
 ( ترأس إحداها عدنان سعد الدين وترأس األخرى عبد الفتاح أيب غدة.7891مجاعتني عام )



  

انتقلنينينينينيني  ملرحلنينينينينينية العنينينينينينيودة، ولكنينينينينينين  كاننينينينينيني  الطليعنينينينينينية بعينينينينينينيد محنينينينينينياة قنينينينينينيد حاولنينينينينيني  بننينينينينينياء تنظيمهنينينينينينيا وأقامنينينينينيني  صنينينينينينيالت منينينينينينيع النينينينينينيداخل خ  -
عنينينينينينينيدنان وسنينينينينينينيبعني منينينينينينينين عناصنينينينينينينيره راحنينينينينينينيوا ضنينينينينينينيىية عملينينينينينينينية خنينينينينينينيرق ناجىنينينينينينينية للمخنينينينينينينيابرات يف صنينينينينينينيفوفهم واعتقنينينينينينينيل عنينينينينينينيدنان ورفاقنينينينينينينيه علنينينينينينينيى 
احلنينينينينينينيدود يف سلسنينينينينينينيلة منينينينينينينين الكمنينينينينينينيائن املنظمنينينينينينينية، واسنينينينينينينيتدرج بعنينينينينينينيخ أنصنينينينينينينياره ألنينينينينينينين تبقنينينينينينينيى بشنينينينينينينيكل منينينينينينينين الصنينينينينينينيلح االستسنينينينينينينيالمي ودمنينينينينينينيرت 

 شراذم التائهة يف ا ارج.الطليعة كتنظيم، ومل يبق منها إال بعخ ال
تشنينينينينينينيرذم عمنينينينينينينيوم الشنينينينينينينيباب النينينينينينينيذي شنينينينينينينينيارك يف اجلهنينينينينينينياد والربنينينينينينينيال واإلعنينينينينينينيداد خنينينينينينينينيالل املراحنينينينينينينيل السنينينينينينينيابقة ال يسنينينينينينينيتطيعون حيلنينينينينينينينية وال  -

 يهتدون سبيال بعد هذه الصدمات ومل يبق هلم أمل إال باهلل تعاىل.
وان وانتهنيني  بنينيدمار محنينياة وسنينيقول الطليعنينية وتصنينيفية وهكنينيذا انتهنيني  اجلولنينية السنينيالفة منينين اجلهنينياد العسنينيكري يف سنينيوريا والنينيب ابتنينيدأت مبنينير 

 جيوب اجلهاد يف تنظيم اإلخوان.

 الباب األول : مالحأات حول التجربة الجهادية في سوريا

  المبح  ا      فالحظ ت حو  ال ج  ة ك  

 غياب االسرتاتيجية والتخطي  الشامل املسبق : -أوال 
علنينينينينينيى إرسنينينينينينياء خنينينينينينيني  اجلهنينينينينينياد العسنينينينينينيكري أي تصنينينينينينينيور اسنينينينينينيرتاتيجي مبنينينينينيني  علنينينينينينينيى  مل يكنينينينينينين لنينينينينينيدى اجملاهنينينينينينينيدين األوائنينينينينينيل عننينينينينينيدما أقنينينينينينينيدموا

حسنينينينينينياب دقينينينينينينيق ملعطينينينينينينيات الواقنينينينينينيع وتوقعنينينينينينيات املسنينينينينينيتقبل ، و مل تؤخنينينينينينيذ بعنينينينينينيني االعتبنينينينينينيار كدراسنينينينينينية جدينينينينينينية حالنينينينينينية النينينينينينيبالد، وجغرافيتهنينينينينينينيا، 
الذاتينينينينينينية إىل قوتنينينينينينيه، وطبيعنينينينينينية السنينينينينينيكانية، وتركيبتهنينينينينينيا الدينينينينينينينية والقومينينينينينينية والسياسنينينينينينيية، وطبيعنينينينينينية النظنينينينينينيام وتركيبتنينينينينينيه ، ونسنينينينينينيبة قوتننينينينينينيا الطبيعينينينينينينية و 

القنينينينيوى الصنينينينينيديقة واملعادينينينينينية، ومعطياهتنينينينينيا وإمكانينينينينينية اإلفنينينينينيادة منهنينينينينيا . . إىل ا خنينينينينير تلنينينينيني  األمنينينينينيور اهلامنينينينينية النينينينينيب كنينينينينيان جينينينينيني  أن تؤخنينينينينيذ بعنينينينينيني 
بنينينينينينيل علنينينينينينيى العكنينينينينينيس سنينينينينينيار ، االعتبنينينينينينيار وتبنينينينينينيىن عليهنينينينينينيا طبيعنينينينينينية العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري املناسنينينينينيني  وطبيعنينينينينينية بنينينينينينينية التنظنينينينينينييم املطلنينينينينينيوب . . . اذ

به فطنينينينينيري قنينينينينيدرت فينينينينينيه الضنينينينينيرورات دائمنينينينينيا حسنينينينيني  معطينينينينينيات األمنينينينينير الواقنينينينينيع، ومنينينينينيا لبنينينينينيث األمنينينينينير أن خنينينينينيرج منينينينينين ينينينينينيد العمنينينينينيل بشنينينينينيكل شنينينينيني
،ططينينينينينيه مبجنينينينينيرد انفجنينينينينيار األحنينينينينيداث ، وأصنينينينينيبى  األحنينينينينيداث جتنينينينينير ،ططيهنينينينينيا عنينينينينيرب سلسنينينينينيلة منينينينينين الضنينينينينيرورات واختينينينينينيار أهنينينينينيون الشنينينينينيرور 

لعمنينينينينيل غنينينينينيري املخطنينينينيني  بأقنينينينينيل منينينينينين نصنينينينينيي  .. فلمنينينينينيا خنينينينينيرج األمنينينينينير منينينينينين ينينينينينيد الطليعنينينينينية وأصنينينينينيبح بينينينينينيد قينينينينينيادة ا نينينينينيارج مل يكنينينينينين نصنينينينينييبها منينينينينين ا
املرحلنينينينينية السنينينينينيابقة، فنينينينينيرغم تنينينينينيوافر الوقنينينينيني  واإلمكانينينينينينيات والظنينينينينيروم وتأيينينينينينيد اجلنينينينينيوار مل تسنينينينينيتطع القينينينينينيادة أن تنتقنينينينينيل بالعمنينينينينيل إىل املسنينينينينيتوى 

خل وبننينينينينيني  علينينينينينينيه أحالمهنينينينينينيا باحلسنينينينينينيم وغابنينينينينيني  االسنينينينينينيرتاتيجية حنينينينينيني  ااالسنينينينينينيرتاتيجي بنينينينينينيل علنينينينينينيى العكنينينينينينيس اعتمنينينينينينيدت علنينينينينينيى معطينينينينينينيات النينينينينينيد
والتنينينينينينينيدري  وكنينينينينينينيل شنينينينينينينياردة وواردة ومل يكنينينينينينينين العمنينينينينينينيل يف ا نينينينينينينيارج إال سلسنينينينينينينيلة منينينينينينينين االعتباطنينينينينينينيات ورمبنينينينينينينيا أن أهنينينينينينينيل  عنينينينينينينين بنينينينينينينيرامج اإلعنينينينينينينيداد

النينينينينيداخل ونعنينينينيني  القينينينينينيادة امليدانينينينينينية يف )محنينينينينياه ودمشنينينينينيق والضنينينينينيبال ( كنينينينينيانوا أول منينينينينين فكنينينينينير بإعطنينينينينياء العمنينينينينيل منىنينينينينيىن اسنينينينينيرتاتيجيا، ولكنينينينينين 
منينينينينينينين أينينينينينينينيديهم وآل هبنينينينينينينيم إىل النينينينينينينيدمار، لغينينينينينينينياب هنينينينينينينيذا  خطنينينينينينينيأهم القاتنينينينينينينيل باالعتمنينينينينينينياد علنينينينينينينيى معطينينينينينينينيات ا نينينينينينينيارج ودعمنينينينينينينيه ، أخنينينينينينينيرج األمنينينينينينينير

لنينينينينينيني  كنينينينينينينيل آالعامنينينينينينينيل االسنينينينينينينيرتاتيجي املهنينينينينينينيم يف التخطنينينينينينينيي  حلنينينينينينينيرب عصنينينينينينينيابات ثورينينينينينينينية . وهكنينينينينينينيذا  لنينينينينينيني  األحنينينينينينينيداث تنينينينينينينيتىكم بفاعلينينينينينينينية و 
احملنينينينينينياوالت العسنينينينينينينيكرية رغنينينينينينيم كنينينينينينينيل البطنينينينينينيوالت الفردينينينينينينينية الرائعنينينينينينية إىل فشنينينينينينينيل ذرينينينينينينيع مل يسنينينينينينينيتطع اجملاهنينينينينينيدون خاللنينينينينينينيه إال أن يعطنينينينينينيوا النينينينينينينيدليل 

 على االستشهاد.  على قدرهتم



  

 تشرذم املخلصني اجملاهدين يف تنظيمات ش  ووالءات ش : -ثانيا 
لقنينينينيد جنينينينينياء فهنينينينيم هنينينينينيذا األمنينينينير متنينينينينيأخرا جنينينينيدا وال زلننينينينينيا إىل حنينينينيد منينينينينيا بعينينينينيدين عنينينينينين تصنينينينيىيىه ودفنينينينينيع األمنينينينير يف بنينينينينيراه الطبيعنينينينيي، ولعنينينينينيل  

نظيمنينينينينيات والنينينينينيوالءات بنينينينينيني منينينينينين هنينينينينيذا أول واجنينينينيني  إلرسنينينينينياء خنينينينيني  جهنينينينينيادي متمينينينينينيز، لقنينينينينيد حفلنينينينيني  السنينينينينياحة بفعنينينينينيل عامنينينينينيل املبنينينينينيادئ والت
ومنينينينينين سنينينينينييق إلينينينينينيه اضنينينينينيطرارا. . اذ، إىل تواجنينينينينيد تشنينينينينيكيل  ،ومنينينينينين فنينينينينياء إلينينينينينيه طمعنينينينينيا ،جاهنينينينينيد عنينينينينيرب تصنينينينينيور مسنينينينينيبق ومنينينينينين دفنينينينينيع إلينينينينينيه خوفنينينينينيا

بشنينينينينيري معقنينينينينيد يف قواعنينينينينيد التنظيمنينينينينيات النينينينينيب أصنينينينينيبى  معنينينينينينية هبنينينينينيذا األمنينينينينير . . ومنينينينينين سنينينينينيوء الطنينينينينيالع فقنينينينينيد تشنينينينينيرذم اجملاهنينينينينيدون الصنينينينينيادقون 
ويف نفنينينينينينينيس الوقنينينينينينيني  يف  ،وهكنينينينينينينيذا وجنينينينينينينيد باهنينينينينينينيدون مؤمننينينينينينينيون بالعمنينينينينينينيل الثنينينينينينينيوري اجلهنينينينينينينيادي املسنينينينينينينيلح ،أنفسنينينينينينينيهم أيضنينينينينينينيا يف هنينينينينينينيذا السنينينينينينينيياق

صنينينينيفوم تنظيمنينينينيات شنينينيني  و نينينيني  قينينينينيادات شنينينيني  ألنينينينيا أفقنينينينيد جنينينينينيدوى هنينينينيذه اجلنينينينيذوة املؤمننينينينية يف صنينينينيدور أصنينينينيىاهبا فرصنينينينية االلتقنينينينياء وتركينينينينينيز 
ينينينينينية، نشنينينينينيأ يف بعنينينينينيخ األحينينينينينيان جنينينينينيو اجلهنينينينينيد يف منىنينينينينيى واحنينينينينيد، ولقنينينينينيد ذهنينينينيني  األمنينينينينير إىل أبعنينينينينيد منينينينينين هنينينينينيذا، فبفعنينينينينيل احلنينينينينيزازات وأجنينينينينيواء احلزب

ومنينينينينينينيا ذلنينينينينينيني  إال  .منينينينينينينين الشنينينينينينينيىناء واحلزبينينينينينينينية والكراهينينينينينينينية حنينينينينينيني  بنينينينينينينيني شنينينينينينينيباب باهنينينينينينينيد حيمنينينينينينينيل الفكنينينينينينينير ذاتنينينينينينينيه والنينينينينينينيروح ذاهتنينينينينينينيا واهلنينينينينينينيدم ذاتنينينينينينينيه
عنينينينينينيدا منينينينينينيا هلنينينينينينيذا التفنينينينينينيرق والشنينينينينينيرذمة منينينينينينين منعكسنينينينينينيات سنينينينينينيلبية علنينينينينينيى . لتواجنينينينينينيده  نينينينينيني  قينينينينينينيادات ،تلفنينينينينينية املشنينينينينينيارب متضنينينينينينياربة األهنينينينينينيدام

كنينينينيان تشنينينينيرذم هنينينينيذه القنينينينيوى يف مننينينينياحي شنينينيني  عنينينينيامال اسنينينينيرتاتيجيا كافينينينينيا لعنينينينيدم اإلفنينينينيادة منهنينينينيا يف آخنينينينينير   الصنينينينيعيد النينينينيدي  واألخالقنينينينيي فقنينينينيد
 املطام.

 العجز عن إيضاح نظرية جهادية ثورية ومجلة أهدام واضىة على الصعيد اإليديولوجي : -ثالثا 
كنينينينينينيتالت اإلسنينينينينينيالمية )إقامنينينينينينية احلكنينينينينينيم اإلسنينينينينينيالمي وحنينينينينينيرب النصنينينينينينيرييني(، لقنينينينينينيد كنينينينينينيان هنينينينينينيذا شنينينينينينيعار كنينينينينينيل منينينينينينين وجنينينينينينيد يف تكتنينينينينينيل منينينينينينين الت 

النينينينينينيب غنينينينينينيدت معنينينينينينينية بنينينينينينيذل  الصنينينينينينيراع ، وإن منينينينينينين أوىل البنينينينينينيديهيات النينينينينينيب جينينينينينيني  أن يعنينينينينينيىن هبنينينينينينيا تنظنينينينينينييم ثنينينينينينيوري طليعنينينينينينيي يتصنينينينينينيدى لقينينينينينينيادة 
اجلمنينينينينينياهري أن يرسنينينينينينيي مجلنينينينينينية منينينينينينين األهنينينينينينيدام والشنينينينينينيعارات ليطرحهنينينينينينيا للجمنينينينينينياهري وليكنينينينينينيون عليهنينينينينينيا وحوهلنينينينينينيا منينينينينينيدار اسنينينينينينيتقطابه هلنينينينينينيا وطنينينينينينيرح 

سنينينينيني  فقنينينينينيد فشنينينينينينيل اجملاهنينينينينيدون احلقيقينينينينينيون يف طنينينينينيرح مثنينينينينيل هنينينينينيذا الفكنينينينينير واهلنينينينينيدم والشنينينينينينيعار نفسنينينينينيه كطليعنينينينينية ثورينينينينينية قيادينينينينينية موجهنينينينينية. ولأل
 منينينينين حنينينينيي عنينينينين بيننينينينية . . ىيبشنينينينيكل واضنينينينيح مبلنينينينيور وموجنينينينيه عنينينينيرب خطنينينينية إعالمينينينينية مبيتنينينينية، علنينينينيى األقنينينينيل ليهلنينينيني  منينينينين هلنينينيني  علنينينينيى بيننينينينية وحينينينيني

الشنينينينينيباب اإلسنينينينينيالميني لقنينينينينيد كنينينينينيان قصنينينينينيارى منينينينينيا فهمتنينينينينيه اجلمنينينينينياهري، أو منينينينينين اهنينينينينيتم منهنينينينينيا باألحنينينينينيداث فقنينينينيني  ال غنينينينينيري، أن مثنينينينينية بموعنينينينينية منينينينينين 
حينينينينينياربون هنينينينينيذا النظنينينينينيام. ولعنينينينينيل غنينينينينيالبهم فهنينينينينيم أهننينينينينيم يرينينينينينيدون إقامنينينينينية احلكنينينينينيم اإلسنينينينينيالمي، دون أن يتطنينينينينيرق لفهمهنينينينينيم منينينينينيا هنينينينينيو شنينينينينيكل هنينينينينيذا 
احلكنينينينينينينيم ؟ وملنينينينينينينياذا هنينينينينينينيذه احلنينينينينينينيرب ؟ ومنينينينينينينيا منينينينينينينيدى فرضنينينينينينينييتها ومل ينينينينينينينيدعون للمشنينينينينينينياركة واملنينينينينينينيوت يف سنينينينينينينيبيلها؟. . مل يسنينينينينينينيتطع اجملاهنينينينينينينيدون أن 

لتىدينينينينينيد منينينينينين هنينينينينيم ؟ ومنينينينينياذا يرينينينينينيدون ؟ ومنينينينينيا النينينينينيذي حينينينينينيركهم ؟ )علنينينينينيى العكنينينينينيس فنينينينينيإن منينينينينين تطفلنينينينينيوا يفهمنينينينينيوا الننينينينينياس علنينينينينيى وجنينينينينيه الدقنينينينينية وا
علنينينينيى هنينينينيذه احلركنينينينينية والثنينينينيورة كنينينينينيان أول منينينينيا فعلنينينينينيوه هنينينينيو أهننينينينينيم تصنينينينيدوا إلفهنينينينيام الننينينينينياس منينينينياذا يرينينينينينيدون ومنينينينيا هنينينينينيي أهنينينينيدافهم . . اذ كنينينينينيأطرام 

اجلمنينينينينياهري وتعبانينينينينينية القواعنينينينينينيد بالنينينينينينيدفع التىنينينينينيال  النينينينينينيوط  منينينينينينيثال( علنينينينينيى النينينينينينيرغم منينينينينينين أن هنينينينينيذا اإليضنينينينينينياح كنينينينينينيان والينينينينينيزال أسنينينينينينياس اسنينينينينينيتقطاب 
 الفكري والعقائدي هلذا العمل ا طري .

 ضىالة الوعي السياسي والثوري وا فا  مستوى العلم الشرعي إمجاال: -رابعا 
باسنينينينينينيتثناء بعنينينينينينيخ األفنينينينينينيراد يف القينينينينينينيادات اجملاهنينينينينينيدة وبعنينينينينينيخ القواعنينينينينينيد فقنينينينينينيد متينينينينينينيزت جنينينينينينيل تلنينينينينيني  اجلمنينينينينينيوع النينينينينينيب تصنينينينينينيدت هلنينينينينينيذه احلنينينينينينيرب 

ن كنينينينينيان هنينينينيذا نقيصنينينينينية ميكنينينينين جتاوزهنينينينينيا ا فنينينينينيا  مسنينينينيتوى النينينينينيوعي السياسنينينينيي إلبعنينينينينياد هنينينينيذه اللعبنينينينينية الثورينينينينية الطنينينينينيابع، ولنينينينيالثورينينينينية الضنينينينيروس با
يف القواعنينينينينيد فنينينينينيإن خطرهنينينينينيا أكنينينينينيرب وأعظنينينينينيم عننينينينينيدما تكنينينينينيون إحنينينينينيدى صنينينينينيفات القينينينينينيادة املتصنينينينينيدية إلدارة العمنينينينينيل . فنينينينينيإن اجلهنينينينينيل بطبيعنينينينينية هنينينينينيذا 



  

يلها ليسنينينينينينيني  إال أداة هلنينينينينينينيذه التوجهنينينينينينينيات السياسنينينينينينينيية حينينينينينينينيث أن احلنينينينينينينيرب بكنينينينينينينيل تفاصنينينينينينيني  العمنينينينينينينيل الثنينينينينينينيوري ذي اجلنينينينينينينيوهر السياسنينينينينينينيي البىنينينينينينيني
إن اجلهنينينينينيل هبنينينينينيذا األمنينينينينير ينينينينينيرتك القينينينينينيادة عنينينينينياجزة عنينينينينين وضنينينينينيع أي ،طنينينينيني  ذي طنينينينينيابع اسنينينينينيرتاتيجي متكامنينينينينيل  ،الثورينينينينينية النينينينينيب يتبناهنينينينينيا العمنينينينينيل

ألهننينينينينيا هنينينينينينيي النينينينينينيب سنينينينينينيتفرز قينينينينينينيادات  ،علنينينينينيى كنينينينينينيل األصنينينينينينيعدة . . وحنينينينينيني  القواعنينينينينيد وقينينينينينينيادات الوسنينينينينيني  جينينينينينيني  أن تننينينينينيال حظهنينينينينينيا منينينينينينين الفهنينينينينينيم
وألن فهمهنينينينينينينيا هلنينينينينينينيذا األمنينينينينينينير يوضنينينينينينينيح أمامهنينينينينينينيا منينينينينينينيربرات توجهنينينينينينينيات القينينينينينينينيادة يف وضنينينينينينينيع  .ل يف درب يسنينينينينينينيتهل  كنينينينينينينيوادره أول بنينينينينينينيأولاملسنينينينينينيتقب

فنينينينينيراد ألنينينينينين سنينينينينيلكوا األمنينينينينيا  لنينينينينيى بنينينينينيه إن هنينينينينيذا النينينينينيوعي هبنينينينينيذا املفهنينينينينيوم كنينينينينيان ضنينينينينيىال وقلّ  ،تصنينينينينيوراهتا وجيعلهنينينينينيا واعينينينينينية لنينينينينيدرهبا بشنينينينينيكل أكنينينينينيرب
والسنينينينينييما يف القواعنينينينينيد اجملاهنينينينينيدة. وبعنينينينينيد أن طالنينينينيني    ،رعي إمجنينينينينياالكمنينينينينيا أن مسنينينينينيتوى العلنينينينينيم الشنينينينيني،  هنينينينينيذا النينينينينيدرب علنينينينينيى ،تلنينينينيني  األصنينينينينيعدة

كنينينينينينينينيوارث اإلستشنينينينينينينينيهادات املتالحقنينينينينينينينية الشنينينينينينينينيرحية املمتنينينينينينينينيازة منينينينينينينينين  بنينينينينينينينية اجملاهنينينينينينينينيدين يف الصنينينينينينينينيدمة األوىل، واعتمنينينينينينينينيدت الفانينينينينينينينيات اإلسنينينينينينينينيالمية 
منينينينينيرت بكنينينينينيل  ألنينينينينيا كنينينينينيان لنينينينينيه النينينينينيدور األول يف تلنينينينيني  املنينينينينيؤامرات النينينينينيب.. علنينينينينيى احلشنينينينينيد الكمنينينينينيي لألفنينينينينيراد. وأصنينينينينيبح هنينينينينيذا املسنينينينينيتوى منخفضنينينينينيا

وأمكنينينينين النينينينيتىكم هبنينينينيده القواعنينينينيد النينينينيب أصنينينينيبح لسنينينينيان حاهلنينينينيا يقنينينينير بالتسنينينينيليم والثقنينينينية لنينينينيبعخ الرجنينينينيال العنينينينياملني يف األمنينينينير حينينينينينيث  ،سنينينينيهولة
كثنينينينينيري منينينينينين املنينينينينيؤامرات يف  نينينينينيل هنينينينينيذا اجلهنينينينينيل شنينينينينيبه الشنينينينينيامل .   تولنينينينينيذل  وقعنينينينيني  كثنينينينينيري منينينينينين التجنينينينينياوزات ومنينينينينيرر ! يفهمنينينينينيون فيمنينينينينيا ال نفهنينينينينيم

هنينينينينيذا صنينينينينيىيح ولكنينينينينين مسنينينينينيتوى النينينينينيوعي علنينينينينيى .. ين بنينينينينياإلخالإل واالننينينينينيدفاع واالسنينينينينيتماتة. وباختصنينينينينيار لقنينينينينيد متينينينينينيز جنينينينينيل أولانينينينيني  اجملاهنينينينينيد
  .وأقل بكثري ألا جي  توفره يف صفوم جتمعات جهادية ثورية الصعيد العلمي الشرعي والسياسي كان ضىال،

 االعتماد على الكم بعد أن ذهب  الضربة األوىل بالنوعيات :  -خامسا 
وحنينينينينيني  أواخنينينينينينير  7818فقنينينينينينيد ذهبنينينينينيني  الصنينينينينينيدمة األوىل وهنينينينينينيي الفنينينينينينيرتة املمتنينينينينينيدة منينينينينينين أواسنينينينينيني   بالنسنينينينينينيبة للطليعنينينينينينية وباهنينينينينينيدي النينينينينينيداخل،

ستشنينينينينيهادات، ولنينينينينيذل  تورطنينينينيني  تلنينينينيني  القينينينينينيادات بفنينينينينيتح بنينينينينياب التنظنينينينينييم غنينينينينيري املنينينينينينظم الوية منينينينينين اابصنينينينينيفوفهم يف سلسنينينينينيلة مأسنينينينيني 7891
تنينينينينية فيمنينينينينيا بعنينينينينيد، فقنينينينينيد  وغنينينينينيري املنينينينينيدروس أمنينينينينيام اجلمنينينينينياهري لتوسنينينينينييع قاعنينينينينيدهتا فغلنينينينيني  الكنينينينينيم علنينينينينيى الننينينينينيوع و هنينينينينيرت  نينينينينيواهر سنينينينينيلبية وشنينينينينياذة ألي

كنينينينينيان العدينينينينينيد منينينينينين امللتىقنينينينينيني بالنينينينينيدرب منينينينينين غنينينينينيري املتعمقنينينينينيني يف طرينينينينينيق الثبنينينينينيات وااللتنينينينينيزام اإلسنينينينينيالمي، و مل يكنينينينينين ميينينينينينيزهم إال احلمنينينينينياس 
 ا روج خارج احلدود . .بعد واالندفاع الذي فرت بعيد تراجع األحداث والسيما 
األحنينينينينينينيداث بنينينينينينينياأللوم منينينينينينينين كنينينينينينينيوادرهم املعنينينينينينينيدة يف  عتقنينينينينينينياالت منينينينينينينيع بداينينينينينينينية تفجنينينينينينينيرالوعلنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد اإلخنينينينينينينيوان فقنينينينينينينيد ذهبنينينينينينيني  ضنينينينينينينيربة ا

 هنينينينينير أوفتىنينينينينيوا البنينينينينياب بعنينينينينيد خنينينينينيروجهم خنينينينينيارج احلنينينينينيدود أمنينينينينيام اسنينينينينيتقطاب واسنينينينينيتيعاب منينينينينيا هنينينينيني  ودب ألنينينينينيا ، حلقنينينينينيات الرتبينينينينينية والتكنينينينينيوين
بنينينينينينيوادر غنينينينينينيري واضنينينينينينيىة يف صنينينينينينيفوم بعنينينينينينيخ القواعنينينينينينيد، بنينينينينينيوادر مؤسنينينينينينيفة و،جلنينينينينينية يف بعنينينينينينيخ حنينينينينينيوادث متفرقنينينينينينية. ولقنينينينينينيد زاد يف سنينينينينينيلبية هنينينينينينيذا 

رم يف النينينينينينينينيداخل مل يكنينينينينينينينين مواتينينينينينينينينيا إلعنينينينينينينينيداد هنينينينينينينينيذه اجلمنينينينينينينينيوع وتربيتهنينينينينينينينيا ورفنينينينينينينينيع سنينينينينينينينيويتها العلمينينينينينينينينية والشنينينينينينينينيرعية احلشنينينينينينينينيد الكمنينينينينينينينيي أن الظنينينينينينينيني
يد الرتبينينينينينينية واإلعنينينينينينيداد ال عوإعنينينينينينيدادها إعنينينينينينيدادا مناسنينينينينيبا بنينينينينينيل ضنينينينينينيروريا، أمنينينينينيا يف ا نينينينينينيارج فقنينينينينينيد كنينينينينيان فشنينينينينينيل اإلخنينينينينينيوان علنينينينينيى صنينينينينيني ،والسياسنينينينينيية

منينينينينين العناصنينينينينير يف القواعنينينينينيد، مل تفلنينينينينيح القينينينينينيادة يقنينينينينيل عنينينينينين فشنينينينينيلهم علنينينينينيى الصنينينينينيعيد العمنينينينينيل العسنينينينينيكري، وعلنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين بقنينينينينياء املانينينينينيات 
ة النينينينينيب كاننينينينيني  جتنينينينينيري بينينينينينية اإلسنينينينينيالمية الكالسنينينينينييكية اململنينينينينيرت يف إ نينينينينياح برننينينينينيامج تربنينينينينيوي ننينينينينياجع علنينينينينيى مسنينينينينيتوى القضنينينينينيية باسنينينينينيتثناء دروس ال

هنينينينينينيذا ناهينينينينينيني  عمنينينينينينيا وفنينينينينينيره جنينينينينينيو احلشنينينينينينيد  .وبعنينينينينينيخ بنينينينينينيرامج التنينينينينينيدري  العسنينينينينينيكري النظنينينينينينيري والعملنينينينينينيي غنينينينينينيري الكنينينينينينيايف.. بنينينينينينيني احلنينينينينينيني واحلنينينينينينيني
للمخنينينينينيابرات السنينينينينيورية منينينينينين إمكانينينينينينية دس العمنينينينينيالء يف جنينينينينيو الصنينينينينيراع منينينينينين أجنينينينينيل رفنينينينينيع العنينينينينيدد وجتنينينينينياذب العناصنينينينينير النينينينينيذي حصنينينينينيل الكمنينينينينيي 

 .بني التنظيمات



  

 ضع  اإلعالم الداخلي وا ارجي للمجاهدين : -سادسا 
 مجلنينينينينينينية منينينينينينينين األهنينينينينينينيدام والشنينينينينينينيعارات النينينينينينينيب كنينينينينينينيانوا. لننينينينينينينياسا لسنينينينينينينيبق وأن تكلمننينينينينينينيا عنينينينينينينين فشنينينينينينينيل اجملاهنينينينينينينيدين يف بلنينينينينينينيورة فكنينينينينينينيرة يفهموهننينينينينينيني

ولقنينينينينيد كنينينينينيان هنينينينينيذا طرفنينينينينيا منينينينينين فشنينينينينيلهم االعالمنينينينينيى، فباسنينينينينيتثناء بعنينينينينيخ البياننينينينينيات النينينينينيب كاننينينينيني  تصنينينينينيدر  ،متفهمنينينينينيني هلنينينينينيا عنينينينينياملني يف سنينينينينيبيلها
 ألغرا  بعينها مل يكن هناك ،ط  إعالمي مربمج لتعباة اجلماهري وتوسيع القاعدة الثورية لألنصار واملؤيدين .

 .إلعنينينينيالم علنينينينينيى صنينينينينيعيد النينينينيداخل هنائينينينينينيا، واقتصنينينينينير اإلعنينينينيالم علنينينينينيى نطنينينينينياق ا نينينينينيارج نينينينينيل اوملنينينينيا آل األمنينينينينير لقينينينينينيادة اإلخنينينينيوان يف ا نينينينينيارج، أُ 
ولكننينينينينينيه تنينينينينينيورل يف التهوينينينينينينيل وتنينينينينينيوج ذلنينينينينيني  فيمنينينينينينيا رافنينينينينينيق محنينينينينينياه وأحنينينينينينيداثها ومنينينينينينيا دأبنينينينينيني  علينينينينينينيه الننينينينينينيذير منينينينينينين التهاوينينينينينينيل، ولقنينينينينينيد كنينينينينينيان إعالمنينينينينينيا 

ضفنينينينينينيى نتيجنينينينينينية مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا إخبارينينينينينينيا، أكثنينينينينينير مننينينينينينيه إعالمنينينينينينيا فكرينينينينينينيا موجهنينينينينينيا لغنينينينينينيزو قلنينينينينينيوب األنصنينينينينينيار واملؤينينينينينينيدين يف النينينينينينيداخل وا نينينينينينيارج. وال 
القصنينينينينينيور علنينينينينينيى متبصنينينينينينير، قصنينينينينينيور جعنينينينينينيل أهننينينينينينيار النينينينينينيدماء تلنينينينينيني  وجهنينينينينينيود األلنينينينينينيوم منينينينينينين املخلصنينينينينينيني تنينينينينينيذه  سنينينينينينيدى وال حيصنينينينينينيد فيهنينينينينينيا إال 

 نعوت االستشهاد . . لقد كان درس فشل اإلعالم اجلهادي درسا ال ينسى.

 فس :انتظار اجملاهدين الدعم من جهات خارجية باستمرار وعدم االعتماد على الن -سابعا 
خ دمنينينينينينينينير القينينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينينينية واإلدارة  .كنينينينينينينينيان خطنينينينينينينينيأ قنينينينينينينينياتال دمنينينينينينينينير الطليعنينينينينينينينية يف النينينينينينينينيداخل، خ دمنينينينينينينينير حشنينينينينينينينيود اجملاهنينينينينينينينيدين يف ا نينينينينينينينيارج

العسنينينينينيكرية للضنينينينينيبال يف محنينينينينياه ودمشنينينينينيق )منينينينينيا مسنينينينينيي مبخطنينينينيني  احلسنينينينينيم(. لقنينينينينيد تنينينينينيورل كنينينينينيل املعنينينينينينيني بنينينينينيإدارة العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي باالعتمنينينينينياد 
عنينينينينيدى ذلنينينينيني  باالعتمنينينينينياد علنينينينينيى األنظمنينينينينية املعادينينينينينية يف اجلنينينينينيوار )كنينينينينيالعراق(. ومتنينينينينيددت علنينينينينيى إمنينينينينيداد ا نينينينينيارج املهنينينينينيزوز وغنينينينينيري املسنينينينينيتقر، بنينينينينيل ت

ويف  .الثنينينينيورة واتسنينينينيع  وارتفعنينينيني  تكاليفهنينينينيا بشنينينينيكل سنينينينيرطاين غنينينينيري منينينينيدروس متغذينينينينية. ألنينينينيا تنينينينيدفق منينينينين اجلنينينينيوار منينينينين منينينينيال وسنينينينيالح ولنينينينيوازم
ل، فىصنينينينينينينينيل  حلظنينينينينينينينيات بعينهنينينينينينينينيا قطعنينينينينينينيني  تلنينينينينينينيني  اإلمنينينينينينينينيدادات أو خيبنينينينينينينيني  اآلمنينينينينينينينيال كمنينينينينينينينيا حصنينينينينينينينيل للطليعنينينينينينينينية خ لقينينينينينينينينيادة محنينينينينينينينياه والضنينينينينينينينيبا

)ال ميكنينينينينينين حلركنينينينينينية جهادينينينينينينية ثورينينينينينينية متنينينينينينيارس حنينينينينينيرب عصنينينينينينيابات شنينينينينينياملة أن تعتمنينينينينينيد يف  :املأسنينينينينينياة، لقنينينينينينيد كنينينينينينيان درسنينينينينينيا منينينينينينين أعظنينينينينينيم النينينينينينيدروس
متويلهنينينينينيا وتسنينينينينيليح أفرادهنينينينينيا وإعنينينينينيالتهم إال علنينينينينيى نفسنينينينينيها ومنينينينينيا تستخلصنينينينينيه منينينينينين عنينينينينيدوها، وعليهنينينينينيا أن تضنينينينينيع املخطنينينينيني  هلنينينينينيذا األمنينينينينير بكنينينينينيل 

ياسنينينينينينينيية بأينينينينينينينيدي اآلخنينينينينينينيرين فنينينينينينينيإن أبنينينينينينيني  فالقضنينينينينينينياء عليهنينينينينينينيا رهنينينينينينينين قنينينينينينينيرار هنينينينينينينيؤالء وإال فإهننينينينينينينيا سنينينينينينينيتتىول لورقنينينينينينينية لعنينينينينينيني  س ،وضنينينينينينينيوح وتفصنينينينينينينييل
 !. اآلخرين(. لقد كان درسا قاسيا جاء فهمه متأخرا وليعترب معترب

 التورل يف شكل من أشكال حرب العصابات طويلة األمد ال يناس  البلد: -ثامنا 
، ووضنينينينينينيع تصنينينينينينيورات بننينينينينينياء علنينينينينينيى بننينينينينينينيات سنينينينينينيرتاتيجي، أو عنينينينينينيدم التخطنينينينينينيي  بنينينينينينينياألحرىلعنينينينينينيل هنينينينينينيذا أحنينينينينينيد أخطنينينينينينياء التخطنينينينينينينيي  غنينينينينينيري اال

السنينينينينينيكانية  تنينينينينينيهوجغرافي ،األفكنينينينينينيار احملضنينينينينينية، ودون اسنينينينينينيتمدادها منينينينينينين الواقنينينينينينيع ومعطياتنينينينينينيه، إن نظنينينينينينيرة متبصنينينينينينيرة يف طبيعنينينينينينية البلنينينينينينيد وجغرافيتنينينينينينيه
ومعرفنينينينينينية ودراسنينينينينينية وضنينينينينينيع وبنينينينينينينية النظنينينينينينيام الطائفينينينينينينية اهلرمينينينينينينية كافينينينينينينية ألن يتخنينينينينينيذ النينينينينينيدارس  ..وتركيبنينينينينينية السنينينينينينيكان الدينينينينينينينية والعرقينينينينينينية والنفسنينينينينينيية

دام عسنينينينيكري منينينينيع هنينينينيذا النظنينينينيام املعنينينينيادي أسنينينينيلوبا آخنينينينير غنينينينيري النينينينيذي اضنينينينيذ وسنينينينيل  ومنينينينيايزال يسنينينينيل  منينينينين قبنينينينيل منينينينين ال يعتنينينينيرب   ِصنينينينيملخطنينينيني
 وال يتع  بتجربة غريه .

لقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان كافينينينينينينينيا وألكننينينينينينينيا يف وقنينينينينينيني  منينينينينينينين األوقنينينينينينينيات، ومنينينينينينينيع بداينينينينينينينية األحنينينينينينينيداث اإلطاحنينينينينينينية بالنظنينينينينينينيام عنينينينينينينيرب ضنينينينينينينيربات نوعينينينينينينينية مركنينينينينينينيزة 
، ولقنينينينينينيد أثبتنينينينينيني  بعنينينينينينيخ العملينينينينينينيات الناجىنينينينينينية إمكانينينينينينينية ذلنينينينينيني  رغنينينينينينيم تعقنينينينينينيد الظنينينينينينيرم تسنينينينينينيتهدم ركنينينينينينيائزه األساسنينينينينينيية وشخصنينينينينينيياته الفاعلنينينينينينية

وعلنينينينينينينيى العكنينينينينينينيس بنينينينينينينيدأ ل املدفعينينينينينينينية-اآلمرينينينينينينينية اجلوينينينينينينينية -عملينينينينينينينية تفجنينينينينينينيري بلنينينينينينينيس النينينينينينينيوزراء-منينينينينينينيرتني  سنينينينينينينيدفيمنينينينينينينيا بعنينينينينينينيد لحماولنينينينينينينية اغتينينينينينينينيال األ
بلنينينينينينيد هنينينينينينيذا اجملاهنينينينينينيدون بتنينينينينينيوري  أنفسنينينينينينيهم حبنينينينينينيرب طويلنينينينينينية املنينينينينينيدى غنينينينينينيري متكافانينينينينينية، حنينينينينينيرب اسنينينينينينيتنزام بنينينينينينيني فقنينينينينينيري ضنينينينينينيعي  وقنينينينينينيوي غنينينينينيني  يف 



  

لقنينينينينينيد كنينينينينينيان ذلنينينينينيني  أحنينينينينينيد نتنينينينينينيائج العمنينينينينينيل الغنينينينينينيري منينينينينينيدروس .. حالنينينينينينيه، فاسنينينينينينيتهدفوا صنينينينينينيغار العمنينينينينينيالء وأذينينينينينينيال النظنينينينينينيام ودخلنينينينينينيوا تلنينينينينيني  املتاهنينينينينينية
 ودرس آخر يف هذه السلسلة احملزنة املفيدة من الدروس. .. وغري اسرتاتيجي

 لدي  والثوري لدى األفراد:االنتقال للخارج فرتة طويلة وخسارة اجلماهري وإمدادها وتدين املستوى ا -تاسعا 
لقنينينينيد تعنينينينيددت أسنينينينيباب ا نينينينيروج وطبيعتهنينينينيا منينينينين البلنينينينيد وهنينينينيي تنينينينيرتاوح بنينينينيني الفنينينينيرار منينينينين الزحنينينيني  وبنينينينيني الضنينينينيرورة ! وكنينينينيل حسنينينيني  حالنينينينيه 

ولكنينينينينينين انتقنينينينينينيال الكنينينينينينيوادر اجلهادينينينينينينية للخنينينينينينيارج، وترتيبهنينينينينينيا حلياهتنينينينينينيا يف دار املهجنينينينينينير والربنينينينينينيال والسنينينينينينييما يف .. ولنينينينينينييس هنينينينينينيذا بنينينينينينيال حبثننينينينينينيا هننينينينينينيا
أفقنينينينينينينيد الثنينينينينينينيورة احتكاكهنينينينينينينيا باجلمنينينينينينينياهري وبالتنينينينينينينيا  قطنينينينينينينيع .. و هجرهنينينينينينينيا السنينينينينينينياحة بكاملهنينينينينينينيا للخلنينينينينينينييج والسنينينينينينينيعودية وأوروبنينينينينينينياالعنينينينينينينيراق واألردن أ

عنهنينينينينينيا املنينينينينينيدد الطبيعنينينينينينيي لإلمكاننينينينينينيات املادينينينينينينية والبشنينينينينينيرية واملعنوينينينينينينية فتىولنينينينينينيني  جلسنينينينينينيد معنينينينينينيزول صنينينينينينيغري بنينينينينينيدأ مرحلنينينينينينية التآكنينينينينينيل، لقنينينينينينيد كنينينينينينينيان 
لعملينينينينينيات العسنينينينينيكرية النينينينينيب متنينينينيني  منينينينينين ا نينينينينيارج للنينينينينيداخل هنينينينينيي تنينينينينيآكال علنينينينينيى كنينينينينيل املسنينينينينيتويات، فخسنينينينينيارة العناصنينينينينير النينينينينيب ال تعنينينينينيو  عنينينينينيرب ا

شنينينينينيكل منينينينينين أشنينينينينيكال التآكنينينينينيل، وسنينينينينيأم بعنينينينينيخ اجملاهنينينينينيدين وهجنينينينينيرهتم لسنينينينينياحة الربنينينينينيال واإلعنينينينينيداد للبىنينينينينيث عنينينينينين حينينينينينياهتم، تآكنينينينينيل... اذ. 
لقنينينينينينيد سنينينينينينيا   قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني  .وشنينينينينينيياا فشنينينينينينيياا أصنينينينينينيبح دار اهلجنينينينينينيرة يرتنينينينينيني  وكأننينينينينينيه دار مقنينينينينينيام ال مرحلنينينينينينية ضنينينينينينيرورية اسنينينينينينيتثنائية

 حنينينينينيد كبنينينينينيري يف إرسنينينينينياء هنينينينينيذا الوضنينينينينيع املنينينينينيؤمل، ووجهنينينينيني  الكثنينينينينيري منينينينينين عناصنينينينينيرها للدراسنينينينينية أو العمنينينينينيل والنينينينينيزواج يف وقنينينينيني  منينينينينين األوقنينينينينيات إىل
يف هنينينينينيذا إىل  االطليعنينينينينية نفسنينينينينيه  ومل يكنينينينينين يف املنظنينينينينيور وضنينينينينيع ،طنينينينيني  إلعنينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين للنينينينينيداخل عنينينينينيرب برننينينينينيامج منينينينينيدروس، ولقنينينينينيد تورطنينينينيني

ضنينينينينيرب علنينينينينييهم، إال أن االجتنينينينينياه العنينينينينيام للجمينينينينينيع كنينينينينيان هنينينينينيو اسنينينينينيتقرار كنينينينينيل منينينينينين  وإن كنينينينينيانوا يعنينينينينيذرون بالفاقنينينينينية واحلصنينينينينيار النينينينينيذي ،حنينينينينيد كبنينينينينيري
  .خرج من اجملاهدين واملتضررين يف ا ارج وترتي  أمره على أنه مقام سيطول

 عدم اإلفادة من التجارب اإلسالمية والعاملية حلروب العصابات : -عاشرا 
تتطنينينينينينيور بننينينينينينياء علنينينينينينيى الرصنينينينينينييد اإلنسنينينينينينياين منينينينينينين بمنينينينينينيوع نشنينينينينينياطات والعلنينينينينينيوم والتجنينينينينينيارب اإلنسنينينينينينيانية كلهنينينينينينيا  .التنينينينينينياريا ملنينينينينينييء بالتجنينينينينينيارب 

وال الثورينينينينينينية منهنينينينينينيا عنينينينينينين هنينينينينينيذه القاعنينينينينينيدة، وهلنينينينينينيذا وغنينينينينينيريه دأب القنينينينينينيرآن  ،هنينينينينينيذا الكنينينينينينيائن احلنينينينينينيي يف ،تلنينينينينيني  اجملنينينينينينياالت، وال تشنينينينينينيذ احلنينينينينينيروب
لقنينينينينينيد ... والسنينينينينينينة النبوينينينينينينية علنينينينينينيى دفعننينينينينينيا يف هنينينينينينيذه االجتنينينينينينياه املنطقنينينينينينيي منينينينينينين البىنينينينينينيث والعنينينينينينيربة منينينينينينين التنينينينينينياريا، طلنينينينينيني  العلنينينينينينيم واسنينينينينينيتقراء العنينينينينينيربة

أتاحنينينينيني  لننينينينينيا الفنينينينينيرتة النينينينينيب تلنينينينيني  املأسنينينينينياة، بنينينينينياال للمطالعنينينينينية واإلطنينينينينيالع علنينينينينيى جتنينينينينيارب إسنينينينينيالمية وعاملينينينينينية ثرينينينينينية وجنينينينينيديرة بالبىنينينينينيث، ولقنينينينينيد 
منينينينينيرت شنينينينينيعوب إسنينينينينيالمية وغنينينينينيري إسنينينينينيالمية بنينينينينيأحوال شنينينينينيبيهة بنينينينينيالب مررننينينينينيا هبنينينينينيا وكتبنينينينيني  عنهنينينينينيا كتنينينينيني  ودراسنينينينينيات هامنينينينينية لنينينينينيو كنينينينينيان قنينينينينيد اطلنينينينينيع 

  ...عربة واإلفادة من خطأ اآلخرين ليوفر عليهم التورل يف مطبات شبيهةعليها بعخ القائمني باألمر ألمكنهم ال
لقنينينينينيد كنينينينينيان هنينينينينيذا شنينينينينيكال منينينينينين أشنينينينينيكال اجلهنينينينينيل النينينينينيذي مينينينينينيز شنينينينينيعبا جلنينينينينيه ال يقنينينينينيرأ وال يطلنينينينينيع، لقنينينينينيد أدينينينينينيرت كثنينينينينيري منينينينينين األمنينينينينيور علنينينينينيى طريقنينينينينية 

سنينينينية ومدوننينينينية ويف متننينينينياول أعنينينينيراب البنينينينيوادي، بشنينينينيكل عشنينينينيوائي وفطنينينينيري يف حنينينينيني كاننينينيني  جتنينينينيارب غنينينينينية شنينينيني  ألمنينينينيم مسنينينينيلمة وغنينينينيري مسنينينينيلمة مدرو 
الينينينينيد ملنينينينين أراد االطنينينينيالع والعنينينينيربة.. إال أن أحنينينينيدا مل يطلنينينينيع وكنينينينيان عليننينينينيا أن  نينينينير يف هنينينينيذه املتاهنينينينية لنكتشنينينيني  بأنفسنينينينينا حنينينيني  أبسنينينيني  املطبنينينينيات... 

 وليتنا نتع  من التجربة.

 التعامل مع األنظمة كسد دائم :  -أحد عشر 
ذاتينينينينينية النينينينينيذي  نينينينيدثنا عننينينينينيه، ولقنينينينينيد قنينينينينيدم  أنظمنينينينينية اجلنينينينينيوار الري لقنينينينيد كنينينينينيان هنينينينينيذا شنينينينينيكال منينينينينين أشنينينينينيكال االعتمنينينينياد علنينينينينيى اإلمكاننينينينينيات غنينينينيني

وتسنينينينينيجن  ،كلهنينينينينيا النينينينينيدليل تلنينينينينيو النينينينينيدليل علنينينينينيى أهننينينينينيا ال ترقنينينينينيى حنينينينيني  ألن تكنينينينينيون حليفنينينينينيا مصنينينينينيلىيا مؤقتنينينينينيا، فكلهنينينينينيا أنظمنينينينينية ضنينينينينيام اإلسنينينينينيالم
ننينينينينيا، ولقنينينينينيد ن خشنينينينينيية انطالقنينينينينيتهم املنينينينينياردة! ومنينينينينين هنينينينينيذا املنطلنينينينينيق والواقنينينينينيع تعاملنينينينيني  معو أصنينينينينيىابه منينينينينين إخوانننينينينينيا وأشنينينينينيباهنا يف قمنينينينينياقم السنينينينينيج



  

س والينينينينينيوم أن يكنينينينينيون حلينينينينيني  املسنينينينينيتقبل منينينينينيتلقيننينينينيا الضنينينينينيربة تلنينينينينيو الضنينينينينيربة، وحنينينينينيري بننينينينينيا أن نكنينينينينيون قنينينينينيد فهمننينينينيا النينينينينيدرس، ال ميكنينينينينين لعنينينينينيدو األ
 تالحقنا ح  اآلن. سلبياتهوصديق الدرب ورفيق املعركة والناصر املعني، لقد كان درسا قاسيا ال تزال 

 العمل العل  يف ا ارج : -عشر  الثاين
خطنينينينينينيأ فادحنينينينينينيا منينينينينينيزدوج النتيجنينينينينينية ا اسنينينينينينيرة، لقنينينينينينيد كننينينينينينيا يف النينينينينينيداخل ننينينينينينيدير معركتننينينينينينيا كتنظنينينينينينييم أو كتنظيمنينينينينينيات سنينينينينينيرية حبكنينينينينينيم  لقنينينينينينيد كنينينينينينيان

لقنينينينينيد  ولنينينينيني  كنينينينينيل التنظيمنينينينينيات تقريبنينينينينيا إىل ! واقنينينينينيع املعركنينينينينية، ومنينينينينيا أن خرجننينينينينيا للجنينينينينيوار حنينينينيني  تبنينينينينيدل احلنينينينينيال وبشنينينينينيكل مرينينينينينيع ودو نينينينينيا سنينينينينيب 
)املعادينينينينينينينينية يف واقنينينينينينينينيع احلنينينينينينينينيال ( مل تكنينينينينينينينين لتقبنينينينينينينينيل بضنينينينينينينينييافتنا  العمنينينينينينينينيل العلنينينينينينينيني  يف  نينينينينينينينيل األنظمنينينينينينينينية املضنينينينينينينينييفة، صنينينينينينينينيىيح أن تلنينينينينينينيني  األنظمنينينينينينينينية 

كتجمعنينينينينينيات سنينينينينينيرية ،فينينينينينينية دون أن تفهنينينينينينيم حنينينينينينيدا أدىن ألنينينينينينيا نعمنينينينينينيل ومنينينينينينيا نرينينينينينينيد، ولكنينينينينينين كثنينينينينينيريا منينينينينينين السنينينينينينيلوك العلنينينينينيني  كننينينينينينيا يف غنينينينينينيىن عننينينينينينيه،  
كالكشنينينينينيني  عنينينينينينين أعنينينينينينيدادنا وأمسنينينينينينياء عناصنينينينينينيرنا ونواياننينينينينينيا وقنينينينينينيدراتنا بنينينينينينيل و،ططاتننينينينينينيا، ولقنينينينينينيد ذهبنينينينينيني  قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني يف هنينينينينينيذا 
والسنينينينينينينييما يف العنينينينينينينيراق خ األردن إىل حنينينينينينينيدود بعينينينينينينينيدة. وكنينينينينينينيذل  يف مننينينينينينينياطق أخنينينينينينينيرى، مل متنينينينينينينيارس تلنينينينينينيني  احلشنينينينينينينيود اهلاربنينينينينينينية أي ننينينينينينينيوع منينينينينينينينين 
أننينينينيواع السنينينينيرية، كاننينينيني  أخطنينينينير األسنينينينيرار وأفنينينينيدح الفضنينينينيائح واملشنينينينياكل الداخلينينينينية تنينينينيذكر علنينينينيى اهلواتنينينيني  النينينينيب يعلنينينينيم أصنينينينيىاهبا علنينينينيم اليقنينينينيني 

ولكنينينينينينين يف تلنينينينينيني  الظنينينينينينيروم مل يكنينينينينينين أحنينينينينينيد ليسنينينينينينيتمع لنينينينينينيرأي  !كنينينينينينيان اجلننينينينينينيون بعيننينينينينينيهأهننينينينينينيا مراقبنينينينينينية بنينينينينينيل ويكلمنينينينينينيون املراقنينينينينيني  أحياننينينينينينيا! لقنينينينينينيد  
فعرفتننينينينينيا علنينينينينيى ! وال داعنينينينينيي للتعنينينينينيداد وهكنينينينينيذا أعطيننينينينينيا األنظمنينينينينية اجملنينينينينياورة العنينينينينيدوة معلومنينينينينيات كاملنينينينينية وتفصنينينينينييلية عننينينينينيا يف كنينينينينيل شنينينينينييء! رشنينينينينييد

بعنينينينينيخ املراحنينينينينيل بنينينينينيني  حقيقتننينينينينيا، واسنينينينينيتخف  بننينينينينيا وعرفنينينينيني  كينينينينيني   اصنينينينينيرنا وتشنينينينينيارك يف خنقننينينينينيا، ومنينينينينيا التنسنينينينينييق األمنينينينيني  النينينينينيذي جنينينينينيرى يف
 ..األردن وسوريا والعراق وغري ذل  خبام على أحد

ومنينينينينينينين ناحينينينينينينينية أخنينينينينينينيرى وجهننينينينينينينيا طعننينينينينينينية  نينينينينينينيالء إىل التنظيمنينينينينينينيات اإلسنينينينينينينيالمية األخنينينينينينينيرى يف النينينينينينينيدول اجملنينينينينينينياورة، حينينينينينينينيث أخنينينينينينينيذت أجهنينينينينينينيزة 
ا رائعنينينينينينيا وتعلمنينينينينيني   األصنينينينينينيوليني اإلرهنينينينينينيابيني املتطنينينينينينيرفني النينينينينينيدينيني كمنينينينينينيا يسنينينينينينيموهنم، أخنينينينينينيذت درسنينينينينيني ،،ابراهتنينينينينينيا املهتمنينينينينينية حبنينينينينينيرب اإلسنينينينينينيالميني

 كي   ارهبم وتوجه هلم الضربات من خالل دراستها حلركة أشباههم بل أقراهنم وال حول وال قوة إال باهلل . .

 قصور العمل العسكري ا ارجي وفقدان القدرة على ردع العدو وأصدقائه : -عشر  الثالث
لتفكنينينينينينينيري يف أي عمنينينينينينينيل عسنينينينينينينيكري خنينينينينينينيارجى، وبعنينينينينينينيد مل يكنينينينينينينين لنينينينينينينيدى الطليعنينينينينينينية أثننينينينينينينياء وجودهنينينينينينينيا يف النينينينينينينيداخل أي وقنينينينينينيني  أو إمكانينينينينينينينية ل

جهنينينينينيازا  -بنينينينينيزعمهم-أمنينينينينيا اإلخنينينينينيوان فقنينينينينيد شنينينينينيكلوا هلنينينينينيذا  .خ صنينينينينيرم النظنينينينينير عننينينينينيه ،أن توجهنينينينيني  للخنينينينينيارج فكنينينينينيرت يف هنينينينينيذا بشنينينينينيكل جزئنينينينينيي
و كنينينينينيم الشنينينينينييوم  .العمنينينينينيل هنينينينينيذا مسنينينينينيتقال عنينينينينين جهنينينينينياز العمنينينينينيل ا نينينينينيارجي ولكننينينينينيه كنينينينينيان ميتنينينينينيا كبنينينينينياقي األجهنينينينينيزة حبكنينينينينيم فقنينينينينيدان النينينينينينية علنينينينينيى

أطمنينينينينينيع النظنينينينينينيام  ألجهنينينينينينيزة وقطعهنينينينينينيا يف مرحلنينينينينينية النضنينينينينينيوج، إن قصنينينينينينيور املعنينينينينينينيني هبنينينينينينيذا األمنينينينينينير عنينينينينينين إعطائنينينينينينيه حقنينينينينينيه،العجنينينينينينيزة بكهربنينينينينينياء كنينينينينينيل ا
فيننينينينينينينيا ودفعنينينينينينينيه إىل حنينينينينينينيد حماصنينينينينينينيرتنا واإلندسنينينينينينينياس يف صنينينينينينينيفوفنا، وتوجينينينينينينينيه فنينينينينينينيرق االغتينينينينينينينيال والرصنينينينينينينيد بنينينينينينينيني احلنينينينينينينيني واحلنينينينينينينيني، فرتصنينينينينينينيد قادتننينينينينينينيا 

! أمنينينينينيام مسنينينينينيع وبصنينينينينير كنينينينينيل العنينينينينيامل! ومل يكمنينينينينين مثنينينينينية قنينينينينيدوة والفنينينينينياعلني فيننينينينينيا، بنينينينينيل وذهبنينينينيني  حلنينينينينيد قتنينينينينيل بعنينينينينيخ عناصنينينينينيرنا وفعاليتننينينينينيا يف ا نينينينينيارج
 .وال ،ط  وال نية على ردع العدو يف ا ارج

صنينينينيىيح أن سنينينينياحة املعركنينينينية هنينينينيي سنينينينيوريا ولكنينينينين مثنينينينيل هنينينينيذه القنينينينيدرة علنينينينيى النينينينيردع كنينينينيان ضنينينينيروريا حنينينيني  نصنينينينيرم العنينينينيدو عنينينينين مالحقتننينينينيا 
  الكثنينينينينيري منينينينينين األنظمنينينينينية العربينينينينينية واإلسنينينينينينيالمية لنينينينينيأمنينينينينينين ناحينينينينينية أخنينينينينيرى، ت! يف مننينينينينياطق أمنننينينينينيا و ركننينينينينيا وعقنينينينينير دارننينينينينيا اجلدينينينينينيد . ومل حيصنينينينينيل

وغريهنينينينينينيا عليننينينينينينيا عنينينينينينيرب دعنينينينينينيم عنينينينينينيدونا مادينينينينينينيا ومعنوينينينينينينيا ومعلوماتينينينينينينيا! ويكفنينينينينينيي أننينينينينينيه يف الوقنينينينينيني  النينينينينينيذي كننينينينينينيا نعنينينينينينياين فينينينينينينيه منينينينينينين القتنينينينينينيل والنينينينينينيدمار 
كاننينينينينيني  أمنينينينينينيوال النينينينينينينف  العنينينينينينيريب الغنينينينينينيادر تتنينينينينينيدفق علنينينينينينيى أسنينينينينينيدنا النصنينينينينينيريي لتتىنينينينينينيول إىل طلقنينينينينينيات ضنينينينينينيرتق صنينينينينينيدور أبننينينينينينياء   .وأهنينينينينينيوال احلنينينينينينيرب



  

املسنينينينينينيلمني وإىل لبننينينينينينيات تبنينينينينيني  سنينينينينينيجون القهنينينينينينير والظلنينينينينينيم حينينينينينينيث تنتهنينينينينيني  أعراضنينينينينينينا! لقنينينينينينيد تنينينينينينيدفق  منينينينينينين ا لنينينينينينييج العنينينينينينيريب اإلسنينينينينينيالمي امتننينينينينيا 
لكنهنينينينينيا املصنينينينينياحل! ...االتنينينينينيه(قملينينينينينيارات النينينينينيدوالرات علنينينينينيى نظنينينينينيام النصنينينينينيريي احملتنينينينينيل النينينينينيذي أمجعنينينينيني  علنينينينينيى كفنينينينينيره كنينينينينيل عمنينينينينيائم ا لنينينينينييج )وع

كنينينينيان هننينينينياك منينينينيوازين قنينينينيوى ومصنينينينياحل ال متنينينيني  إىل اجلهنينينينياد بصنينينينيلة جينينينيني  لقنينينينيد  ، وكنينينينيان هنينينينيذا حباجنينينينية حلنينينينيل وردع ولنينينينيو بالتهدينينينينيد! ومل حيصنينينينيل
 إذ مل يكن لدى اجملاهدين أي قدرة على ا لردع ! . . .، أن تراعى! وهكذا كان التناقخ وكان الدرس

 غياب أي تصور عن مرحلة ما بعد سقول النظام لو حصل بفعلنا أو فعل غرينا : -عشر الرابع 
دروس أو الالضطنينينينينيي  بنينينينينياألحرى . . لقنينينينينينيد كننينينينينيا نصنينينينينيارع عنينينينينينيدوا تنينينينينيتىكم بوجنينينينينينيوده املنينينينينيني  غنينينينينيري لقنينينينينيد كنينينينينيان هنينينينينينيذا أحنينينينينيد نتنينينينينيائج التخطنينينينينينيي

.. وكنينينينينينينيان منينينينينينينين املمكنينينينينينينين أن يسنينينينينينينيق  بفعلننينينينينينينيا أو فعنينينينينينينيل غريننينينينينينينيا.. عوامنينينينينينينيل متشنينينينينينينيابكة بعضنينينينينينينيها دو  وبعضنينينينينينينيها إقليمنينينينينينينيي وبعضنينينينينينينيها داخلنينينينينينينيي
مبنينينينين ال يعنينينينيرم كينينينيني   لنينينينيه أي خطنينينينية أو أي تصنينينينيور، ولكنينينينين كينينينيني  عنينينينيدّ وكنينينينيان مثنينينينيل هنينينينيذا سنينينينييولد  رفنينينينيا جدينينينينيدا مل يكنينينينين باحلسنينينينيبان ومل تُ 

كينينينينيني  سنينينينينييكون موقفننينينينينيا منينينينينين .. خيطنينينيني  حلربنينينينينيه، أن خيطنينينينيني  ملنينينينينيا بعنينينينيد هنينينينينيذه احلنينينينينيرب! ولكننينينينينيه درس آخنينينينير جينينينينيني  أن يؤخنينينينينيذ بعنينينينينيني االعتبنينينينيار
... كينينينينيني   سنينينينينييكون تنينينينينيوزع قواننينينينينيا؟؟ منينينينينيع اجلماعنينينينينيات..منينينينينيع الكتنينينينينيل...تعاملننينينينينيا منينينينينيع اجلنينينينينيوار...منينينينينين سنينينينينيقول مفنينينينينياجذ...انقنينينينينيالب مفنينينينينياجذ

 ..مل يكن شيء من هذا يف احلسبان . .اذ.. 

 عدم االلتفام حول العلماء املخلصني الثقاة واإلفادة منهم :  -عشر  ا امس
منينينينين اجملاهنينينينيدين والعلمنينينينياء، لقنينينينيد انفنينينينيخ العلمنينينينياء الثقنينينينياة عنينينينين هنينينينيذا النينينينيدرب وغطنينينينيوا يف معتنينينينيزهلم ، لقنينينينيد كنينينينيان هنينينينيذه خطنينينينيأ منينينينين الطنينينينيرفني
كني اجملنينينينينينينيال ألنصنينينينينينينيام وأربنينينينينينينياع وأعشنينينينينينينيار تنينينينينينينيار  .ال يعننينينينينينينييهم شنينينينينينينييااً مقنينينينينينينيربة العلمنينينينينينينياء النفطينينينينينينينية وكنينينينينينينيأن االختينينينينينينينياري والسنينينينينينينييما يف السنينينينينينينيعودية 

العلمنينينينينينياء بنينينينينينيل ومنينينينينينين ال ميتنينينينينينيون للعلنينينينينينيم الشنينينينينينيرعي بصنينينينينينيلة، أن يتصنينينينينينيدوا لقينينينينينينيادة احلركنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية واجلهنينينينينينياد ويشنينينينينينيرفوا علنينينينينينيى النينينينينينيدرب ومنينينينينينيا 
كمنينينينينيا مل يعنينينينينيني  اجملاهنينينينينينيدون منينينينينين طنينينينينينيرفهم هنينينينينيذا األمنينينينينينير عناينينينينينينية كافينينينينينية فيتوجهنينينينينينيوا للعلمنينينينينياء مسنينينينينينيتنريين بنينينينينينيرأيهم ..حيتاجنينينينينيه منينينينينينين إفتنينينينينياء ودراينينينينينينية

ولقنينينينينيد خلنينينينيني  السنينينينينياحة منينينينينين  ..هم حقهنينينينينيم، فكنينينينينيان جفنينينينينياء منينينينينين طنينينينينيرفني وطالقنينينينينيا نكنينينينينيدا بنينينينينيني العنينينينينيامل والعامنينينينينيلنشنينينينينيورهتم معطينينينينينيعنينينينينياملني مب
 ،علمنينينينياء عنينينينياملني، وكنينينينيان البنينينينيد منينينينين توحينينينينيد جهنينينينيد العنينينينيامل والعامنينينينيل، العنينينينيامل الثقنينينينية، والعامنينينينيل املخلنينينينيص ولكنينينينين شنينينينيياا منينينينين هنينينينيذا مل حيصنينينينيل

 أ املمي  وعسى يكون يف الوق  متسع لإلصالح.لون على هذا ا طقاعواحنرم الدرب ووقع  التجاوزات وصىا ال

عنينينينينينيدم اإلفنينينينينينيادة منينينينينينين كافنينينينينينية القطاعنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية يف البلنينينينينينيد علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد التعبانينينينينينية يف الثنينينينينينيورة والسنينينينينينييما عشنينينينينينيائر  -عشنينينينينينير  السنينينينينينيادس
 البادية واألكراد :

دعوة يف األصنينينينينيل وملنينينينينيا كنينينينينيان امتنينينينينيداد النينينينيني ؛لقنينينينينيد كاننينينينيني  الثنينينينينيورة إسنينينينينيالمية الطنينينينينيابع، بولينينينينينية األهنينينينينيدام، تعنينينينيني  كنينينينينيل مسنينينينينيلم يف هنينينينينيذا البلنينينينينيد
الشنينينينينينينينيرائح االجتماعينينينينينينينينية و مل ينتشنينينينينينينينير يف كنينينينينينينينيل منينينينينينينينين مبعنينينينينينينينيىن أننينينينينينينينيه تركنينينينينينينينيز يف املنينينينينينينينيدن ويف قطاعنينينينينينينينيات حمنينينينينينينينيدودة ؛ امتنينينينينينينينيدادا تركيزينينينينينينينينيا ال أفقينينينينينينينينيا

السنينينينينياحة، انعكنينينينينينيس هنينينينينيذا سنينينينينينيلبا علنينينينينيى احلركنينينينينينية اجلهادينينينينينية نفسنينينينينينيها فأ لنينينينيني  قطاعنينينينينينيات مهمنينينينينية كنينينينينينيان ميكنينينينينين إدخاهلنينينينينينيا يف املعركنينينينينية وبشنينينينينينيكل 
ىل حنينينينينيد منينينينينيا ومتعاطفنينينينينية منينينينينيع اإلسنينينينينيالم إىل حنينينينينيد كبنينينينينيري والسنينينينينييما األرينينينينينيام احمليطنينينينينية باملنينينينينيدن، حاسنينينينينيم، وكلهنينينينينيا قطاعنينينينينيات مسنينينينينيلمة ملتزمنينينينينية إ

والعشنينينينينينيائر يف البادينينينينينينية، واألكنينينينينينيراد يف الشنينينينينينيمال، وهكنينينينينينيذا فشنينينينينينيل اجملاهنينينينينينيدون يف تعبانينينينينينية هنينينينينينيذه القطاعنينينينينينيات واسنينينينينينيتطاع  الدولنينينينينينية أن جتننينينينينينيد 
سنينينينينيلمون األكنينينينينيراد فريسنينينينينية األفكنينينينينيار املنىرفنينينينينية أغلنينينينينيبهم عنينينينينيرب اإلغنينينينينيراء والتهدينينينينينيد ودنينينينينينيا املصنينينينينياحل، كمنينينينينيا وقنينينينينيع آخنينينينينيرون والسنينينينينييما إخوانننينينينينيا امل



  

وخسنينينينينينيرنا رافنينينينينينيدا مجاهريينينينينينينيا قوينينينينينينيا، وكنينينينينينيان أحنينينينينينيد النينينينينينينيدروس .. الوافنينينينينينيدة لتىقينينينينينينيق هنينينينينينيويتهم النينينينينينيب يتنكنينينينينينير هلنينينينينينيا كنينينينينينيل الوسنينينينينيني  الظنينينينينينينيامل اجلنينينينينينيائر
 ..  الناجىة عن عدم دراسة الساحة و اإلفادة من معطياهتا والتخطي  هلا ضطيطا بوليا

تنظيمنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية الدعوينينينينينينية املدنينينينينينينية إىل تنظيمنينينينينينيات عسنينينينينينيكرية قنينينينينينيادرة علنينينينينينيى املقاومنينينينينينية عنينينينينينيدم إمكانينينينينينينية  وينينينينينينيل ال -عشنينينينينينير  السنينينينينينيابع
 والدفاع عن النفس :

لقنينينينينينينيد انفجنينينينينينينيرت املعركنينينينينينينية .. ولعلنينينينينينينيه أمثنينينينينينينين النينينينينينينيدروس النينينينينينينيب تعنينينينينينيني  إخوانننينينينينينينيا يف التنظيمنينينينينينينيات الدعوينينينينينينينية يف األقطنينينينينينينيار اإلسنينينينينينينيالمية والعربينينينينينينينية
يعنينينينينينيرم والسنينينينينينييما قيادهتنينينينينينيا أن هنينينينينينيذه املعركنينينينينينية واقعنينينينينينية ال بشنينينينينينيكل مفنينينينينينياجذ إىل حنينينينينينيد منينينينينينيا، ولكنينينينينينين قطاعنينينينينينيا واسنينينينينينيعا منينينينينينين اإلسنينينينينينيالميني كنينينينينينيان 

حمالنينينينينينينية، ومل يتخنينينينينينينيذ أولانينينينينينيني  القنينينينينينينيادة العظنينينينينينينيام أي اسنينينينينينينيتعداد وال أي ضطنينينينينينينيي  وهكنينينينينينينيذا راحنينينينينينيني  كنينينينينينينيل تلنينينينينينيني  الكنينينينينينينيوادر ضنينينينينينينيىية االعتقنينينينينينينيال، 
ولقنينينينينيد فشنينينينينينيل  الكنينينينينينيوادر النينينينينينيب سنينينينينيلم  يف تعبانينينينينينية أنفسنينينينينينيها ككنينينينينينيوادر عسنينينينينيكرية قتالينينينينينينية، بنينينينينينيل لقنينينينينينيد محلنينينينيني  معهنينينينينينيا كنينينينينينيل أسنينينينينينيالي  النينينينينينيدعوة 

وكنينينينينيان فشنينينينينيل الشنينينينينييا ذريعنينينينينيا عننينينينينيدما لنينينينينيبس بدلنينينينينية اجلننينينينينيرال! إننينينينينيه لعجينينينينيني   ،سنينينينينيجدية املدنينينينينينية لتطبقهنينينينينيا يف العمنينينينينيل العسنينينينينيكريالسنينينينينيلمية امل
أن ننينينينينينيرى ونسنينينينينينيمع بتنظيمنينينينينينيات ترفنينينينينينيع شنينينينينينيعار اجلهنينينينينينياد، واملنينينينينينيوت يف سنينينينينينيبيل اهلل أمسنينينينينينيى أمانيهنينينينينينيا تنينينينينينيرتك قواعنينينينينينيدها وعلنينينينينينيى منينينينينينيدى عشنينينينينينيرات 

داد ولنينينينيو وثيقنينينينية سنينينينيفر لكارثنينينينية مفاجانينينينية، ولنينينينيو درهنينينينيم منينينينيدخر السنينينينينني منينينينين الرتبينينينينية والتكنينينينيوين عنينينينياجزة عنينينينين محنينينينيل السنينينينيالح؟ فاشنينينينيلة يف إعنينينيني
وحنينينينيني  السنينينينينينني القليلنينينينينية التالينينينينينية .. لينينينينينيوم عصنينينينينيي . لقنينينينينيد كاننينينينيني  جتمعنينينينينيات خروفينينينينينية ضنينينينينيعيفة منينينينينيا لبثنينينينيني  أن أتنينينينيني  عليهنينينينينيا سنينينينينيكني اجلنينينينينيزار

درس لكنينينينينينينيل التنظيمنينينينينينينيات .. وهنينينينينينينيذا درس.. أثبتنينينينينينيني  فشنينينينينينينيل إمكنينينينينينينيان تعبانينينينينينينية شنينينينينينينيرحية كهنينينينينينينيذه تعبانينينينينينينية عسنينينينينينينيكرية بشنينينينينينينيكل مفنينينينينينينياجذ وسنينينينينينينيريع
لتعينينينينينيد النظنينينينير يف بنيتهنينينينينيا وتركيبهنينينينيا ومنينينينينيدى اسنينينينينيتعدادها لنينينينيذل  الينينينينينيوم، وإال فلنينينينينيتعلن ، ب تنينينينيزعم اجلهنينينينينياد وترقنينينينيني  ينينينينيوم الواقعنينينينينيةاإلسنينينينيالمية النينينينيني

الركنينينينينينينيون واملهادننينينينينينينية، وال تزاينينينينينينينيد علنينينينينينينيى نفسنينينينينينينيها وعلنينينينينينينيى املسنينينينينينينيلمني خ تقنينينينينينينيدم تلنينينينينينيني  األلنينينينينينينيوم منينينينينينينين الضنينينينينينينيىايا الواثقنينينينينينينية بالشنينينينينينينييا ضنينينينينينينيىية 
 !للمشنقة او املعتقل    الشعارلذي السيفنيل

 إىل جان  تل  الدروس القاسية كان لنا بعخ العربة املفيدة : -عشر  الثامن
لقنينينينينينينيد أثبتنينينينينينيني  األحنينينينينينينيداث إمكانينينينينينينينية تعبانينينينينينينية اجلمنينينينينينينياهري املسنينينينينينينيلمة لصنينينينينينينياحل ثنينينينينينينيورة إسنينينينينينينيالمية جهادينينينينينينينية، بشنينينينينينينيرل إعطنينينينينينينياء املثنينينينينينينيل والقنينينينينينينيدوة 

عسنينينينينيكري علنينينينينيى احلسنينينينينينة يف التضنينينينينيىية واإلقنينينينينيدام وإثبنينينينينيات القنينينينينيدرة علنينينينينيى مقارعنينينينينية الطغينينينينينيان، ولقنينينينينيد محلنينينينيني  سنينينينينينة ونصنينينينيني  منينينينينين اجلهنينينينينياد ال
عالتنينينينينينينيه، محلنينينينينينيني  مانينينينينينينيات األلنينينينينينينيوم منينينينينينينين املسنينينينينينينيلمني علنينينينينينينيى االنطنينينينينينينيالق يف الشنينينينينينينيوارع منادينينينينينينينية حبينينينينينينينياة اجلهنينينينينينينياد واإلسنينينينينينينيالم وسنينينينينينينيقول النظنينينينينينينيام 

أن األلنينينينينينيوم املسنينينينينينيلمة لبنينينينينيني  ننينينينينينيداء اجلهنينينينينينياد  ةوالطغينينينينينينيان ومطالبنينينينينينية بالسنينينينينينيالح للمشنينينينينينياركة يف شنينينينينينيرم اجلهنينينينينينياد، ولقنينينينينينيد أثبتنينينينينيني  جتربنينينينينينية محنينينينينينيا
سنينينينينيرعان منينينينينيا أفنينينينينيرز قيادتنينينينينيه .. كمنينينينينيا أثبتنينينينيني  األحنينينينينيداث أن شنينينينينيعبنا شنينينينينيع  معطنينينينينياء.. نوقاتلنينينينيني  جنبنينينينينيا إىل جننينينينيني  منينينينينيع إخوانننينينينينيا اجملاهنينينينينيدي

اجملاهنينينينينينينيدة النينينينينينينيب انبثقنينينينينينيني  منينينينينينينين داخنينينينينينينيل الشنينينينينينينيع  وأبنينينينينينينيرزت كنينينينينينينيوادر عسنينينينينينينيكرية رائعنينينينينينينية علنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد القينينينينينينينيادة واجلندينينينينينينينية يف صنينينينينينينيفوم هنينينينينينينيذا 
.. سنينينينينينيالميةالشنينينينينينيع  النينينينينينيذي تعمنينينينينينيدت السنينينينينينيلطات العميلنينينينينينية نائبنينينينينينية االسنينينينينينيتعمار إبعنينينينينينياده عنينينينينينين السنينينينينينيالح والرجولنينينينينينية وأخنينينينينينيالق الفروسنينينينينينيية اإل

 .ولكنه أعطى
وهنينينينينينيذا ذخنينينينينينير منينينينينينيا بعنينينينينينيده ذخنينينينينينير يف شنينينينينينيع  مسنينينينينينيلم .. ؤكنينينينينينيد هنينينينينينيذاتومراجعنينينينينينية يف سنينينينينينيجالت أبطالننينينينينينيا وشنينينينينينيهداءنا املينينينينينينيامني رمحهنينينينينينيم اهلل 

 .  معطاء وأمل كبري باهلل خ مبستقبل عطاء ألاثل



  

 المبحث الثاني : مالحأات حول تجربة الطليعة المقاتلة

منينينينينين التجربنينينينية ككنينينينينيل وقنينينينيد منينينينينيّر معننينينينيا عنينينينينيرب حملنينينينية سنينينينينيريعة، باإلمكنينينينيان اسنينينينينيتخالإل  باإلمكنينينينيان أن نسنينينينيتخلص إىل جاننينينينيني  منينينينيا منينينينينيّر ذكنينينينيره
  خاصة من جتربة الطليعة كتجربة تنظيم مستقل مارس نوعاً ما من أنواع العمل اجلهادي الثوري العسكري املسلح:رب  عِ 

قنينينينينيال األنفنينينينينياس العمنينينينينيل دون االعتمنينينينينياد علنينينينينيى ضطنينينينينيي  اسنينينينينيرتاتيجي مسنينينينينيبق علنينينينينيى تفجنينينينينيري األوضنينينينينياع، والعجنينينينينيز عنينينينينين إمكانينينينينينية الت -7
 وإعداد مثل هذا املخط  االسرتاتيجي الشامل من خالل العمل، والوقوع فريسة جر األحداث لصانعها.

ضنينينينينيياع  معنينينينينيدم وجنينينينينيود توجنينينينينيه سياسنينينينينيي إعالمنينينينينيي خنينينينينياإل إىل جاننينينينيني  اجلهنينينينينياز العسنينينينينيكري يف القينينينينينيادة الطليعينينينينينية فنينينينينيتح البنينينينينياب أمنينينينينيا -2
 لآلخرين اإلفادة منها و) ويلها( حلساهبم ا اإل.اجلهود العسكرية كلها وعدم اإلفادة منها كما جي ، بل ومسح 

لقواعنينينينينينيد اجملاهنينينينينينينيدة واجلمنينينينينينياهري املؤينينينينينينيدة يف النينينينينينيداخل وا نينينينينينينيارج  لعنينينينينينيدم النينينينينينيتمكن منينينينينينين بلنينينينينينيورة الفكنينينينينينينير اجلهنينينينينينيادي ا نينينينينينياإل وتقدمينينينينينينيه  -3
كفكنينينينينير واضنينينينينيح مسنينينينينيتقل، تلخصنينينينينيه بموعنينينينينية منينينينينين األهنينينينينيدام والشنينينينينيعارات. فلنينينينينيم يسنينينينينيتطع الننينينينينياس أن يفهمنينينينينيوا منينينينينين هنينينينينيي الطليعنينينينينية؟ ومنينينينينياذا 

 وماذا حيركها؟ كما جي .تريد؟ 
بسنينينينينينينيب  غينينينينينينينياب االسنينينينينينينيرتاتيجية تولنينينينينينينيدت إحنينينينينينينيدى أهنينينينينينينيم املقاتنينينينينينينيل العسنينينينينينينيكرية وهنينينينينينينيي الالمركزينينينينينينينية يف إدارة العمنينينينينينينيل، وقنينينينينينينيد اسنينينينينينينيتت   -4

هنينينينينينيذا كنينينينينينيأمر واقنينينينينينينيع وشنينينينينينيبه مقبنينينينينينيول، فنينينينينينينيأدار باهنينينينينينيدو حلنينينينينينيني  قتنينينينينينياهلم يف حلنينينينينيني ، وباهنينينينينينينيدو محنينينينينينياة يف محنينينينينينياة وأهنينينينينينينيل دمشنينينينينينيق يف دمشنينينينينينينيق 
وإرهنينينينينياق القنينينينينيوة املعادينينينينينية، لقنينينينينيد  ولنينينينيني  هنينينينينيذه الالمركزينينينينينية فيمنينينينينيا بعنينينينينيد منينينينينين أينينينينينيام األزمنينينينينية إىل وهكنينينينينيذا، ألنينينينينيا أفقنينينينينيدها اإلفنينينينينيادة منينينينينين التنسنينينينينييق 

 الالمركزية على مستوى األجنىة بل واجملموعات يف املدينة الواحدة.
عنينينينينيدم القنينينينينيدرة علنينينينينيى تطنينينينينيوير األسنينينينينيلوب القتنينينينينيا  والعسنينينينينيكري عمومنينينينينيا: هنينينينينيذا األسنينينينينيلوب النينينينينيذي بنينينينينيدأ ناجىنينينينينيا وأعطنينينينينيى مثنينينينينيارا طيبنينينينينية  -5

الشنينينينينيوارع وحنينينينينيرب املنينينينينيدن ونظنينينينينيام املخنينينينينيابذ واملواعينينينينينيد داخنينينينينيل املديننينينينينية وطريقنينينينينية التنينينينينينقالت والتسنينينينينيليح، ولكننينينينينيه غنينينينينيدا ونعنينينينيني  أسنينينينينيلوب قتنينينينينيال 
بعنينينينينيد بعنينينينينينيخ االعتقنينينينينينياالت ومتنينينينينيرس أجهنينينينينينيزة قمنينينينينينيح السنينينينينيلطة فينينينينينينيه أسنينينينينينيلوبا قنينينينينيدميا حباجنينينينينينية إىل تطنينينينينينيوير، وأدى اإلصنينينينينيرار علينينينينينينيه إىل نكسنينينينينينيات 

 عسكرية مؤسفة.
يما العنينينينينينينيراق ومنينينينينينينين اإلسنينينينينينينيالميني السنينينينينينينييما اإلخنينينينينينينيوان أدى لقطعهنينينينينينينيم االعتمنينينينينينياد علنينينينينينينيى مسنينينينينينينياعدات ا نينينينينينينيارج منينينينينينينين األنظمنينينينينينينية والسنينينينينيني -1

 . والتسب  يف دمارهم خ التالع  هبم يف مرحلة العمل يف ا ارج كما مّر معنا. 7891يف أواخر 
عنينينينينينيدم القنينينينينينيدرة علنينينينينينيى تعنينينينينينيويخ الكنينينينينينيوادر املرتبينينينينينينية واملدربنينينينينينية النينينينينينيب ذهبنينينينينيني  يف اجلولنينينينينينية األوىل منينينينينينين الصنينينينينينيدام بسنينينينينينيب  عنينينينينينيدم وجنينينينينينيود  -1

ا األمنينينينينينينير، وبفعنينينينينينينيل تسنينينينينينينيارع األحنينينينينينينيداث بنينينينينينينيوترية مرعبنينينينينينينية أفقنينينينينينينيدهتم القنينينينينينينيدرة علنينينينينينينيى أي تطنينينينينينينيوير، ومل يفنينينينينينينيد فنينينينينينينيتح بنينينينينينينياب برننينينينينينينيامج ،نينينينينينينيتص هبنينينينينينينيذ
التنظنينينينينييم علنينينينينيى مصنينينينينيراعيه يف تعنينينينينيويخ هنينينينينيذا الكنينينينينيادر بنينينينينيل علنينينينينيى العكنينينينينيس محنينينينينيل منينينينينين األزمنينينينينيات والنكسنينينينينيات أكثنينينينينير ألنينينينينيا محنينينينينيل منينينينينين الفوائنينينينينيد 

 وقد مّر معنا.
  هنينينينينيذا فشنينينينينيله ويسنينينينينياعد النظنينينينينيام كثنينينينينيريا يف اكتشنينينينينيام وقنينينينينيد أثبنينينينيني- رينينينينيني  دمشنينينينينيق بعناصنينينينينير غنينينينينيري دمشنينينينينيقية: منينينينينين حلنينينينيني  ومحنينينينينياة  -9

وكنينينينينينينيذل  تنينينينينينينيدخل اإلخنينينينينينينيوان املشنينينينينينينيابه قينينينينينينينيادة دمشنينينينينينينيق اجلهادينينينينينينينية وأوقعهنينينينينينينيا يف  -وقنينينينينينينيد أزعنينينينينينينيج هنينينينينينينيذا التنينينينينينينيدخل  -الغربنينينينينينينياء منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب 
 املشاكل واألزمات فضال عن فشل التدخل عسكريا.

هنينينينينينيات عليهنينينينينينيا ومنينينينينينيا القتنينينينينينيه منينينينينينين الظلنينينينينينيم جننينينينينينيوح الطليعنينينينينينية يف آخنينينينينينير أيامهنينينينينينيا بفعنينينينينينيل احلصنينينينينينيار اإلخنينينينينينيواين والعراقنينينينينينيي وتنينينينينينيآمر كنينينينينينيل اجل -8
والعسنينينينينينيني  يف ا نينينينينينينيارج إىل التطنينينينينينينيرم، هنينينينينينينيذا التطنينينينينينينيرم أصنينينينينينينيبح مستنينينينينينينيا مالزمنينينينينينينيا لكنينينينينينينيل منينينينينينينين ينتمنينينينينينينيي إىل الطليعنينينينينينينية ولقنينينينينينينيد لعنينينينينينيني  اإلعنينينينينينينينيالم 
اإلخنينينينينينينيواين دورا رئيسنينينينينينينييا يف تضنينينينينينينيخيمه وتكبنينينينينينينيريه السنينينينينينينيتخدامه ضنينينينينينينيدها، إال أن الطليعنينينينينينينية عاشنينينينينينيني  شنينينينينينينيياا منينينينينينينين هنينينينينينينيذا يف ا نينينينينينينيارج، ولعنينينينينينينيل 



  

ناعنينينينينينينية النينينينينينينيب توصنينينينينينينيل إليهنينينينينينينيا عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية وبعنينينينينينينيخ إخواننينينينينينينيه منينينينينينينين كفنينينينينينينير اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني واجلبهنينينينينينينية أبعنينينينينينينيد منينينينينينينيا أوغلنينينينينينيني  فينينينينينينينيه هنينينينينينينيو الق
ن أفنينينينينيني  بالتىنينينينينينيال  ورضنينينينينينيي بنينينينينينيه طرحنينينينينينيا وبرنابنينينينينينيا، وبكفنينينينينينير كنينينينينينيل منينينينينينين قامنينينينينيني  احلجنينينينينينية علينينينينينينيه وبقنينينينينينيي علنينينينينينيى والئنينينينينينيه للقينينينينينينيادة ألنينينينينينياإلسنينينينينينيالمية 
    !وحلفها 

سنينينينينينييما عنينينينينينيدنان سنينينينينينيعد النينينينينينيدين النينينينينينيذي والل  وتصنينينينينينيرحيات اإلخنينينينينينيوان )بعضنينينينينينيهم( وعلنينينينينينيى النينينينينينيرغم منينينينينينين أن كثنينينينينينيريا منينينينينينين منشنينينينينينيورات التىنينينينينينيا
مسنينينينينينينيلمني وأن قينينينينينينينيادهتم  -اليمينينينينينينيني  العفلقنينينينينينينيي-ذهنينينينينينيني  يف إحنينينينينينينيدى مقابالتنينينينينينينيه للتصنينينينينينينيريح بأننينينينينينينيه يعتنينينينينينينيرب أعضنينينينينينينياء حنينينينينينينيزب البعنينينينينينينيث العراقنينينينينينينيي 

بنينينينينينيل وعاتنينينينيني  الشنينينينينيباب النينينينينيذين ينعتنينينينينينيوهنم  !قينينينينينيادة متديننينينينينية، بنينينينينيل وقنينينينينيد صنينينينينينيرح أكثنينينينينير منينينينينين منينينينينيرة بقناعتنينينينينينيه بإسنينينينينيالم صنينينينينيدام حسنينينينينيني ونظامنينينينينيه
علنينينينينينيى النينينينينينيرغم منينينينينينين أن كنينينينينينيل هنينينينينينيذا يعطنينينينينينيي بعنينينينينينيخ األدلنينينينينينية لقناعنينينينينينية عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية ولكنينينينينينين ! ر والتوبنينينينينينيةبنينينينينينيالكفر وطلنينينينينيني  منينينينينينينهم االسنينينينينينيتغفا

 !.  التعميم الذي ذه  إليه كان إسرافا والش 
منينينينينين التجنينينينينينيارب والنينينينينيدروس الرائعنينينينينينية لتجربنينينينينينية الطليعنينينينينية اجلهادينينينينينينية  نينينينينياح القنينينينينينيدوة احلسنينينينينينينة واملثنينينينينيل األعلنينينينينينيى النينينينينيذي قدمتنينينينينينيه قيادهتنينينينينينيا  -71

عناصنينينينينينيرها، ألنينينينينينيا جعلهنينينينينينيا حمبوبنينينينينينية منينينينينينين قواعنينينينينينيدها مفدينينينينينينية بنينينينينينيالروح، مطاعنينينينينينية يف   ماإلقنينينينينينيدام أمنينينينينينيايف القنينينينينينيدرة علنينينينينينيى التضنينينينينينيىية واالستشنينينينينينيهاد و 
 كل ما تأمر به ألهنا شريكة يف  مل التبعات بل وأول من يتىملها..

إال أن هنينينينينيذه النتيجنينينينينية الرائعنينينينينية مل ضنينينينينيل ألنينينينينيا يعكنينينينينير صنينينينينيفوها فقنينينينينيد أورثنينينينيني  بعنينينينينيخ قياديهنينينينينيا فردينينينينينية يف اضنينينينينياذ القنينينينينيرار كمنينينينينيا حصنينينينينيل منينينينينيع 
ارج، حينينينينينينيث متىنينينينينينيورت كنينينينينينيل الطليعنينينينينينية علنينينينينينيى شخصنينينينينينيه النينينينينينيذي غنينينينينينيدا أسنينينينينينيطوريا ألنينينينينينيا أدى لالهنينينينينينينيار الشنينينينينينيامل عننينينينينينيد عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية يف ا نينينينينيني

 اهنيار الزعيم ووقوعه يف شباك األسر فرج اهلل عنه وال حول وقوة إال باهلل.

 المبحث الثالث: مالحأات حول التجربة الجهادية لإلخوان المسلمين.

 و   الخ رج.السم  د ي فخطط ا   ااجج  ف بق ف  الما -7
فقنينينينينيد دفنينينينينيع اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني مثنينينينينين عنينينينينيدم دقنينينينينية حسنينينينينياباهتم يف النينينينينيداخل ملعطينينينينينيات الوضنينينينينيع وقنينينينينيرب ننينينينينيذير االنفجنينينينينيار بسنينينينينيب  تنظنينينينينييم 

 اجلهاد الطليعي الذي قام، وارتفاع وترية احلماس يف صفوفهم.
التصنينينينيور السنينينينينياذج غنينينينينيري دفعنينينينيوا النينينينينيثمن غالينينينينيا منينينينينين شنينينينينيباب  املسنينينينيلمني املنينينينينيرل واملعنينينينيد عنينينينينيرب عشنينينينينيرات السنينينينينني، وكنينينينينيان هنينينينيذا أحنينينينينيد نتنينينينينيائج 

وفوجانينينينينينيني  قينينينينينينيادة هنينينينينينيذا التنظنينينينينينينييم النينينينينينيدعوي السنينينينينينينيلمي .. االسنينينينينينيرتاتيجي لألبعنينينينينينياد السياسنينينينينينينيية للواقنينينينينينيع النينينينينينيذي نشنينينينينينينيأ يف أواخنينينينينينير السنينينينينينيبعينات
 .باحلرب غري املخط  هلا من قبلهم وال احملسوبة نتائجها عليهم وكان الثمن فادحا.

تهم قيادهنينينينينينينيا، وتراكمنينينينينينيني  مانينينينينينينيات املالينينينينينينينيني منينينينينينينين األمنينينينينينينيوال ويف ا نينينينينينينيارج عننينينينينينينيدما آلنينينينينينيني  إلنينينينينينينييهم مجنينينينينينينيوع الشنينينينينينينيباب يف غالبيتهنينينينينينينيا وأسنينينينينينينيلم
 نينينينينينينيني  أينينينينينينينينيديهم وتنينينينينينينينيوفر هلنينينينينينينينيم اإلعنينينينينينينينيالم اإلسنينينينينينينينيالمي العنينينينينينينينياملي يف خنينينينينينينينيدمتهم و نينينينينينينينيرم سياسنينينينينينينينيي إقليمنينينينينينينينيي أمنينينينينينينينيدهم بالنينينينينينينينيدعم السياسنينينينينينينينيي 
والعسنينينينينينينيكري...اذ منينينينينينينينين املعطينينينينينينينينيات الرائعنينينينينينينينية...مل يتمكننينينينينينينيوا منينينينينينينينين وضنينينينينينينينيع أي ،طنينينينينينينيني  اسنينينينينينينيرتاتيجي ال علنينينينينينينينيى صنينينينينينينينيعيد احلنينينينينينينينيرب وال علنينينينينينينينيى 

علنينينينينينيى أي صنينينينينينيعيد آخنينينينينينير واسنينينينينينيتمر العمنينينينينينيل عشنينينينينينيوائيا )علنينينينينينيى الربكنينينينينينية كمنينينينينينيا يقنينينينينينيال( وال زال كنينينينينينيذل  ولألسنينينينينيني ، ومل صنينينينينينيعيد اإلعنينينينينينيداد وال 
تفنينينينينينينيد النينينينينينينيدروس املتالحقنينينينينينينية يف تطنينينينينينينيوير العقلينينينينينينينية املسنينينينينينينييطرة علنينينينينينينيى األمنينينينينينينيور ودفعهنينينينينينينيا يف طرينينينينينينينيق التخطنينينينينينينيي  الشنينينينينينينيمو ، ومل تسنينينينينينينيمح تلنينينينينينيني  

سنينينينينينيلة منينينينينينين األفعنينينينينينيال وردود الفعنينينينينينيل بنينينينينينياءت كلهنينينينينينيا القينينينينينينيادات للكنينينينينينيوادر الشنينينينينينيابة بالعطنينينينينينياء واسنينينينينينيتالم زمنينينينينينيام األمنينينينينينيور، وكاننينينينينيني  احلصنينينينينينييلة سل
 بالفشل التام .

ا  مللللل د الهج رجلللللة ال للللل  كة لرسمللللل  اللللللم وي ال لللللرم  إلدار  السمللللل  الح  للللل   اال  كللللل   ألللللللي ألدار  ارللللل  الحللللل ب  -2
  ب  يج ك  ضخمة ذات  يجة فم جة 



  

السنينينينينييكية منينينينينين املرتبنينينينينية األوىل لنينينينينيألردن كمنينينينينيا منينينينينيّر معننينينينينيا يف النبنينينينينيذة التارخيينينينينينية ، فقنينينينينيد انتقلنينينينيني  كنينينينينيل هياكنينينينينيل اإلخنينينينينيوان وشخصنينينينينيياهتم الك
وشنينينينينيكل  يف األردن بعنينينينينيد أن  ،منينينينينيع بداينينينينينية الصنينينينينيدام فنينينينينيارّة بأهلهنينينينينيا ونفسنينينينينيها تاركنينينينينية التنظنينينينينييم جسنينينينينيدا بنينينينينيال رأس ضنينينينينيىية للقتنينينينينيل واالعتقنينينينينيال

تنينينينينينيوفرت هلنينينينينينينيا كنينينينينينينيل اإلمكاننينينينينينينيات، املادينينينينينينينية واملعنوينينينينينينينية والسياسنينينينينينينيية والبشنينينينينينيرية والعسنينينينينينينيكرية جهنينينينينينينيازا تنظيمينينينينينينينيا ضنينينينينينينيخما يسنينينينينينينيتند يف إدارتنينينينينينينيه إىل 
وهكنينينينينينيذا أدينينينينينينيرت احلنينينينينينيرب منينينينينينين قنينينينينينيبلهم ! وشنينينينينينيع  وأجهنينينينينينيزة تنبثنينينينينينيق عنينينينينينين االجتماعنينينينينينيات الالهنائينينينينينينية النينينينينينيب كاننينينينينيني  تعقنينينينينينيد دون طائنينينينينينيلجلنينينينينينيان 

ح للللللي ألي اليظلللللل م الللللللماور  لرجم  للللللة  الللللللذي  بنينينينينينينفس اهليكلينينينينينينية النينينينينينيب أدينينينينينينير هبنينينينينينيا العمنينينينينينيل املسنينينينينينيجدي سنينينينينينيابقا وبنينينينينينينفس االعتبنينينينينينيارات، 
 رللللللي لفجللللللف  للللللبا   لللللل  ي  جلللللل  كلللللل ي فس مللللللما فلللللل  الللللللماو  فلللللل   لللللل  ف  ملللللل  د للللللوي  لللللل ي ا  مللللللم  ف للللللا لجطبللللللق 

 .ف ج  س  ك ي الفش  ذر س   
ومل تسنينينينينيتطع تلنينينينيني  األجهنينينينينيزة النينينينينيب كاننينينينيني  تنبثنينينينينيق عنهنينينينينيا اللجنينينينينيان املعقنينينينينيدة بنينينينينيني احلنينينينينيني واحلنينينينينيني إال أن تشنينينينينيكل جهنينينينينيازا منينينينينيدنيا شنينينينينيبيها 
يف مبؤسسنينينينينينينية بنكينينينينينينينية مصنينينينينينينيرفية أكثنينينينينينينير منهنينينينينينينيا بقينينينينينينينيادة حنينينينينينينيرب عصنينينينينينينيابات، وملنينينينينينينيا فشنينينينينينينيل القنينينينينينينيادة يف إعطنينينينينينينياء املثنينينينينينينيل والقنينينينينينينيدوة يف اإلقنينينينينينينيدام ال 

أنفسنينينينينينيهم وال يف أبننينينينينينيائهم وذويهنينينينينينيم مل يسنينينينينينيتطيعوا أن يشنينينينينينيرفوا علنينينينينينيى سنينينينينينييل املخططنينينينينينيات النينينينينينيب كاننينينينينيني  توضنينينينينينيع بنينينينينينيني حنينينينينينيني وحنينينينينينيني وكنينينينينينيان 
العمنينينينيل مضنينينينيىكا بقنينينينيدر منينينينيا كنينينينيان مأسنينينينياويا مبكينينينينيا.. ونظنينينينيرة واحنينينينيدة يف اجمللنينينينيس احلنينينينيريب النينينينيذي ُشنينينينيكل لبىنينينينيث أمنينينينير حصنينينينيار محنينينينياة قبنينينينيل 

منينينينينينين تركيبنينينينينية عجيبنينينينينينية منينينينينينين  !! لقنينينينينينيد تشنينينينينيكل اجمللنينينينينينيس منينينينينينين أربعنينينينينيني عضنينينينينينيوا  انفجنينينينينيار الوضنينينينينينيع بشنينينينينيهرين أو ثالثنينينينينينية كافينينينينينينية إلعطائننينينينينيا املثنينينينينينيل،
يف  نينينينينيل  القنينينينينيادة والشنينينينينييوم والكنينينينينيوادر الشنينينينينيابة النينينينينيب كاننينينينيني  ال تتفنينينينينيق علنينينينينيى أسنينينينينياس موحنينينينينيد، وكاننينينينيني  أعجنينينينينيز منينينينينين أن تتخنينينينينيذ قنينينينينيرار واحنينينينينيداً 

كهنينينينينينيذا   يف  نينينينينينيل عنينينينينينيدد! عتبنينينينينينيارات املعطنينينينينينياة حسنينينينينيني  وزن حمنينينينينينياور القنينينينينينيوى الثابتنينينينينينية يف تلنينينينينيني  املرحلنينينينينينية املسنينينينينينيجدية منينينينينينين العمنينينينينينيل النينينينينينيدعوياال
  قق ما قاله أحد خرباء احلرب )أن أكثر هياات األركان فشال أكثرها عددا( هذا فضال عن املزيج غري املتجانس.

يف التجربنينينينينية السنينينينينيورية كمنينينينينيا أثبنينينينيني  فشنينينينينيله  أثبلللللم السمللللل  الس للللل  ي لرسصللللل   ت فللللل  الخللللل رج لرلللللماو  فشلللللرا   للللل     -3
تكنينينينينينينينيديس الشنينينينينينينينيباب يف بغنينينينينينينينيداد )املعسنينينينينينينينيكر ( أو عمنينينينينينينينيان يف كثنينينينينينينينيري منينينينينينينينين ثنينينينينينينينيورات وجتنينينينينينينينيارب احلنينينينينينينينيروب، فقنينينينينينينينيد اعتمنينينينينينينينيد اإلخنينينينينينينينيوان علنينينينينينينينيى 

)القواعنينينينينينينيد( وإخضنينينينينينينياعهم لنينينينينينينيدورات تدريبينينينينينينينية متدنينينينينينينينية املسنينينينينينينيتوى يف فنينينينينينينيرتات متباعنينينينينينينيدة، وعمنينينينينينينيدت القينينينينينينينيادات العسنينينينينينينيكرية املتتالينينينينينينينية والنينينينينينينيب 
معارضنينينينينينية للعمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري يف   حنينينينينيني  منينينينينينين كاننينينينينيني-عهنينينينينينيد برئاسنينينينينينيتها باسنينينينينينيتمرار لواحنينينينينينيدة منينينينينينين تلنينينينينيني  الشخصنينينينينينييات التقليدينينينينينينية املدنينينينينينينية 

وحصنينينينينينيل  عنينينينينينيدة حمنينينينينينياوالت عنينينينينينيرب تلنينينينينيني  السنينينينينينينني املاضنينينينينينيية حملاولنينينينينينية إنشنينينينينينياء جينينينينينينيوب عسنينينينينينيكرية تعتمنينينينينينيد علنينينينينينيى ضطنينينينينينيي   -خيهنينينينينينياسنينينينينينيابق تار 
ودعنينينينينينيم ا نينينينينينيارج علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى املنينينينينينيال والسنينينينينينيالح وتلقنينينينينينيي األوامنينينينينينير .. ومل تسنينينينينينيفر بلنينينينينيني  احملنينينينينينياوالت اليائسنينينينينينية إال عنينينينينينين الفشنينينينينينيل وا سنينينينينينيائر 

ألال فلللل  سجلللل د  فجما جللللة فشلللل فة  رللللي  ي ألللل ي  أ للللا ال  م لللل  ألدار  حلللل ب  صلللل   ت لتثبنينينيني  حقيقنينينينية عسنينينينيكرية ثورينينينينية راسنينينينيخة، 
  لمللللللة    للللللب ب س اريلللللل  ال ج  لللللل   الس لللللل  ي فلللللل  كلللللل  لحظللللللة فلللللل   اسلللللل  ف  لللللل رع فلللللل  الم  جلللللل ات  رللللللي أرك ال للللللور  

 . فيش ي  داو  البرم المسي    ل ور   اح   كه   جم يج ي 
تنينينينينيرجح عملهنينينينينيا السياسنينينينينيي واإلعالمنينينينينيي  منينينينينين النينينينينيدروس اهلامنينينينينية النينينينينيب ميكنينينينينين اإلفنينينينينيادة منهنينينينينيا منينينينينين جتربنينينينينية اإلخنينينينينيوان هنينينينينيو منينينينينيآل ثنينينينينيورة -4

علنينينينينيى عملهنينينينينيا العسنينينينينيكري وتتخنينينينينيذه مينينينينينيدانا لصنينينينيني  جهودهنينينينينيا الرئيسية..الشنينينينيني  أن منينينينينيآل ثنينينينينيورة تنينينينينيزعم اجلهنينينينينياد وتتبنينينينينيىن خنينينينيني  الصنينينينينيدام منينينينينيع 
عنينينينيدو شنينينينينيرس كالنينينينينيذي جينينينينينيثم فنينينينينيوق سنينينينينيوريا، خ ال تعنينينينينيد هلنينينينينيذه املعركنينينينية إال بنينينينينيرامج سياسنينينينينيية مطبوعنينينينينية بنينينينينيورق جينينينينينيد ملنينينينينياع، وبياننينينينينيات  موجهنينينينينية 

ة. ملنينينينينيؤمترات القمنينينينينية العربينينينينينية واهليانينينينينيات اإلسنينينينينيالمية والدولينينينينينية، الشنينينينيني  أن مصنينينينينيريها أهننينينينينيا سنينينينينيتتىول عنينينينينيرب الزمنينينينينيان بعنينينينينيد بنينينينينيني الفيننينينينينية والفيننينينينيني
فقنينينينينيدان وزهننينينينينيا العسنينينينينيكري املنينينينينيؤثر النينينينينيذي يفنينينينينير  هيبتهنينينينينيا إىل كتلنينينينينية منينينينينين الالجانينينينينيني السياسنينينينينييني النينينينينيذين يعبثنينينينينيون بنينينينينيبعخ اجلهنينينينينيد اإلعالمنينينينينيي 

منينينينينياهري املعنينينينينينية هبنينينينينيذه الثنينينينينيورة يف النينينينينيداخل، تلنينينينيني  اجلمنينينينينياهري النينينينينيب ألفنينينينيني  النينينينينيذي ال وزن لنينينينينيه وال أثنينينينينير، والنينينينينيذي ال يصنينينينينيل فينينينينينيه حنينينينينيرم إىل اجل



  

فقنينينينينينيد خسنينينينينينيرت اجلماعنينينينينينية .. رضنينينينينينيات النينينينينينيب مل يكنينينينينينين عننينينينينينيدها إال الكنينينينينينيالم بنينينينينينيديال وهنينينينينينيذا منينينينينينيا كنينينينينينياناالعدينينينينينينيد منينينينينينين أشنينينينينينيكال األحنينينينينينيزاب واملع
وال قنينينينينينينيوة وال  وقيادهتنينينينينينيا عنينينينينينينيرب الوقنينينينينينيني  أوراقهنينينينينينيا العسنينينينينينينيكرية والسنينينينينينينييما بعنينينينينينيد محنينينينينينينياة و ولنينينينينينيني  إىل معارضنينينينينينية سياسنينينينينينينيية الجانينينينينينينية ال حنينينينينينيول هلنينينينينينينيا

 وزن.
نهج قنينينينينيد أعنينينينينيد شنينينينينيياا وقنينينينينيد راح  يكنينينينينين التنظنينينينينييم النينينينينيدعوي السنينينينينيلمي اجلهنينينينينيادي الشنينينينينيعار واملنينينينينيومل ة باألحنينينينينيداث واننينينينينيدالعها أاملفاجنينينينيني -5

كنينينينينيل ذلنينينينيني  اجلهنينينينينيد النينينينينيذي كنينينينينيدس خنينينينينيالل عشنينينينينيرات السنينينينينينني بفعنينينينينيل تفجنينينينينيري غنينينينينيريهم لألحنينينينينيداث هبنينينينينياء منثنينينينينيورا...ودمرت كنينينينينيل اجلهنينينينينيود، 
لتنظنينينينينينييم عارفنينينينينينية بتنينينينينينيوتر األجنينينينينينيواء وتسلسنينينينينينيل احلنينينينينينيداث بنينينينينينيل وتنفينينينينينينيذ الطليعنينينينينينية ألعمنينينينينينيال وال عنينينينينينيذر يف جهنينينينينينيل األمنينينينينينير، فقنينينينينينيد كاننينينينينيني  قينينينينينينيادة ا

( عنينينينينينين هنينينينينينيذه النقطنينينينينينية ولقنينينينينينيد تنينينينينينيأثر اإلخنينينينينينيوان هبنينينينينينيا علنينينينينينيى اخنينينينينينيتالم 71االغتينينينينينينيال، وقنينينينينينيد سنينينينينينيبق وتكلمننينينينينينيا يف النينينينينينيدروس العامنينينينينينية الفقنينينينينينيرة )
 فصائلهم أكثر من أي جتمع إسالمي آخر وكان  ا سائر فادحة.

شنينينينينينيود طيلنينينينينينية سنينينينينينينتني وهنينينينينينيذا طبعنينينينينينيا ألننينينينينينيه مل يكنينينينينينين بنينينينينينينية املخططنينينينينينيني النينينينينينيزج هبنينينينينينيذه اجلمنينينينينينيوع يف فشنينينينينينيل الرتبينينينينينينية واإلعنينينينينينيداد لتلنينينينينيني  احل -1
معركنينينينينية تتخنينينينينيذ حنينينينينيرب العصنينينينينيابات أسنينينينينيلوبا هلنينينينينيا وال ميكنينينينينين القبنينينينينيول بنينينينينيأن قينينينينينيادة تننينينينينيوي هنينينينينيذه النينينينينينية تنىنينينينينيو بقواعنينينينينيدها ذلنينينينيني  النىنينينينينيو منينينينينين 

ألهننينينينينيا  التنينينينينيدري  كلهنينينينينيا سنينينينينيدى،التدري ...ولنينينينينيذل  ضنينينينينياع  اجلهنينينينينيود الصنينينينينيادقة النينينينينيب اننينينينينيدفع هبنينينينينيا املخلصنينينينينيون يطنينينينينيورون بنينينينينيرامج اإلعنينينينينيداد و 
 مل تكن مرببة من قيادة عاملة مبا تريد، بل كان  كثريا ما تتعر  لإلعاقة من قبل القيادة.

جنينينينينينينيانس النينينينينينينيذي تنينينينينينينيراكم يف قواعنينينينينينينيدهم فقنينينينينينينيد  تدرس مهنينينينينينينيم منينينينينينينين دروس جتربنينينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان هنينينينينينينيو دراسنينينينينينينية املنينينينينينينيزيج العجينينينينينينيني  وغنينينينينينينيري امل -1
املسنينينينينيلح، وبعضنينينينينيه جنينينينينير للمعركنينينينينية جنينينينينيراً وال ينينينينينيدري أينينينينينين هنينينينينيو منينينينينين كنينينينينيان عجيبنينينينينيا حقنينينينينيا، شنينينينينيباب بعضنينينينينيه ثنينينينينيوري ينينينينينيؤمن بنينينينينيالعن  واجلهنينينينينياد 

تلنينينينينيني  الزمحنينينينينينية وآخنينينينينينيرون  مسنينينينينينيوا للىنينينينينينيرب وُزجنينينينينينيوا هبنينينينينينيا خ وجنينينينينينيدوا أنفسنينينينينينيهم وراء احلنينينينينينيدود وال ينينينينينينيربطهم حبماسنينينينينينيهم وسنينينينينينيب  اشنينينينينينيرتاكهم 
شنينينينينيياا فعنينينينينيادوا لسنينينينينيال  حينينينينينياهتم وسنينينينينيلوكهم، ومتضنينينينينيررون لوحقنينينينينيوا لسنينينينينيب  أو آلخنينينينينير، وقينينينينينيادات وسنينينينيني  بعضنينينينينيها يرينينينينينيد متابعنينينينينية السياسنينينينينية 

)حيششنينينينينينيون( بأخبنينينينينينينيار  عضنينينينينينيها منينينينينينيدفوع للعمنينينينينينيل حبكنينينينينينيم قنينينينينينينيرار اجلماعنينينينينينية ووالئنينينينينينيه هلنينينينينينيا، وآخنينينينينينيرون بعينينينينينينينيدون عنينينينينينين أر  اجلهنينينينينينياد والربنينينينينينيالوب
اجلهنينينينياد النينينينيب تنقلهنينينينيا إلنينينينييهم الننينينينيذير أو يسنينينينيمعوهنا منينينينين خنينينينيالل اجتماعنينينينياهتم بأحنينينينيد أولينينينينياء اهلل القنينينينيادمني منينينينين قنينينينيرب خنينينيني  الننينينينيار منينينينين دار 

ره منينينينينينين منينينينينينيزيج عجينينينينينيني  غرينينينينينيني  مل يتنينينينينينيوفر لنينينينينينيه قينينينينينينيادة واعينينينينينينية  سنينينينينينين صنينينينينينيهره بفضنينينينينينيل الربنينينينينينيال إىل دول )النينينينينينينف ( أو إىل أوروبنينينينينينيا...إىل آخنينينينينيني
منينينينينيا تنينينينينيوافر منينينينينين إمكاننينينينينيات وتو يفنينينينينيه يف املعركنينينينينية بنينينينينيل علنينينينينيى العكنينينينينيس كنينينينينيان جنينينينينيوا مرضنينينينينييا مناسنينينينينيباً لإلشنينينينينياعات والقينينينينينيل والقنينينينينيال وا نينينينينيالم 

 والتىزب وااللتفام حول حماور القوى، ومرتعا لدس املخربين والعمالء.
قليلنينينينينينينية ونشنينينينينينينيوء حمنينينينينينينياور القنينينينينينينيوى حنينينينينينينيول األشنينينينينينينيخاإل ال حنينينينينينينيول فكنينينينينينينير معنينينينينينينيني، سنينينينينينينيرعان منينينينينينينيا تركنينينينينينينيزت تركينينينينينينينيز املسنينينينينينينيؤوليات بأينينينينينينينيدي  -9

املسنينينينينينيؤوليات القيادينينينينينينية السياسنينينينينينيية فيهنينينينينينيا والعسنينينينينينيكرية بأينينينينينينيدي القلنينينينينينية القليلنينينينينينية منينينينينينين تلنينينينينيني  الشخصنينينينينينييات التقليدينينينينينينية للجماعنينينينينينية وقنينينينينينيد لعنينينينينيني  
لنينينينينينية منينينينينينين قينينينينينينيادات الوسنينينينينيني  وهكنينينينينينيذا ن حمنينينينينينيور منينينينينينين حمنينينينينينياور القنينينينينينيوى ثانينينينينينينيا دورا رئيسنينينينينينييا يف صنينينينينينيناعة الكنينينينينينيوادر الفاعمنينينينينينيالنينينينينينيوالء أوال والقنينينينينينيرب 

عنينينينينينيدة  نأمكنينينينينينين أن  نينينينينينيد وأن نعنينينينينينييش واقعنينينينينينيا عجيبنينينينينينيا، كنينينينينينيأن ترتكنينينينينينيز عنينينينينينيدة مسنينينينينينيؤوليات  تنينينينينينياج الواحنينينينينينيدة منهنينينينينينيا جلهنينينينينينياز متفنينينينينينيرغ مؤلنينينينينيني  منينينينينيني
أشنينينينينينيخاإل، وجنينينينينينيدناها ترتكنينينينينينيز يف ينينينينينينيد شنينينينينينيخص واحنينينينينينيد، فقنينينينينيني  ألننينينينينينيه خنينينينينينيالص النينينينينينيوالء وألن ماضنينينينينينييه النينينينينينيدعوي مشنينينينينينيرم يف نظنينينينينينير القينينينينينينيادة، 

املانينينينينيات منينينينينين الكنينينينينيوادر منينينينينين هنينينينينيؤالء الشنينينينينيباب املكدسنينينينينيني يف القواعنينينينينيد أو املعسنينينينينيكر، هنينينينينيذا يف الوقنينينينيني  النينينينينيذي كنينينينينيان منينينينينين املمكنينينينينين صنينينينينيناعة 
الرتكنينينينينينينينيز للمسنينينينينينينينينيؤوليات أفنينينينينينينينيرز منينينينينينينينينيع الوقنينينينينينينيني  مرضنينينينينينينينينيا خطنينينينينينينينيريا كنينينينينينينينينيان جرثومنينينينينينينينينيه كامننينينينينينينينيا مننينينينينينينينينيذ أينينينينينينينينيام النينينينينينينينينيدعوة يف النينينينينينينينيداخل هنينينينينينينينينيو التىنينينينينينينينينيزب 

يلها هننينينينينينيا، ألنينينينينينيا وهكنينينينينينيذا نشنينينينينينيأت حمنينينينينينياور القنينينينينينيوى النينينينينينيب أفنينينينينينيرزت احملسنينينينينينيوبيات والظنينينينينينيواهر العجيبنينينينينينية النينينينينينيب ال تسنينينينينينيتأهل تسنينينينينينيج ،للشخصنينينينينينييات



  

وحمنينينينياور القنينينينيوى هنينينينيذه وفنينينينيرت جنينينينيوا مالئمنينينينيا جنينينينيدا النشنينينينيقاق  .ميكنينينينين قبولنينينينيه يف أجهنينينينيزة سنينينينيلطوية ال مجاعنينينينية إسنينينينيالمية ثورينينينينية تنينينينيزعم اجلهنينينينياد
 كمما مّر معنا.  7891اجلماعة الذي حصل يف 

فج يلللللم  رييلللللم فئلللللة ف ا طلللللة انقسنينينينينيام القواعنينينينينيد اإلخوانينينينينينية بصنينينينينيورة عامنينينينينية إىل فاتنينينينينيني ،تلفنينينينينيب احلينينينينينياة متباعنينينينينيد  التصنينينينينيورات،  -8
، رهنينينينين إشنينينينيارة القينينينينيادة يف التنينينينيدري  والعمنينينينيل مبنينينينيا  ف لللله  سجللللم اإل للللماد  ال  لللل ط فلللل  فس لللل   السلللل ا  أ  سوا للللم ا ردي المم جللللة

يف ذلنينينينينيني  الننينينينينينيزول للنينينينينينيداخل أحياننينينينينينيا، وتركنينينينينيني  التفكنينينينينينيري يف مسنينينينينينيتقبلها ومبصنينينينينينيريها جانبنينينينينينيا لتلنينينينينيني  داعنينينينينينيي اهلل، وجنينينينينينيّل أولانينينينينيني  منينينينينينين النينينينينينيذين  
 فئلللللة س  لللللم  و جلللللم فب  للللل   فللللل  اللللللماو  ل  للللل ك   اجلهنينينينينياد يف النينينينينيداخل عنينينينينيرب الطليعنينينينينية، كنينينينينيانوا قنينينينينيد شنينينينينياركوا بشنينينينينيكل أو بنينينينينيآخر يف

، باحثنينينينينينية عنينينينينينين مسنينينينينينيتقبلها يف الدراسنينينينينينية والعمنينينينينينيل واالسنينينينينينيتقرار العنينينينينينيائلي،مع فلللللل  ال للللللسود ة  الخرللللللج   أ ر لللللل    ج يلللللل  فلللللل  المواسلللللل 
ء اإلخنينينينينيوان وبعنينينينينيخ اجلنينينينينيدد إبقنينينينينياء هنينينينينيذا االنتمنينينينينياء حلركنينينينينية جهادينينينينينية عسنينينينينيكرية ال يكلنينينينيني  صنينينينينياحبه شنينينينينيياا وكنينينينينيان جنينينينينيّل أولانينينينيني  منينينينينين قنينينينينيدما

ألنينينينينين حلنينينينينيق بنينينينينيالطريق خ ابتعنينينينينيد.. ولقنينينينينيد بنينينينينيدا هنينينينينيذا االنشنينينينينيطار جلينينينينينيا إبنينينينينيان مأسنينينينينياة محنينينينينياة ومنينينينينيا بعنينينينينيدها وسنينينينينيرعان منينينينينيا غنينينينينيدا هنينينينينيذا الصنينينينينين  
القاعنينينينينينيد هنينينينينينيو القاعنينينينينينيدة النينينينينينيب تعنينينينينينيّول عليهنينينينينينيا القينينينينينينيادة يف االنتخابنينينينينينيات املتتالينينينينينينية يف حنينينينينينيني هجنينينينينينير معظنينينينينينيم القسنينينينينينيم األول السنينينينينينياحة يائسنينينينينينيا 

 حانقا.
اإلخنينينينينينيوان فشنينينينينينيل حمنينينينينينياوالت اإلصنينينينينينيالح املتتالينينينينينينية علنينينينينينيى الصنينينينينينيعيد العسنينينينينينيكري والسياسنينينينينينيي منينينينينينين النينينينينينيداخل بعنينينينينينيد أن أثبتنينينينينيني  جتربنينينينينينية  -71

آل احلنينينينينينيال إىل منينينينينينيا آل إلينينينينينينيه يف  نينينينينينيل تركيبنينينينينينية تنظيمينينينينينينية وقيادينينينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينيكل املوجنينينينينينيود يف هنينينينينينيذه اجلماعنينينينينينية وقنينينينينينيد منينينينينينيّر معننينينينينينيا بعنينينينينينيخ بينينينينينينيان 
جدينينينينينيد أكثنينينينينير جنينينينينيدوى منينينينينين   جلنينينينينيو وإرسنينينينينياء خنينينينينيا اذلنينينينيني ، وأصنينينينينيبح أي توجنينينينينيه صنينينينينيادق لإلصنينينينينيالح ال جينينينينينيد أمامنينينينينيه إال االبتعنينينينينياد عنينينينينين هنينينينينيذ

النينينينينينيدخول يف تلنينينينينيني  املتاهنينينينينينيات، ذلنينينينينيني  أن طبيعنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني السنينينينينينيوريني وتكنينينينينينيتلهم حنينينينينينيول شخصنينينينينينييات تارخيينينينينينينية فنينينينينينييهم لبعضنينينينينينيها 
مركنينينينينيزا دينينينينينينيا مشنينينينينييخيا، ولبعضنينينينينيها اآلخنينينينينير وزن مراكنينينينينيز القنينينينينيوى التنظيمينينينينينية أو اإلقليمينينينينينية، وتنينينينينيوزع القاعنينينينينيدة والسنينينينينييما ا ارجينينينينينية القيمنينينينينية يف 

أو أوربنينينينينينيا وأمريكنينينينينينيا ال تنينينينينينيدرك شنينينينينينيياا منينينينينينين تشنينينينينينيابكات السنينينينينينياحة أو تربطهنينينينينينيا بتلنينينينينيني  الشخصنينينينينينييات مصنينينينينينياحل مادينينينينينينية أو شخصنينينينينينيية، ا لنينينينينينييج 
وال ينينينينينينيؤثر عليهنينينينينينيا تصنينينينينينيويتها يف االنتخابنينينينينينيات لزينينينينينينيد أو عمنينينينينينيرو ألهننينينينينينيا ال تنينينينينينيدفع ضنينينينينينيريبة القنينينينينينيرار.. جعنينينينينينيل حمنينينينينينياوالت اإلصنينينينينينيالح النينينينينينيداخلي 

طينينينينينية النينينينينينهج حينينينينينيق فيهنينينينينيا للقاعنينينينينيد منينينينينيا حينينينينينيق للعامنينينينينيل اجملاهنينينينينيد بنينينينينيل أن تكنينينينينيون دميوقرا -د شنينينينينيرعينوال أدري بنينينينينيأي سنينينينيني-والنينينينينيب فنينينينينير  عليهنينينينينيا 
أكثنينينينينينير ألن بعنينينينينينيخ العنينينينينينياملني ال حينينينينينينيوزون القنينينينينينيدم الكنينينينينينيايف للتصنينينينينينيوي . كنينينينينينيل هنينينينينينيذه الرتكيبنينينينينينية ومنينينينينينينهج التميينينينينينينيز االنتخنينينينينينيايب جعنينينينينينيل النينينينينينيتخلص 

يعنينينينينيرم  منينينينين أعمنينينينيدة النكسنينينينية يف اجلماعنينينينينية أمنينينينيرا مسنينينينيتىيال وغنينينينيري ألكنينينينينين وهنينينينيذا منينينينيا أثبتتنينينينينيه السنينينينينوات السنينينينييما بعنينينينيد مأسنينينينينياة محنينينينياة فالكنينينينيل
أن زينينينينينيدا أو عمنينينينينيرا يعبثنينينينينيون يف اجلماعنينينينينية فسنينينينينيادا وقنينينينينيد فقنينينينينيدوا أوراقهنينينينينيم، خ تنينينينينيأ  االنتخابنينينينينيات بصنينينينينيورة شنينينينينيرعية أو غنينينينينيري شنينينينينيرعية لتفرضنينينينينيهم 

ل هنينينينينيذا أقننينينينينيع حنينينينيني  أصنينينينينيىاب ... كنينينينينيعلنينينينينيى الواقنينينينينيع مسنينينينينيتخدمني كنينينينينيل منينينينينيا ميكنينينينينين منينينينينين أسنينينينينيالي  الضنينينينينيغ  والرتهينينينينيني  والرتغينينينينيني  لوصنينينينينيوهلم
 يا وال سيما يف مثل هذا الظرم الشاذ.املدرسة اإلصالحية بعقم إصالح اجلماعة داخل

أ طللللللم سجلللللل د  اإلوللللللواي ف لللللل ال  للللللجئ  فلللللل  الكللللللم    رللللللي أللللللسجم ال ضللللللحجة  اإلسللللللمام  يف لللللله   أ الديلللللل   كملللللل   -77
أ طللللم ف لللل ال ال  كلللل   للللوءا فلللل  اه ف هلللل   رللللي الز  فللللة  ال صلللل رع  رللللي ال وافللللا  الللللموو  فلللل  ف  يلللل ت ج  بجللللة ال امللللم 

  أي كلللل  فحلللل  الت الكجلللل د  ال وفجللللق  للللج  أسط  هلللل   أرك  هلللل  كلللل ي  ؤوللللذ  سللللج  اال  بلللل ر لرمس كللللة الللللمائ    صللللرة    للللما جرجلللل
 فصرحة ال يظجن كهجئة سب  فصرحة المس كة الط حية المائ   كض  ر  اف ضه  فصرحة اإل الم  الم رمج .

لسياسنينينينينينيي بينهنينينينينينيا لقنينينينينينيد تورطنينينينينيني  قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان وورطنينينينينيني  احلركنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية املمثلنينينينينينية هبنينينينينينيا يف التىنينينينينينيال  ا درس ال حلللللل لف -92
يما بعنينينينينيث العنينينينيراق وبقاينينينينيا الناصنينينينينيرية، والقنينينينيوميني العنينينينيرب منينينينينين اهلياكنينينينيل البائنينينينيدة النينينينينيب ال سنينينينيوبنينينينيني األحنينينينيزاب العلمانينينينينية املرتنينينينينيدة األخنينينينيرى وال



  

وزن هلنينينينينينينيا وال نفنينينينينينينيوذ يف السنينينينينينينياحة احلقيقينينينينينينينية ولقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان هنينينينينينينيذا احللنينينينينينيني  بالنسنينينينينينينيبة لإلخنينينينينينينيوان مصنينينينينينينييبة علنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد املصنينينينينينينيلىة الشنينينينينينينيرعية 
لشنينينينينينيرعية كنينينينينينيان فرضنينينينينينيه علنينينينينينيى القواعنينينينينينيد والعلمنينينينينينياء علنينينينينينيى حنينينينينينيد سنينينينينينيواء كنينينينينينيأمر واقنينينينينينيع أقنينينينينينيدم علينينينينينينيه أشنينينينينينيخاإل والسياسنينينينينينيية، فمنينينينينينين الناحينينينينينينية ا

 لللللن اكللللمم الكجلللل د  أللللللي ا ي   رللللي اللللل  ن فلللل  فلللل  ر أك لللل  فلللل  وم للللة أ للللوام  رجللللا دلجرهلللل  الشلللل    الصللللحجر ، 31معيننينينينيون
ط أ للللم فلللل  حللللج  فلللل  ألسللللمافه   رللللي ف لللل  يللللذا الحرللللف فلللل  الم اللللم   ال للللجم  فلللل    للللمين   لمشلللل ركة  لللل لح ن  سللللم أل للللك 

 .ا اكمم البحوث الش  جة السم م   الف   ه الشهج   ايف  ِحرَّة يذا المش  ع
فقنينينينينينيد كنينينينينينيان باختصنينينينينينيار اسنينينينينينيتبداال ألبننينينينينينياء ! إال أن الفاجعنينينينينينية كاننينينينينيني  يف أن التىنينينينينينيال  مل يكنينينينينينين يف مصنينينينينينيلىة اجلماعنينينينينينية سياسنينينينينينييا حنينينينينيني 

لشنينينينينينيباب لعنينينينينينيدم اسنينينينينينيتعدادهم للعمنينينينينينيل فبسنينينينينينيب  هنينينينينينيذا احللنينينينينيني  هجنينينينينينير العمنينينينينينيل كثنينينينينينيري منينينينينينين ا! اجلماعنينينينينينية وقاعنينينينينينيدهتا بصنينينينينينيديق حلنينينينينيني  مزعنينينينينينيوم
 نينينينينيني  رايتنينينينينينيه بعنينينينينينيد أن فشنينينينينينيل اإلخنينينينينينيوان يف إقننينينينينينياعهم، وهنينينينينينيم النينينينينينيذين تربنينينينينينيوا علنينينينينينيى أفكنينينينينينيار سنينينينينينييد واملنينينينينينيودودي ونشنينينينينينيأوا عليهنينينينينينيا يف املفاصنينينينينينيلة 

 واحلاكمية وتكفري مثل هؤالء املارقني العلمانيني..
وتكفيننينينينينينيا اإلشنينينينينينيارة إلينينينينينينيه وقنينينينينينيد ودرس التىنينينينينينيال  هنينينينينينيذا حيتنينينينينينياج إىل حبنينينينينينيث مطنينينينينينيول مبفنينينينينينيرده لنينينينينينييس مكاننينينينينينيه ههننينينينينينيا وهنينينينينينيو ملنينينينينينييء بنينينينينينيالعرب 

 أصبى  نتائج هذا احلل  ودروسه غري خافية على مهتم باألمر.
ولقنينينينينيد اقتننينينينينيع جنينينينينيل شخصنينينينينييات اإلخنينينينينينيوان هبنينينينينيذه النتيجنينينينينية بنينينينينيأن التىنينينينينيال  مل يكنينينينينينين ليجنينينينينيوز شنينينينينيرعا وال مصنينينينينيلىة بالشنينينينينيكل النينينينينينيذي   

 !.  بعث العراق وصدام عليه ولكنها )ورطة وحصل ( وليس ا روج كالدخول وقد أصبح كل بيخ اإلسالميني يف سلة
عنينينينينيدم النينينينينيتمكن منينينينينين اإلفنينينينينيادة منينينينينين الكنينينينينيوادر اإلخوانينينينينينية العاملينينينينينية النينينينينيب كنينينينينيان الكثنينينينينيري منهنينينينينيا مسنينينينينيتعدا لنينينينينيدخول املعركنينينينينية بنينينينينيإخالإل  -73

 وتضىية إىل جان  اإلخوة السوريني.
فقنينينينينينينيد لعنينينينينينيني  اإلخنينينينينينينيوان  -ى(و وبصنينينينينينينيرم النظنينينينينينينير عنينينينينينينين النواينينينينينينينيا )ولكنينينينينينينيل منينينينينينينيا ننينينينينينيني-وألنينينينينينينيا جينينينينينينيني  قولنينينينينينينيه منينينينينينينين جتربنينينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان أننينينينينينينيه  -74

سنينينينينينينينيلمون دورا إجيابينينينينينينينينيا يف عيالنينينينينينينينية كثنينينينينينينينيري منينينينينينينينين العوائنينينينينينينينيل واملتضنينينينينينينينيررين واألفنينينينينينينينيراد وتقنينينينينينينينيدمي النينينينينينينينيدعم املنينينينينينينينيادي والوثنينينينينينينينيائقي والسياسنينينينينينينينيي هلنينينينينينينينيم امل
ن الضنينينينيياع كمنينينينيا تلقنينينيني  بعنينينينيخ األسنينينينير املنكوبنينينينية يف النينينينيداخل مسنينينينياعدة مادينينينينية منينينينين املنينينينيال النينينينيذي تنينينينيراكم  نينينيني  ينينينينيد القينينينينينيادة منينينينيوصنينينينييانتهم 

 ادة اإلخوان املسلمني يف هذه التجربة السالفة املريرة.....وكان هذا من القليل اإلجيايب الذي قدمته قي

المبحااث الرابااع: مالحأااات حااول التجربااة الجهاديااة للقيااادة الميدانيااة للمجاهاادين 
 والضباط في الداخل:

جينينينينينينيدر القنينينينينينيول أننينينينينينيه لنينينينينينييس لنينينينينينيدينا معلومنينينينينينيات كافينينينينينينية متنينينينينينيوفرة عنينينينينينين جتربنينينينينينية إخوتننينينينينينيا أولانينينينينيني  رمحهنينينينينينيم اهلل، قلينينينينينينيل منينينينينينينهم منينينينينينين بقنينينينينينيي حينينينينينينيا، 
كتنينينينيني  لنينينينينيه ا نينينينينيروج لنينينينينيريوي وينينينينينيدون ويشنينينينينيرح جتنينينينينيربتهم املهمنينينينينية ولكنينينينينين بإمكانننينينينينيا وحسنينينينيني  منينينينينيا وصنينينينينيل منينينينينين صنينينينينيىيح أخبنينينينينيارهم   واألقنينينينينيل منينينينينين

 أن حنمل عددا من العرب والدروس:
فش   جود سج داج  لسم  جه دي ألحمايم   ج  جة أل الفجة ف  الخ رج امرل  حلق الفل ار  ال خطلجط  ا ول ه فجما جلة -7

 .ف  الخ رج   لط  ة  الح جة     ة اسجش  اسسه  المّ   ا ابط 
ولقنيد كنيان صنيدام اإلخنيوة اضنيطرار -فشل عملية الصدام املكشوم مع جيش السلطة املتفوق عددا وعدة بشنيكل غنيري منطقنيي  -2

 ولقد دفعوا مثن الدرس وعلينا اإلفادة منه.  -ال اختيارا

                                                           
 املسؤولون املباشرون عن قيامه كان طليعتهم: عدنان سعد الدين، أبو أنس على بيانوين، عبد اهلل طنطاوي، سعيد حوى فهم  31



  

ننينيوده هنينيم منينين أبننينياء املسنينيلمني، ولكنينين تركيبنينية فشنينيل املراهننينية علنينيى انشنينيقاق اجلنينييش، علنينيى النينيرغم منينين أن الغالبينينية السنينياحقة منينين ج -3
القينينيادة منينين ضنينيبال وصنيني  ضنينيبال كاننيني  منينين الغالبينينية النصنينيريية، كمنينيا أن تفشنينيي اجلهنينيل وعنينيدم النينيوعي يف صنينيفوم اجلننينيود بطبيعنينية املعركنينية، 

 ق.جعل أبناء املسلمني يقتلون أهليهم وخيربون بيوهتم بأيديهم وبأوامر الكفار النصرييني، وهذا واقع مؤس  ودرس عمي
فشل االعتماد على دعنيم ا نيارج، النيذي دفنيع اجملاهنيدون مثننيه فادحنيا، حينيث مل يسنيتطع ا نيارج أن مينيدهم بنيأي عنيون يف اللىظنية  -4

 احلرجة وراحوا ضىية هذا ا طأ الكبري باالعتماد على سند ال يعرفونه متاما وليس مبل  أيديهم.
ر لوعنينيوده منينيع عنينيدنان عقلنينية حينينيث مل مينينيده مبنينيا وعنينيده وتنينيرك إخنينيوة فشنينيل االعتمنينياد علنينيى دعنينيم نظنينيام بنينياور )العنينيراق( خنينيذهلم وتنكنيني -5

 الداخل ملصريهم يف اللىظة احلرجة.
أثبتنيني  أحنينيداث محنينياة إمكانينينية تعبانينية األهنينيا  وتسنينيليىهم وحسنينين جتنينياوهبم منينيع ننينيداء اجلهنينياد، وقنينيد دفنينيع األهنينيا  املسنينيلمون النينيثمن  -1
تقلنينيني وعشنينيرات األلنينيوم منينين األرامنينيل واليتنينيامى ولعملنينيه أصنينيبىوا وخنينيراب نصنيني  املديننينية وآالم املع -مخسنينية وثالثنينيون ألنيني  قتينينيل -فادحنينيا

 أكثر توجفا من مثل هذا التعاط  وهذا درس يستأهل البىث.
ضنينيع  الدولنينينية يف حنينيال الصنينينيدام املوسنينينيع، فقنينيد أضنينينياع  الدولنينينية صنينيواهبا خنينينيالل األينينيام األوىل، وأفرغنينيني  منينينيدنا هامنينية مثنينينيل حلنينيني   -1

محنينياة املنتفضنينية، وكنينيان باإلمكنينيان السنينييطرة علنينيى تلنيني  املواقنينيع اهلامنينية لنينيو تنينيوفر وجنينيود ومحنينيص منينين القنينيوات احلكومينينية النينيب نقلنيني  حنيني  جتابنينيه 
 بعخ اجملاهدين بقدر معقول هناك، وهذه فائدة اسرتاتيجية هامة .

أصنينينيبح منينينين الصنينينيعوبة مبكنينينيان االعتمنينينياد علنينينيى انقنينينيالب عسنينينيكري إسنينينيالمي  -املشنينينيارك باحلسنينينيم-بعنينينيد فشنينينيل االنقنينينيالب اإلسنينينيالمي  -9
صفي  كل الكوادر العاملة الفعالة من الضبال املسلمني تقريبنيا علنيى منيدى أكثنير منين عشنيرين عامنيا منين حكنيم انطالقا من اجليش، فقد 

ه مأسنينينينياة جينينينيني  أن تؤخنينينينيذ بعنينينينيني االعتبنينينينيار وكاننينينيني  خامتنينينينية املطنينينينيام يف خسنينينينيائرنا العسنينينينيكرية يف ذلنينينيني  وهنينينينيذالبعنينينينيث والنصنينينينيريين يف سنينينينيوريا، 
 االنقالب.

نا، وأكنيرب دلينيل علنيى ذلني  السنيكوت العجيني  عنين أحنيداث حبجنيم أحنيداث محنياة، ثب  أن اإلعالم العاملي والعنيريب معنيادف لقضنييت -8
 وهذا درس آخر جي  أن يؤخذ بعني االعتبار.

 امجاال أهم املالحظات والدروس املستفادة من التجربة تل  بشنيكل عنيام والنيب ينبغنيي أن تكنيون حمنيل دراسنية مفصنيلة وعناينية مننيإهذه 
العظنية والعنيربة منين جتربنية إخوتننيا فيمنيا منيّر. ولعنيل فيهنيا قيمنية هائلنية إلخنيوان لننيا يف أوطنيان  ومن كل عازم علنيى السنيري يف هنيذا النيدرب ألخنيذ

 أخرى يتصدون لقيادة درب الدعوة ويرفعون راية اجلهاد.
به  نينينيروم احلنينينيرب عمومنينينيا ويف جتربتننينينيا فائنينينيدة كنينينيربى واهلل أعلنينينيم اواحنينينيد، واملعركنينينية واحنينينيدة وستتشنينيني وهبة والعنينينيدافالسنينينياحة اإلسنينينيالمية متشنينيني

 استها واإلفادة منها واهلل املوفق وهو يهدي السبيل.وعليهم در 

 

 الباب الثاني: دروس مست ادة حول مشاكل العمل الجهادي المسلح

إن نظنينينينينينينيرة واقعينينينينينينينينية إىل حالننينينينينينينينيا ومنينينينينينينيا آلنينينينينينينيني  إلينينينينينينينينيه، إىل دعوتننينينينينينينيا ومسنينينينينينينينيارها يف املاضنينينينينينينينيي واحلاضنينينينينينينير وتطلعاهتنينينينينينينينيا للمسنينينينينينينينيتقبل وإىل حنينينينينينينينيال 
ن عننينينينينينياد وعتنينينينينينياد وأمنينينينينينيوال ورجنينينينينينيال، وإىل أسنينينينينينياليبهم الوحشنينينينينينيية الالمنضنينينينينينيبطة يف الطغنينينينينينياة وأسنينينينينينييادهم، ومنينينينينينيا يرصنينينينينينيدوه حلربننينينينينينيا كنينينينينينيل ينينينينينينيوم منينينينينيني



  

حربننينينينينينيا والقضنينينينينينياء عليننينينينينينيا، تفنينينينينينير  علنينينينينينيى منينينينينينين يتصنينينينينينيدى للنينينينينينيدعوة إىل اهلل والسنينينينينينييما يف هنينينينينينيذه اآلوننينينينينينية أن يعينينينينينينيد احلسنينينينينينيابات وأن يتقنينينينينينيي اهلل 
 يف هذه األمانة وهذا املرياث العظيم الذي آل إليه.
لنتيجنينينينينية احلتمينينينينينينية أن املعركنينينينينينية بنينينينينيني النينينينينينيدعاة والطغنينينينينينياة قائمنينينينينية، وأن الوقعنينينينينينية بنينينينينينيني الطغنينينينينينياة إن نظنينينينينيرة واقعينينينينينينية منينينينينينين هنينينينينيذا الشنينينينينينيكل تعطيننينينينينينيا ا

والنينينينينينيدعاة واقعنينينينينينية يومنينينينينينيا ال حمالنينينينينينية، إن مل يكنينينينينينين الينينينينينينيوم فغنينينينينينيدا، هنينينينينينيذا طاملنينينينينينيا أن النينينينينينيدعاة يعزمنينينينينينيون السنينينينينينيري فعنينينينينينيال إلقامنينينينينينية احلكنينينينينينيم اإلسنينينينينينيالمي 
حنينينينينيني ميكنينينينينين لغنينينينينيريهم يف مننينينينينياطق أخنينينينينيرى  النينينينينيذي ينينينينينيّدعون العمنينينينينيل لنينينينينيه.. ولقنينينينينيد فنينينينينير  علنينينينينيى بعنينينينينيخ النينينينينيدعاة أن تكنينينينينيون معنينينينينيركتهم قريبنينينينينية يف

أن ال يسنينينينينينيتعجلوهنا، ولكنينينينينينين علنينينينينينيى الكنينينينينينيل أن يفهمنينينينينينيوا هنينينينينينيذه احلقيقنينينينينينية، أهننينينينينينيا معركنينينينينينية واقعنينينينينينية ال حمالنينينينينينية وأن علنينينينينينييهم إن كنينينينينينيانوا ال يرينينينينينينيدون 
أن يدرسنينينينينينيوها وأن خيططنينينينينينيوا هلنينينينينينيا ويعنينينينينينيدوا هلنينينينينينيا حنينينينينيني  . املسنينينينينينيكينةو أن يكوننينينينينينيوا هنينينينينينيم ودينينينينينينينهم واملسنينينينينينيلمني ألنينينينينينين تصنينينينينينيدوا لقينينينينينينيادهتم الضنينينينينينيىية 

 وهم على بصرية من أمرهم، وعلى استعداد تام ضمن املستطاع الذي أمرهم اهلل به. يدخلوها
 -ل اجلهنينينينينينينيد، وال بنينينينينينينيد هلنينينينينينينيذه احلنينينينينينينيرب  ذولنينينينينينينييس عبثنينينينينينينيا إن مسنينينينينينينيي اجلهنينينينينينينياد يف سنينينينينينينيبيل اهلل جهنينينينينينينيادا فهنينينينينينينيو يعنينينينينينيني  العننينينينينينينياء والنصنينينينينينيني  وبنينينينينينيني

األمنينينينيد غالبنينينينيا، ولعنينينينيل أفضنينينينيل  منينينينين أن تكنينينينيون حربنينينينيا طويلنينينينية -وأعنينينينيدائهم ألنينينينين الضنينينينيعاة وأسنينينينييادهم علنينينينيى منينينينيا هنينينينيم علينينينينيه منينينينين القنينينينيوة والعنينينينيدد
أسنينينينينينيالي  ألارسنينينينينينينيتها يف تلنينينينينيني  البلنينينينينينينيدان واملننينينينينينياطق هنينينينينينينيي احلنينينينينينينيرب اجلهادينينينينينينية الثورينينينينينينينية يف سنينينينينينيبيل اهلل كوسنينينينينينينييلة أثبتنينينينينيني   احهنينينينينينينيا يف مقاومنينينينينينينية 

وجينينينينينيدر بننينينينينيا ، مستضنينينينينيع ف فقنينينينينيري ملسنينينينينيتكرب منينينينينيدجج بالسنينينينينيالح والعتنينينينينياد، والبنينينينينيد منينينينينين اإلعنينينينينيداد هلنينينينينيا بكنينينينينيل روينينينينينية وتفكنينينينينيري وبنينينينينيذل وتصنينينينينيميم
 ن الفكر يف هذا األسلوب، ونتعرم على طرم من مشاكله.قبل كل إعداد أن  ع

ولقنينينينينيد كنينينينينيان لننينينينينيا يف سنينينينينيوريا الشنينينينينيام جتربنينينينينية طويلنينينينينية نسنينينينينيبيا خنينينينينيالل ا منينينينينيس عشنينينينينيرة سنينينينينينة املاضنينينينينيية يف حنينينينينيرب جهادينينينينينية ثورينينينينينية مسنينينينينيلىة،  
كاننينينينينيني  خامتنينينينينينية اجلولنينينينينينية املاضنينينينينينيية فيهنينينينينينيا خسنينينينينينيارة مؤملنينينينينينية ..ولكنهنينينينينينيا كمنينينينينينيا أسنينينينينينيلفنا قنينينينينينيدم  ذخنينينينينينيرية رائعنينينينينينية منينينينينينين التجربنينينينينينية والنينينينينينيدروس وغنينينينينينيري 

لنينينيني ، وال بنينينينينيد لننينينينينيا إن أزمعننينينينينيا الثبنينينينينيات واملسنينينينينيري علنينينينيى الطرينينينينينيق منينينينينين أن ننينينينينيدرس هنينينينينيذه التجربنينينينينية والسنينينينييما منينينينينيا اعرتضنينينينينيتنا فينينينينينيه منينينينينين مشنينينينينياكل ذ
 ليكون لنا خربة وعربة، وإلخواننا املسلمني الدعاة اجملاهدين يف كل مكان درسا مفيدا إن شاء اهلل.

اهنينينينينينيد يف هنينينينينينيذه احلنينينينينينيرب اجلهادينينينينينينية الثورينينينينينينية يف ثنينينينينينيالث وتسنينينينينينيهيال للدراسنينينينينينية ميكنينينينينينين تصنينينينينينيني  بعنينينينينينيخ هنينينينينينيذه املشنينينينينينياكل النينينينينينيب تعنينينينينينيرت  اجمل
 بموعات رئيسية:

 .مشاكل وقضايا العمل العسكري اجلهادي الثوري 
 .مشاكل العمل السياسي واإلعالمي اجلهادي الثوري 
 .مشاكل الص  الداخلي للتنظيم اجلهادي الثوري 

دامني  ه مبجنيرد العنيزم علينيه وال تنتهنيي ماتبنيدأ مشنياكلوال ندعي أننا سنأ  على كل شنياردة وواردة منين مشنياكل هنيذا النيدرب النيذي 
املعركنينية قائمنينية، ولكنننينيا سنينينىاول ذكنينير أهنينيم منينيا اعرتضنينينا منينين مشنينياكل يف تلنيني  التجربنينية الثنينيرة املتنوعنينية الغنينينية، وبشنينيكل منينيوجز لعلنينيه يفنينيي 

 بالغر  إن شاء اهلل.
ومعطياهتنينينينينينيا وأسنينينينينينياليبها فنينينينينينياحلرب الثورينينينينينينية شنينينينينينيكل منينينينينينين أشنينينينينينيكال احلنينينينينينيرب، بنينينينينينيل شنينينينينينيكل صنينينينينينيع  منينينينينينين أشنينينينينينيكاله، هلنينينينينينيا  روفهنينينينينينيا ا اصنينينينينينية 

وقواعنينينينينيدها واحتياجاهتنينينينينيا، كننينينينينيوع متمينينينينينيز منينينينينين احلنينينينينيرب النينينينينيب أثبتنينينينيني   احهنينينينينيا يف كنينينينينيل مكنينينينينيان قامنينينينيني  فينينينينينيه تقريبنينينينينيا، ولكوهننينينينينيا حنينينينينيرب تعتمنينينينينيد 
يف الدرجنينينينينينينية األوىل أكثنينينينينينينير منينينينينينينين أي أشنينينينينينينيكال احلنينينينينينينيروب علنينينينينينينيى العنصنينينينينينينير البشنينينينينينينيري وطاقتنينينينينينينيه العقلينينينينينينينية والنفسنينينينينينينيية والروحينينينينينينينية والبدنينينينينينينينية، فإننينينينينينينيه 

دربنينينينينينيا سنينينينينينيهلة عشنينينينينينيوائية أو تصنينينينينينيور أن بإمكاننينينينينينيه خنينينينينينيو  غمارهنينينينينينيا، بنينينينينينيل التخطنينينينينينيي  هلنينينينينينيا وإدارهتنينينينينينيا، دون أن جينينينينينيني  القنينينينينينيول أن منينينينينينين ضيلهنينينينينينيا 
يتىلنينينينينينيى بقنينينينينينيدر عنينينينينينيال منينينينينينين الفدائينينينينينينية والعنينينينينينيزم والثبنينينينينينيات واإلصنينينينينينيرار وسنينينينينينيعة األفنينينينينينيق والصنينينينينينيرب وقنينينينينينيوة االحتمال..فنينينينينينيأوىل لنينينينينينيه أن يبىنينينينينينيث عنينينينينينين 



  

. العمنينينينينيل الفنينينينيني  واألديب تاركنينينينينيا الطرينينينينينيق ألهلنينينينينيه طرينينينينينيق آخنينينينينير غنينينينينيري هنينينينينيذا الطرينينينينينيق رمبنينينينينيا يكنينينينينيون أكثنينينينينير إقناعنينينينينيا لنينينينينيه، كفننينينينينيون ا طابنينينينينية منينينينينيثال أو
 ألنه بتصديه له وعدم كفاءته وعدم عزمه يرتك  جرما ذا حدين..  ا الفشل وإعاقة تقدم الك ء ليشغل املكان..

فهنينينينينيذه احلنينينينينيرب هنينينينينيي صنينينينينيراع سياسنينينينينيي أينينينينينيدلوجي يف األسنينينينينياس، وهنينينينينيذا جنينينينينيوهر األمنينينينينير، طابعنينينينينيه عسنينينينينيكري يف األسنينينينينيلوب يتطلنينينينيني  نوعنينينينينيا 
سنينينينينيالحه عازمنينينينينيا علنينينينينيى املسنينينينينيري  محنينينينينيل م. نسنينينينينيأل اهلل أن جيعنينينينينيل فيمنينينينينيا منينينينينيّر منينينينينين جتربنينينينينية ذخنينينينينير لننينينينينيا ولكنينينينينيل باهنينينينينيدخاصنينينينينيا منينينينينين العمنينينينينيل املنينينينينينظ

 واهلل املوفق.

 المبحث األول: من مشاكل العمل العسكري المسلح

 مشكلة الالمركزية يف إدارة العمل العسكري: -1
رسنينينينينينية القينينينينينينيادة العلينينينينينينيا للىنينينينينينيرب إدارة مركزينينينينينينية  تنينينينينينياج إدارة هنينينينينينيذا الننينينينينينيوع منينينينينينين املعنينينينينينيارك حنينينينينيني   قنينينينينينيق أعلنينينينينينيى منينينينينينيردودات النجنينينينينينياح إىل ألا

علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى االسنينينينينينيرتاتيجية والتخطنينينينينينيي  يف تسنينينينينينيخني منطقنينينينينينية وتربينينينينينينيد أخنينينينينينيرى، وضنينينينينينيب  التننينينينينينياغم بنينينينينينيني القنينينينينينيوات والصنينينينينينينوم واألسنينينينينينيلىة 
يف أكثنينينينير منينينينين مكنينينينيان . وتنينينينيأمني احتياجاهتنينينينيا لتىقينينينينيق أعلنينينينيى منينينينيردود عسنينينينيكري ألكنينينينين هلنينينينيذه القنينينينيوات. والبنينينينيد هلنينينينيا يف هنينينينيذا املسنينينينيتوى ومنينينينيا 

ن تكنينينينينيون مركزينينينينينية القنينينينينيرار، يف حنينينينينيني تتطلنينينينيني  وأكثنينينينينير منينينينينين أي ننينينينينيوع آخنينينينينير منينينينينين أننينينينينيواع احلنينينينينيروب األخنينينينينيرى إعطنينينينينياء قنينينينينيدر كبنينينينينيري شنينينينينياهبه منينينينينين أ
جنينينينينينيدا منينينينينينين الالمركزينينينينينينية يف اإلدارة لقنينينينينينيواد املننينينينينينياطق والقطاعنينينينينينيات واألجنىنينينينينينية واجملموعنينينينينينيات أحياننينينينينينيا، للتخطنينينينينينيي  لعملهنينينينينينيم املينينينينينينيداين اجلزئنينينينينينيي 

 كثري من حروب العصابات القدمية واملعاصرة يف العامل.  حبرية كاملة. ولقد أثب  هذا األسلوب  احه وضرورته يف
ولكنينينينينينينينين وبفعنينينينينينينينيل سنينينينينينينينيوء التخطنينينينينينينينيي  أحياننينينينينينينينيا، أو بفعنينينينينينينينيل انفجنينينينينينينينيار األحنينينينينينينينيداث بشنينينينينينينينيكل غنينينينينينينينيري ،طنينينينينينينيني  لنينينينينينينينيه، ُيسنينينينينينينينيتدرج املقنينينينينينينينياتلون أو 
يضنينينينينينينيطرون إىل ضطنينينينينينينيي  عملهنينينينينينينيم بشنينينينينينينيكل غنينينينينينينيري مركنينينينينينينيزي شنينينينينينينيبه تنينينينينينينيام حينينينينينينينيث تقتصنينينينينينينير االتصنينينينينينينياالت بنينينينينينينيني القينينينينينينينيادة وأفرادهنينينينينينينيا علنينينينينينينيى كنينينينينينينيل 

ني بعنينينينينينينيخ النينينينينينينيدعم أو االطماننينينينينينينيان وحسنينينينينينيني . وسنينينينينينينيرعان منينينينينينينيا ينتشنينينينينينينير اجلنينينينينينينييش املعنينينينينينينيادي وعينينينينينينينيون النظنينينينينينينيام علنينينينينينينيى املسنينينينينينينيتويات علنينينينينينينيى تنينينينينينينيأم
الطرقنينينينينيات الرئيسنينينينينيية ومفارقهنينينينينيا وحنينينينينيول املنينينينينيدن. زائنينينينينيدا يف العزلنينينينينية احلاصنينينينينيلة، لتنينينينينيربز لكنينينينينيل موقنينينينينيع قيادتنينينينينيه النينينينينيب منينينينينيا تلبنينينينينيث اضنينينينينيطرارا أن تنينينينينيدير 

ينينينينينيتىكم النظنينينينينيام باملبنينينينينيادرة فيهنينينينينيا وتعنينينينينيزل التجمعنينينينينيات الثورينينينينينية  معركتهنينينينينيا حسنينينينيني  معطياهتنينينينينيا املوقعينينينينينية اجلزئينينينينينية. وتتسنينينينينيارع وتنينينينينيرية احلنينينينينيرب النينينينينيب
عنينينينينين بعضنينينينينيها وتنعنينينينينيدم إمكانينينينينينية التنسنينينينينييق النينينينينيب قنينينينينيد تفتقنينينينينيد يف احلنينينينينياالت السنينينينينيياة حنينينينيني  بنينينينينيني األجنىنينينينينية واجملموعنينينينينيات. وهنينينينينيذا منينينينينيا حصنينينينينيل 

 مع اجملاهدين السوريني يف آخر أيام تراجعهم العسكري كنتيجة لالمركزية الب ميزت العمل بكل مراحله.
أن العمنينينينينيل قنينينينينيد ينينينينينيدفع إىل الالمركزينينينينينية هنينينينينيذه دفعنينينينينيا بفعنينينينينيل الظنينينينينيروم، إال أن كنينينينينيل ضنينينينينيريبة قنينينينينيد تقنينينينينيدم السنينينينينيتعادة زمنينينينينيام القينينينينينيادة  ورغنينينينينيم 

 املركزية على املستوى االسرتاتيجي تبقى أقل من الضرائ  الفادحة الب يولدها انعدام مثل هذه القيادة.
ار احلفنينينينينيان علنينينينينيى مثنينينينينيل هنينينينينيذه االسنينينينينيرتاتيجية اهلامنينينينينية ونعنينينينيني  ويبقنينينينينيى علنينينينينيى قنينينينينيادة القطاعنينينينينيات أن يكسنينينينينيروا الطنينينينينيرق وأن حينينينينينياولوا باسنينينينينيتمر 

 اإلدارة املركزية على مستوى القيادة العامة يف مستوى التخطي  واإلدارة الشاملة.

 مشكلة التنظيم والتعباة واختيار العناصر وشىنهم بالفكرة: -2
علنينينينينينينيى قضنينينينينينييته واملسنينينينينينيتعد للتضنينينينينينينيىية يف  دائمنينينينينينيا تبنينينينينينيدأ االنتفاضنينينينينينية الثورينينينينينينينية بكوكبنينينينينينية صنينينينينينيغرية منينينينينينين الشنينينينينينينيباب العنينينينينينيازم املنينينينينينيؤمن واملصنينينينينينيمم

ألي يللللللل  أح للللللليم  رلللللللور  ف للللللل   ج لللللللمت فط لبهللللللل  سنينينينينينينيبيلها، وسنينينينينينينيرعان منينينينينينينيا تلتنينينينينينيني  اجلمنينينينينينينياهري حنينينينينينينيول هنينينينينينينيذه الطليعنينينينينينينية الثورينينينينينينينية 
.. ويتمنينينينينينينيدد التنظنينينينينينينييم   فط فحهللللللل   أح للللللليم اكلللللللم ن  ف للللللله  ككلللللللم   ف للللللل  يرة لركجللللللل د   رلللللللي ف للللللل وه ال ضلللللللحجة  اإلدار 

 ذا التوسع.ويتوسع حامال معه كل سلبيات وإجيابيات ه



  

ومهمنينينينينينيا كنينينينينينيان التنظنينينينينينييم الطليعنينينينينينيي قنينينينينينيادرا وكبنينينينينينيريا وكثنينينينينينيري العنينينينينينيدد، فنينينينينينيأن حربنينينينينينيه تبقنينينينينينيى بالنيابنينينينينينية عنينينينينينين اجلمنينينينينينياهري النينينينينينيب جينينينينينيني  أن تكنينينينينينيون 
بالنسنينينينينيبة لنينينينينيه كمنينينينينيا قنينينينينيال أحنينينينينيد كبنينينينينيار منظنينينينينيري حنينينينينيروب العصنينينينينيابات )البىنينينينينير النينينينينيذي جينينينينيني  أن يسنينينينينيبح فينينينينينيه التنظنينينينينييم الطليعنينينينينيي كسنينينينينيمكة( 

ولقنينينينينينيد  ىنينينينينيني  كنينينينينينيل حنينينينينينيرب ثورينينينينينينية أحسنينينينينينين  تعبانينينينينينية .. عنينينينينينيام النينينينينينيذي يسنينينينينينيتخفي فينينينينينينيهفهنينينينينينيو مصنينينينينينيدر معلوماتنينينينينينيه ومتويننينينينينينيه وأفنينينينينينيراده واجلنينينينينينيو ال
 اجلماهري لصاحلها كاجلزائر والصني وفيتنام.

وفشنينينينينيل  كنينينينينيل حنينينينينيرب ثورينينينينينية أخفقنينينينيني  يف ذلنينينينيني  وُعزلنينينينيني  عنينينينينين مجاهريهنينينينينيا لسنينينينينيب  منينينينينين األسنينينينينيباب كىنينينينينيرب العصنينينينينيابات النينينينينيب قامنينينينيني  
نظنينينينينييم والتعبانينينينينية واختينينينينينيار األفنينينينينيراد منينينينينين اجلمنينينينينياهري لضنينينينينيمها ...وننينينينينيتكلم  يف هنينينينينيذه الفقنينينينينيرة عنينينينينين موضنينينينينيوع الت32يف ماليزينينينينينيا والفلبنينينينينيني واليوننينينينينيان

سنينينينينينة( مندفعنينينينية حننينينينينيو العمنينينينينيل ترينينينينيد املشنينينينينياركة، وينينينينينيربز هننينينينينيا  31-75للتنظنينينينييم، وغالبنينينينينيا منينينينينيا تكنينينينيون اجلمنينينينينيوع وال سنينينينينييما شنينينينيرحية الشنينينينينيباب  )
دخنينينينينيول عناصنينينينينير  دور القينينينينيادة الطليعينينينينينية للعمنينينينينيل يف تنظنينينينينييم هنينينينيذا األمنينينينينير والسنينينينينييطرة علينينينينينيه لإلفنينينينيادة مننينينينينيه والتقلينينينينينيل منينينينينين أخطنينينينياره النينينينينيب منهنينينينينيا

غنينينينينينينيري كفنينينينينينينيؤة علنينينينينينينيى كنينينينينينينيل املسنينينينينينينيتويات أو اخنينينينينينينيرتاق النظنينينينينينينيام املعنينينينينينينيادي للتنظنينينينينينينييم بعناصنينينينينينينير مندسنينينينينينينية، أو متنينينينينينينيدد التنظنينينينينينينييم متنينينينينينينيددا ال يسنينينينينينينيمح 
 اذ. بالسيطرة عليه فتعم الفوضى وتكثر ا سائر الب يكون التنظيم يف غىن عنها..

هلنينينينينيا اسنينينينينيتعداد الطليعنينينينينية لتسنينينينينيليح وتعبانينينينينية  وقنينينينينيد حصنينينينينيل أن أعلنينينينينين عنينينينينيدنان عقلنينينينينية يف بينينينينينيان صنينينينينيو  مسنينينينينيجل يف منطقنينينينينية حلنينينينيني  ومنينينينينيا حو 
كنينينينينيل منينينينينيؤمن منينينينينين أبننينينينينياء الشنينينينينيع ، بعينينينينينيد االنتصنينينينينيارات الرائعنينينينينية النينينينينيب أحرزهتنينينينينيا الطليعنينينينينية والتأيينينينينينيد اجلمنينينينينياهريي الكاسنينينينينيح. وقنينينينينيد حننينينينينيى كثنينينينينيري 
منينينينينين القنينينينينيواد املينينينينينيدانني للطليعنينينينينية )وهنينينينينيي التنظنينينينينييم الوحينينينينينيد النينينينينيذي عبنينينينينيأ اجلمنينينينينياهري خنينينينينيالل األحنينينينينيداث( هنينينينينيذا النينينينينينهج أيضنينينينينيا .. فأدخنينينينينيل يف 

م مانينينينينينيات الشنينينينينينيباب خنينينينينينيالل أشنينينينينينيهر قليلنينينينينينية، وكاننينينينينيني  النتيجنينينينينينية خسنينينينينينيارة فادحنينينينينينية. إذ أن التنظنينينينينينييم اسنينينينينينيتح اتسنينينينينينياعا ال ميكنينينينينينين مليزانينينينينينينية التنظنينينينينينيي
الطليعنينينينينينية أن تسنينينينينينييطر علينينينينينينيه علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى التسنينينينينينيليح واملعنينينينينينيدات وال ميكنينينينينينين هلنينينينينينيا أن تفينينينينينينيد مننينينينينينيه يف التخطنينينينينينيي  التعبنينينينينينيوي علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى 

ا مننينينينينينينيدفعا منينينينينينينين األغنينينينينينينيرار شنينينينينينينيكلوا صنينينينينينينييدا سنينينينينينينيهال ألجهنينينينينينينيزة األمنينينينينينينين التنينينينينينينيدري  واملشنينينينينينينياركة، ولقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان معظنينينينينينينيم النينينينينينينيداخلني شنينينينينينينيبابا ،لصنينينينينينيني
 واملخابرات.

ونظنينينينينيرا لطبيعنينينينينية التنظنينينينينييم اهلرمينينينينينية البننينينينينياء، فقنينينينينيد أتنينينينيني  محنينينينينيالت االعتقنينينينينيال وتسلسنينينينينيل االعرتافنينينينينيات علنينينينينيى معظنينينينينيم تلنينينينيني  الكنينينينينيوادر الشنينينينينيابة 
الوضنينينينينيع بتسنينينينينيلل عنينينينينيدد النينينينينيب ذهبنينينينيني  هنينينينينيدرا طعمنينينينينية لالعتقنينينينينيال واإلعنينينينينيدام ومل يشنينينينينيارك منهنينينينينيا يف األحنينينينينيداث إال القلينينينينينيل.. كمنينينينينيا مسنينينينينيح هنينينينينيذا 

وقنينينينيد اكتشنينينيني  جلهنينينينيم يف النينينينيداخل وأعنينينينيدموا نظنينينينيرا للبنينينينينية اإلسنينينينيالمية النينينينيب يوفرهنينينينيا  -رغنينينينيم أننينينينيه كنينينينيان صنينينينيغريا-قلينينينينيل منينينينين عمنينينينيالء للنظنينينينيام 
التنظنينينينينينينينينييم اجملاهنينينينينينينينينيد، واسنينينينينينينينينيتطاع بعضنينينينينينينينينيهم أن ير نينينينينينينينينيل ليخنينينينينينينينينيرتق صنينينينينينينينينيفوم اجملاهنينينينينينينينينيدين املنينينينينينينينينيرابطني وراء احلنينينينينينينينينيدود حينينينينينينينينينيث تسنينينينينينينينينيهل عملينينينينينينينينينية 

 االخرتاق.
لتنظنينينينينييم جتربنينينينية فاشنينينينينيلة، ومل يكنينينينينين هلنينينينيا منينينينينين فائنينينينينيدة سنينينينيوى أن بعنينينينينيخ أولانينينينيني  امللتىقنينينينيني اسنينينينينيتطاع التنينينينينيدرب لقنينينينيد كاننينينينيني  جتربنينينينية انفتنينينينينياح ا

منينينينين خنينينينيالل املشنينينينياركة يف املعركنينينينية مباشنينينينيرة، وبنينينينيرزت منينينينينهم كنينينينيوادر رائعنينينينية علنينينينيى قلتهنينينينيا كمنينينينيا أمنينينينين هنينينينيذا العنينينينيدد الكبنينينينيري جهنينينينياز اسنينينينيتخبارات 
  هذا املستوى يف عدة نقال:جيد للمجاهدين قبل وقوع احملنة. وميكن اإلفادة ألا مضى من جتربتنا يف

  أننينينينينينيه جينينينينينيني  عنينينينينينيدم تنظنينينينينينييم أي عنصنينينينينينير غنينينينينينيري مؤهنينينينينينيل علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد الفكنينينينينينير واالنضنينينينينينيبال والسنينينينينينيلوك اإلسنينينينينينيالمي، وعلنينينينينينيى صنينينينينينيعيد
 الكفاءة الذهنية والنفسية والبدنية، ويستىسن اختيار العناصر من أوسال احلركات اإلسالمية.
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 م يف مرحلنينينينينينية معيننينينينينينية، إال أن يكنينينينينينيون املسنينينينينينيتهدم يف جينينينينينيني  أن يقتصنينينينينينير التنظنينينينينينييم عنينينينينينيدديا علنينينينينينيى القنينينينينينيدر النينينينينينيذي حيتاجنينينينينينيه التنظنينينينينينيي
التنظنينينينينينييم صنينينينينينييدا مثيننينينينينينيا كنينينينينينيأن يكنينينينينينيون )كنينينينينينيادرا( مفينينينينينينيدا يف بنينينينينينيال منينينينينينيا : ضنينينينينينياب  أمنينينينينينين، أو جنينينينينينييش، أو عنصنينينينينينير فاعنينينينينينيل يف النظنينينينينينيام، أو 

 صىافة إعالم، تدري )كادر( علمي...-صاح  قيمة يف بال ما يفيد أكثر من كونه عنصرا عاديا 
 و يف احلنينينينينيد األدىن ألكننينينينينيا ومعنينينينينيدا علنينينينينيى مسنينينينينيتوى الرتبينينينينينية والشنينينينينيىن بنينينينينيالفكرة وبالتنينينينينيدري  جينينينينيني  أن يكنينينينينيون برننينينينينيامج تنينينينينيدريبهم ولنينينينيني

 التعبوي.
 . جي  ألارسة أعلى درجات احليطة والتقصي للعنصر املرشح للتنظيم، وإخضاعه لفرتة رقابة وجتري 
 .يف  حال الضرورة وعدم توافر الشرول ميكن إبقااه يف دائرة األنصار واإلفادة منه 
  ام دائمنينينينيا بالقاعنينينينينيدة القائلنينينينية لالننينينينيوع قبنينينينينيل الكنينينينيمل وميكنينينينين لبضنينينينينيعة عشنينينينيرة باهنينينينيد معبانينينينينيا ومنظمنينينينيا ومنينينينيدربا أن يغطنينينينينيوا جينينينيني  االلتنينينينيز

قطنينينينينياع مديننينينينينية كبنينينينينيرية عمنينينينينيال، ويشنينينينينيغلوا النظنينينينينيام وكنينينينينيأهنم ألنينينينينيوم املقنينينينينياتلني وينشنينينينينيروا يف وسنينينينينيطه الرعنينينينيني  ويرفعنينينينينيوا معنوينينينينينيات اجلمنينينينينياهري 
واملعرضنينينينينينية للخطنينينينينينير والنينينينينينيب تتطلنينينينينيني  التكنينينينينينيالي  املختلفنينينينينينية. وإن  إىل عننينينينينينيان السنينينينينينيماء، يف حنينينينينينيني ال تفينينينينينينيد مانينينينينينيات )الكنينينينينينيوادر( املنظمنينينينينينية
 مهمة التنظيم من أدق وأخطر أعمال القيادة الطليعية للثورة اجلهادية.

 مشكلة التمويل-3
منينينينينيا كمشنينينينينيكلة املشنينينينينياكل  ولقنينينينينيد أسنينينينينيفرت يف فنينينينينيرتة منينينينينين الفنينينينينيرتات   -ومازالنينينينيني -لقنينينينينيد كاننينينينيني  هنينينينينيذه املشنينينينينيكلة خنينينينينيالل التجربنينينينينية السنينينينينيورية 

ارخيينينينينينينية عنينينينينينين خننينينينينينيق الطليعنينينينينينية واملسنينينينينينيا ة يف تصنينينينينينيفيتها يف مرحلنينينينينينية منينينينينينين املراحنينينينينينيل، كمنينينينينينيا أسنينينينينينيفرت عنينينينينينين ارتبنينينينينينيال بيننينينينينينيا ذلنينينينينيني  يف اللمىنينينينينينية الت
القينينينينينينينينيادة امليدانينينينينينينينينية باسنينينينينينينينينيتمرار وارتبنينينينينينينينيال قرارهنينينينينينينينينيا بنينينينينينينينياملمولني وراء احلنينينينينينينينينيدود منينينينينينينينين املتىكمنينينينينينينينينيني املسنينينينينينينينيلمني واألنظمنينينينينينينينينية اجملنينينينينينينينياورة. وتعلمننينينينينينينينينيا 

وقنينينينينينينينيد تصنينينينينينينينيل يف بعنينينينينينينينيخ املراحنينينينينينينينيل إىل املالينينينينينينينينيني التجنينينينينينينينيارب أن حركنينينينينينينينية جهادينينينينينينينينية ثورينينينينينينينينية تنينينينينينينينينهج حنينينينينينينينيرب العصنينينينينينينينيابات سنينينينينينينينيتكون مكلفنينينينينينينينية 
ة متنوعنينينينينينية، منينينينينينين التسنينينينينينيليح واملعنينينينينينيدات والنينينينينينيذخائر ونفقنينينينينينيات املعنينينينينينيارك وإعالنينينينينينية اجملاهنينينينينينيدين وتنينينينينينيأمني املنينينينينينيأوى عنينينينينينييومينينينينينينيا...وهي تكنينينينينينيالي  متفر 

 هلم ومساندة األسر املنكوبة من عوائل املعتقلني وتأمني الوثائق...اذ.
كنينينينينيرمي وحنينينينينيديث رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم علنينينينينيى النينينينينيرب  بنينينينينيني اجلهنينينينينياد ومنينينينينين هننينينينينيا كنينينينينيان أن فهمننينينينينيا عملينينينينينيا مل ركنينينينينيز القنينينينينيرآن ال

 بالنفس واملال باستمرار بآيات وأحاديث كثرية.
ولقنينينينينيد  .إن للمنينينينينيال دورا فعنينينينينياال يف هنينينينينيذه احلنينينينينيرب وال ميكنينينينينين الشنينينينينيروع هبنينينينينيا وال التخطنينينينينيي  هلنينينينينيا دون وضنينينينينيع حنينينينينيل ننينينينينياجح هلنينينينينيذه املعضنينينينينيلة

  حنينينينينينينيروب عصنينينينينينينيابات ناجىنينينينينينينية، أننينينينينينينيه حنينينينينينيني  متلنينينينينينيني  قينينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينينيدين علمتننينينينينينينيا  جتربتننينينينينينينيا وجتنينينينينينينيارب األمنينينينينينينيم يف كنينينينينينينيل مكنينينينينينينيان حينينينينينينينيث قامنينينينينينيني
مصنينينينينيريها وقرارهنينينينينيا وقنينينينينيدرهتا علنينينينينيى االسنينينينينيتمرار فإننينينينينيه جينينينينيني  أن متنينينينينيول نفسنينينينينيها بنفسنينينينينيها منينينينينين خنينينينينيالل أنصنينينينينيارها احلقيقينينينينينيني النينينينينيذين يتربعنينينينينيون 

ول جينينينينينيني  أن بنينينينينينيدون شنينينينينينيرل وبنينينينينينيدافع التأيينينينينينينيد، السنينينينينينييما اجلمنينينينينينياهري املؤمننينينينينينية امللتفنينينينينينية حنينينينينينيول اجملاهنينينينينينيدين، ولكنينينينينينين سنينينينينينيند احلركنينينينينينية التمنينينينينينيويلي األ
يكنينينينينينيون منينينينينينين ميزانينينينينينينية العنينينينينينيدو ومالنينينينينينيه وسنينينينينينيالحه وعنينينينينينيرب العمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي املسنينينينينينيلح، وبنينينينينينيدون ذلنينينينينيني  سنينينينينينييبقى قنينينينينينيرار قينينينينينينيادة احلركنينينينينينية مرتبطنينينينينينيا 

 ومهددا كل حلظة مبصادر دعمها الب غالبا ما تكون غري ،لصة وذات غر .

 مشكلة تأمني السالح والذخرية:-4
فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد منينينينينينين حكومنينينينينينيات الطغينينينينينينيان يف ،تلنينينينينيني  بقنينينينينينياع النينينينينينيوطن اإلسنينينينينينيالمي  لقنينينينينينيد أدرك أعنينينينينينيداء اإلسنينينينينينيالم منينينينينينين املسنينينينينينيتعمرين وننينينينينينيواهبم

منينينينينيا للسنينينينينيالح وانتشنينينينينياره بنينينينينيني أينينينينينيدي املنينينينينيواطنني منينينينينين خطنينينينينير علنينينينينيى كياننينينينينياهتم وقينينينينينيام حكومنينينينينياهتم، فقنينينينينياموا بننينينينينيزع سنينينينينيالح هنينينينينيذه اجلمنينينينينياهري ، 



  

الكنينينينينينيه علنينينينينينيى ولقنينينينينينيد أصنينينينينينيبح سنينينينينينيائغا بنينينينينينيل وطبيعينينينينينينيا أن تكنينينينينينيون اجلمنينينينينينياهري العريضنينينينينينية كلهنينينينينينيا منزوعنينينينينينية السنينينينينينيالح، النينينينينينيذي يقتصنينينينينينير وجنينينينينينيوده وامت
 النظام الطاغو  وأعوانه وأذياله و ول  اجلماهري إىل خرام مساملة.

إن هنينينينينينينيذا الواقنينينينينينينيع يفنينينينينينينير  مشنينينينينينينيكلة ذات بعنينينينينينينيد جنينينينينينينيوهري علنينينينينينينيى هنينينينينينينيذه اجلمنينينينينينينياهري وتطلعاهتنينينينينينينيا ملكنينينينينينينيافح الطغينينينينينينينيان و،اطبتنينينينينينينيه  بلهجنينينينينينينية 
 يفهمها.

 كجف  حص   ري ال الح ...؟
بنينينينينينينيدايات احلنينينينينينينيروب الثورينينينينينينية دائمنينينينينينينيا تكنينينينينينينيون االحتياجنينينينينينينيات حمنينينينينينينيدودة يف لقنينينينينينيد علمتننينينينينينينيا جتربتننينينينينينينيا ومطالعاتننينينينينينينيا يف جتنينينينينينيارب األمنينينينينينينيم أننينينينينينينيه يف 

 -وهنينينينينيي سنينينينينيالح العصنينينينينيابات عمومنينينينينينيا-الكنينينينينيم والنوعينينينينينية، وميكنينينينينين تغطيتهنينينينينيا باسنينينينينيتمرار عنينينينينين طرينينينينينيق شنينينينينيراء األسنينينينينيلىة ا فيفنينينينينية واملتوسنينينينينيطة 
 من جتار األسلىة واملنتشرين بصورة شبه مؤكدة يف كل مكان..

تطور ستصنينينينينيل يف ينينينينينيوم منينينينينين األينينينينينيام إىل حجنينينينينيم يسنينينينينيتىيل فينينينينينيه تسنينينينينيليىها عنينينينينيرب ولكننينينينينيه جينينينينيني  االنتبنينينينينياه إىل أن هنينينينينيذه احلنينينينينيرب النينينينينيب سنينينينينيت
هنينينينينينينيذه ا طنينينينينينينيول الضنينينينينينينيعيفة إال إذا تنينينينينينينيوفرت أمنينينينينينينيوال طائلنينينينينينينية أو سنينينينينينينيند منينينينينينينين نظنينينينينينينيام بنينينينينينينياور معنينينينينينينياد للنظنينينينينينينيام املسنينينينينينينيتهدم، والنينينينينينينيذي كثنينينينينينينيريا منينينينينينينيا 

العنينينينينيراق.  يعنينينينينير  تقنينينينينيدمي املنينينينينيال والسنينينينينيالح دون قينينينينينيد أو شنينينينينيرل ليتسنينينينينيلل إىل القضنينينينينيية كنينينينينيي يوجههنينينينينيا يف صنينينينينياحله كمنينينينينيا حصنينينينينيل بينننينينينينيا وبنينينينينيني
 وال جي  الركون ملثل هذه املصادر ال يف مال وال يف سالح.

إن املصنينينينينينينينيدر اهلنينينينينينينينيام واالسنينينينينينينينيرتاتيجي للسنينينينينينينينيالح وللمنينينينينينينينيال هنينينينينينينينيو ،نينينينينينينينيزون العنينينينينينينينيدو النينينينينينينينيذي يضنينينينينينينينيطر للنينينينينينينينيزج بعناصنينينينينينينينيره وسنينينينينينينينيالحه ملواجهتننينينينينينينينيا 
ر السنينينينينينينينيالح باسنينينينينينينينيتمرار، ومنينينينينينينينيا تلبنينينينينينينينيث هنينينينينينينينيذه األعتنينينينينينينينيدة واألسنينينينينينينينيلىة الكثنينينينينينينينيرية النينينينينينينينيب يتكنينينينينينينينيرم بنقلهنينينينينينينينيا إىل سنينينينينينينينياحة املعركنينينينينينينينية أن تنينينينينينينينيوفر مصنينينينينينينينيد

 األساسي للمجاهدين إن هم أحسنوا التخطي  والعمل بإذن اهلل.
لقنينينينينيد تعلمننينينينينيا منينينينينين جتربتننينينينينيا أن املرحلنينينينينية الذهبينينينينينية منينينينينين اجلهنينينينينياد يف سنينينينينيوريا والنينينينينيب امتنينينينينيدت قرابنينينينينية ثالثنينينينينية أعنينينينينيوام سنينينينينيرا بنطنينينينينياق ضنينينينينييق وحننينينينينيو 

املسنينينينينيلمني وكنينينينينيان منينينينينيورده يف  عنينينينينيامني علننينينينينيا وعلنينينينينيى نطنينينينينياق موسنينينينينيع، تعلمننينينينينيا أن السنينينينينيالح النينينينينيذي اسنينينينينيتخدم كنينينينينيان ُيشنينينينينيرتى بنينينينينيأموال تربعنينينينينيات 
فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد مثننينينينينينيه باهظنينينينينينيا، وأننينينينينينيه أمكنينينينينينين فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد ننينينينينينيزع السنينينينينينيالح منينينينينينين العنينينينينينيدو  غنينينينينينيداكثنينينينينينيري منينينينينينين األحينينينينينينيان منينينينينينين جتنينينينينينيار السنينينينينينيالح النينينينينينيذي 

واسنينينينينينيتخدامه يف حننينينينينينيره.. ولقنينينينينينيد حقنينينينينينيق السنينينينينينيالح غرضنينينينينينيه يف حنينينينينينيني مل تسنينينينينينيفر آالم األسنينينينينينيلىة واملنينينينينينيدافع وأطننينينينينينيان النينينينينينيذخائر النينينينينينيب قنينينينينينيدمها 
اجملاهنينينينينينينيدين وقطعهنينينينينينينيم وتنينينينينينينيركهم ملصنينينينينينينيريهم يف محنينينينينينينياة. ومل تسنينينينينينينيفر ،نينينينينينينيازن املنينينينينينينيرابطني وراء احلنينينينينينينيدود العنينينينينينينيراق منينينينينينينين بعنينينينينينينيد إال عنينينينينينينين النينينينينينينيتىكم ب

 وامللياة باألسلىة إال عن دفع القضية يف املتاهة الب رأينا.
منينينينينينير أن السنينينينينينيالح أداة احملنينينينينينيارب وعلنينينينينينيى القينينينينينينيادة املتصنينينينينينيدية للتخطنينينينينينيي  الشنينينينينينيامل أن تأخنينينينينينيذ هنينينينينينيذا األمنينينينينينير بعنينينينينينيني االعتبنينينينينينيار وخالصنينينينينينية األ
 صورا يناس  الظرم والبلد، تصوراً سابقاً ملباشرة العمل.وتضع له حال وت

 خارج(:-خارج( )خارج -داخل( )داخل-مشكلة االتصاالت )داخل -5
تعتنينينينينينيرب ،ططنينينينينينيات االتصنينينينينينياالت اآلن عصنينينينينيني  اجلينينينينينينيوش احلديثنينينينينينية يف كنينينينينينيل مكنينينينينينيان يف العنينينينينينيامل، وال ضنينينينينينيرج حنينينينينينيروب العصنينينينينينيابات الثورينينينينينينية 

وإن كنينينينينينينيان أقنينينينينينيل بكثنينينينينينينيري منينينينينينين اجلينينينينينينينيوش النظامينينينينينينينية نظنينينينينينيرا لطبيعنينينينينينينية حنينينينينينينيرب  عنينينينينينين هنينينينينينينيذه القاعنينينينينينيدة، إذ تشنينينينينينينيكل االتصنينينينينينينياالت عنينينينينينيامال حيوينينينينينينينيا
العصنينينينينينيابات. كمنينينينينينيا تشنينينينينينيكل هنينينينينينيذه االتصنينينينينينياالت مقنينينينينينيتال خطنينينينينينيريا ونقطنينينينينينية ضنينينينينينيع  للعصنينينينينينيابات املقاتلنينينينينينية، كثنينينينينينيريا منينينينينينيا تسنينينينينينيتهدم منينينينينينين قبنينينينينينيل 

لفنينينينينينية عنينينينينينين ويف جتربتننينينينينينيا السنينينينينينيابقة يف النينينينينينيداخل )سنينينينينينيوريا( كاننينينينينيني  االتصنينينينينينياالت تنينينينينينيتم بنينينينينينيني القينينينينينينيادات الالمركزينينينينينينية يف املننينينينينينياطق املخت العنينينينينينيدو..
طرينينينينيق مراسنينينينيل يسنينينينيلم الرسنينينينيائل ويسنينينينيتلم ردودهنينينينيا بالينينينينيد، كنينينينيذل  كاننينينيني  معظنينينينيم االتصنينينينياالت بنينينينيني القينينينينيادة امليدانينينينينية لكنينينينيل موقنينينينيع وقنينينينيادة 
أجنىتنينينينينينينيه وبنينينينينينينيني هنينينينينينينيؤالء وراسنينينينينينينياء بموعنينينينينينينياهتم عنينينينينينينين طرينينينينينينينيق مراسنينينينينينينيل أيضنينينينينينينيا أو عنينينينينينينين طرينينينينينينينيق املواعينينينينينينينيد الشخصنينينينينينينيية حينينينينينينينيث ينينينينينينينيتم اللقنينينينينينينياء 



  

ة الالسنينينينينينيلكية  تقريبنينينينينينيا إال يف مرحلنينينينينينينية متنينينينينينيأخرة وكنينينينينينيان هنينينينينينيذا عنينينينينينيامال منينينينينينينين شخصنينينينينينييا لبىنينينينينينيث املهنينينينينينيم منينينينينينين األمنينينينينينينير . ومل تسنينينينينينيتخدم األجهنينينينينينيز 
 عوامل ضل  تل  العصابات اجملاهدة.

منينينينينين التنسنينينينينييق بنينينينينيني النينينينينيداخل وا نينينينينيارج اعتمنينينينينيد علنينينينينيى املراسنينينينينيل الشخصنينينينينيي والرسنينينينينيالة احملمولنينينينينية ، ويف  يءويف املرحلنينينينينية النينينينينيب   فيهنينينينينيا شنينينينيني
 عخ األوامر املشفرة.مرحلة متأخرة استخدم اإلخوان البث من إذاعتهم عرب بعداد لب

 !أمنينينينينيا يف ا نينينينينيارج بنينينينينيني قينينينينينيادة  اإلخنينينينينيوان وقياداهتنينينينينيا املوقعينينينينينية يف البلنينينينينيدان املتعنينينينينيددة، فغالبنينينينينيا منينينينينيا كاننينينينيني  االتصنينينينينياالت تنينينينينيتم عنينينينينيرب املهاتفنينينينينية 
 وقليال ما استخدم املراسل الشخصي ألغرا  كهذه. !حيث تشرح األمور بكل صراحة ووضوح

 :واملستفاد من هذه التجربة السالفة عدة نقال
 إن اسنينينينينينينيتخدام املراسنينينينينينينيل الشخصنينينينينينينيي النينينينينينينيذي غالبنينينينينينينيا منينينينينينينيا حيمنينينينينينينيل رسنينينينينينينيائل صنينينينينينينيرحية غنينينينينينينيري مشنينينينينينينيفرة سنينينينينينينيواء يف اتصنينينينينينينياالت )داخنينينينينينينيل-

خنينينينيارج( شنينينينينيكل دائمنينينينينيا عامنينينينيل خطنينينينينيورة، إذ كنينينينينيان دائمنينينينيا هنينينينينيدفا لكمنينينينيائن النظنينينينينيام النينينينينيب كاننينينيني   صنينينينينيل يف تلنينينينيني  -داخنينينينيل( أو )داخنينينينينيل
 مر.الرسائل على صيد مثني حيث تفيد منها قبل أن يتمكن املعنيون من تاليف األ

 منينينينينينينينينيني  املعنينينينينينينينينينيادي املفتنينينينينينينينينينياح األول لعملينينينينينينينينينينيات الكمنينينينينينينينينينيائن ألإن نظنينينينينينينينينينيام املواعينينينينينينينينينينيد الشخصنينينينينينينينينينيية داخنينينينينينينينينينيل املنينينينينينينينينينيدن أعطنينينينينينينينينينيى النظنينينينينينينينينينيام ا
واالعتقنينينينينياالت، وكنينينينينيان أحنينينينينيد األسنينينينينيالي  النينينينينيب اسنينينينينيتهلك  يف حنينينينينيرب املنينينينينيدن النينينينينيب مارسنينينينينيتها الطليعنينينينينية وأصنينينينينيبح شنينينينينيكال خطنينينينينيرا ينبغنينينينينيي 

 استبداله أو تضييق استعماله.
 ية كمنينينينينينينينيا ينبغنينينينينينينينيي والسنينينينينينينينييما يف املرحلنينينينينينينينية احلرجنينينينينينينينية عرقنينينينينينينينيل العمنينينينينينينينيل وطبعنينينينينينينينيه بنينينينينينينينيالتخل  إن عنينينينينينينينيدم اسنينينينينينينينيتخدام األجهنينينينينينينينيزة الالسنينينينينينينينيلك

السنينينينييما العملينينينينيات العسنينينينيكرية النينينينيب كاننينينيني  تنينينينيتم دون أن يكنينينينيون مثنينينينية  كنينينينيم وصنينينينيلة قوينينينينية بنينينينيني القينينينينيادة وقينينينينيادة العملينينينينية وبنينينينيني هنينينينيذه 
عصنينينينينينينيابات  كمنينينينينينينيائن صنينينينينينينيغرية( ومل  صنينينينينينينيل عملينينينينينينينيات-واملقنينينينينينينياتلني، وقنينينينينينينيد كاننينينينينينيني  معظنينينينينينينيم العملينينينينينينينيات عملينينينينينينينيات صنينينينينينينيغرية )اغتينينينينينينينياالت

 موسعة تفر  استخدام الالسلكي الذي مل يكن متوفرا ال كجهاز وال كفنيني يتقنون استخدامه.
وقنينينينينينيد اسنينينينينينيتطاع  فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد قينينينينينينيادة محنينينينينينياة امليدانينينينينينينية إدخنينينينينينيال هنينينينينينيذا السنينينينينينيالح للمعركنينينينينينية واإلفنينينينينينيادة مننينينينينينيه السنينينينينينييما أثننينينينينينياء معنينينينينينيارك محنينينينينينياة، 

 وأفاد التصن  على بث السلطة كثريا من إحكام التصدي ملخططاهتا.
إن االتصنينينينينينياالت عنينينينينينيرب اهلواتنينينينينيني  خطنينينينينينيرية جنينينينينينيدا، وغنينينينينينيري مفضنينينينينينيلة يف النينينينينينيداخل إال ضنينينينينينيمن األفنينينينينينيراد غنينينينينينيري املكشنينينينينينيوفني وبشنينينينينينيكل قصنينينينينينيري 
ورمنينينينينينينيزي، أمنينينينينينينيا يف ا نينينينينينينيارج فكاننينينينينينيني  املهاتفنينينينينينينيات مصنينينينينينينيدر املعلومنينينينينينينيات اهلنينينينينينينيام النينينينينينينيذي زود األنظمنينينينينينينية املضنينينينينينينييفة وأجهنينينينينينينيزة املخنينينينينينينيابرات حينينينينينينينيث 

وضنينينينينينيربا منينينينينينين ! ، وكنينينينينينيان هنينينينينينيذا إ نينينينينينياال يبعنينينينينينيث علنينينينينينيى التعجنينينينينيني يقنينينينينينييم اإلخنينينينينينيوة بكنينينينينينيل منينينينينينيا احتاجتنينينينينينيه منينينينينينين معلومنينينينينينيات عنينينينينينين حركنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان
 االنتىار األم ..

وخالصنينينينينينينية القنينينينينينينيول أن قضنينينينينينينيية االتصنينينينينينينياالت علنينينينينينينيى كنينينينينينينيل املسنينينينينينينيتويات بنينينينينينينيني القينينينينينينينيادة املركزينينينينينينينية والقنينينينينينينيادة املينينينينينينينيدانيني وبنينينينينينينيني هنينينينينينينيؤالء ومنينينينينينينين 
طنينينينينينينيور أجهنينينينينينينينيزة وجينينينينينينينيني  القنينينينينينينيول أن ت يتنينينينينينينيبعهم منينينينينينينين الفعالينينينينينينينينيات امليدانينينينينينينينية، أمنينينينينينينير حينينينينينينينينيوي يتطلنينينينينينيني  البىنينينينينينينيث والدراسنينينينينينينينية وإجينينينينينينينياد احللنينينينينينينيول،

اإلرسنينينينيال وتوفرهنينينينينيا وإمكانينينينينينية شنينينينينيرائها يعتنينينينينيرب أمنينينينينيرا بنينينينينيال  األ ينينينينينية للعصنينينينينيابات وجينينينينيني  اإلفنينينينينيادة مننينينينينيه علنينينينينيى صنينينينينيعيد تنينينينينيوفري األجهنينينينينيزة والفنينينينينينيني 
النينينينينيذين يتقننينينينينيون اسنينينينينيتخدامها، وهنينينينينيي سنينينينينيالح ذو حنينينينينيدين تسنينينينينيتطيع بنينينينينيه القينينينينينيادة إدارة أعماهلنينينينينيا بنينينينينيتىكم مباشنينينينينير كمنينينينينيا تسنينينينينيتطيع التصنينينينينين  

 عص  حركته، حيث يوفر هذا واحدا من أهم مصادر املعلومات عن العدو.على العدو الذي تشكل اتصاالته 



  

 مشكلة تأمني القواعد واملخازن وتسليىها وإعدادها: -1
تعتنينينينينينيرب سنينينينينينيوريا بلنينينينينينيدا سنينينينينينيياا جغرافينينينينينينيا إلدارة حنينينينينينيرب عصنينينينينينيابات طويلنينينينينينية املنينينينينينيدى، نظنينينينينينيرا لطبيعتهنينينينينينيا الصنينينينينينيىراوية املنبسنينينينينينيطة أو السنينينينينينيهلية 

ا خبطنينينينينينينينينيول املواصنينينينينينينينينيالت الكثيفنينينينينينينينينية واألهننينينينينينينينينيار والغابنينينينينينينينينيات، وصنينينينينينينينينيغر مسنينينينينينينينينياحتها نسنينينينينينينينينيبيا، ا الينينينينينينينينينية منينينينينينينينينين التعقينينينينينينينينينيد يف التضنينينينينينينينينياريس، وفقرهنينينينينينينينيني
وباسنينينينينيتثناء جنينينينينيزء صنينينينينيغري يف الشنينينينينيمال الغنينينينينيريب منينينينينين سنينينينينيوريا واملنطقنينينينينية احمليطنينينينينية بدمشنينينينينيق، أمنينينينينيا املننينينينينياطق النينينينينيب ميكنينينينينين اإلفنينينينينيادة منهنينينينينيا يف حنينينينينيرب 

معادينينينينينينية ال ميكنينينينينينين الركنينينينينينيون ألسنينينينينيني  أرا  لي جبنينينينينينيال النصنينينينينينيرييني املمتنينينينينينيدة علنينينينينينيى طنينينينينينيول السنينينينينينياحل الغنينينينينينيريب لسنينينينينينيوريا وهنينينينينينيي هنينينينينينيصنينينينينينيابات فعال
 إليها كملجأ.

كنينينينينينيل هنينينينينينيذا دفنينينينينينيع اجملاهنينينينينينيدين إىل تبنينينينينيني  حنينينينينينيرب عصنينينينينينيابات املنينينينينينيدن وكاننينينينينيني  القواعنينينينينينيد مبثوثنينينينينينية بنينينينينينيني البينينينينينينيوت يف األحينينينينينينياء حينينينينينينيث طنينينينينينيور 
اجملاهنينينينينينيدون فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد أسنينينينينينيلوب إنشنينينينينينياء ،نينينينينينياباهم و،نينينينينينيازن أسنينينينينينيلىتهم،  نينينينينيني  غطنينينينينينياء العائلنينينينينينية النينينينينينيب تقنينينينينينييم يف البينينينينينيني  بشنينينينينينيكل طبيعنينينينينينيي، 

اهنينينينينينيدين يف األحينينينينينينياء بأسنينينينينينيلىتهم، أمنينينينينينيا العناصنينينينينينير غنينينينينينيري املكشنينينينينينيوفة فكاننينينينينيني  متنينينينينينيارس العمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي منينينينينينين واختفنينينينينينيى بنينينينينينيذل  مانينينينينينيات اجمل
( 7897-7818خنينينينينينينيالل متابعنينينينينينينية حياهتنينينينينينينيا اليومينينينينينينينية العادينينينينينينينية، ولقنينينينينينينيد أثبنينينينينينيني  هنينينينينينينيذا األسنينينينينينينيلوب  احنينينينينينينيه لفنينينينينينينيرتة عنينينينينينينيام ونصنينينينينينيني  تقريبنينينينينينينيا )

لتكتينينينينيني  املسنينينينينيتخدم واسنينينينينيتطاع  ولكننينينينينيه منينينينينيا لبنينينينينيث أن اسنينينينينيتهل  بسنينينينينيب  االعتقنينينينينياالت وفهمنينينينيني  أجهنينينينينيزة األمنينينينينين مبوجبهنينينينينيا طبيعنينينينينية هنينينينينيذا ا
 معاجلته.

وال شنينينينينينيني  أن أوىل القضنينينينينينينيايا واملعطينينينينينينينيات املطروحنينينينينينينية علنينينينينينينيى البىنينينينينينينيث أمنينينينينينينيام قينينينينينينينيادة تتصنينينينينينينيدى حلنينينينينينينيرب العصنينينينينينينيابات هنينينينينينينيو حبنينينينينينينيث مكنينينينينينينيان 
إقامتهنينينينينينيا و ركاهتنينينينينينيا و،نينينينينينيازن أسنينينينينينيلىتها وغطنينينينينينياء ذلنينينينينيني ، ومنينينينينينيا ميكنينينينينينين أن تنينينينينينيوفره طبيعنينينينينينية البلنينينينينينيد اجلغرافينينينينينينية أو السنينينينينينيكانية. ويف حنينينينينينيني تقنينينينينينيدم 

اد اجلعنينينينينينيرايف الكبنينينينينينيري واملنينينينينينيدن الصنينينينينينيناعية دينينينينينينيث اجلبنينينينينينيال والغابنينينينينينيات واألحنينينينينينيراش واألهننينينينينينيار والبىنينينينينينيريات وحينينينينينينيث االمتنينينينينينيالطبيعنينينينينينية والسنينينينينينييما ح
املرتامينينينينينينية األطنينينينينينيرام وطبيعنينينينينينية عمراهننينينينينينيا.. عوامنينينينينينيل مسنينينينينينياعدة للعصنينينينينينيابات علنينينينينينيى االنتشنينينينينينيار واحلركنينينينينينية والتخفنينينينينينيي، ال تقنينينينينينيدم مننينينينينينياطق أخنينينينينينيرى 

ريا منينينينينيثال، وجينينينينيني  القنينينينينيول أن هنينينينينيذه العصنينينينينيابات لنينينينينين تعنينينينينيدم هنينينينينيذا السنينينينينيند، وجتنينينينينيد العصنينينينينيابات نفسنينينينينيها حماطنينينينينية بظنينينينينيروم صنينينينينيعبة كمنينينينينيا يف سنينينينينيو 
إن هنينينينينينينيي أمعننينينينينينيني  التفكنينينينينينينيري أسنينينينينينينيلوبا يالئمهنينينينينينينيا ويناسنينينينينينينيبها مهمنينينينينينينيا بلنينينينينينيني  الظنينينينينينينيرم منينينينينينينين الصنينينينينينينيعوبة، ولكننينينينينينينيه أمنينينينينينينير جنينينينينينينيدير بالبىنينينينينينينيث وبننينينينينينينياء 
االسنينينينينيرتاتيجية حسنينينينيني  معطياتنينينينينيه، وتفينينينينينيد دراسنينينينينية جتنينينينينيارب األمنينينينينيم والشنينينينينيعوب وقنينينينينيراءة تنينينينينيواريا احلنينينينينيروب الثورينينينينينية وأعمنينينينينيال العصنينينينينيابات إىل 

 ري يف توسيع األفق وإعطاء الدروس اجملربة سابقا.حد كب
 أمر آخر يتعلق مبوضوع القواعد واملخازن وهي جتهيزها تعبويا لتصبح صاحلة ألن تكون قاعدة أو ،زن.

ففنينينينينينيي حنينينينينينيني يفنينينينينينيرت  يف القاعنينينينينينيدة أن تكنينينينينينيون أميننينينينينينية حسنينينينينينينة التمنينينينينينيوين حصنينينينينينيينة يسنينينينينينيهل النينينينينينيدفاع عنهنينينينينينيا ويسنينينينينينيهل االنسنينينينينينيىاب منهنينينينينينيا، 
بموعنينينينينينية أو أكثنينينينينينير منينينينينينين املقنينينينينينياتلني، تتطلنينينينينيني  املخنينينينينينيازن إعنينينينينينيدادا تعبوينينينينينينيا حسنينينينينيني  منينينينينينيا خينينينينينينيزن فيهنينينينينينيا منينينينينينين سنينينينينينيالح، مرحينينينينينينية مناسنينينينينينيبة إلقامنينينينينينية 

ذخنينينينينينيائر، متفجنينينينينينيرات، وثنينينينينينيائق، معنينينينينينيدات ...وهنينينينينينيذا األمنينينينينينير علنينينينينينيم عسنينينينينينيكري مسنينينينينينيتقل ال غنينينينينينيىن للمعنينينينينينينيني بنينينينينينياألمر عنينينينينينين معرفتنينينينينينيه وإتقاننينينينينينيه. 
علنينينينينينيم األول للعصنينينينينينيابات يف هنينينينينينيذا وغنينينينينينيريه، ومهمنينينينينينيا كاننينينينينيني  الدراسنينينينينينية مفينينينينينينيدة يبقنينينينينينيى فهنينينينينينيم الظنينينينينينيرم ومعايشنينينينينينيته، وا طنينينينينينيأ واإلفنينينينينينيادة مننينينينينينيه امل

 ولكن جي  أن يبىث األمر ويدرس من قبل من تصدوا للتخطي  للتقليل من أخطاء اجلهل إىل أبعد حد ألكن.

 يف ا ارج(: -مشكلة التدري  )يف الداخل -7
أحنينينينيوج منينينينينين تعتمنينينينيد حنينينينيرب العصنينينينيابات كمنينينينيا أسنينينينيلفنا أكثنينينينير منينينينين أي حنينينينيرب أخنينينينيرى علنينينينيى العنصنينينينير البشنينينينيري وكفاءتنينينينيه، ولنينينينييس هننينينينياك 

مقاتنينينينينينينيل العصنينينينينينينيابات )والسنينينينينينينييما قينينينينينينينيادهتم( للياقنينينينينينينية البدنينينينينينينينية الكاملنينينينينينينية، واالسنينينينينينينيتعداد حلينينينينينينينياة الشنينينينينينينيظ  و منينينينينينينيل ألنينينينينينينيوان التعنينينينينينيني  واإلعينينينينينينينياء 
والسنينينينينيهر واجلنينينينينينيوع والظنينينينينينيروم الصنينينينينينيىية السنينينينينينيياة...وللخلفية الثقافينينينينينينية العامنينينينينينية الواسنينينينينينيعة يف كنينينينينينيل بنينينينينينيال، وأوسنينينينينينيع العناصنينينينينينير ثقافنينينينينينية أقنينينينينينيدرهم 



  

علينينينينيه حضنينينينيور بديهنينينينية غريزينينينينية وسنينينينيريعة وإجينينينينياد حلنينينينيول آنينينينينية للورطنينينينيات النينينينيب قنينينينيد تكنينينينيون قاتلنينينينية، علنينينينيى اإلفنينينينيادة منينينينين الظنينينينيرم النينينينيذي يفنينينينير  
وتشنينينينينيكل كارثنينينينينية قنينينينينيد تكنينينينينيون فادحنينينينينية...كما حيتنينينينينياج إلتقنينينينينيان اسنينينينينيتخدام السنينينينينيالح الفنينينينينيردي واجلمنينينينينياعي حسنينينينيني  احلاجنينينينينية حينينينينينيث يفنينينينينيرت  

. هنينينينينينيذا فضنينينينينينيال عنينينينينينين ل أن ينينينينينينيتقن اسنينينينينينيتخدام كنينينينينينيل صنينينينينينينوم األسنينينينينينيلىة ا فيفنينينينينينية واملتوسنينينينينينيطة وأن يكنينينينينينيون ،تصنينينينينينيا بإحنينينينينينيداها .تنينينينينينيلكنينينينينينيل مقا
الشنينينينينينيجاعة وحنينينينينيني  املغامرة...ولقنينينينينينيد أثبتنينينينينيني  التجربنينينينينينية أن مثنينينينينينية أشنينينينينينيخاإل مفطنينينينينينيورين مسنينينينينينيبقا ودون أي تنينينينينينيدري  سنينينينينينيابق علنينينينينينيى اسنينينينينينيتعداد 
طبيعنينينينينينيي ألن يكوننينينينينينيوا مقنينينينينينياتلي عصنينينينينينيابات ألتنينينينينينيازين، وأن آخنينينينينينيرين يعنينينينينينيانون منينينينينينين معطينينينينينينيات بدنينينينينينينية أو نفسنينينينينينيية تعينينينينينينيق أو جتعنينينينينينيل التىنينينينينينياقهم 

ال منينينينينين هنينينينينيؤالء املسنينينينينيتعدين فطرينينينينيا لنينينينينيذل  أو النينينينينيذين يعجنينينينينيزون فطرينينينينينيا عننينينينينيه هنينينينينيم قلنينينينينية جبنينينينييش عصنينينينينيابات مسنينينينينيتىيال...وميكن القنينينينينيول أن كنينينينيني
بنينينينينيني الننينينينينياس. وأن الشنينينينينيرحية العامنينينينينية منينينينينين البشنينينينينير ميكنينينينينين عنينينينينيرب التنينينينينيدري  العملنينينينينيي واملكثنينينينيني  أن يصنينينينينينع منهنينينينينيا مقاتنينينينينيل عصنينينينينيابات جينينينينينيد، ينينينينينيل 

ينينينينينينينية الكتشنينينينينينينيام اإلنسنينينينينينينيان اإلنسنينينينينينينيان الكتشنينينينينينينيام إمكاناتنينينينينينينيه وتسنينينينينينينيمح املمارسنينينينينينينية احلقيق مألتنينينينينينينياز، بنينينينينينينيل وإن التنينينينينينينيدري  يفنينينينينينينيتح اجملنينينينينينينيال أمنينينينينينينيا
. والبنينينينينيد منينينينينين ذكنينينينينير هنينينينينيذه احلقيقنينينينينية التارخيينينينينينية بكنينينينينيل احنينينينينيرتام هلنفسنينينينينيه ولقدراتنينينينينيه النينينينينيب كنينينينينيان جيهلهنينينينينيا إىل حنينينينينيد بعينينينينينيد، أو الكتشنينينينينيام عجنينينينينيز 

هننينينينينينيا: أن املسنينينينينينيؤولية تصنينينينينينينع املسنينينينينينيؤول الكنينينينينيني ء، واملسنينينينينينيؤول املبنينينينينينيدع يصنينينينينينينع األحنينينينينينيداث النينينينينينيب تتطنينينينينينيور لتلقنينينينينينيي باملسنينينينينينيؤولية علنينينينينينيى آخنينينينينينيرين 
 ..وهكذا جبدلية حقيقة رائعة.

ولقنينينينينينيد أفنينينينينينينيرزت جتربتننينينينينينينيا يف سنينينينينينينيوريا كنينينينينينينيوادر شنينينينينينينيابة ألتنينينينينينينيازة منينينينينينينين خنينينينينينينيالل العمنينينينينينينيل. فنينينينينينينياحلرب علنينينينينينينيم جتنينينينينينينيري  جتنينينينينينينيري معرفتنينينينينينينيه منينينينينينينين خنينينينينينينيالل 
 املمارسة حيث تصنع احلرب الرجال اجلديرين بصنع التاريا نفسه.

يني ومنينينينينينين املعنينينينينينيروم أن حنينينينينينيروب العصنينينينينينيابات غالبنينينينينينيا منينينينينينيا تنطلنينينينينينيق شنينينينينينيرارهتا علنينينينينينيى أينينينينينينيدي بعنينينينينينيخ املنينينينينينيؤمنني )أصنينينينينينيىاب املبنينينينينينيادئ( الثنينينينينينيور 
وغنينينينينيالبهم شنينينينينيرحية مدنينينينينينية منينينينينين طنينينينينيالب، وعمنينينينينيال...وقليال منينينينينيا ضنينينينينيم  صنينينينينيفوم العصنينينينينيابات األوىل بعنينينينينيخ العسنينينينينيكريني وهكنينينينينيذا ينينينينينيتعلم 

املنينينينينيا اسنينينينينيتخدمه طول-هنينينينينيؤالء األغنينينينينيرار منينينينينين جتنينينينينيربتهم وال ميكنينينينينين اضنينينينينياذ ضنينينينينيع  ا نينينينينيربة هننينينينينيا وعنينينينينيدم إمكنينينينينيان التنينينينينيدري  عنينينينينيذرا عنينينينينين املشنينينينينياركة 
 رفهنينينينينيا طنينينينينيرق التنينينينينيدري  والنينينينينيب غالبنينينينينيا منينينينينيا تكنينينينينيون مشنينينينينياركة جانبينينينينينية يف  فسنينينينينيرعان منينينينينيا توجنينينينينيد هنينينينينيذه الكوكبنينينينينية بنفسنينينينينيها وحسنينينينيني  -النينينينينيبعخ 

 القتال، ما يلبث أصىاهبا أن يصبىوا خرباء حقيقيني.
و نينينينينينيد يف جتربنينينينينينينية الطليعنينينينينينية يف النينينينينينينيداخل دروسنينينينينينينيا جينينينينينينيدة يف التنينينينينينينيدري  العملنينينينينينيي، كمنينينينينينينيا  نينينينينينينيد يف جتربنينينينينينية اإلخنينينينينينينيوان حملنينينينينينية عنينينينينينينين التنينينينينينينيدري  

ي كنينينينيان يف أحسنينينينين أحوالنينينينيه قنينينينيد أطلنينينينيق الننينينينيار منينينينين مسنينينينيدس فنينينينيردي أو املنينينينينظم، فقنينينينيد اننينينينيدلع  األحنينينينيداث علنينينينيى ينينينينيد بعنينينينيخ الشنينينينيباب النينينينيذ
بندقينينينينينية آلينينينينينية. وكاننينينينيني  قلنينينينينية منينينينينينهم ومعظمهنينينينينيم منينينينينين شنينينينينيباب منينينينينيروان األوائنينينينينيل قنينينينينيد تلقنينينينينيوا قسنينينينينيطا منينينينينين التنينينينينيدري  عنينينينينيرب منظمنينينينينية فنينينينينيتح أينينينينينيام 

سنينينينينينينينيها نظامنينينينينينينينيا ذاتينينينينينينينينيا للتنينينينينينينينيدري ...فكان  التنينينينينينينينيدريبات ف(. ولكنينينينينينينينين الطليعنينينينينينينينية أوجنينينينينينينينيدت فيمنينينينينينينينيا بعنينينينينينينينيد لن7818معسنينينينينينينينيكراهتا يف األردن )
رياضنينينينيية تنينينينيتم كنينينينيل حسنينينيني  جهنينينينيده بتشنينينينيجيع منينينينين القينينينينيادة، أمنينينينيا التنينينينيدري  علنينينينيى السنينينينيالح فكنينينينيان ينينينينيتم عنينينينيرب فنينينيني  األسنينينينيلىة وتركيبهنينينينيا يف ال

ليكسنينينينينير احلنينينينينياجز النفسنينينينينيي، خ يعنينينينينياد إخراجنينينينينيه )كىماينينينينينية(  -تنفينينينينينيذ اغتينينينينينيال-البينينينينينيوت، خ خينينينينينيرج هنينينينينيذا العنصنينينينينير اجلدينينينينينيد لرياقنينينينيني  عملينينينينينية 
ام منينينينين هنينينينيو أقنينينينيدم مننينينينيه اإلقنينينينيدام علنينينينيى عملينينينينية االغتينينينينيال بنفسنينينينيه، وكثنينينينيريا منينينينيا  وهنينينينيو مسنينينينيلح ملرافقنينينينية بموعنينينينية منفنينينينيذة، خ يوكنينينينيل إلينينينينيه بإشنينينينير 

كاننينينينينيني  الطلقنينينينينينيات األوىل لكثنينينينينينيري منينينينينينين اجملاهنينينينينينيدين تسنينينينينينيتقر يف رأس منينينينينينين راوس الكفر...وسنينينينينينيرعان منينينينينينيا ينينينينينينيتعلم املنينينينينينيرء منينينينينينين التجربنينينينينينية، وقنينينينينينيد 
هيم اليوسنينينينيني  )رمحنينينينينيه نفنينينينينيذت عنينينينينيدة كمنينينينينيائن عسنينينينينيكرية ناجىنينينينينية هبنينينينينيؤالء األغنينينينينيرار وكنينينينينيان أ ىهنينينينينيا تلنينينينيني  النينينينينيب قادهنينينينينيا الشنينينينينيهيد النقينينينينيني  إبنينينينينيرا

اهلل(،النينينينينينينيذي أشنينينينينينينيرم بنفسنينينينينينينيه علنينينينينينينيى بعنينينينينينينيخ أعمنينينينينينينيال التنينينينينينينيدري  العسنينينينينينينيكري يف بعنينينينينينينيخ اجلبنينينينينينينيال الصنينينينينينينيغرية قنينينينينينينيرب حلنينينينينينيني  حنينينينينينيني  يف أينينينينينينينيام 
األحنينينينينينينينينيداث والتنينينينينينينينينيوتر، وكاننينينينينينينينيني  أعمنينينينينينينينينيال التنينينينينينينينينيدري  املنظمنينينينينينينينينية األوىل حنينينينينينينينينيني أوفنينينينينينينينينيدت الطليعنينينينينينينينينية بعنينينينينينينينينيخ باهنينينينينينينينينيديها ليتلقنينينينينينينينينيوا التنينينينينينينينينيدري  



  

وشنينينينينينينياركوا يف القتنينينينينينيال بنجنينينينينينياح ومل تقنينينينينينيدم الطبيعنينينينينينية اجلغرافينينينينينينية للبلنينينينينينيد إمكانينينينينينينينية  العسنينينينينينيكري يف العنينينينينينيراق وليعنينينينينينيودوا للمشنينينينينينياركة، وقنينينينينينيد عنينينينينينيادوا
 إلقامة معسكرات للتدري  العسكري يف اجلبال والغابات مثال لعدم توفرها.

أمنينينينيا شنينينينيباب اإلخنينينينيوان يف ا نينينينيارج فقنينينينيد تلقنينينينيوا قسنينينينيطا منينينينين التنينينينينيدري  علنينينينيى السنينينينيالح ال بنينينينيأس بنينينينيه، كرماينينينينيات وفنينينيني  وتركينينينيني  أسنينينينينيلىة 
خ صنينينينينينينينينينينيواريا )أر.ب.ج( املضنينينينينينينينينينينيادة للنينينينينينينينينينينيدروع واألشنينينينينينينينينينينيخاإل...ويف التكتينينينينينينينينينينيني  اسنينينينينينينينينينينيتمعوا لنينينينينينينينينينينيبعخ خفيفنينينينينينينينينينينية وثقيلنينينينينينينينينينينية وإطنينينينينينينينينينينيالق بعنينينينينينينينينينيني

وقنينينينينينينينينيد تنينينينينينينينينيدرب النينينينينينينينينيبعخ علنينينينينينينينينيى قتنينينينينينينينينيال النينينينينينينينينيدبابات وقيادهتنينينينينينينينينيا يف دورات  احملاضنينينينينينينينينيرات العسنينينينينينينينينيكرية ومارسنينينينينينينينينيوا بعنينينينينينينينينيخ البياننينينينينينينينينيات العملينينينينينينينينينية،
 تعلموه مع الوق .اختصاصية ومنهم من نزل، وأحيل الباقون إىل البيوت ليتابعوا حياهتم املدنية وليفقدوا كل ما 

إننينينينينينيه يف الظنينينينينينيروم النينينينينينيب ال ميكنينينينينينين للعصنينينينينينيابات أن تقنينينينينينييم لنفسنينينينينينيها معسنينينينينينيكرا للتنينينينينينيدري  يف اجلبنينينينينينيال أو الغابنينينينينينيات،   والأللللللة الكللللللو  
تكنينينينينينيون أفضنينينينينينيل األسنينينينينينيالي  أن خيضنينينينينينيع كنينينينينينيل عنصنينينينينينير لتنينينينينينيدري  رياضنينينينينينيي عنينينينينينيا  مسنينينينينينيتمر وبإشنينينينينينيرام قيادتنينينينينينيه عنينينينينينيرب حياتنينينينينينيه ا اصنينينينينينية، خ أن 

منينينينينينين قبنينينينينينيل القينينينينينينيادة يف العلنينينينينينيوم العسنينينينينينيكرية، ألنينينينينينيا يلنينينينينينيزم مقاتنينينينينينيل عصنينينينينينيابات )تكتينينينينينيني  خيضنينينينينينيع لسلسنينينينينينيلة منينينينينينين الدراسنينينينينينيات النظرينينينينينينية املعنينينينينينيدة 
العصنينينينينينينيابات، دراسنينينينينينينيات حنينينينينينينيول األسنينينينينينينيلىة، املتفجنينينينينينينيرات، اإلسنينينينينينينيعام العنينينينينينينيام،...قراءات مفينينينينينينينيدة( ليكنينينينينينينيّون خلفينينينينينينينية جينينينينينينينيدة نظرينينينينينينينية حنينينينينينينيول 

منينينينينينينين  املوضنينينينينينينيوع، وال بنينينينينينينيأس أن خيضنينينينينينينيع المتىنينينينينينينيان هننينينينينينينيائي نظنينينينينينينيري، وهكنينينينينينينيذا ميكنينينينينينينين عنينينينينينينيرب ،طنينينينينينيني  منينينينينينينيدروس إيصنينينينينينينيال العنصنينينينينينينير إىل سنينينينينينينيوية
التنينينينينينيدري  ال ينقصنينينينينينيه فيهنينينينينينيا إال إطنينينينينينيالق الننينينينينينيار واسنينينينينينيتخدام املتفجنينينينينينيرات، حينينينينينينيث البنينينينينينيد منينينينينينين ألارسنينينينينينيته لنينينينينينيذل  حسنينينينينيني  املمكنينينينينينين ولكنينينينينينين 

 تبقى األزمة حمدودة إذا ما نفذ املخط  السابق.
وتبقنينينينيى املشنينينينياركة يف احلنينينينيرب خنينينينيري معلنينينينيم منينينينيع األخنينينينيذ بعنينينينيني االعتبنينينينيار ضنينينينيرورة اسنينينينيتخدام كنينينينيل منينينينيا ميكنينينينين أن تقدمنينينينيه التكنولوجينينينينيا منينينينين 

ويبقنينينينينينيى ،طنينينينيني  التنينينينينينيدري  وبرنابنينينينينيه مسنينينينينينيؤولية  االتصنينينينينيال والتفجنينينينينينيري عنينينينينين بعنينينينينينيد والرصنينينينينيد واألسنينينينينينيلىة ا اصنينينينينية حسنينينينينيني  املمكنينينينينين.. ةز أجهنينينينيني
القينينينينيادة العلينينينينيا وعليهنينينينيا إجينينينينياد حنينينينينيل لنينينينيه كمشنينينينيكلة غالبنينينينيا منينينينينيا تكنينينينيون ألكننينينينية احلنينينينيّل يف  نينينينيروم السنينينينينيلم قبنينينينيل انفجنينينينيار األحنينينينيداث وتشنينينينينيكل 

 دري  )مثل أفغانستان مثاًل(.مناطق التوتر حيث تقوم معارك إسالمية مكانا رائعا للت

 مشكلة املخربين وعلماء السوء: -9
اصنينينينينيطدم  حركنينينينينية اجملاهنينينينينيدين يف سنينينينينيوريا أول منينينينينيا اصنينينينينيطدم  جبنينينينينييش املخنينينينينيربين اجلنينينينينيرار النينينينينيذي بلنينينينيني  عشنينينينينيرات اآلالم منينينينينين العمنينينينينيالء 

نشنينينينينينيال هنينينينينينيؤالء  املرتنينينينينينيدين واملضنينينينينينيللني منينينينينينين أبننينينينينينياء املسنينينينينينيلمني النينينينينينيذين احننينينينينينيازوا للطنينينينينينياغوت وعملنينينينينينيوا لنينينينينينيه عيننينينينينينيا علنينينينينينيى اجملاهنينينينينينيدين. ولقنينينينينينيد أدى
املخنينينينينينينينيربين إىل إيقنينينينينينينينياع خسنينينينينينينينيائر فادحنينينينينينينينية يف صنينينينينينينينيفوم اجملاهنينينينينينينينيدين. ولعنينينينينينينينيل أغلنينينينينينينيني  القواعنينينينينينينينيد النينينينينينينينيب كشنينينينينينينينيف  ودو نينينينينينينيني  كاننينينينينينينيني  بفعنينينينينينينينيل 
وشنينينينينينياياهتم. فقنينينينينينيد انتشنينينينينينيروا بكنينينينينينيل أشنينينينينينيكاهلم منينينينينينين كبنينينينينينيار املنينينينينينيو فني وحنينينينينيني  الشنينينينينينيىادين وعمنينينينينينيال النظافنينينينينينية...ولعل أسنينينينينينيوء أننينينينينينيواع املخنينينينينينيربين  

اء وأئمنينينينينية املسنينينينينياجد، حينينينينينيث تشنينينينينيكل املسنينينينينياجد منطقنينينينينية أمنينينينينين للجمنينينينينياهري، وقلنينينينينييال كنينينينينيانوا أولانينينينيني  املسنينينينينيوم منينينينينين امللىقنينينينينيني بقائمنينينينينية العلمنينينينيني
 لكلللللم  للللل ز فللللل  السرمللللل ء فللللل  ا حللللل ز ألللللللي ألللللف ال لللللرط ت منينينينينيا يتوقعنينينينينيون تسنينينينينيلل الدولنينينينينية إليهنينينينينيا، وغالبنينينينينيا منينينينينيا يفقنينينينينيدون احليطنينينينينية. 

رمج   الم اللللم   فيلللل فحج   لللل  اليظلللل م  األلللفجيا   إل للللالفجة  فسظمجيلللللا  فلللل احج  المجلللل   أفلللل  وللللماع الب للللط ء فلللل  الم للللل
33  رلللللي رأس كللللل  أ لئللللل  فف للللل  الم للللللة   ز للللل  ا  سللللل ف  فمرائلللللا 

إىل آخنينينينينير هنينينينينيذه السلسنينينينينيلة القنينينينينيذرة النينينينينيب ذهبنينينينيني  إىل حنينينينينيد  …
                                                           

حنينينينينيني  سنينينينينينيق  فيهنينينينينينيا بعنينينينينينيخ العلمنينينينينينياء املرمنينينينينينيوقني أمثنينينينينينيال: لسنينينينينينيعيد رمضنينينينينينيان البنينينينينينيوطيل النينينينينينيذي ذهنينينينينيني  إىل منينينينينينيديح حنينينينينينياف  أسنينينينينينيد علنينينينينينيى مننينينينينينيرب خطبنينينينينينية اجلمعنينينينينينينية. ويف  33
وذكنينينينير شنينينينيياا منينينينين ترهاتنينينينيه هنينينينيذه يف كتابنينينينيه هنينينينيذه مشنينينينيكالهتم  !ن النينينينيذين خرجنينينينيوا علينينينينيه حماضنينينينيراته. ووصنينينينيل بنينينينيه األمنينينينير لوصنينينينيفه بنينينينيالرئيس املنينينينيؤمن والنينينينيتهجم علنينينينيى اجملاهنينينينيدي

 !تأصنينينينييل وتقوينينينينية األصنينينينيولية والعنينينينيودة للكتنينينينياب والسنينينينينة يف سنينينينيوريا ل، ويف مقابلنينينينية أجراهنينينينيا منينينينيع بلنينينينية األنصنينينينيار املغربينينينينية زعنينينينيم فيهنينينينيا أن حنينينينياف  األسنينينينيد يسنينينينيعى 72إل 

! . 



  

تكفنينينينينينيري اجملاهنينينينينينينيدين وإباحنينينينينينية دمنينينينينينينيائهم للطنينينينينينياغوت. ولقنينينينينينينيد اصنينينينينينينيطدم اجملاهنينينينينينيدون جبنينينينينينينييش املخنينينينينينيربين ذاك وأوقعنينينينينينينيوا فنينينينينينييهم خسنينينينينينينيائر فادحنينينينينينينية 
دد املخنينينينينينيربين وانتشنينينينينينير النينينينينينيذعر بينينينينينينينهم وأصنينينينينينيبىوا يشنينينينينينيّكون بنينينينينينيأن وصنينينينينينيل  إىل حنينينينينينيد  نينينينينينياح احلملنينينينينينية النينينينينينيب قنينينينينينياموا هبنينينينينينيا حينينينينينينيث تقلنينينينينينيص عنينينينينيني

كنينينينينيان   اجملاهنينينينينيدين يعرفنينينينينيوهنم ويتصنينينينينيورون أن فنينينينينييهم منينينينينين يعمنينينينينيل يف جهنينينينينياز األمنينينينينين نفسنينينينينيه...إال أن كنينينينينيل تراجنينينينينيع يف وتنينينينينيرية العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي
تبنينينينينينيار منينينينينينين أن يأخنينينينينينيذ هنينينينينينيذه املعضنينينينينينيلة بعنينينينينينيني االع حيمنينينينينينيل معنينينينينينيه إطاللنينينينينينية تلنينينينينيني  النينينينينينيراوس اجلباننينينينينينية. وال بنينينينينينيد ملنينينينينينين خيطنينينينينيني  للعمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي

أن  نويضنينينينينينيع هلنينينينينينيا حنينينينينينيال ناجىنينينينينينيا، ويضنينينينينينيع اسنينينينينينيرتاتيجيته حاسنينينينينينيبا حسنينينينينينياهبا. أمنينينينينينيا علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد بعنينينينينينيخ أولانينينينينيني  املشنينينينينينيايا فعلنينينينينينيى النينينينينينيرغم منينينينينيني
اجملاهنينينينينينينينيدين قنينينينينينينينيد أعنينينينينينينينيدموا بعضنينينينينينينينيهم أمثنينينينينينينينيال الشنينينينينينينينييا/حممد الشنينينينينينينينيامي  والشنينينينينينينينييا الطنينينينينينينينياووس وغريهم...فقنينينينينينينينيد كنينينينينينينينيان إعنينينينينينينينيدامهم مشنينينينينينينينيكلة 

بعنينينينينيخ البسنينينينينينيطاء. كالشنينينينينيامي النينينينينينيذي اضنينينينينيطر اجملاهنينينينينينيدون للسنينينينينينيكوت  إعالمينينينينينية  تنينينينينينياج إىل عناينينينينينية كبنينينينينينيرية النتشنينينينينيار مسعنينينينينينيتهم كعلمنينينينينياء بنينينينينينيني
عنينينينينينين خنينينينينينيربه وضنينينينينينياع دمنينينينينينيه بينينينينينينينهم وبنينينينينينيني الدولنينينينينينية النينينينينينيب قتلنينينينينيني  منينينينينينين جهتهنينينينينينيا بعنينينينينينيخ العلمنينينينينينياء الطيبني...فمشنينينينينينيكلة املشنينينينينينيايا هنينينينينينيذه أيضنينينينينينيا 
واحنينينينينيدة منينينينينين املهمنينينينينيات. وأهنينينينينيم منينينينينيا فيهنينينينينيا راوسنينينينينيهم الكبنينينينينيرية حينينينينينيث جينينينينيني  أن يكنينينينينيون يف إعنينينينينيدام بعضنينينينينيهم العنينينينينيربة ولكنينينينينين ضنينينينينيمن ،طنينينينيني  

 روس جدا لتغطية العملية واإلفادة منها و جيم إرهاصاهتا السلبية.إعالمي مد

 مشكلة الوثائق-8
إن ألارسنينينينينينينينية اجملاهنينينينينينينينيدين لقتنينينينينينينينيال السنينينينينينينينيلطة وكنينينينينينينينيذل  أي معنينينينينينينينيار  للنظنينينينينينينينيام والسنينينينينينينينييما منينينينينينينينين اضنينينينينينينينيذ محنينينينينينينينيل السنينينينينينينينيالح أسنينينينينينينينيلوبا حملاربنينينينينينينينية 

تسنينينينينينيتخدم أسنينينينينينيلوب قتنينينينينينيال  الطنينينينينينياغوت سنينينينينينييتعر  بنينينينينينيالطبع للمالحقنينينينينينية، وباعتبنينينينينينيار أهننينينينينينيم أو بعضنينينينينينيهم والسنينينينينينييما تلنينينينينيني  العصنينينينينينيابات النينينينينينيب
املنينينينينينيدن )كتجربنينينينينينية الطليعنينينينينينية( مضنينينينينينيطرون للىركنينينينينينينية يف املنينينينينينيدن وعلنينينينينينيى طنينينينينينيرق السنينينينينينيفر ومعرضنينينينينينينيون لطلنينينينينيني  وثنينينينينينيائقهم الشخصنينينينينينيية منينينينينينين قبنينينينينينينيل 
األمنينينينينينين أو اجلنينينينينينييش، وكنينينينينينيذل  باعتبنينينينينينيار أن بعضنينينينينينيهم قنينينينينينيد يضنينينينينينيطر ملغنينينينينينيادرة البلنينينينينينيد والسنينينينينينيفر بشنينينينينينيكل نظنينينينينينيامي أو غنينينينينينيري نظنينينينينينيامي ليتىنينينينينينيرك يف 

ية إن هنينينينينينيو قنينينينينينيرر االنسنينينينينينيىاب، كنينينينينينيل هنينينينينينيذه االعتبنينينينينينيارات والظنينينينينينيروم تفنينينينينينير  علنينينينينينيى ا نينينينينينيارج ألغنينينينينينيرا  ضنينينينينينيدم العمنينينينينينيل أو ألغنينينينينينيرا  شخصنينينينينيني
جينينينينينينياز تطنينينينينينيور إمنينينينينينين خيطنينينينينيني  اسنينينينينينيرتاتيجية هلنينينينينينيذه احلنينينينينينيرب أن يأخنينينينينينيذ يف حسنينينينينينيبانه مشنينينينينينيكلة هامنينينينينينية هنينينينينينيي )مشنينينينينينيكلة إجينينينينينينياد الوثنينينينينينيائق(، وميكنينينينينينين 

 معاجلة هذه املشكلة من خالل جتربتنا السابقة مبا يلي:
 يمنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية وعلنينينينينيى رأسنينينينينيها اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمون قنينينينينيد أعنينينينينيدت منينينينينيع انفجنينينينينيار األحنينينينينيداث الفجنينينينينيائي والنينينينينيذي مل تكنينينينينين التنظ

لنينينينينينيه شنينينينينينيياا، اضنينينينينينيطر مانينينينينينيات الننينينينينينياس للتوجنينينينينينيه للسنينينينينينيفر أو للتخفنينينينينينينيي عنينينينينينيدة أينينينينينينيام ريثمنينينينينينيا يتنينينينينينيدبرون أمنينينينينينيرهم، وكنينينينينينيانوا حيملنينينينينينيون وثنينينينينينينيائقهم 
الشخصنينينينينينيية وقنينينينينينيد اعتقنينينينينينيل كثنينينينينينيري منينينينينينينهم حينينينينينينيث كاننينينينينيني  قنينينينينينيوات األمنينينينينينين والشنينينينينينيرطة منينينينينينيزودة بقنينينينينينيوائم أمسنينينينينينياء املالحقنينينينينينيني. فنينينينينينياعتقلوا علنينينينينينيى 

 التفتيش وانتهى أمرهم وال حول وال قوة إال باهلل.حواجز 
  واجهنينينينينيني  الطليعنينينينينينية املشنينينينينينيكلة حينينينينينينيث أن القسنينينينينينيم املكشنينينينينينيوم والفعنينينينينينيال فيهنينينينينينيا كنينينينينينيان قنينينينينينيد لوحنينينينينينيق واضنينينينينينيطرت عناصنينينينينينيره ملمارسنينينينينينية

حنينينينينينينيرب عصنينينينينينينيابات املنينينينينينينيدن، فقامنينينينينينيني  بنينينينينينينيبعخ عملياهتنينينينينينينيا مبهامجنينينينينينينية دائنينينينينينينيرة األحنينينينينينينيوال املدنينينينينينينينية، واسنينينينينينينيتول  علنينينينينينينيى بطاقنينينينينينينيات شخصنينينينينينينيية 
 ن  هبا من جتاوز املشكلة مؤقتا.وأوراق وأختام حكومية متك

  بعنينينينينينينينيد خنينينينينينينينيروج اإلخنينينينينينينينيوان للخنينينينينينينينيارج وال سنينينينينينينينييما األردن والعنينينينينينينينيراق، بنينينينينينينينيدأوا بإنشنينينينينينينينياء جهنينينينينينينينياز خنينينينينينينينياإل بالوثنينينينينينينينيائق لينينينينينينينينيزود املهنينينينينينينينياجرين
واملالحقنينينينينينيني بالوثنينينينينينيائق الشخصنينينينينينيية واألوراق الدراسنينينينينينيية النينينينينينيب تنينينينينينيدل علنينينينينينيى مسنينينينينينيتواهم السنينينينينينيابق، حينينينينينينيث مل يتمكننينينينينينيوا منينينينينينين طلبهنينينينينينيا عنينينينينينيرب 

ت السنينينينينينيفر واألختنينينينينينيام الالزمنينينينينينية...اذ وتطنينينينينينيور اجلهنينينينينينياز حنينينينينيني  غنينينينينينيدا جهنينينينينينيازا متكنينينينينينيامال قنينينينينينيادرا علنينينينينينيى الطنينينينينينيرق النظامينينينينينينية وكنينينينينينيذل  جنينينينينينيوازا
تنينينينينينينيأمني كنينينينينينينيل االحتياجنينينينينينينيات، وقنينينينينينينيد أرسنينينينينينينيل  كثنينينينينينينيري منينينينينينينين هنينينينينينينيذه الوثنينينينينينينيائق إىل النينينينينينينيداخل لتىنينينينينينينيل بعنينينينينينينيخ مشنينينينينينينياكل احملبوسنينينينينينينيني هننينينينينينينياك 

 واجملمدين عن احلركة.



  

  اء جهنينينينينياز وثنينينينينيائق نظنينينينينيراً لفقرهنينينينينيا. واضنينينينينيطرت االسنينينينينيتقالل بإنشنينينينيني -بعينينينينينيد النفنينينينينيري ومحنينينينينياة–مل تسنينينينينيتطع الطلعينينينينينية حنينينينيني  فنينينينينيرتة متنينينينينيأخرة
للوقنينينينينيوع  نينينينيني  تنينينينينيأثري  كنينينينينيم جهنينينينينياز اإلخنينينينينيوان. خ اسنينينينينيتقل  جبهنينينينينياز هلنينينينينيا فيمنينينينينيا بعنينينينينيد ولكنهنينينينينيا سنينينينينيرعان منينينينينيا دمنينينينينيرت ومل تفنينينينينيد مننينينينينيه وال 

 حول وال قوة إال باهلل.
  والنينينينيذي يسنينينينيتخلص منينينينين هنينينينيذه التجربنينينينية وحبنينينينيث املشنينينينيكلة، أننينينينيه علنينينينيى منينينينين يتصنينينينيدى للتخطنينينينيي  ملثنينينينيل هنينينينيذا األمنينينينير أو منينينينين يتوقنينينينيع
وال جينينينينينيني  االعتمنينينينينينياد  -سنينينينينينيهلة احلنينينينينينيل-يفاجنينينينينينيأ بظنينينينينينيروم منينينينينينين شنينينينينينيكل هنينينينينينيذا الطنينينينينينيرم، أن يعنينينينينينيد حنينينينينينيال هلنينينينينينيذه املشنينينينينينيكلة املفصنينينينينينيلية  أن

علنينينينينيى سنينينينينيل  الوثنينينينينيائق احلكومينينينينينية ألن معظمهنينينينينيا معنينينينينيروم األرقنينينينينيام وقنينينينينيد تغريهنينينينينيا إىل نسنينينينينيا ثانينينينينينية يتعنينينينينيذر سنينينينينيلبها منينينينينيرة أخنينينينينيرى )كمنينينينينيا 
صنينينينينينينينيرام إلجينينينينينينينينياد جهنينينينينينينينياز مسنينينينينينينينيتقل. حصنينينينينينينيل يف سنينينينينينينينيوريا حينينينينينينينينيث غنينينينينينينينيريت كنينينينينينينينيل البطاقنينينينينينينينيات الشخصنينينينينينينينيية( واألفضنينينينينينينينيل منينينينينينينينين ذلنينينينينينينيني  االن

واجلنينينينينينينيدير بالنينينينينينينيذكر أننينينينينينينيه ميكنينينينينينينين يف ا نينينينينينينيارج تنينينينينينينيأمني كنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه االحتياجنينينينينينينيات باملنينينينينينينيال وعنينينينينينينيرب التعامنينينينينينينيل منينينينينينينيع بعنينينينينينينيخ املطنينينينينينينيابع وبعنينينينينينينيخ 
 األسواق السوداء، فهي مشكلة هامة وسهلة احلل يف نفس الوق  إذا بوشر بعالجها قبل األزمة .

 مشكلة اجلرحى واإلسعام -11
ل اجملاهنينيدين الكبنينيرية يف النينيداخل، فكثنينيري منينيا يشنينيكل األم اجلنينيريح معضنينيلة حقيقينينية، فرتكنينيه يف أر  لقنينيد كاننيني  هنينيذه إحنينيدى مشنينياك

املعركة خطر كبري ملا حيمله من أسرار يف التنظيم السري اهلرمي الذي يشكل اعتقال أحد أفنيراده أزمنية حقيقينية ونقلنيه إىل قاعنيدة رغنيم 
نينينية عالجنينيه يف قواعنينيد املنينيدن، ولسنينينا بصنينيدد حبنينيث هنينيذا اآلن. وليسنيني  منينيا فينينيه منينين العننينياء واجلهنينيد إن أمكنينين مشنينيكلة أخنينيرى لعنينيدم إمكا

حرب عصابات املدن كىرب عصابات األريام والغابات واجلبنيال حينيث ينيتمكن فيهنيا الثنيوار منين إنشنياء ننيواة مستشنيفى مينيداين هلنيم 
هلنيذا فقنيد منيّر يف جتربنية الطليعنية لعالج احلاالت العادية واملتوسطة، وبالتا  إمكانية وفائدة نقل اجلرحنيى، بنيل علنيى العكنيس فنيال بنيال 

بعخ احلوادث املأساوية يف الداخل نتيجة هذا األمر ...ويف عدة مرات استشهد بعخ اجملاهدين النيذين متكننيوا منين االنسنيىاب يف 
قاعنينيدهتم بفعنينيل اجلنينيرح البلينيني  أو النزينيني  منينين جنينيروح ميكنينين عالجهنينيا...ويف بعنينيخ األحينينيان كنينيان اجملاهنينيدون يضنينيطرون الختطنينيام أحنينيد 

ء منيع بعنيخ معنيدات اإلسنيعام إىل إحنيدى القواعنيد وقنيد كنيان هنيذا حنيال ناجىنيا ولكنين يف حنيدود اجلنيروح العادية...وقنيد أفادننيا األطبنيا
ينية مبعلومنينيات قيمنينية عنينين إنشنياء قواعنينيد سنينيواء يف األرينينيام أو اجلبنيال أو الغابنينيات أو حنيني  املنينيدن يف االطنيالع علنينيى بعنينيخ التجنينيارب العامل

رة ... وعلنينيى األقنينيل ويف حنينيدود اإلمكنينيان جينيني  علنينيى ُمقاتنينيل العصنينيابات أن يلنينيم بعنينيخ األحينينيان كقواعنينيد إسنينيعام أو مستشنينيفى مصنينيغ
مبعلومات أولينية عنين اإلسنيعام املينيداين وعنيالج بعنيخ اجلنيروح وإعطنياء بعنيخ األدوينية وحني  إجنيراء بعنيخ اجلراحنيات البسنييطة، وجيني  

لكاملنينية حبجنينيوم صنينيغرية وسنينيهلة النقنينيل سنينيواق العاملينينية بعنينيخ املعنينيدات شنينيبه اتزوينينيد كنينيل قاعنينيدة بنينيبعخ املعنينيدات، وقنينيد تنينيوفرت اآلن يف األ
وباإلمكنينيان اإلفنينيادة منهنينيا كثنينيريا. وتبقنينيى هنينيذه املشنينيكلة املطروحنينية علنينيى أصنينيىاهبا النينيذين يتعنينياملون معهنينيا دائمنينيا ويتعلمنينيون منهنينيا وجينينيدون 

 ألنفسهم حلوال ال تناسبهم.

 مشكلة االستخبارات وتأمني املعلومات عن العدو: -11
وال سيما يف اهلجوم وكثريا من حاالت الدفاع على معرفة ،ططات العدو وأسراره بكل باستمرار تُبىن عملياتنا و،ططاتنا 

ة فأشكاهلا...والبد لقوات العصابات من أن يكون هلا جهازها ا اإل جلمع املعلومات عن العدو ورصده  على كل مستوى، معر 
 دو ومراميه ومواعيد الدوريات وتسليح املواقع...شخصياته الفاعلة ونبذة عنهم وعن  ركاهتم ومواقع إقامتهم وعن ،ططات الع



  

ويف احلنينياالت النينيب نواجنينيه فيهنينيا نظامنينيا ديكتاتورينينيا وال سنينييما تلنيني  النينيب تتبنينيىن سياسنينية احلنينيزب الواحنينيد أو األسنينيرة الواحنينيدة، تشنينيكل 
 اسنينيتطالع ورصنينينيد أعضنينياء احلكومنينية ورجنينياالت احلنينيزب وفعالياتنينيه أو )األسنينيرة املالكنينينية وحاشنينييتها( هنينيدفا السنينيتطالعاتنا الدقيقنينية. وينينيأ 

أجهزة األمن العميلة يف طليعنية األهنيدام النيب تسنيتىق اجلهنيد واالخنيرتاق منين جانبننيا، وكنيذل  اجلنييش عننيدما ينُيزج بنيه باملعركنية ضنيدنا. 
كل مكنيان خنيري جهنياز اسنيتخبارات رديني  للعصنيابات. ولكنين هنيذا ال يغني  عنين ضنيرورة   وتشكل اجلماهري املسلمة املؤيدة املنتشرة يف

 هبنينيذا األمنينير والقينينيام بنينيه بزراعنينية عمنينيالء لننينيا يف جسنينيد النظنينيام وأجهزتنينيه والسنينييما يف أجهنينيزة األمنينين وقطاعنينيات اجلنينييش إجينينياد جهنينياز يعنيني 
 والوحدات املستخدمة حلربنا.

يف حنيدود ضنييقة وقليلنية كانني  ولقد كان يف التجربة املاضية  نياذج مثيننية ورائعنية يف بعنيخ األحينيان علنيى مسنيتوى النوعينية. ولكنهنيا  
نني  كثنيري منين ا سنيائر حينيث قامني  باإلننيذار جتيف إيقاع خسائر فادحة يف صنيفوم العنيدو، وأمكنين عنين طريقهنيا وقد أفادت بعضها 

رعايتهنينينينيا و يف وقنينينيني  مبكنينينينير. وطاملنينينينيا أن طبيعنينينينية معركتننينينينيا عسنينينينيكرية ينينينينيأ  جهنينينينياز االسنينينينيتخبارات يف طليعنينينينية األجهنينينينيزة النينينينيب جينينينيني  إنشنينينينيااها 
األجهنينيزة ونوعيتهنينيا حينينيددها طبيعنينية النظنينيام املعنينيادي  هى أن طبيعنينية هنينيذوالتخطنينيي  لالسنينيتفادة منهنينيا علنينيى مسنينيتوى القينينيادة العلينينيا وال خيفنيني

 وأجهزة قمعه.
إال أننيه جيني  عنينيدم نسنييان اجلمنياهري كردينيني  هائنيل يف جهنينياز االسنيتخبارات. وال سنييما إن أمكنينين تعباتهنيا لصنياحل املعركنينية، وهنيذا منينيا 

 جي  أن يكون أوىل مهمات العصابات عرب برنامج معد بكل عناية.

 منية للبناء التنظيمي اهلرمي:املشاكل األ -12
أغلنيني  التنظيمنينيات السنينيرية هرمينينية البننينياء وهنينيذا هنينيو الشنينيكل الشنينيائع حينينيث تنينيرتب  القينينيادة بقنينيواد أجنىنينية ومسنينياو  أجهنينيزة، يرتبطنينيون 

 يو  ي ء سوي  ه  اإلدار    مجز  إف   جة االاص الت فل  ا  رلي ألللي وسيهم أيضا بنفس الطريقة عرب هذا الشكل اهلرمي ا مبر 
أللللي   -ألي لللن  لل ن االفجهلل -ف   الس للس   لل  ة  فس لجللة  ألال أ للا  يلل ء وطجلل    لل   ي فلل  ا حللو  فجللا أألل   المشلل ك  ا  لل

كوارث حكجكجة  فس   مرج ت ال سذ ب  اللبطش الوحشل  ال ل    سل ك لهل  المس كرلوي  ال ل  اجبل ين  رلي اإلدالء   ل  فل  
...ولقنينيد كاننيني  التنظيمنينيات العسنينيكرية النينيب عملنيني  يف طلل ر جمللةلللم هن  فس ضللج  ال ر للرة اله فجللة  حللو ا  رللي  ا  للف   و

النينيداخل )يف التجربنينية السنينيورية السنينيالفة( كلهنينيا هرمينينية إىل حنينيد كبنينيري، ولقنينيد تعرضنيني  للخسنينيائر يف كثنينيري منينين األحينينيان بنينيل لنينيدمار أجنىنينية 
 بكاملها بفعل هذا البناء االضطراري.

ينينينيرتب  كنينينيل عنصنينينير قينينينيادي حبلقنينينيات صنينينيغرية وخيطينينينية خاصنينينية مثنينينية طريقنينينية أخنينينيرى لبننينينياء التنظنينينييم وهنينينيي طريقنينينية النينينيرب  ا يطنينينيي حينينينيث 
ومتعددة تفنير  علينيه جهنيدا وعننياء كبنيريا لتعلنيق مسنياولياهتا يف عنقنيه كلهنيا، وحينيث ال تنيرتب  هنيذه ا الينيا )النيب قنيد تكنيون منين عنصنير 

تقنينيال املسنينياول  واحنينيد غالبنينيا أو اثننينيني( منينيع بعضنينيها وبالتنينيا  ال يشنينيكل اعتقنينيال أحنينيدها خطنينيرا علنينيى بمنينيوع السلسنينيلة يف حنينيني يشنينيكل اع
كارثنينية علنينيى كافنينية احللقنينيات. ولكنينين لكوننينيه فنينيردا واحنينيدا فنينيإن احتمنينيال تعرضنينيه للخطنينير يبقنينيى قلنينييال ال سنينييما إن اضنينيذت احليطنينية الكافينينية 
حولنينيه...ولكن هنينيذا األسنينيلوب علنينيى أمنيتنينيه العالينينية ضنينيعي ، إذ كثنينيريا منينيا ينينيؤدي مقتنينيل أو اعتقنينيال رأس ا نينيي  إىل انفنينيرال عقنينيد حلقاتنينيه 

هذا التنظيم مرة أخنيرى. وال ميكنين تنياليف هنيذا املنير إال بوجنيود نائني  بنيديل مطلنيع، مهمتنيه ربني  احللقنيات حنيال ا اصة وصعوبة وصل 
غينينياب املسنينيؤول أو اسنينيتخدام طريقنينية الظنينيرم املختنينيوم احلنينياوي علنينيى األسنينيرار التنظيمينينية. حينينيث يقنينيوم املسنينيؤول البنينيديل بنينياالطالع علينينيه 

املسنيؤول اجلدينيد. وال يفنينيتح الظنيرم النيذي جيني  أن يكنيون مشنيفرا إال منينين لوصنيل احللقنيات النيب تكنيون بهنيزة بكلمنينية سنير لتلقنيي أوامنير 



  

قبنينيل رجنينيل معنينيني مهمتنينيه النينيرب ، وقنينيد يكنينيون هنينيو املسنينيؤول التنينيا  وقنينيد ال يكنينيون، وال يفنينيتح الظنينيرم أيضنينيا إال يف حنينيال فقنينيدان املسنينيؤول 
 املباشر.

 هذه إحدى الطرق الشائعة يف تفادي مشاكل التنظيم ا يطي أو العنقودي.
 رفنيه املتشنياب  األسنيباب، وهنيذا الرتكيني  و التنظيم ،تلطا: أي هرمياً يف جناح وخيطينياً يف آخنير، حسني  دور اجلننياح وقد يكون 

ينينيوفر بنينياال طيبنينيا للمننينياورة بينينيد القائنينيد. وبنينيني هنينيذا الشنينيكل اهلرمنينيي واآلخنينير ا يطنينيي ومنينيزج النسنيني  املختلفنينية لكنينيل منهنينيا تنينيرتاوح معظنينيم 
أسنيلوبا هلنيا ... وقنيد توصنيل  بعنيخ العصنيابات يف أوربنيا والسنييما )األلوينية احلمنيراء( التشكيالت النيب تتخنيذ العمنيل العسنيكري السنيري 

يف إيطالينينيا، وعصنينيابات )بنينياير منينياين هنينيوم( يف أملانينينيا )ومنظمنينية إيتنينيا( االنفصنينيالية يف إسنينيبانيا ...إىل أسنينيالي  تنظيمينينية غاينينية يف الدقنينية 
يل  ال جل رب أي ا فل   ف   لة ال يظلجن مع  ي لذا اعسرِ للغاينية. واملتانة عرب التجربة مكنتها من الصمود حني  يف وجنيه أجهنيزة أمنين قوينية 

 . هولة اإلدار  ي   واف  ف ي سضة اح  ج ل  ج  ف  الجهم الف  ي  ال يظجم    المسة  الحذر ف
والتجربة مريرة يدفع مثنها من دماء أصىاهبا حني  يتعلمنيوا. وعلنيى منين يتصنيدى للتخطنيي  أو إدارة مثنيل هنيذه التنظيمنيات أن يبني  

 اذ...ظامه وبناء خالياه بناء على معطياته االسرتاتيجية من طبيعة البلد والقوة الذاتية واملعادية وطبيعة أجهزة األمن وطريقتهان
ويتخنينيذ لنينيه األسنينيلوب املناسنيني ، هنينيذه املشنينيكلة )املعضنينيلة( تطنينيرح نفسنينيها بإحلنينياح علنينيى عصنينيابات املنينيدن يف حنينيني ال تشنينيكل مشنينيكلة  

ا بشكل شبه عل  يف األريام يف  روم طبيعينية مسنياعدة كتنيوفر الغابنيات واجلبنيال واملسنيال  النيوعرة كبرية للعصابات الب تدير قتاهل
 واالمتداد الواسع.

ولقنينيد كاننيني  التجربنينية السنينيورية السنينيالفة منينين الصنينين  األول وقنينيد أعطنيني  دروسنينيا غالينينية فادحنينية النينيثمن جينيني  دراسنينيتها واإلفنينيادة منهنينيا. 
وله ؤ ع العنصر عنين السلسنيلة العامنية وصنيعوبة التىاقنيه هبنيا ثانينية. وذلني  باستشنيهاد مسنيولعل أهم املشاكل هي االعتقال وأثره، وانقطا 

منينينيثال أو إخنينينيالم املوعنينينيد املضنينينيروب وموعنينينيد االحتينينينيال. وكثنينينيريا منينينيا تشنينينيرذم  جينينينيوب هامنينينية وفقنينينيدت صنينينيلتها بالقينينينيادة عنينينيرب العمنينينيل يف 
 الداخل ومل يعاد وصلها إال جبهد جهيد أو أهنا ضاع .

 لة مهما ودرسا جي  أن يعيه القائمون على األمور ويعريوه كل عناية.ويبقى لف  النظر هلذه املشك

 قضية االحتفان باملبادرة والقدرة على الردع: -13
منينينينينين أهنينينينينينيم منينينينينيا أفنينينينينينيدنا منينينينينين جتربتننينينينينينيا السنينينينينيالفة، أننينينينينينيه علنينينينينينيى عصنينينينينيابات اجملاهنينينينينينيدين وجهنينينينينيازهم العسنينينينينينيكري أن ال يرتكنينينينينيوا للنظنينينينينينيام وأجهنينينينينينيزة 

بموعنينينينينية منينينينينين التكتيكنينينينينيات العسنينينينينيكرية املدروسنينينينينية واألعمنينينينينيال املتالحقنينينينينية )لعبنينينينينية الربغنينينينينيوث قمعنينينينينيه وقتنينينينينيا مرحينينينينينيا للتفكنينينينينيري، وأن يتنينينينينيابعوا عنينينينينيرب 
 .34والكل (

حنينينيني  إيصنينينينينيال أجهنينينينيزة األمنينينينينين واجلنينينينينييش وغريهنينينينيا منينينينينين أجهنينينينينيزة القمنينينينيع إىل حالنينينينينية اإلعينينينينينياء النينينينيب يسنينينينينيتىيل معهنينينينينيا تقنينينينيدير أمورهنينينينينيا حبكمنينينينينية 
تفنينينينينيان هبنينينينينيا منينينينينيا أمكنينينينينين طيلنينينينينية فنينينينينيرتة احلنينينينينيرب وهنينينينينيذه وتنفينينينينينيذها بيسنينينينينير و كنينينينينيم. وال ميكنينينينينين  قينينينينينيق هنينينينينيذا إال عنينينينينيرب اإلمسنينينينينياك باملبنينينينينيادرة واالح

مهمنينينينينينينينية ليسنينينينينينينيني  بالسنينينينينينينينيهلة. وال ميكنينينينينينينينين  قيقهنينينينينينينينيا دون العمنينينينينينينينيل وفنينينينينينينينيق ،طنينينينينينينيني  اسنينينينينينينينيرتاتيجي شنينينينينينينينيامل تتضنينينينينينينينيافر فينينينينينينينينيه اجلهنينينينينينينينيود العسنينينينينينينينيكرية 
                                                           

عليهنينينينينينيا هنينينينينينيذه التسنينينينينينيمية، وتعنينينينينيني  أن صنينينينينينيراع العصنينينينينينيابات النينينينينينيب تنتشنينينينينينير يف طنينينينينينيول النينينينينينيبالد   نينينينينينيدث بعنينينينينينيخ حمللنينينينينينيي حنينينينينينيرب العصنينينينينينيابات عنينينينينينين هنينينينينينيذه الظنينينينينينياهرة وأطلقنينينينينينيوا 34
وعرضنينينينينينيها بقنينينينينينيوى ضنينينينينينيعيفة قياسنينينينينينييا لقنينينينينينيوة الدولنينينينينينية، تشنينينينينينيبه جنينينينينينييش الرباغينينينينينينيث النينينينينينيذي ينتشنينينينينينير يف أحننينينينينينياء جسنينينينينينيم الكلنينينينينيني  املصنينينينينينياب هبنينينينينينيذه احلشنينينينينينيرة ليوجنينينينينينيه لنينينينينينيه النينينينينينيوخزات 

ال ميلنينينينيني  قنينينينينيوت الكلنينينينيني  إال أننينينينينيه بوخزاتنينينينينيه املسنينينينينيتمرة يضنينينينينيعه يف جنينينينينيو منينينينينين اإلهننينينينينياك واللسنينينينيعات باسنينينينينيتمرار ويف كنينينينينيل املننينينينينياطق وعلنينينينينيى النينينينينيرغم ن أن جنينينينينييش الرباغينينينينينيث هنينينينينيذا 
 واإلعياء يهيؤه معه للسقول يف النهاية )مقتبس من كتاب حرب املستضعفني لكاتبه األمريكي(



  

واإلعالمينينينينينينينية والسياسنينينينينينينيية للتنظنينينينينينينييم السنينينينينينينيري اجلهنينينينينينينينيادي الثنينينينينينينيوري. وبطبيعنينينينينينينية احلنينينينينينينيال فنينينينينينينيإن العنينينينينينينينيدو وأجهزتنينينينينينينيه تنينينينينينينيدرك هنينينينينينينيذا وهنينينينينينينيي  نينينينينينينينياول 
 املبادرة إلجبار اجملاهدين ومقاتليهم على االندفاع يف سلسلة من ردود األفعال ضتارها الدولة.باستمرار متل  زمام 

وتبنينينينينينيني  بننينينينينينينياء عليهنينينينينينينيا )تكتيكنينينينينينينيات( حصنينينينينينينيار وتفتينينينينينينيني  متتابعنينينينينينينية، توجنينينينينينينيه مبوجبهنينينينينينينيا للعصنينينينينينينيابات ضنينينينينينينيربات سنينينينينينينياحقة، وهكنينينينينينينيذا تسنينينينينينينيتمر 
 اللعبة.

علنينينينينيى النينينينينيردع الصنينينينينياعق يف حنينينينينيال فقنينينينينيدان املبنينينينينيادرة يف  فضنينينينينيال عنينينينينين املبنينينينينيادرة فنينينينينيإن علنينينينينيى العصنينينينينيابات اجملاهنينينينينيدة أن  نينينينينيتف  بقنينينينينيدرة دائمنينينينينية
عملينينينينينينينينيات نوعينينينينينينينينية ومفاجانينينينينينينينية تنُينينينينينينينيدخل النظنينينينينينينينيام وأجهزتنينينينينينينينيه يف دوامنينينينينينينينية مؤقتنينينينينينينينية ريثمنينينينينينينينيا تسنينينينينينينينيتطيع العصنينينينينينينينيابات معنينينينينينينينياودة اسنينينينينينينينيرتداد أنفاسنينينينينينينينيها 
وامنينينينينيتالك املبنينينينينيادرة منينينينينين جدينينينينينيد، وتفينينينينينيدنا التجربنينينينينية السنينينينينيالفة أن الطليعنينينينينية ملكنينينينيني  املبنينينينينيادرة بفعنينينينينيل سنينينينينيريتها وصنينينينينيغر تنظيمهنينينينينيا حنينينينيني  أواخنينينينينير 

خ منينينينينينيا لبثنينينينينيني  هنينينينينينيذه املبنينينينينينيادرة أن  ولنينينينينيني  للدولنينينينينينية النينينينينينيب اسنينينينينينيتطاع  اسنينينينينينيتجرار الطليعنينينينينينية جملموعنينينينينينية ردود أفعنينينينينينيال عسنينينينينينيكرية  7891ام عنينينينينيني
 . 7897صفي  مبوجبها معظم جيوهبم ح  أواخر 

أمنينينينينينيا جتربنينينينينينية محنينينينينينياة فقاسنينينينينينيية، فبعنينينينينينيد أن متكنينينينينينين اجملاهنينينينينينيدون منينينينينينين حشنينينينينينيد قنينينينينينيوى هائلنينينينينينية هلنينينينينينيم يف املديننينينينينينية وبننينينينينينياء راوس جسنينينينينينيور تنظيمينينينينينينية 
مننينينينينياطق أخنينينينينيرى، متكننينينينيني  الدولنينينينينية بفعنينينينينيل امتالكهنينينينينيا للمبنينينينينيادرة بعنينينينينيد حصنينينينينيار املديننينينينينية منينينينينين جنينينينينير اجملاهنينينينينيدين منينينينينيرغمني للصنينينينينيدام  عسنينينينينيكرية يف

 العل  الذي خطط  له، ودمرهتم وقد مّر بيان ذل .
وهكنينينينينيذا ويف حنينينينينيرب العصنينينينينيابات وغريهنينينينينيا منينينينينين احلنينينينينيروب تبقنينينينينيى املبنينينينينيادرة هنينينينينيي اهلنينينينينيدم منينينينينين الصنينينينينيراع )التكتيكنينينينينيي( ويبقنينينينينيى علنينينينينيى قينينينينينيادة 

 هذا يف احلسبان والتخطي  له منذ البداية والعمل على اسرتدادها دائما عندما تفقد. اجملاهدين أخذ

 قضية العمل العسكري ا ارجي الردي :-14
سنينينينينينينياحة املعركنينينينينينينية هنينينينينينينيي مكنينينينينينينيان اجلهنينينينينينينيد الرئيسنينينينينينينيي للثنينينينينينينيورة وقيادهتنينينينينينينيا وهنينينينينينينيي يف أرضنينينينينينينيها )يف النينينينينينينيداخل( وهنينينينينينينيذا جينينينينينينيني  أن يكنينينينينينينيون أحنينينينينينينيد 

تننينينينينينيا السنينينينينينيابقة وال جنينينينينينيدال حنينينينينينيول هنينينينينينيذه احلقيقنينينينينينية االسنينينينينينيرتاتيجية حينينينينينينيث لنينينينينينين تلبنينينينينينيث أي النينينينينينيدروس اهلامنينينينينينية الكبنينينينينينيرية النينينينينينيب أفنينينينينينيدناها منينينينينينين جترب
ثنينينينينينينيورة اضنينينينينينينيذت لنفسنينينينينينينيها يف املهجنينينينينينينير مسنينينينينينينيتقرا ومقامنينينينينينينيا أن تنقنينينينينينينير  وتتفسنينينينينينينيا  نينينينينينيني  عوامنينينينينينينيل التآكنينينينينينينيل واملنينينينينينينير  النينينينينينينيداخلي وا نينينينينينينيارجي، 

يع بنينينينيه أن تننينينينيال ولكنينينينين يبقنينينينيى علنينينينيى قينينينينيادة الثنينينينيورة أن ضطنينينيني  إلنشنينينينياء جهنينينينياز عسنينينينيكري صنينينينيغري يكنينينينيون بالنسنينينينيبة هلنينينينيا ذراعنينينينيا طنينينينيويال تسنينينينيتط
بعنينينينينيخ األهنينينينينيدام االسنينينينينيرتاتيجية يف ا نينينينينيارج إن لنينينينينيزم األمنينينينينير، حينينينينينيث ينينينينينيوفر ا نينينينينيارج بعنينينينينيخ الفنينينينينيرإل الغتينينينينينيال بعنينينينينيخ راوس النظنينينينينيام وقنينينينينيادة 
أجهزتنينينينينيه األمنينينينينينية العسنينينينينيكرية النينينينينيذين يتواجنينينينينيدون أحياننينينينينيا يف ا نينينينينيارج بظنينينينينيروم شنينينينيني  مبعطينينينينينيات أمنينينينينينية ال تتنينينينينيوفر يف النينينينينيداخل وحبيطنينينينينية أقنينينينينيل 

سللللله الجهللللل ت فللللل  الكضلللللجة  ااخللللل ذ فوسلللللف فسللللل دي لهللللل   أ  اوللللللم  للللل  ف  ج  لللللجة كمللللل  أي الللللمو   منينينينينين تلنينينينيني  بكثنينينينينيري. 
...كنينينينينيل هنينينينينيذا يقتضنينينينينيي وجنينينينينيود مثنينينينينيل ذلنينينينيني  اجلهنينينينينياز ووجنينينينينيود قينينينينينيادة  ك ضللللل  فللللل  سجللللل د  ال لللللور  ال صلللللمي للللللا  ال هم لللللم أ  الللللل دع

 .ميدانية له يرأسها عنصر قيادي مرتب  بالقيادة ومسؤوهلا مباشرة ومزود بالصالحيات واإلمكانيات الالزمة
كمنينينينينيا أن منينينينينين الضنينينينينيروري إجينينينينينياد شنينينينينيعبة منينينينينين اجلهنينينينينياز ا نينينينينيارجي متفرغنينينينينية لنينينينينيبعخ األعمنينينينينيال اإلعالمينينينينينية لتىقينينينينينيق اجلهنينينينينيد املناسنينينينيني  منينينينينيع 
،طنينينينيني  إعنينينينينيالم النينينينينيداخل، ولكنينينينينين هنينينينينيذا اجلهنينينينينياز ا نينينينينيارجي بشنينينينينيّقيه السياسنينينينينيي واإلعالمنينينينينيي والعسنينينينينيكري جينينينينيني  أن يبقنينينينينيى خاضنينينينينيعا للقينينينينينيادة 

ون غرفنينينينينية اسنينينينينيتجمام رديفنينينينينية تشنينينينينيجع علنينينينينيى اهلنينينينينيرب منينينينينين حنينينينينيرارة املعركنينينينينية يف يف النينينينينيداخل ومنينينينينيؤمتراً بأمرهنينينينينيا. وال جينينينينيني  أن يتمنينينينينيدد حنينينينيني  يكنينينينيني
 الداخل أو نقطة ارتكاز للفارين واهلاربني.

رغنينينينينينيم أننينينينينينينيه جينينينينينيني  أن يقنينينينينينينيدم العنينينينينينيون للمضنينينينينينينيطرين للخنينينينينينيروج إلعنينينينينينينيادة بربنينينينينينية اإلفنينينينينينينيادة منينينينينينينهم ضنينينينينينينيمن ،طنينينينينيني  شنينينينينينينيامل، أو مسنينينينينينينياعدهتم 
 .أ ما   ف   س  م ف  الخ رج د ي  بب ف ض ر  لجس فج يماضمن نطاق املتضررين 



  

ولقنينينينينيد علمتننينينينينيا التجنينينينينيارب املاضنينينينينيية دروسنينينينينيا هائلنينينينينية  تنينينينينياج إىل كتنينينينينياب مسنينينينينيتقل ملرحلنينينينينية جتربنينينينينية العمنينينينينيل يف ا نينينينينيارج، ولقنينينينينيد كنينينينينيان عمنينينينينيال 
 فاشال إذ أن الثورة برمتها انتقل  بكل كوادرها للخارج وما لبث  أن لفظ  أنفاسها.

ارج كمنينينينينيا منينينينير معننينينينينيا. وهكنينينينيذا جينينينينيني  أن يتنبنينينينينيه وعلنينينينيى النينينينينيرغم منينينينين ذلنينينينيني  فلنينينينيم يكنينينينينين هلنينينينينيا القنينينينيدرة علنينينينينيى النينينينيردع العسنينينينينيكري حنينينيني  يف ا نينينينيني
 املعنيون يف األمر لضرورة مثل هذا اجلهاز وضرورة التىكم به والسيطرة عليه ضمن ،ط  اسرتاتيجي شامل. 

 مشكلة التنسيق بني األجهزة اجلهادية الثورية العسكرية الثالثة: -15
  جة(  الجه ز الخ رج  الجه ز الم شوف )الكوا م(  الجه ز  ج  الم شوف )السي أ  المم

سنينينينينيرعان منينينينينيا تتشنينينينينيكل نوينينينينينيات هنينينينينيذه األجهنينينينينيزة الثالثنينينينينية إبنينينينينيان اننينينينينيدالع الثنينينينينيورة واألحنينينينينيداث وهنينينينينيذا منينينينينيا حنينينينينيدث يف جتربتننينينينينيا السنينينينينيالفة، ومل 
 نطق الذي غالبا ما تسري األمور حبسبه.تشذ عن هذا امل

ن خنينينينينيالل قواعنينينينينيد سنينينينينيرية سنينينينينيواء كوكبنينينينينية منينينينينين الشنينينينينيباب تفجنينينينينير شنينينينينيرارة الثنينينينينيورة ويتالحنينينينينيق نفنينينينينير منينينينينينهم فيختفنينينينينيي وينينينينينيدير عملنينينينينيه القتنينينينينيا  منينينينيني
يف اجلبنينينينينيال والغابنينينينينيات أو القواعنينينينينيد العسنينينينينيكرية يف املنينينينينيدن، طائفنينينينينية منينينينينين املنينينينينيؤمنني هبنينينينينيذه الثنينينينينيورة املندلعنينينينينية تلتىنينينينينيق هبنينينينينيم ولكنهنينينينينيا حبكنينينينينيم عنينينينينيدم 
اكتشنينينينينينينيام أمرهنينينينينينينيا يكنينينينينينينيون عليهنينينينينينينيا أن متنينينينينينينيارس عملهنينينينينينينيا الثنينينينينينينيوري منينينينينينينين خنينينينينينينيالل حياهتنينينينينينينيا اليومينينينينينينينية العادينينينينينينينية منينينينينينينين دون أن تلتىنينينينينينينيق بالقواعنينينينينينينيد 

خ منينينينينيا تلبنينينينينيث احلاجنينينينينية أن تطلنينينينيني  خنينينينينيروج بعنينينينينيخ األعضنينينينينياء سنينينينينيواء ألهنينينينينيدام إعالمينينينينينية أو عسنينينينينيكرية أو مالينينينينينية  .اينويتشنينينينينيكل اجلهنينينينينياز الثنينينينيني
 أو سياسية أو ح  اضطراراً وسرعان ما يتكتل هؤالء ويتشكل اجلهاز الثالث خارج البلد الذي تدور فيه الثورة.

ا بنينينينينيتىكم ال أن تنينينينينيرتك األمنينينينينيواج تلعنينينينيني  هبنينينينينيا. ويف وهننينينينينيا ينينينينينيأ  دور القينينينينينيادة النينينينينيب  نينينينينيرك األحنينينينينيداث لتثبنينينينيني  قنينينينينيدرهتا علنينينينينيى إدارة دفتهنينينينيني
الوقنينينينيني  النينينينينيذي يتوجنينينينيني  فينينينينينيه أن تكنينينينينيون قينينينينينيادة العصنينينينينيابات الثنينينينينيائرة اجملاهنينينينينيدة متواجنينينينينيدة يف السنينينينينياحة وضنينينينينيمن أحنينينينينيد اجلهنينينينينيازين املكشنينينينينيوم 
أو غنينينينينيري املكشنينينينينيوم، فإهننينينينينيا غالبنينينينينيا منينينينينيا تكنينينينينيون يف القطنينينينينياع املكشنينينينينيوم املختفنينينينينيي يف القواعنينينينينيد السنينينينينيرية فنينينينينيإن اسنينينينينيتطاع  أن يكنينينينينيون بعنينينينينيخ 

احلالنينينينينية النموذجينينينينينينية ويتوجنينينينيني  عليهنينينينينينيا أينمنينينينينيا كاننينينينينيني  أن تضنينينينينيع املخطنينينينينيني  االسنينينينينيرتاتيجي أو بموعنينينينينينية  هنينينينينينيييف غنينينينينينيري املكشنينينينينيوفني ف راوسنينينينينيها
 التكتيكات املتالحقة لرببة عملها السياسي واإلعالمي هلذه األجنىة الثالثة.

فإننينينينيه غالبنينينينيا  -وريونقصنينينينيد العمنينينينيل اجلهنينينينيادي الثنينينيني-وعلنينينينيى النينينينيرغم منينينينين أن املهنينينينيام قنينينينيد تتنينينينيداخل يف عمنينينينيل متشنينينينياب  منينينينين هنينينينيذا الشنينينينيكل
 ما تتىدد مهام كل جناح يف احلدود  التالية:

 الجهاز العسكري المكشوف والمالحق )القواعد السرية( -أ

وقنينينينينينيد تكنينينينينينيون هنينينينينينيذه عبنينينينينينيارة عنينينينينينين تشنينينينينينيكيالت عسنينينينينينيكرية تتواجنينينينينينيد يف اجلبنينينينينينيال والغابنينينينينينيات النينينينينينيوعرة وتقنينينينينينييم ألنفسنينينينينينيها معسنينينينينينيكرات مؤقتنينينينينينية 
 زمها العسكرة واإلدارية...اذ.تنطلق منها لتنفيذ مهامها العسكرية وتكدس فيها لوا

ن حنينينينينيال غالنينينينيني  اإلخنينينينينيوة يف التجربنينينينينية السنينينينينيورية يف قواعنينينينينيد عسنينينينينيكرية مغطنينينينينياة بغطنينينينينياء منينينينينيدين )عائلنينينينينية، معمنينينينينيل..( اوقنينينينينيد تكنينينينينيون كمنينينينينيا كنينينينيني
 داخل األحياء السكنية حيث ينطلق منها املقاتلون لتنفيذ عملياهتم.

تقهنينينينينينينينيا مهمنينينينينينينينية بننينينينينينينينياء األجهنينينينينينينينيزة الرئيسنينينينينينينينيية للعمنينينينينينينينيل وغالبنينينينينينينينيا منينينينينينينينيا تتواجنينينينينينينينيد القينينينينينينينينيادة يف هنينينينينينينينيذه القواعنينينينينينينينيد واملعسنينينينينينينينيكرات ويقنينينينينينينينيع علنينينينينينينينيى عا
العسنينينينينينينيكري والسياسنينينينينينينينيي واإلعالمنينينينينينينينيي وتنينينينينينينينيأمني االحتياجنينينينينينينيات، كمنينينينينينينينيا يقنينينينينينينينيع عنينينينينينينينيل عاتقهنينينينينينينينيا حبكنينينينينينينيم أن غالنينينينينينينيني  عناصنينينينينينينينيرها منينينينينينينينين املنينينينينينينينيدربني 
واملنفنينينينينينينينينيذين واألعضنينينينينينينينينياء القنينينينينينينينينيدامى املوثنينينينينينينينينيوقني تنفينينينينينينينينينيذ غالنينينينينينينينيني  العملينينينينينينينينينيات العسنينينينينينينينينيكرية املعقنينينينينينينينينيدة منينينينينينينينينين مسنينينينينينينينينيتوى الكمنينينينينينينينينيائن واإلغنينينينينينينينينيارات 



  

عبة. ويشنينينينينينينيكل هنينينينينينينيذا اجلننينينينينينينياح قلنينينينينينيني  القنينينينينينينيوات الثنينينينينينينيائرة وقلنينينينينينيني  اهلجنينينينينينينيوم. وعلنينينينينينينييهم تقنينينينينينينيع مهمنينينينينينينية تنسنينينينينينينييق عمنينينينينينينيل واألعمنينينينينينينيال املركبنينينينينينينية الصنينينينينينيني
 اجلهازين اآلخرين وكذل  مهمة التدري  العسكري.

 الجهاز غير المكشوف )العناصر المدنية(: -ب

اليومينينينينينية )دراسنينينينينية،  وتتشنينينينينيكل يف تشنينينينينيكيالت غالبنينينينينيا منينينينينيا تكنينينينينيون مزجينينينينينيا منينينينينين اهلرمينينينينينية وا يطينينينينينية ومينينينينينيارس أصنينينينينيىاهبا حينينينينينياهتم االعتيادينينينينينية
 عمل، جتارة، و ائ ...( ويكونون عادة أكثر عددا وأقل خربة وأوسع انتشار.

ويقنينينينينينينيع علنينينينينينينيى عنينينينينينينياتق هنينينينينينينيؤالء األعضنينينينينينينياء مهنينينينينينينيام االسنينينينينينينيتخبارات والرصنينينينينينينيد ونقنينينينينينينيل األسنينينينينينينيلىة واألعتنينينينينينينيدة والنينينينينينينيذخائر وتنينينينينينينيأمني التمنينينينينينينيوين 
وير، ويف بنينينينينينينينيال التنفينينينينينينينينيذ ينىصنينينينينينينينير وكنينينينينينينينيذل  تنفينينينينينينينينيذ املخططنينينينينينينينيات العسنينينينينينينينيكرية وأعمنينينينينينينينيال االسنينينينينينينينيتطالع والتصنينينينينينينينياألول ألعضنينينينينينينينياء اجلهنينينينينينينينياز 

تقريبنينينينينينينيا عملهنينينينينينينيا يف بنينينينينينينيال االغتينينينينينينينياالت العسنينينينينينينيكرية البسنينينينينينينييطة وزرع العبنينينينينينينيوات الناسنينينينينينينيفة ومنينينينينينينيا إىل ذلنينينينينينيني  منينينينينينينين األعمنينينينينينينيال البسنينينينينينينييطة. وقنينينينينينينيد 
يشنينينينينينيارك بعضنينينينينينيهم يف األعمنينينينينينيال العسنينينينينينيكرية الكبنينينينينينيرية يف حالنينينينينينية تنينينينينينيوافر خنينينينينينيربات نوعينينينينينينية فنينينينينينييهم. وتنينينينينينيرتب  قينينينينينينيادهتم النينينينينينيب جينينينينينيني  أن تكنينينينينينيون 

ركزينينينينينية بالقينينينينينيادة العلينينينينينيا، وجينينينينيني  أن تتمتنينينينينيع بصنينينينينيالحيات كافينينينينينية وعلنينينينينييهم تقنينينينينيع مهمنينينينينية التعبانينينينينية اجلماهريينينينينينية وتوزينينينينينيع شنينينينينيبه منفصنينينينينيلة أي ال م
املنشنينينينينينيورات واإلشنينينينينينياعة املوجهنينينينينينية وحماربنينينينينينية اإلشنينينينينينياعة املعادينينينينينينية واإلعنينينينينينيالم املعنينينينينينيادي ونقنينينينينينيل صنينينينينينيورة عنينينينينينين األوضنينينينينينياع احلقيقينينينينينينية النينينينينينيب تنينينينينينيدور يف 

 البلد ألولا  املتوارين أو املتواجدين يف ا ارج.

 الجهاز الخارجي: -ج

كمنينينينينيا ذكرننينينينينيا فإننينينينينيه يتشنينينينينيكل بنينينينينيوحي منينينينينين احلاجنينينينينية واالضنينينينينيطرار وجينينينينيني  السنينينينينييطرة علينينينينينيه وفنينينينينيرز قينينينينينيادة علنينينينينيى مسنينينينينيتوى عنينينينينيا  االرتبنينينينينيال 
 والتبعية والكفاءة من الذين ال يظن فيهم الركون حلياة رغيدة يف ا ارج.

عنينينينينينينيّدات )التكنولوجينينينينينينينية( منينينينينينينين ا نينينينينينينيارج وتنىصنينينينينينير مهامنينينينينينينيه يف بنينينينينينينياالت اإلعنينينينينينينيالم والصنينينينينينينيالت ومجنينينينينينينيع التربعنينينينينينيات وتنينينينينينينيأمني األسنينينينينينينيلىة وامل
وكثنينينينينينيري منينينينينينين اللنينينينينينيوازم وهتريبهنينينينينينيا للنينينينينينيداخل، وجينينينينينيني  أن يتمتنينينينينينيع اجلهنينينينينينياز بقنينينينينينيدرة عالينينينينينينية علنينينينينينيى االتصنينينينينينيال السنينينينينينيريع منينينينينينيع قينينينينينينيادة النينينينينينيداخل، وأن 
يتبعهنينينينينينيا تبعينينينينينينينية كاملنينينينينينية كمنينينينينينينيا جينينينينينيني  أن يضنينينينينينينيم يف تشنينينينينينيكيله ذراعنينينينينينينيا عسنينينينينينينيكريا يوكنينينينينينيل إليهنينينينينينينيا مهمنينينينينينية رصنينينينينينينيد العناصنينينينينينير املعادينينينينينينينية يف ا نينينينينينينيارج 

منينينينينير كعملينينينينينيات اسنينينينينيرتاتيجية أو ألاسنينينينينيتطالعات واالسنينينينينيتعداد لتنفينينينينينيذ بعنينينينينيخ العملينينينينينيات العسنينينينينيكرية ضنينينينينيدها إن لنينينينينيزم ا ونشنينينينينياطها وإرسنينينينينيال
 إعالمية كما جي  أن يؤمن املأوى والعالج لبعخ املضطرين للخروج، من املقاتلني واملضطرين وتأمني عودهتم وإيوائهم.

ال ضفنينينينينيى عنينينينينين املتبصنينينينينير املطلنينينينينيع منينينينينيدى الفائنينينينينيدة النينينينينيب ميكنينينينينين  وبعنينينينينيد هنينينينينيذه اللمىنينينينينية املنينينينينيوجزة عنينينينينين األجهنينينينينيزة الثالثنينينينينية جينينينينينيدر القنينينينينيول أننينينينينيه
احلصنينينينينينينيول عليهنينينينينينينيا منينينينينينينينين السنينينينينينينييطرة بنينينينينينينينيالتخطي  مركزينينينينينينينيا علنينينينينينينيى هنينينينينينينينيذه األجهنينينينينينينيزة الثالثنينينينينينينينية وإعطائهنينينينينينينيا حرينينينينينينينية العمنينينينينينينينيل الالمركزينينينينينينينية لتفصنينينينينينينينييل 
 مهامها...وكنينينينينيذل  النتيجنينينينينية الرائعنينينينينية النينينينينيب ميكنينينينينين  قيقهنينينينينيا منينينينينين إجينينينينينياد تننينينينينياغم اسنينينينينيرتاتيجي ضنينينينينيمن ضطنينينينينيي  منينينينينيدروس بنينينينينيني هنينينينينيذه األجنىنينينينينية

 األساسية الثالث.

 مشكلة اجلهاز الف  -11
نعنينينينينينييش يف أواخنينينينينينير القنينينينينينيرن العشنينينينينينيرين وجنينينينينينيدير بننينينينينينيا أن نسنينينينينينيعى إىل إدارة حربننينينينينينيا علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى العصنينينينينينير وعلنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى منينينينينينيا ينينينينينينيزج بنينينينينينيه 
أعنينينينينيداانا منينينينينين إمكانينينينينينيات بشنينينينينيرية وفنينينينينينية يف هنينينينينيذه احلنينينينينيروب، وأن ال نتنينينينينيابع إدارة حربننينينينينيا علنينينينينيى طريقنينينينينية أعنينينينينيراب البنينينينينيوادي يف الغنينينينينيزو ضنينينينينيمن 

طبعنينينينينيا )ال يكلنينينينيني  اهلل نفسنينينينينيا إال وسنينينينينيعها( وعلنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين صنينينينينيىة منينينينينيا قلننينينينينياه بنينينينينيأن العامنينينينينيل البشنينينينينيري هنينينينينيو األول واألخنينينينينيري يف املمكنينينينينين 



  

احلنينينينينيرب الثورينينينينينينية إال أننينينينينينيه جينينينينينيني  عنينينينينيدم جتاهنينينينينينيل منينينينينينيا ميكنينينينينينين أن ننينينينينيوفره منينينينينينين إمكاننينينينينينيات وخسنينينينينينيائر مادينينينينينية وبشنينينينينينيرية إن اسنينينينينينيتطعنا اإلفنينينينينينيادة ألنينينينينينيا 
 سلىة احلديثة الرائعة.وصل إليه العلم احلديث من تكنولوجيا االتصاالت واأل

وكلهنينينينينينيا إمكاننينينينينينيات ومنينينينينينيواد متنينينينينينيوفرة يف األسنينينينينينيواق العاملينينينينينينية وميكنينينينينينين تأمينهنينينينينينيا وتنينينينينينيأمني إيصنينينينينينياهلا ملينينينينينينيدان القتنينينينينينيال، ولعلنينينينينينيه منينينينينينين الواضنينينينينينيح أن 
هلنينينينيذا األمنينينينير النينينينينيذي ال ضفنينينينيى تكاليفنينينينينيه املادينينينينية الباهظنينينينينية أ يتنينينينيه الكنينينينينيربى النينينينيب مل نفنينينينينيد منهنينينينيا يف املاضنينينينينيي. وينبغنينينينيي علنينينينينيى قينينينينيادة اجملاهنينينينينيدين 

واة هنينينينينيذا اجلهنينينينينياز ليقنينينينينيدم ضنينينينينيمن اإلمكنينينينينيان اللنينينينينيوازم الفنينينينينينية للمعركنينينينينية ولقنينينينينيد قنينينينينيدم  جتربنينينينينية الطليعنينينينينية منينينينينيثال متواضنينينينينيعا رائعنينينينينيا عنينينينينين تشنينينينينيكيل ننينينينيني
سنينينينينينينيعيها يف هنينينينينينينيذا اجملنينينينينينينيال ومتكننينينينينينيني  يف بعنينينينينينينيخ املننينينينينينينياطق كىلنينينينينينيني ، منينينينينينينين افتتنينينينينينينياح معمنينينينينينينيل صنينينينينينينيغري لتصنينينينينينينيليح األسنينينينينينينيلىة وتعنينينينينينينيديلها وقنينينينينينينيد   

القنابنينينينينينينيل اليدوينينينينينينينية حملينينينينينينينيا...وتطوير بعنينينينينينينيخ هنينينينينينينيذه األجهنينينينينينينيزة   وينينينينينينينيل بعنينينينينينينيخ املسدسنينينينينينينيات العادينينينينينينينية إىل رشاشنينينينينينينية منينينينينينينيثال و  إنتنينينينينينينياج بعنينينينينينينيخ
 اإللكرتونية بإمكانيات مادية ضىلة وعلمية حمدودة ولكنه كان عمال مشكورا ورائعا.

ولقنينينينينيد فشنينينينينيل اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمون يف منينينينينيرحلتهم علنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين تشنينينينينيكيلهم هلنينينينينيذا اجلهنينينينينياز النينينينينيذي كنينينينينيان طيلنينينينينية الوقنينينينيني  بنينينينينيإدارة عضنينينينينيو 
يف  قينينينينينيق املطلنينينينينيوب مننينينينينيه علنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين مانينينينينيات األسنينينينينيفار النينينينينيب قنينينينينيام هبنينينينينيا مسنينينينينياولوه ألوروبنينينينينيا أبنينينينينيو أننينينينينيس بينينينينينيانوين، فشنينينينينيل  وقينينينينينيادة هنينينينيني

 واملاليني الب أنفق  دون طائل.
ومل ينينينينينيتمكن منينينينينين تقنينينينينيدمي أي إمكانينينينينينية فنينينينينينية للمعركنينينينينية والسنينينينينييما أثننينينينينياء حشنينينينينيد النفنينينينينيري، كمنينينينينيا مل يسنينينينينيتطع جهنينينينينياز العملينينينينينيات ا ارجينينينينينية 

 تطل  الظروم لذل  وال ضفى األسباب.التابع لنفس املسؤول القيام بأي عمل رادع رغم 
املهنينينينينيم علنينينينينيى املتصنينينينينيدين للقينينينينينيادة أن يفينينينينينيدوا منينينينينين هنينينينينيذه التجربنينينينينية ويأخنينينينينيذوا هنينينينينيذا األمنينينينينير اهلنينينينينيام بعنينينينينيني االعتبنينينينينيار حلشنينينينينيد منينينينينيا أمكنينينينينين منينينينينين 

 طاقات هلذه املعركة املصريية.

 مشكلة التنكيل باملدنيني والسيما أها  اجملاهدين: -17
ا يف جتربنينينينينية الطليعنينينينينية أينينينينينيام اشنينينينينيتعال العمنينينينينيل العسنينينينينيكري. فقنينينينينيد عملنينينينيني  الدولنينينينينية نتيجنينينينينية لقنينينينينيد كاننينينينيني  هنينينينينيذه إحنينينينينيدى املعضنينينينينيالت والسنينينينينييم

فشنينينينينينيلها املتكنينينينينينيرر يف مالحقنينينينينينية اجملاهنينينينينينيدين واحلنينينينينينيد منينينينينينين نشنينينينينينياطهم والعثنينينينينينيور علنينينينينينييهم عمنينينينينينيدت إىل قتنينينينينينيل املنينينينينينيدنيني والتنكينينينينينينيل هبنينينينينينيم، وتطنينينينينينيور 
ا السنينينينينيب  بنينينينينيدافع التنينينينينيذمر موقفهنينينينيا إىل بنينينينينيزرة للمنينينينينيدنيني بعينينينينينيد كنينينينينيل عمنينينينينيل عسنينينينينيكري للمجاهنينينينينيدين حنينينيني  اضنينينينينيطرهتم لتوقينينينينيني  عملهنينينينينيم هلنينينينينيذ

الشنينينينينيع  النينينينينيذي توجنينينينينيه جنينينينينيزء مننينينينينيه بالتهمنينينينينية إلنينينينينييهم كمنينينينينيا قامنينينينيني  الدولنينينينينية باالعتنينينينينيداء علنينينينينيى أهنينينينينيا  اجملاهنينينينينيدين ونكلنينينينيني  هبنينينينينيم وقامنينينينيني  بعنينينينينيدد 
 باء اجملاهدين وإخوهتم وأعدمتهم...آمن اجملازر اجلماعية مجع  فيها بعخ 

العسنينينينيكري وتكاليفنينينينيه، أننينينينيه علنينينينيى كنينينينيل منينينينين يلتىنينينينيق هبنينينينيذا وهننينينينيا جينينينيني  أن نقنينينينيول انطالقنينينينيا منينينينين فهمننينينينيا هلنينينينيذا الطنينينينيرح اجلهنينينينيادي الثنينينينيوري 
النينينينينيدرب أن يعنينينينينيرم أن هنينينينينيذا منينينينينين بعنينينينينيخ الضنينينينينيريبة النينينينينيب تلىنينينينينيق بنينينينينيه وبأهلنينينينينيه وبالشنينينينينيع  وقنينينينينيد اختنينينينينيار أن ينينينينينيدفعها يف سنينينينينيبيل اهلل كمنينينينينيا أن 
اجملتمنينينينينيع بكاملنينينينينيه والنينينينينيذي سنينينينينيار عنينينينينيرب قنينينينينيرون طويلنينينينينية يف درب أوصنينينينينيلته لالحنينينينينيتالل وقبولنينينينينيه، منينينينينين املؤكنينينينينيد أننينينينينيه سنينينينينييدفع شنينينينينيياا منينينينينين الضنينينينينيريبة 

دموينينينينية كنينينينيثمن للىرينينينينية والعنينينينيدل وإعنينينينيادة حكنينينينيم اإلسنينينينيالم. وبنينينينيدال منينينينين التفكنينينينيري السنينينينيل  النينينينيذي وقنينينينيع فينينينينيه بعنينينينيخ إخوانننينينينيا وبعنينينينيخ أهلننينينينيا ال
املنينينينينيدنيني والنينينينينيذي قنينينينينيادهم للتفكنينينينينيري يف إيقنينينينينيام العمنينينينينيل العسنينينينينيكري خوفنينينينينيا علنينينينينيى املنينينينينيدنيني واألهنينينينينيا  كنينينينينيان علنينينينينييهم العلنينينينينيم )وجينينينينينيدر بننينينينينيا أن 

رسنينينينينية النينينينينيب جتعنينينينينيل الدولنينينينينية تفكنينينينينير بعنينينينينيدم اتبنينينينينياع هنينينينينيذا األسنينينينينيلوب وترفنينينينينيع منينينينينين معنوينينينينينيات نفكنينينينينير( أن احلنينينينينيل األمثنينينينينيل هنينينينينيو النينينينينيردود الرادعنينينينينية الش
املنينينينينينيدنيني مرفقنينينينينينية ذلنينينينينيني  حبملنينينينينينية إعالمينينينينينينية مرببنينينينينينية، لعنينينينينينيالج هنينينينينينيذه الظنينينينينينياهرة. وعلنينينينينينيى اجملاهنينينينينينيدين والشنينينينينينيع  أن خيتنينينينينينياروا بنينينينينينيني أمنينينينينينيرين: إمنينينينينينيا 

ن أردننينينينينيا واستسنينينينينيلمنا وال حنسنينينينيني  متابعنينينينينية العمنينينينينيل و منينينينينيل التضنينينينينيىيات وإمنينينينينيا سنينينينينيالمة ذليلنينينينينية يسنينينينينيتعد معهنينينينينيا النظنينينينينيام أن ينينينينينينعم هبنينينينينيا عليننينينينينيا إ
 أن هذه الظاهرة سلبية كلها.



  

يقنينينينينيول أحنينينينينيد كبنينينينينيار حمللنينينينينيي حنينينينينيرب العصنينينينينيابات األمريكنينينينينيان يف دراسنينينينينية حنينينينينيول بضنينينينينيعة عشنينينينينير ثنينينينينيورة عصنينينينينيابات يف ،تلنينينينيني  بنينينينينيالد العنينينينينيامل 
أ األهنينينينيا  منينينينيا معننينينينياه )لطاملنينينينيا كاننينينيني  شراسنينينينية النظنينينينيام وبطشنينينينيه باألهنينينينيا  بسنينينينيب  فعنينينينيل الثنينينينيوار أكنينينينيرب هدينينينينية قنينينينيدمها للثنينينينيورة والثنينينينيوار، إذ عبنينينيني

ني منينينينينهم دفعنينينينيا لاللتىنينينينياق بنينينينيالثوار ملنينينينيا يإجبارينينينينيا يف صنينينينيفوم الثنينينينيورة ملنينينينيا أثبتنينينينيه منينينينين الوحشنينينينيية والدموينينينينية النينينينيب دفعنينينيني  الننينينينياس حنينينيني  احلينينينينياد
ينينينينينيرون منينينينينين عدالنينينينينية طنينينينينيرحهم و لنينينينينيم النظنينينينينيام(...)عن كتنينينينينياب حنينينينينيرب املستضنينينينينيعفني ...بتصنينينينينيرم( وهكنينينينينيذا جينينينينيني  بننينينينينياء احلملنينينينينية اإلعالمينينينينينية 

القنينينينينيذر للنظنينينينيام الطنينينينياغو  النينينينيذي سنينينينيرعان منينينينيا يبنينينينينيدي اسنينينينيتعداده إلراقنينينينية دمنينينينياء األبرينينينينياء لعجنينينينيزه أمنينينينينيام اجلماهريينينينينية بننينينينياء علنينينينيى هنينينينيذه الواقنينينينيع 
 ضربات اجملاهدين والسيما نظام احتالل طائفي كالنظام النصريي ال يبا  أن يقتل أبرياء ال يعدهم من أبناء فاته العفنة.

 مشكلة التمشي  واحلصار: -19
ابعنينينينينية للنظنينينينينيام الطنينينينينياغو  دفنينينينينيع اجملاهنينينينينيدين للخنينينينينيروج منينينينينين ،بنينينينينيأهم لصنينينينينيدامه علننينينينينيا، مبعطينينينينينيات دائمنينينينينيا  نينينينينياول أجهنينينينينيزة األمنينينينينين واجلنينينينينييش الت

غنينينينينيري متكافانينينينينية طبعنينينينينيا، ال عنينينينينيددا وال عنينينينينيدة لينينينينينيتخلص منينينينينين األسنينينينينيلوب الرائنينينينينيع الننينينينينياجح النينينينينيذي متارسنينينينينيه العصنينينينينيابات يف الكنينينينينير والفنينينينينير...ويف 
اتلني والسنينينينينيالح، ويف حنينينينينينيني تشنينينينينينيكل محنينينينينيى اهلسنينينينينينيرتيا النينينينينيب تصنينينينينينييبه يلجنينينينينينيأ إىل سلسنينينينينيلة منينينينينينين أعمنينينينينينيال احلصنينينينينيار والتمشنينينينينينيي  حبثنينينينينيا عنينينينينينين املقنينينينينيني

اجلبنينينينينينينيال والغابنينينينينينينيات واملننينينينينينينياطق النينينينينينينيوعرة واالمتنينينينينينينيداد الواسنينينينينينينيع للبلنينينينينينينيد عوننينينينينينينيا كبنينينينينينينيريا للعصنينينينينينينيابات. كنينينينينينينيذل  امتنينينينينينينيداد املنينينينينينينيدن الصنينينينينينينيناعية وتعقنينينينينينينيد 
بنائهنينينينينينيا.. تقنينينينينينيدم املنينينينينينيدن الصنينينينينينيغرية واملتوسنينينينينينيطة صنينينينينينيعوبات مجنينينينينينية ملواجهنينينينينينية مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه األعمنينينينينينيال النينينينينينيب تنينينينينينيتم هبمجينينينينينينية ال تراعنينينينينينيي حرمنينينينينينية وال 

ول ديننينينينينينينيا ألننينينينينينينيه ال دينينينينينينينين لطاغينينينينينينينية ادعنينينينينينينيى نفسنينينينينينينيه ربنينينينينينينيا يشنينينينينينينيرع للننينينينينينينياس وحيكنينينينينينينيم يف أمنينينينينينينيرهم منينينينينينينين دون اهلل(. وقنينينينينينينيد حفلنينينينينينيني  عرفنينينينينينينيا )وال نقنينينينينينيني
التجربنينينينينينية السنينينينينينيابقة بكثنينينينينينيري منينينينينينين املواجهنينينينينينيات النينينينينينيب واجنينينينينينيه هبنينينينينينيا اجملاهنينينينينينيدون مانينينينينينيات عملينينينينينينيات التمشنينينينينينيي  واحلصنينينينينينيار النينينينينينيب كاننينينينينيني  تنينينينينينيتم يف 

شنينينينينيي  منينينينينيدن بأكملهنينينينينيا )كمنينينينينيا تعرضنينينينيني  حلنينينينيني  هلنينينينينيذا قطاعنينينينيات حمنينينينينيدودة منينينينينين املنينينينينيدن. وتطنينينينينيور احلنينينينينيال يف بعنينينينينيخ األحينينينينينيان إىل حصنينينينينيار ومت
ومحنينينينينياة وإدلنينينينيني  واجلسنينينينينير...( حينينينينينيث زجنينينينيني  الدولنينينينينينية بعنينينينينيدة فنينينينينيرق مسنينينينينيلىة منينينينينين اجلنينينينينييش بلنينينينينيني  تعنينينينينيدادها عشنينينينينيرات األلنينينينينيوم منينينينينين اجلننينينينينينيود 
إلغنينينينينينيالق املنينينينينينيداخل واملخنينينينينينيارج حنينينينينينيول املنينينينينينيدن واحنينينينينينيدة إثنينينينينينير أخنينينينينينيرى، وتولنينينينينيني  املهمنينينينينينية وحنينينينينينيداهتا ا اصنينينينينينية وسنينينينينينيرايا النينينينينينيدفاع بقينينينينينينيادة الضنينينينينينيبال 

يني ليمشنينينينينيطوا املديننينينينينية ويفتشنينينينينيوا بيوهتنينينينينيا واحنينينينينيدا واحنينينينينيدا علنينينينينيى منينينينينيدى أينينينينينيام طويلنينينينينية ذاق خالهلنينينينينيا األهنينينينينيا  منينينينينيراراة وصنينينينيني  الضنينينينينيبال النصنينينينينيري 
اجلنينينينينيوع واإلرهنينينينينياب والعسنينينينيني . ولقنينينينينيد  نينينينينيح اجملاهنينينينينيدون خنينينينينيالل كنينينينينيل تلنينينينيني  العملينينينينينيات يف تفنينينينينيادي العاصنينينينينيفة جتننينينينيني  املواجهنينينينينية ا اسنينينينينيرة ومل 

 ادث صغرية ال تكاد تذكر.و ، إال يف حالعمليات عن العثور على املقاتلني وال على أسلىتهم  تسفر تل
ولكنينينينينين السنينينينينيلبية كاننينينينيني  يف أن اجملاهنينينينينيدين وحبكنينينينينيم ضنينينينينيعفهم وعنينينينينيدم قنينينينينيدرهتم علنينينينينيى العمنينينينينيل املركنينينينينيزي مل يفينينينينينيدوا منينينينينين الظنينينينينيرم ا نينينينينياإل 
النينينينينيذي اضنينينينينيطرت إلينينينينينيه الدولنينينينينية، بتصنينينينينيعيد العمنينينينينيل يف أمنينينينينياكن أخنينينينينيرى أو مهامجنينينينينية اجلنينينينينييش والقنينينينينيوات احملاصنينينينينيرة لنينينينينييال ويف أمنينينينينياكن ضنينينينينيعفها، 

الناحينينينينينينية ومنينينينينيع ذلنينينينينيني  فقنينينينينيد كنينينينينينيان هنينينينينيذا أسنينينينينينيلم نتيجنينينينينية منينينينينينين  هنينينينينيذه هم شنينينينينينيامال ألنينينينينيا تنينينينينينيرك أثنينينينينيرا سنينينينينينيلبيا علنينينينينيى الننينينينينينياس يففقنينينينينيد كنينينينينينيان اختفنينينينينياا 
مواجهنينينينينينية شنينينينينينياملة. كمنينينينينينيا أفنينينينينينيادت التجربنينينينينينية بسنينينينينينيقول الرهنينينينينينيان حنينينينينينيول احلنينينينينينييش السنينينينينينياق  النينينينينينيذي أقنينينينينينيدم فينينينينينينيه  التصنينينينينينيدي للجنينينينينينييش ومواجهتنينينينينينيه

رة احملتلنينينينينيني. وينينينينينيأ  ذلنينينينيني  منينينينينين اجلهنينينينينينيل شنينينينينيباب األمنينينينينية علنينينينينيى حصنينينينينيار أهلهنينينينينيم وتنينينينينيرويعهم وحنينينينيني  هننينينينيني  أمنينينينينينيواهلم يف هنينينينينيذه العملينينينينينيات بنينينينينيإم
 العام ومن فشل اجملاهدين يف تعباة الناس إعالمياً على مستوى واسع يشمل أفراد اجليش يف قضيتهم.

ورغنينينينينينيم هنينينينينينيذه العملينينينينينينيات والتشنينينينينينيديدات األمنينينينينينينية النينينينينينيب كنينينينينينيان منهنينينينينينيا تنينينينينينيرك بعنينينينينينيخ النينينينينينيدبابات واجلننينينينينينيود علنينينينينينيى منينينينينينيداخل املنينينينينينيدن ومفنينينينينينيارق 
منينينينينيل اجملاهنينينينينيدين عنينينينينياد بأشنينينينينيد ألنينينينينيا كنينينينينيان بعينينينينينيد انتهنينينينينياء احلصنينينينينيار الشنينينينينيامل وكاننينينينيني  جتنينينينينيارب رائعنينينينينية الطنينينينينيرق إال أهننينينينينيا مل تنينينينينيؤثر علنينينينينيى وتنينينينينيرية ع

 تستأهل الدراسة.



  

 مشكلة الصدام املكشوم: -18
لشنينينينينينيني  القاعنينينينينينينيدة املعروفنينينينينينينية يف خسنينينينينينينيارة العصنينينينينينينيابات احملاصنينينينينينينيرة ملعركنينينينينينينية املواجهنينينينينينينية لأثبتنينينينينينيني  معركنينينينينينينية محنينينينينينينياة الشنينينينينينينيهرية مبنينينينينينينيا ال ينينينينينينينيدع بنينينينينينينياال 

تركنينينينينينيني  ملصنينينينينينينيريها دون تنينينينينينيدخل قنينينينينينينيوات مؤينينينينينينينيدة منينينينينينين ا نينينينينينينيارج، أو  رينينينينينينيني  قنينينينينينيوي ملننينينينينينينياطق أخنينينينينينينيرى والنينينينينينيدفاع املتمركنينينينينينينيز يف منطقنينينينينينينية حمنينينينينينيدودة 
تسنينينينينينيتدعي سنينينينينينيى  اجلهنينينينينينيد عنينينينينينين اجملاهنينينينينينيدين يف مكنينينينينينيان آخنينينينينينير...ورغم أن اجملاهنينينينينينيدين يف محنينينينينينياة ُدفعنينينينينينيوا لنينينينينينيذل  اضنينينينينينيطرارا ضنينينينينينيمن ،طنينينينينيني  

لة. وألنينينينينيا نفينينينينينينيد مننينينينينيه منينينينينينيا ننينينينينياجح للدولنينينينينية يف جنينينينينينيرهم للصنينينينينيدام، إال أننينينينينيه ميثنينينينينينيل بالنسنينينينينيبة لننينينينينينيا درسنينينينينيا نافعنينينينينيا جنينينينينينيدا يسنينينينينيتأهل الدراسنينينينينينية املفصنينينينيني
 أعطاه من مثل حي على فشل املواجهة الشاملة قبل أواهنا السيما إن احنصرت يف مدينة واحدة.

عمنينينينير جنينينينيواد( رمحنينينينيه اهلل قائنينينينيد اجملاهنينينينيدين أيامهنينينينيا وزع أكثنينينينير منينينينين مثانينينينينية آالم بندقينينينينية آلينينينينية روسنينينينيية -فعلنينينينيى النينينينيرغم منينينينين أن )أبنينينينيا بكنينينينير
املنينينينينينيدنيني يف املعركنينينينينينية  نألنينينينينيني  باهنينينينينينيد وعنينينينينينيدة ألنينينينينينيوم منينينينينيني ناشنينينينينينيرتاك منينينينينينيا يقنينينينينينيرب منينينينينينيعلنينينينينينيى الننينينينينينياس صنينينينينينيبيىة االنفجنينينينينينيار، وعلنينينينينينيى النينينينينينيرغم منينينينينينين 

دفاعنينينينينينيا عنينينينينينين املديننينينينينينية، وعلنينينينينينيى النينينينينينيرغم منينينينينينين تواجنينينينينينيد السنينينينينينيالح عمومنينينينينينيا بنينينينينينيني أينينينينينينيدي املنينينينينينيدنيني أصنينينينينينيال، هنينينينينينيذا عنينينينينينيدى منينينينينينيا قدمنينينينينينيه اجملاهنينينينينينيدون، 
يننينينينينينينية أن طع املدوعلنينينينينينينيى النينينينينينينيرغم منينينينينينينين تواجنينينينينينينيد األسنينينينينينينيلىة املتوسنينينينينينينيطة واملقاومنينينينينينينية للنينينينينينينيدروع والرشاشنينينينينينينيات الثقيلنينينينينينينية لنينينينينينينيدى اجملاهنينينينينينينيدين. مل تسنينينينينينينيت

الننينينينينينياجون منينينينينينين املقنينينينينينياتلني أهننينينينينينيم افتقنينينينينينيروا ألي سنينينينينينيالح ميكنينينينينينين بنينينينينينيه معاجلنينينينينينية النينينينينينيدروع بعنينينينينينيد أربعنينينينينينية أينينينينينينيام  ركنينينينينينيتصنينينينينينيمد، وافتقنينينينينينيرت للنينينينينينيذخرية وذ 
رغنينينينيم أن التنظنينينينييم النينينينيذي قادهنينينينيا كنينينينيان نوعنينينينيا منينينينيا قوينينينينيا فهنينينينيو حصنينينينييلة أكثنينينينير منينينينين عشنينينينيرة أعنينينينيوام منينينينين التنظنينينينييم، ! فقنينينيني  منينينينين اننينينينيدالع املعركنينينينية

م يف مباشنينينينينينيرة املعركنينينينينينية واالسنينينينينينيتعداد هلنينينينينينيا.. وهكنينينينينينيذا ُقصنينينينينينيف  املديننينينينينينية وُدمنينينينينينير نصنينينينينينيفها واستشنينينينينينيهد وصنينينينينينياح  جتربنينينينينينية امتنينينينينينيدت ثالثنينينينينينية أعنينينينينينيوا
معظنينينينينيم اجملاهنينينينينيدين واضنينينينينيطر منينينينينين بقنينينينينيي منينينينينين املنينينينينيدنيني حينينينينينيا إللقنينينينينياء أسنينينينينيلىتهم قبنينينينينيل اكتشنينينينينيام هنينينينينيويتهم واستسنينينينينيلموا طعمنينينينينية لالعتقنينينينينيال، 

 فاستبيى  املدينة وكان  املأساة.
 بال للمقارنة واألمر واضح.ورغم أن خسائر العدو كان  فادحة أيضا، فإنه ال 

ومنينينينينينينيا نرينينينينينينينيد قولنينينينينينينيه أننينينينينينينيه علنينينينينينينيى العصنينينينينينينيابات أن تعنينينينينينينيي أن حرهبنينينينينينينيا الطويلنينينينينينينية هنينينينينينينيي حنينينينينينينيرب إهننينينينينينينياك وإزعنينينينينينينياج أكثنينينينينينينير منهنينينينينينينيا حنينينينينينينيرب حسنينينينينينينيم 
عسنينينينينينيكرية فعلنينينينينينيى قنينينينينينيادة اجلهنينينينينينياد فهنينينينينينيم حقيقنينينينينينية هنينينينينينيذه احلنينينينينينيرب ومطالعنينينينينينية جتنينينينينينيارب األمنينينينينينيم ودراسنينينينينينية جتنينينينينينيربتهم ا اصنينينينينينية لكنينينينينينيي ال تعنينينينينينياد مثنينينينينينيل 

 هذه األخطاء القاتلة واهلل املوفق.

 المبحث الثاني: من مشاكل العمل السياسي واإلعالمي المسلح.

احلنينينينيرب اجلهادينينينينينية والثورينينينينينية هنينينينيي كغريهنينينينينيا منينينينينين احلنينينينيروب كمنينينينينيا قينينينينينيل بننينينينيني  السياسنينينينية فهنينينينينيي قبنينينينينيل كنينينينيل شنينينينينيذ طنينينينينيرح سياسنينينينينيي)ايديولوجي( 
احلركنينينينية  النينينينيدوافع، أداتنينينينيه ووسنينينينييلته وطنينينينيابع عملنينينينيه هنينينينيو العمنينينينيل العسنينينينيكري، ومهمنينينينيا كنينينينيان العمنينينينيل العسنينينينيكري )النينينينيذي بدوننينينينيه تفقنينينينيد الثنينينينيورة و 

كنينينينيل وزن هلنينينينيا وكنينينينيل أمنينينينيل يف النجنينينينياح إال برمحنينينينية اهلل.( مهمنينينينيا كنينينينيان هنينينينيذا العمنينينينيل ناجىنينينينيا فإننينينينيه إن مل ينينينينيتم اسنينينينيتثماره وفنينينينيق راينينينينية سياسنينينينيية 
مل ينينينينينيتم منهجنينينينينية حصنينينينينياده عنينينينينيرب إعنينينينينيالم منينينينينيدروس ومنينينينينيربمج فنينينينينيإن تلنينينينيني  النينينينينيدماء املسنينينينينيفوحة وكنينينينينيل تلنينينينيني  الطاقنينينينينيات اجملاهنينينينينيدة  واضنينينينينيىة، ومنينينينينيا

 اب اجملد لشهدائنا ودموع ثواكلهم.تطيش يف الرياح وال حنصد منها إال ألق
فيجنينينينينينينيني  أن نؤكنينينينينينينينيد وأال ننسنينينينينينينينيى أن طبيعنينينينينينينينية املعركنينينينينينينينية سياسنينينينينينينينيية أصنينينينينينينينيال وال يقنينينينينينينينيل اجلهنينينينينينينينيد السياسنينينينينينينينيي املبنينينينينينينينيذول أ ينينينينينينينينية عنينينينينينينينين اجلهنينينينينينينينيد 
العسنينينينينيكري وإ نينينينينيا جينينينينيني  االنتبنينينينينياه كمنينينينينيا سنينينينينينبني ذلنينينينيني  الحقنينينينينيا أن علنينينينينيى القينينينينينيادة اجملاهنينينينينيدة املقاتلنينينينينية أن تصنينينينينينع قرارهنينينينينيا السياسنينينينينيي وخطتهنينينينينيا 

ا نظرننينينينينينينيا يف خريطنينينينينينينية التجربنينينينينينينية املاضنينينينينينينيية النينينينينينينيب  نينينينينينينيدها متطنينينينينينينيورة إىل حنينينينينينينيد منينينينينينينيا علنينينينينينينيى ذوتنطلنينينينينينينيق هبنينينينينينينيا منينينينينينينين ا ننينينينينينينيدق وإ اإلعالمينينينينينينينية بنفسنينينينينينينيها
الصنينينينينينيعيد العسنينينينينينيكري والنينينينينينيدروس املسنينينينينينيتفادة مننينينينينينيه، إال أهننينينينينينيا ،تلفنينينينينينية جنينينينينينيدا علنينينينينينيى الصنينينينينينيعيد السياسنينينينينينيي فلنينينينينينيم يكنينينينينينين هننينينينينينياك جهنينينينينينيود سياسنينينينينينيية 

ويبنينينينينيدو أننينينينينيه منينينينينين املنهجينينينينينية تننينينينينياول التجربنينينينينية بالتىلينينينينينيل يف اد احلقيقنينينينينيي )الطليعنينينينينية( هنينينينينيبنينينينينياملعىن النينينينينيدقيق والسنينينينينييما علنينينينينيى مسنينينينينيتوى أقطنينينينينياب اجل



  

قسنينينينينينيمني لتبنينينينينينياين طبيعنينينينينينية العمنينينينينينيل السياسنينينينينينيي يف كنينينينينينيل منهمنينينينينينيا. ونعنينينينينيني : جتربنينينينينينية الطليعنينينينينينية يف العمنينينينينينيل السياسنينينينينينيي وجتربنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني 
 فيه من ا ارج.

 من جتربة الطليعة يف العمل السياسي: -أوال
ياً بنينينينينينياملعىن النينينينينينيدقيق للكلمنينينينينينية. وقنينينينينينيد احنصنينينينينينير نشنينينينينينياطها طيلنينينينينينية فنينينينينينيرتات عملهنينينينينينيا مل متنينينينينينيارس الطليعنينينينينينية عمنينينينينينيال سياسنينينينينينييا أو بهنينينينينينيوداً سياسنينينينينيني

املختلنينينينيني  بنينينينينياجلهود العسنينينينينيكرية، وهلنينينينينيذا  نينينينينيد أن معظنينينينينيم اجلهنينينينينيود راحنينينينيني  هنينينينينيدراً تقريبنينينينينيا ومل يفنينينينينيد منهنينينينينيا إال العنينينينينيربة ومل  قنينينينينيق الطليعنينينينينية منينينينينيا 
ل كنينينينينيان ضنينينينينيع  العمنينينينينيل ولكنينينينينين ال شنينينينيني  يف أن إحنينينينينيدى تلنينينينيني  املشنينينينينياك -طبعنينينينينيا ملشنينينينينياكل متعنينينينينيددة منينينينينير بياهننينينينيا-تصنينينينيبو إلينينينينينيه منينينينينين أهنينينينينيدام 

 السياسي بل نكاد نقول انعدامه.
 وما ميكن أن نالحظه يف هذا املضمار:

االفتقنينينينينينينيار لقينينينينينينينيادة ذات راينينينينينينينية سياسنينينينينينينيية واسنينينينينينينيعة قنينينينينينينيادرة علنينينينينينينيى التنظنينينينينينينيري السياسنينينينينينينيي علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيتوى الطنينينينينينينيرح والفكنينينينينينينيرة يف بلنينينينينينينيورة  -7
ا بكنينينينينينيل عطنينينينينينينياء، وكنينينينينينينيذل  علنينينينينينينيى منينينينينينينهج عمنينينينينينينيل وبموعنينينينينينينية منينينينينينين األهنينينينينينينيدام والشنينينينينينينيعارات تلنينينينينيني  حوهلنينينينينينينيا اجلمنينينينينينينياهري العريضنينينينينينية النينينينينينينيب أينينينينينينينيدهت

مسنينينينينينيتوى التعامنينينينينينيل منينينينينينيع معطينينينينينينيات السنينينينينينياحة واملنينينينينينيؤثرين فيهنينينينينينيا منينينينينينين مجاعنينينينينينيات وكتنينينينينينيل وأحنينينينينينيزاب ودول بنينينينينينياورة منطلقنينينينينينيني منينينينينينين فهنينينينينينيم شنينينينينينيامل 
 ها وطبيعة اللعبة على املستوى اإلقليمي والعريب والدو .يملكانة سوريا وقضية الصراع عل

اسنينينينينيي، كنينينينينيان اإلعنينينينينيالم النينينينينيداخلي ضنينينينينيعيفا يف حنينينينينيني انعنينينينينيدم يف جاننينينينيني  مهنينينينينيم منينينينينين العمنينينينينيل السي وعلنينينينينيى املسنينينينينيتوى اإلعالمنينينينينيي وهنينينينيني -2
ويف النينينينينينيداخل اقتصنينينينينينير اإلعنينينينينينيالم علنينينينينينيى  اجملنينينينينينيال ا نينينينينينيارجي ومل متنينينينينينيارس الطليعنينينينينينية يف ا نينينينينينيارج أي ننينينينينينيوع منينينينينينين األعمنينينينينينيال اإلعالمينينينينينينية الناجىنينينينينينية.

وقنينينينينيد   بموعنينينينينية منينينينينين البياننينينينينيات ومل تصنينينينينيدر الطليعنينينينينية كمنينينينينيا ينبغنينينينينيي )إال يف وقنينينينيني  متنينينينينيأخر جنينينينينيدا فيمنينينينينيا بعنينينينينيد( صنينينينينيىيفة أو بلنينينينينية خاصنينينينينية هبنينينينينيا
أهننينينينينيا   وكنينينينينيان إعالمهنينينينينيم عبنينينينينيارة عنينينينينين بموعنينينينينية منينينينينين البياننينينينينيات النينينينينيب غالبنينينينينيا منينينينينيا كاننينينينيني  ،تصنينينينينيرة تطالنينينينيني  اجلمنينينينينياهري )باإلضنينينينينيراب منينينينينيثال؟( أ

تنفنينينينينينيي بعنينينينينينيخ العملينينينينينينيات، أمنينينينينينيا علنينينينينينيى املسنينينينينينيتوى التنينينينينينيوجيهي واإلعالمنينينينينينيي السياسنينينينينينيي فكنينينينينينيان ضنينينينينينيىال  وكاننينينينينيني  بياننينينينينينيات إخبارينينينينينينية لتبنينينينينينيني أ
كمنينينينينينيا  كنهنينينينينينيا كاننينينينينيني  بسنينينينينينييطة ونعنينينينينيني  بعنينينينينينيخ أشنينينينينينيرطة الكاسنينينينينينيي  التوجيهينينينينينينية.جنينينينينينيدا وقنينينينينينيد قامنينينينينيني  الطليعنينينينينينية بنينينينينينيبعخ البنينينينينينيادرات الطيبنينينينينينية ول

وعلنينينينينينينيى النينينينينينينيرغم منينينينينينينين ذلنينينينينينيني  فقنينينينينينينيد قامنينينينينينيني   ،أ نينينينينينينيل اإلعنينينينينينينيالم العسنينينينينينينيكري ونقصنينينينينينينيد بعنينينينينينينيخ العملينينينينينينينيات ذات الطنينينينينينينيابع والفائنينينينينينينيدة اإلعالمينينينينينينينية
طلقنينينينينينينياهتم الصنينينينينينينيادقة بعملينينينينينينينية إعنينينينينينينيالم فطرينينينينينينينية غنينينينينينينيري منظمنينينينينينينية يف تنينينينينينينيألي  القلنينينينينينينيوب منينينينينينينين حنينينينينينينيوهلم وإعطنينينينينينينيائهم بعنينينينينينينيخ املكاسنينينينينينيني  لتعنينينينينينينيويخ 

  هتم بضع  اإلعالم والعمل السياسي.خسارا
منينينينينين قبنينينينينيول املسنينينينينياعدات منينينينينين العنينينينينيراق دون   ورل الطليعنينينينينية مبرحلنينينينينية الحقنينينينينية يف العالقنينينينينيات منينينينينيع أنظمنينينينينية اجلنينينينينيوار وقنينينينينيد بنينينينينيدأ ذلنينينينينيتنينينينيني -3

قينينينينينيد أو شنينينينينينيرل )بعنينينينينيخ كمينينينينينينيات السنينينينينيالح( وتطنينينينينينيورت يف ا نينينينينيارج بنينينينينينيدائرة واسنينينينينينيعة منينينينينين ذلنينينينينيني  عننينينينينيدما بنينينينينينيدأت كوادرهنينينينينيا الباقينينينينينينية بنينينينينينياهلجرة 
  الطليعنينينينينية عنينينينينيدة ضنينينينينيربات منينينينينين جنينينينينيراء ركوهننينينينينيا للعالقنينينينينيات منينينينينيع تلنينينينيني  األنظمنينينينينية دون ،طنينينينيني  منينينينينيدروس يأخنينينينينيذ خنينينينينيارج احلنينينينينيدود وقنينينينينيد تلقنينينينيني

بعنينينينينيني االعتبنينينينينيار عملينينينينينيا أهننينينينينيا يف النهاينينينينينية أنظمنينينينينية ال تصنينينينينين  يف قائمنينينينينية القنينينينينيوى الصنينينينينيديقة إن مل تصنينينينينين  معادينينينينينية مرحلينينينينينيا علنينينينينيى األقنينينينينيل. 
نهنينينينينيا كمنينينينينيا بيننينينينينيا والسنينينينينييما أينينينينينيام محنينينينينياة ومل تسنينينينينيتطع ولقنينينينينيد سنينينينينياهم اإلخنينينينينيوان إىل حنينينينينيد بعينينينينينيد يف حصنينينينينيار الطليعنينينينينية يف العنينينينينيراق ومننينينينينيع املنينينينينيدد ع

 الدبلوماسية الطليعية كسر الطوق.
قعنينينينينيني  الطليعنينينينينينية ألثلنينينينينينية يف قائنينينينينينيدها عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية يف فنينينينينينيا الوفنينينينينينياق كمنينينينينينيا سنينينينينينيبق بياننينينينينينيه و ىنينينينينيني  خطنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان النينينينينينيدوليني يف و  -4

ينينينينينينينيل علنينينينينينينيى حصنينينينينينينيرهم وعنينينينينينينيزهلم عنينينينينينينين النينينينينينينيداخل وسنينينينينينينيى  البسنينينينينينينيال منينينينينينينين  نينينينينينيني  أرجلهنينينينينينينيم وقنينينينينينينيد كاننينينينينينيني  خسنينينينينينينيارهتم يف الوفنينينينينينينياق أوضنينينينينينينيح دل
ضنينينينينينيع  دبلوماسنينينينينينييتهم ومسنينينينينينيتوى قينينينينينينيادهتم السياسنينينينينينيية. صنينينينينينيىيح أن السنينينينينينيب  الرئيسنينينينينينيي يف هنينينينينينيذا كنينينينينينيان طيبنينينينينينية القلنينينينينيني  كمنينينينينينيا عنينينينينينيرب )أبنينينينينينيو 



  

عمنينينينينينيار( فيمنينينينينينيا بعنينينينينينيد بقولنينينينينينيه: )حننينينينينينين قنينينينينينيوم إذا خنينينينينينيدعنا بنينينينينينياهلل ا نينينينينينيدعنا، فنينينينينينياملؤمن غنينينينينينير كنينينينينينيرمي والفنينينينينينياجر خنينينينينيني  لانينينينينينييم وقنينينينينينيد سنينينينينينيلمنا قلوبننينينينينينيا 
عبنينينينينيني  بسنينينينينينياطتهم أمنينينينينيا )مكيافيلينينينينينينية( قينينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان يف حينهنينينينينينيا علنينينينينينيى رأسنينينينينينيهم إلخوانننينينينينيا( ولكنينينينينينين مل يكنينينينينينين هنينينينينيذا بنينينينينينياملربر الكنينينينينينيايف فقنينينينينيد ل

 عدنان سعد الدين يف حصارهم إعالميا ومل يفارقهم ح  دمروا تقريبا.
أخنينينينينينيريا جنينينينينينياءت جتربنينينينينينية الصنينينينينينيلح املأسنينينينينينياوية النينينينينينيب أقنينينينينينيدم عليهنينينينينينيا نفنينينينينينير ألنينينينينينين تبقنينينينينينيى منينينينينينين الطليعنينينينينينية بعنينينينينينيد دمنينينينينينيار اجلنينينينينينيزء اهلنينينينينينيام منهنينينينينينيا و  - 5

لتثبينينينينينيني  منينينينينينيدى الفشنينينينينينيل السياسنينينينينينيي يف عملينينينينينينية احلنينينينينينيوار النينينينينينيب دارت بنينينينينينيني بعنينينينينينيخ القينينينينينينياديني  - عننينينينينينيهفنينينينينينيرج اهلل-واعتقنينينينينينيال عنينينينينينيدنان عقلنينينينينينية 
 املتبقني واملخابرات السورية.

فمن ناحية أوىل كان  حماولة الصلح فردية اضذ القرار فيها جزء من القيادة دون احلصول على موافقنية بلنيس الشنيورى. ومل مينينح 
ى هنيذا التشنيرذم وتبنياين وجهنيات النظنير إىل انشنيقاق يف الصني  النيذي مل يكنين قنيد صنيىا منين ذل  اجمللس موافقته عليه فيمنيا بعنيد وأد

سنينيكرة اعتقنينيال النينيزعيم وخنينيرية عناصنينيره. ومنينين ناحينينية أخنينيرى وحنيني  علنينيى مسنينيتوى املقتنعنينيني بالصنينيلح واآلملنينيني فينينيه فقنينيد سنينيىب  الدولنينية 
املفاوضنينيات يفاوضنينيون يف أملانينينيا ألنينيا أضنينيع  البسنينيال منينين  نيني  أرجلهنينيم باسنينيتدراجها لنينيبعخ العناصنينير منينين قواعنينيدهم فيمنينيا كنينيان ألثّلنينيوا 

 موقفهم جدا.
هكذا  ول  عملية الصلح الب كان  أصال منطلقة من موق  هزيل هو مفاوضة )بني منتصر ومهزوم ال ميكنين هلنيا أن تكنيون و 

ة استسنيالم فة(،  ول  الستدراج، و  حصار املفاوضني ح  سىب  كل الشرول والعرو  و ول األمر إىل عملينييف  روم مشرّ 
مقابنينينيل العفنينينيو الفنينينيردي عنينينين املستسنينينيلمني. وكنينينيان فشنينينيال سياسنينينييا متثنينينيل يف اإلقنينينيدام علينينينيه ويف إدارة احلنينينيوار، ومل يكنينينين هنينينيذا إال لضنينينيىالة 
املسنينيتوى بنينيل وانعنينيدام وجنينيود األكفنينياء علنينيى عمنينيوم املسنينيتويات وهكنينيذا تعطيننينيا جتربنينية الطليعنينية العنينيربة وإن كاننيني  قليلنينية النينيدروس عنينين أثنينير 

 ي أو ضلفه يف حصار منجزات العمل العسكري وإهناء أثرها مهما كان  من الكرب.انعدام الوعي السياس

 من جتربة اإلخوان يف العمل السياسي: -ثانيا 
كنينينينينينيان حمنينينينينينيور عمنينينينينينيل اإلخنينينينينينيوان يف ا نينينينينينيارج كلنينينينينينيه سياسنينينينينينييا تقريبنينينينينينيا علنينينينينينيى ضلفنينينينينينيه، ومل حيقنينينينينينيق اإلخنينينينينينيوان بأنفسنينينينينينيهم أي إ نينينينينينياز عسنينينينينينيكري 

ونعنينينينيني  القينينينينينيادة امليدانينينينينينية يف محنينينينينياة -حصنينينينينيوهلم علنينينينينيى بيعنينينينينية منينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين اجملاهنينينينينيدين  علنينينينينيى صنينينينينيعيد العمنينينينينيل يف النينينينينيداخل إال إذا اعتربننينينينينيا
وقينينينينينيادة الضنينينينينيبال عمنينينينينيال عسنينينينينيكريا هلنينينينينيم. أمنينينينينيا كنينينينينيل احملنينينينينياوالت القليلنينينينينية النينينينينيب متنينينينيني  منينينينينين ا نينينينينيارج حننينينينينيو النينينينينيداخل إلقامنينينينينية راوس  -ودمشنينينينينيق

 جسور عسكرية، أو تنفيذ بعخ العمليات فقد كان  مجيعها فاشلة على قتلها.
ألمنينينينينير أننينينينينيه علنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين أن عملهنينينينينيم بشنينينينينيكل عنينينينينيام كنينينينينيان عمنينينينينيال سياسنينينينينييا فقنينينينينيد كنينينينينيان متخلفنينينينينيا غنينينينينيري تنينينينينيابع  طنينينينينية ولكنينينينينين حصنينينينينييلة ا

سنينينينينيعة ملعطينينينينينيات هنينينينينيذه اللعبنينينينينية ولعنينينينينيل أهنينينينينيم منينينينينيا أفقنينينينينيده وزننينينينينيه كعمنينينينينيل سياسنينينينينيي هنينينينينيو عنينينينينيدم امتكاملنينينينينية وال يشنينينينينيرم علينينينينينيه منينينينينين يتمتنينينينينيع براينينينينينيا و 
 ياسية بسرعة نالح  بعخ املالمح:استناده إىل عمل عسكري قوي طيلة املرحلة. ولو حاولنا  ليل التجربة الس

  سيلللللل  فشلللللل  ألدار  ال للللللور  فلللللل  سجلللللل د  النينينينينينيدروس الثميننينينينينينية النينينينينينيب منينينينينينيرت بنينينينينينيه وأثبتنينينينينيني  فشنينينينينينيله كثنينينينينينيريا منينينينينينين الثنينينينينينيورات يف العنينينينينينيامل.  -7
 رئج للللجة  ج  للللجة اكللللجن فلللل  دائلللل   أفلللل ي )فلللل  الخلللل رج ا خللللذ الكلللل ار(  احلللل   سجلللل د  ف  جللللة فجما جللللة   لللل   ة فلللل  الللللماو 

القينينينينينيادة يف ا نينينينينيارج فيمنينينينينيا مسنينينينينيي باحلسنينينينينيم، )سنينينينينييأ  و لنينينينينيب   هبنينينينينيا التنسنينينينينييق بنينينينينيني القينينينينينيادة امليدانينينينينينية يف النينينينينيداخل وهنينينينينيذا منينينينينيا كنينينينينيان يف الفنينينينينيرتة ا
تفصنينينينينييل هنينينينينينيذا( فلنينينينينينيم تسنينينينينيتطع القينينينينينينيادة السياسنينينينينينيية جتسنينينينينييد أهنينينينينينيدام اجملاهنينينينينينيدين و قينينينينينيق آمنينينينينينياهلم وكاننينينينينيني  أعماهلنينينينينيا يف معنينينينينينيزل عنينينينينينين ذلنينينينينيني  

 و دمة أغرا  ال هتم اجلهاد والثورة كأهدام منشودة أصال.



  

)كمنينينينيا كنينينينينيان حنينينينينيال الطليعنينينينية أيضنينينينينيا(، تفهنينينينيم معطينينينينينيات هنينينينيذه اللعبنينينينينية ا طنينينينينيرية  ف كلللل ر اإلولللللواي ألللللللي سجلللل د   ج  لللللجة   جحلللللةا -2
واملصنينينينينينيريية حينينينينينينيث كاننينينينينيني  جنينينينينينيل أعمنينينينينينياهلم السياسنينينينينينيية ذات طنينينينينينيابع تكتيكنينينينينينيي أدينينينينينينيرت منينينينينينين قبنينينينينينيل الشنينينينينينييوم بنينينينينينيال مبنينينينينينياالة عجيبنينينينينينية ومل تكنينينينينينين 

 مناورهتم السياسية اسرتاتيجية اللهم إال يف حصار الطليعة.
وغريهنينينينينيا بشنينينينينيكل منفنينينينينيتح وغنينينينينيري منينينينينيدروس جعلنينينينينيه ورقنينينينينية لعنينينينيني . ومل تكنينينينينين هنينينينينيذه  ل و للللل  فللللل  السالسللللل ت فللللل  أ ظملللللة الجلللللوارا -3

 العالقات توجه بطريقة تعطي الثورة زمخها وتفر  هويتها بل على العكس والسيما يف العالقات مع العراق خ األردن.
إلينينينينينينينيواء السنينينينينينينيل  يف حنينينينينينينيني حققنينينينينينيني  تلنينينينينينيني  األنظمنينينينينينينية ومل يفنينينينينينينيد اإلخنينينينينينينيوان شنينينينينينينيياا علنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد املنجنينينينينينينيزات منينينينينينينين هنينينينينينينيذه العالقنينينينينينينيات إال ا

والسنينينينينينييما العنينينينينينيراق كثنينينينينينيريا منينينينينينين اإل نينينينينينيازات و نينينينينينيح اجلمينينينينينينيع وهنينينينينينيم املهتمنينينينينينيون يف هنينينينينينيذه الظنينينينينينياهرة ا طنينينينينينيرة يف تنينينينينينيدجني هنينينينينينيذه احلركنينينينينينية الثورينينينينينينية 
 يدهم يف حر ا ليج والسعودية.رب وحصار أصىاهبا وشراء الكثري من موجهيها بصورة مباشرة أو ت

ن رأيننينينينيا بعنينينينيدم اجلنينينينيواز الشنينينينيرعي ملنينينينيا أقنينينينيدم علينينينينيه اإلخنينينينيوان، عنينينيني، وبصنينينينيرم النظنينينينير ف  لللل   و  لللل  ال للللورط فلللل  احلللل لف  طيلللل  -4
وفشنينينينينيلهم يف تقنينينينينيدمي دلينينينينينيل وفتنينينينينيوى تنينينينينيدعم منينينينينيوقفهم طيلنينينينينية مخنينينينينيس سنينينينينينوات، فقنينينينينيد أثبتنينينينيني  األينينينينينيام واألحنينينينينيداث أننينينينينيه حنينينينيني  علنينينينينيى الصنينينينينيعيد 

بعنينينينينيخ الشخصنينينينينييات واألحنينينينينينيزاب السياسنينينينينيي فقنينينينينيد كنينينينينيان خاسنينينينينينيرا متامنينينينينيا إذ أفنينينينينياد احللفنينينينينياء والنينينينينينيذين كنينينينينيانوا بموعنينينينينية أصنينينينينيفار سياسنينينينينينيية منينينينينين 
البائنينينينينيدة واملنبنينينينينيوذة والسنينينينينييما البعثينينينينينيني اليميننينينينينيني، أفنينينينينيادوا منينينينينين احللنينينينينيني  وعنينينينينيادوا للصنينينينينيدارة كمعارضنينينينينية وطنينينينينينية تغنينينينينيذت بنينينينينيدماء إخوانننينينينينينيا، يف 
حنينينينينينينيني مل يكسنينينينينينينيني  اإلخنينينينينينينينيوان النينينينينينينينيذين افنينينينينينينينيرت  فنينينينينينينينييهم أن يكوننينينينينينينينيوا الكتلنينينينينينينية الرئيسنينينينينينينينيية يف احللنينينينينينينيني  والنينينينينينينينيوزن املهنينينينينينينينيم فينينينينينينينينيه، مل يكسنينينينينينينينيبوا إال 

لنينينينينينيبعخ الُفتنينينينينينيات منينينينينينين النينينينينينيدعم باملنينينينينينيال والسنينينينينينيالح يف العنينينينينينيراق منينينينينينيع كامنينينينينينيل النينينينينينيتىكم هبنينينينينينيم وبقنينينينينينيواهتم القليلنينينينينينية املتبقينينينينينينية. إينينينينينينيوائهم باإلضنينينينينينيافة 
 وهكذا خسر اإلخوان عنصرين اسرتاتيجيني رئيسيني كان من الواضح جدا أهنم سيخسروهنما يف حل  كهذا و ا:

هنينينينينيدام قريبنينينينينية منينينينينين العلمانينينينينينية مليانينينينينية بشنينينينينيعارات أل، فقنينينينينيد غنينينينينيدت الشنينينينينيعارات والطنينينينينيروح واالهو لللللة اإل لللللالفجة لر لللللور   را  هللللل  -أ 
 اذ.…القومية العربية والقومية واحلرية السياسية

وصنينينينينينيدرت معظنينينينينينيم منشنينينينينينيورات التىنينينينينينيال  كأهننينينينينينيا منينينينينينين منشنينينينينينيورات البعنينينينينينيث، اللهنينينينينينيم إال ذكنينينينينينير أن دينينينينينينين الدولنينينينينينية هنينينينينينيو اإلسنينينينينينيالم، كمنينينينينينيا 
 لفخار.فيال …تنص على ذل  كل الدساتري الكافرة يف احلكومات املرتدة ولكن بوصفها تراثا 

القنينينينينيادة البشنينينينينيرية منينينينينين اإلخنينينينينيوة النينينينينيذين غنينينينينيادروا السنينينينينياحة حنقنينينينينيا علنينينينينيى هنينينينينيذا احللنينينينيني  فضنينينينينيال عنينينينينين سنينينينينيوء اإلدارة وهكنينينينينيذا تنينينينينياجرت  -ب 
وهكنينينينينينيذا كنينينينينينيان احللنينينينينيني  دلنينينينينينييال كبنينينينينينيريا علنينينينينينيى قصنينينينينينير  !  صنينينينينينيديقا مزعومنينينينينينيا وخسنينينينينينيرت ولنينينينينينيدا بنينينينينينيارا ...فياللىصنينينينينينيافة حبنينينينينينيالقينينينينينينيادة بنينينينينينيذكاء، فر 

حينينينينينيث فنينينينينير  نفنينينينينير قالئنينينينينيل يعنينينينينيدون علنينينينينيى أصنينينينينيابع طنينينينينيرم واحنينينينينيد، فرضنينينينينيوا  النظنينينينينير السياسنينينينينيي والدكتاتورينينينينينية النينينينينيب سنينينينينييطرت علنينينينينيى العمنينينينينيل
 العمل.رأيهم على مجاعة كبرية وورطوها هبذا 

علنينينينينيى صنينينينينيعيد اإلعنينينينينيالم )علنينينينينيى عكنينينينينيس الطليعنينينينينية(، فقنينينينينيد عنينينينينيزل اإلخنينينينينيوان عنينينينينين السنينينينينياحة الداخلينينينينينية حنينينينيني  علنينينينينيى صنينينينينيعيد اإلعنينينينينيالم  -5
عنينينينينينيداد األوىل النينينينينينيب تولنينينينينيني  الطليعنينينينينينية توزيعهنينينينينينيا أينينينينينينيام ومل يكنينينينينينين هلنينينينينينيم أي إعنينينينينينيالم داخلنينينينينينيي ومل تصنينينينينينيل بلنينينينينينية الننينينينينينيذير النينينينينينيب أصنينينينينينيدروها بعينينينينينينيد األ

اخنينينينينينينينيتالل األوراق، مل تصنينينينينينينينيل للنينينينينينينينيداخل. ونسنينينينينينينينيتطيع القنينينينينينينينيول أننينينينينينينينيه باسنينينينينينينينيتثناء اإلذاعنينينينينينينينية املوجهنينينينينينينينية منينينينينينينينين العنينينينينينينينيراق والنينينينينينينينيب فقنينينينينينينينيدت هويتهنينينينينينينينيا 
 اإلسالمية مل يكن لإلخوان أي إعالم ذي بال.

أن هننينينينينينينياك ثنينينينينينينيورة إسنينينينينينينيالمية يف سنينينينينينينيوريا أمنينينينينينينيا علنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد اإلعنينينينينينينيالم ا نينينينينينينيارجي فقنينينينينينينيد  نينينينينينينيح اإلخنينينينينينينيوان إىل حنينينينينينينيد كبنينينينينينينيري يف التعرينينينينينينيني  بنينينينينينيني
وسنينينينينينياعدهم امتنينينينينينيداد إخنينينينينينيواهنم يف التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  علنينينينينينيى هنينينينينينيذا األمنينينينينينير وتكلمنينينينينيني  عشنينينينينينيرات اجملنينينينينينيالت اإلسنينينينينينيالمية عنينينينينينين الثنينينينينينيورة وأجنينينينينينيرى 
قنينينينيادة اإلخنينينينينيوان الكثنينينينيري منينينينينين املقنينينينيابالت الصنينينينينيىفية واإلذاعينينينينية منينينينينيع بنينينينينيالت دولينينينينية ومتنينينينيني  هلنينينينيم اتصنينينينينياالت بالتجمعنينينينيات واهليانينينينينيات احلزبينينينينينية 



  

ات حقنينينينينينيوق اإلنسنينينينينينيان ونسنينينينينينيتطيع القنينينينينينيول أهننينينينينينيم حققنينينينينينيوا إنتاجنينينينينينيا يف بنينينينينينيال اإلعنينينينينينيالم ال بنينينينينينيأس بنينينينينينيه، ولكنينينينينينين ولألسنينينينينيني  مل الدولينينينينينينية ومبنظمنينينينينيني
يعنينينينينيني  ذلنينينينينيني  العمنينينينينينيل أكلنينينينينينيه بسنينينينينينيب  انعنينينينينينيدام النينينينينينيوزن العسنينينينينينيكري النينينينينينيذي ينينينينينينيدعمهم يف النينينينينينيداخل فكنينينينينينيان باهتنينينينينينيا ال قيمنينينينينينية لنينينينينينيه. وقنينينينينينيد أفنينينينينينياد 

النهاينينينينينية الفاجعنينينينينية ومأسنينينينينياة محنينينينينياة والتنينينينينيورل اهلائنينينينينيل  اإلخنينينينينيوان منينينينينين هنينينينينيذا العمنينينينينيل ومجعنينينينينيوا املالينينينينينيني منينينينينين النينينينينيدوالرات منينينينينين التربعنينينينينيات، ولكنينينينينين
يف الكنينينينينينيذب والتهوينينينينينينيل النينينينينينيذي خنينينينينينيتم بنينينينينينيه اإلعنينينينينينيالم اإلخنينينينينينيواين جهنينينينينينيوده أضنينينينينينياع الثمنينينينينينيرة وسنينينينينينيود صنينينينينينيفىته وجعلنينينينينينيه حمنينينينينينيل اسنينينينينينيتهزاء واهتنينينينينينيام 

 نتح.وأفشل ما كان قد أُ 
جلاننينينينينيني  العسنينينينينينيكري، يف وهكنينينينينينيذا ال  نينينينينينيد يف التجربنينينينينينية السياسنينينينينينيية للثنينينينينينيورة اإلسنينينينينينيالمية يف سنينينينينينيوريا تنوعنينينينينينيا وثنينينينينينيراء كالنينينينينينيذي وجنينينينينينيدناه يف ا

لنينينينينيني  تحنينينينينينيني  نينينينينينيد بعنينينينينينيخ النينينينينينيدروس العميقنينينينينينية والطيبنينينينينينية يف أعمنينينينينينيال سياسنينينينينينيية فاشنينينينينينيلة للفائنينينينينينيدة والعنينينينينينيربة. وميكنينينينينينين إمجنينينينينينيال أن نسنينينينينينيتفيد منينينينينينين 
ل السياسنينينينينيي الثنينينينينيوري لفنينينينيني  النظنينينينينير إىل عنينينينينيدة نقنينينينينيال هامنينينينينية فينينينينينيه حينينينينينيث جينينينينيني  أن يأخنينينينينيذ أي عمنينينينينيل جهنينينينينيادي ثنينينينينيوري منينينينينياملرحلنينينينينية منينينينينين الع

 د من تضىياته ويرفع مردودها إىل أعلى املستويات:مسلح مثل هذه األمور يف حسبانه ح  يفي
  بلنينينينينينينية دورينينينينينينينية-علنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد اإلعنينينينينينينيالم النينينينينينينيداخلي جينينينينينينيني  اتبنينينينينينينياع خطنينينينينينينية يتنينينينينينينيزاوج فيهنينينينينينينيا اإلعنينينينينينينيالم السياسنينينينينينينيي )إذاعنينينينينينينية موجهنينينينينينينية-  

بياننينينينينيات...( والنينينينينينيذي جينينينينينيني  علينينينينينيه أن يأخنينينينينينيذ منىنينينينينيى توجيهينينينينينينيا لتثبينينينينينيني  بعنينينينينيخ األفكنينينينينينيار يف راوس اجلمنينينينينينياهري  -فينينينينينينيديو -كاسنينينينينيي 
والشنينينينينينينيعارات والنينينينينينينيدوران حوهلنينينينينينينيا. هنينينينينينينيذا باإلضنينينينينينينيافة إىل النشنينينينينينينيال اإلخبنينينينينينينياري والتنينينينينينينيوجيهي ومنينينينينينينيا يسنينينينينينينيتلزمه وجتسنينينينينينينييد بعنينينينينينينيخ األهنينينينينينينيدام 

فنينينينينينيد كنينينينينينيل منهمنينينينينينيا اآلخنينينينينينير ويغذينينينينينينيه، فنينينينينينياإلعالم ر احلال...هنينينينينينيذا اإلعنينينينينينيالم السياسنينينينينينيي جينينينينينيني  أن يتنينينينينينيزاوج منينينينينينيع اإلعنينينينينينيالم العسنينينينينينيكري وأن ي
طابنينينينينيات اجلماهريينينينينينية احملروسنينينينينية العسنينينينينيكري هنينينينينيو بموعنينينينينية األعمنينينينينيال العسنينينينينيكرية النينينينينيب يتنينينينينيوخى منهنينينينينيا هنينينينينيدم إعالمنينينينينيي مثنينينينينيل بعنينينينينيخ ا 

بنينينينينينيالقوة إن تيسنينينينينينيرت الظنينينينينينيروم، عملينينينينينينيات اغتينينينينينينيال لنينينينينينيبعخ اجملنينينينينينيرمني والعمنينينينينينيالء وإجرائهنينينينينينيا بشنينينينينينيكل استعراضنينينينينينيي، مهامجنينينينينينية دورينينينينينينيات 
عسنينينينينينيكرية يف مننينينينينينياطق شنينينينينينيعبية هتمننينينينينينيا مجاهريها...كنينينينينينيل هنينينينينينيذا لتثبينينينينينيني  فكنينينينينينيرة طنينينينينينيول ذراع الثنينينينينينيورة العسنينينينينينيكرية وقنينينينينينيدرهتا علنينينينينينيى باهبنينينينينينية 

 النظام وإرداء عمالئه.
 بتزاوج اإلعالم السياسي والعسكري الداخلي حيصل بإذن اهلل املردود الطي  يف أوسال اجلماهري.وهكذا و 

   ويف اإلعنينينينينينينيالم ا نينينينينينينيارجي: جينينينينينينيني  ألارسنينينينينينينية خطنينينينينينينية إعالمينينينينينينينية مدروسنينينينينينينية تتناسنينينينينينيني  منينينينينينينيع اإلعنينينينينينينيالم النينينينينينينيداخلي وتكملنينينينينينينيه، فإننينينينينينينيه وإن
للثنينينينينينيورة يف حنينينينينينيال  نينينينينينياح اإلعنينينينينينيالم  ن السنينينينينينياحة ا ارجينينينينينينية تعنينينينينينيد رافنينينينينينيدا ألتنينينينينينيازاإكاننينينينينيني  السنينينينينينياحة الداخلينينينينينينية أهنينينينينينيم وأجنينينينينينيدر باجلهنينينينينينيد فنينينينينيني

واجلهنينينينينيد السياسنينينينينيي فيهنينينينينينيا. حينينينينينيث نُكتنينينينينيل القنينينينينينيوى اإلسنينينينينيالمية يف األقطنينينينينيار األخنينينينينينيرى حنينينينينيول الثنينينينينيورة فنفينينينينينينيد منينينينينينهم يف جهنينينينينيود كثنينينينينينيرية، 
كنينينينينينينينيرة فيف الصنينينينينينينينيعيد املنينينينينينينينيادي )تنينينينينينينينيأمني تربعنينينينينينينينيات، التىنينينينينينينينياق متطنينينينينينينينيوعني...( ويف الصنينينينينينينينيعيد املعننينينينينينينينيوي )جهنينينينينينينينيود إعالمينينينينينينينينية( انتشنينينينينينينينيار ال

...وهنا جينينينينينينيني  االهتمنينينينينينينيام بالتجمعنينينينينينينيات والكتنينينينينينينيل اإلسنينينينينينينيالمية واإلفنينينينينينينيادة منينينينينينينين إعالمهنينينينينينينيا الواسنينينينينينينيع اجلهادينينينينينينينية يف صنينينينينينينيفوم اإلسنينينينينينينيالميني
عاملينينينينينياً( وعلنينينينينيى الصنينينينينيعيد العنينينينينياملي غنينينينينيري اإلسنينينينينيالمي، ميكنينينينينين ألارسنينينينينية  )بنينينينينيالت، ننينينينينيدوات، حماضنينينينينيرات، ننينينينينيداءات إغاثنينينينينية، إداننينينينينية النظنينينينينيام

النظنينينينينينينينير للقضنينينينينينينينيية اجلهادينينينينينينينينية  الت األنبنينينينينينينينياء وإجنينينينينينينينيراء مقنينينينينينينينيابالت منينينينينينينينيع الصنينينينينينينينيى  العاملينينينينينينينينية، ولفنينينينينينينيني اووكنينينينينينينينياإلعنينينينينينينينيالم املتصلبالصنينينينينينينينيى  
صنينينينينينيول علنينينينينينينيى رأي احلالثورينينينينينينية، وتعرينينينينينينية النظنينينينينينيام وجينينينينينيني  هننينينينينينينيا ،اطبنينينينينينية كنينينينينينيل عقلينينينينينينية مبنينينينينينيا يناسنينينينينينينيبها . وهكنينينينينينيذا نسنينينينينينيتطيع إن يسنينينينينينير اهلل 

هبها جلنينينينيني  اعنينينينينياملي مؤينينينينينيد للقضنينينينينيية وال خيفنينينينينيي منينينينينيا ميكنينينينينين جنينينينينينيه منينينينينين فائنينينينينيدة منينينينينين وراء االتصنينينينينيال هبيانينينينينيات حقنينينينينيوق اإلنسنينينينينيان ومنينينينينيا شنينينينيني
 سياسيا إلشعاره بالعزلة. التأييد وإدانة النظام وحماصرته

   جهنينينينينية اإلعنينينينينيالم املعنينينينينيادي وحربنينينينينيه النفسنينينينينيية: منينينينينين جانبنينينينينيه لنينينينينين يقنينينينيني  النظنينينينينيام مكتنينينينينيوم األينينينينينيدي إزاء هنينينينينيذه احلركنينينينينية اجلهادينينينينينية امو
الثورينينينينينية، بنينينينينيل سنينينينينييعمل إىل مواجهتهنينينينينيا حبنينينينينيرب إعالمينينينينينية عسنينينينينيكرية ونفسنينينينينيية مركزينينينينينية مرببنينينينينية، والسنينينينينييما  تلنينينينيني  املوجهنينينينينية للنينينينينيرأي العنينينينينيام 



  

بنينينينينينيأهنم عصنينينينينينيابة مفسنينينينينينيدة منشنينينينينينيقة علنينينينينينيى األمنينينينينينية إرهابينينينينينينية إجرامينينينينينينية وسنينينينينينييتبع ذلنينينينينيني  بسنينينينينينييل منينينينينينين  النينينينينينيداخلي حينينينينينينيث يصنينينينينيني  اجملاهنينينينينينيدون
اإلشنينينينينياعات وألارسنينينينينية احلنينينينينيرب النفسنينينينينيية. وهننينينينينيا يسنينينينينياعد اجملاهنينينينينيدين كثنينينينينيريا سنينينينينيوء مسعنينينينينية النظنينينينينيام واتصنينينينينيام إعالمنينينينينيه بالكنينينينينيذب، وهنينينينينيذا 

ن يبنينينينينيني  اجملاهنينينينينينيدون جيعنينينينينينيل مقاومنينينينينينية هنينينينينينيذا اإلعنينينينينينيالم وحربنينينينينينيه النفسنينينينينينيية سنينينينينينيهلة ولكننينينينينينيه حيتنينينينينينياج إىل جهنينينينينينيود يف نفنينينينينينيس الوقنينينينينيني ، وجينينينينينيني  أ
 ،ط  املقاومة هذا حس  الظروم وما يقتضيه وطبيعة النظام وهجمته اإلعالمية.

  مشنينينينينينينيكلة تبنينينينينينيني  عملياتننينينينينينينيا وسنينينينينينينيرقة جهودننينينينينينينيا: ولقنينينينينينينيد تعرضنينينينينينيني  الطليعنينينينينينينية هلنينينينينينينيذه احملننينينينينينينية النينينينينينينيب شنينينينينينينيكل  مصنينينينينينينيدر تعنينينينينينيني  نفسنينينينينينينيي
   جهلللللل ز  ذللللللل  حللللللج   مللللللمت سجلللللل د  اإلوللللللواي الم للللللرمجللمجاهنينينينينينيدين ومصنينينينينينيدر ضنينينينينينيياع جلهنينينينينينيودهم يف نفنينينينينينيس الوقنينينينينيني . 

أل الفهلللللن اليشلللللط ألللللللي ابيللللل   مللللل  المج يلللللم      لللللبا ألللللللجهن  جمللللل  ال ب  للللل ت    لللللما   يللللل ء أللللل ح فللللل  المجلللللم 
...ومنينينينينين بعنينينينينيد عمنينينينينيدت األحنينينينينيزاب العلمانينينينينينية املارقنينينينينية عنينينينينيرب إذاعتنينينينينيه املوجهنينينينينية منينينينينين العنينينينينيراق علنينينينينيى المز لللللف  فضللللل  دفللللل ء الشلللللهماء

اجملنينينينينيد، ومنينينينينين  هنينينينينيذا نفسنينينينينيها كمعارضنينينينينية وطنينينينينينية يفعلنينينينينيى نفنينينينينيس النينينينينيوتر فكاننينينينيني  تسنينينينينيمي اجملاهنينينينينيدين معارضنينينينينية وطنينينينينينية إلقىنينينينينيام  مالعنينينينينيز 
خ بنينينينينينينيدأت تنينينينينينينيزعم أن عناصنينينينينينينيرها أيضنينينينينينينيا يشنينينينينينينياركون يف العمنينينينينينينيل بعنينينينينينينيد أن أتنينينينينينينياح هلنينينينينينينيم اإلخنينينينينينينيوان بفضنينينينينينينيل التىنينينينينينينيال  اسنينينينينينينيتخدام اسنينينينينينينيم 

 )جيش  رير سوريا(.
 إن هنينينينيذه املشنينينينيكلة علنينينينيى منينينينيا يبنينينينيدو منينينينين بسنينينينياطتها جنينينينيديرة باالهتمنينينينيام، والتصنينينينيدي هلنينينينيا لنينينينين يكنينينينيون ألكننينينينيا إال حبملنينينينية إعالمينينينينية واسنينينينيعة
والسنينينينينينييما يف صنينينينينينيفوم اإلسنينينينينينيالميني يف ا نينينينينينيارج منينينينينينيع اإلننينينينينينيذار والتهدينينينينينينيد والتصنينينينينينيدي حسنينينينينيني  منينينينينينيا يقتضنينينينينينييه ويسنينينينينينيمح بنينينينينينيه الظنينينينينينيرم هلنينينينينينيذا 

منينينينينينير وجينينينينينيني  بربنينينينينينية ألالعمنينينينينينيل اجلبنينينينينينيان النينينينينينيذي يقنينينينينينيوم بنينينينينينيه اآلخنينينينينينيرون علنينينينينينيى اخنينينينينينيتالم مشنينينينينينيارهبم. ويف النينينينينينيداخل جينينينينينيني  اعتمنينينينينينياد مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا ا
 جتار الدماء الشهيدة.أعمال تب  العمليات بشكل يقطع الطريق على سراق الثورات و 

ويف ا تنينينينينينيام نقنينينينينينيول إن أي جهنينينينينينيد ال يكنينينينينينيون مرببنينينينينينيا فإننينينينينينيه ذاهنينينينينيني  سنينينينينينيدى ال حمالنينينينينينية إال أن يشنينينينينينياء اهلل، واإلعنينينينينينيالم مثلنينينينينينيه مثنينينينينينيل العمنينينينينينيل 
السياسنينينينينينينينيي أو العسنينينينينينينينيكري أو التنظيمنينينينينينينينيي إال أن يشنينينينينينينينياء اهلل، واإلعنينينينينينينينيالم مثلنينينينينينينينينيه مثنينينينينينينينيل العمنينينينينينينينيل السياسنينينينينينينينيي أو العسنينينينينينينينيكري أو التنظيمنينينينينينينينينيي 

ة شنينينينياملة يف التخطنينينينيي  متاشنينينينيي ا طنينينينية العامنينينينية وتنينينينيدعمها وتكنينينينيون هلنينينينيا رديفنينينينيا متممنينينينيا عنينينينيرب بموعنينينينية منينينينين جينينينيني  أن يقنينينينيوم علنينينينيى اسنينينينيرتاتيجي
النينينينينينينيب نتوجنينينينينينينيه إليهنينينينينينينيا بنينينينينينينياإلعالم التكتيكنينينينينينينيات املقصنينينينينينينيودة ال العشنينينينينينينيوائية وأول منينينينينينينيا جينينينينينينيني  االنتبنينينينينينينياه إلينينينينينينينيه هنينينينينينينيو عملينينينينينينينية تصنينينينينينينيني  الشنينينينينينينيارئح 

يقنينينينينيول:ل أمنينينينينيرت أن أخاطنينينينيني  الننينينينينياس علنينينينينينيى  ومعاملتهنينينينينيا حسنينينينيني  منينينينينيا تقتضنينينينينييه كنينينينينيل حالنينينينينية حبكمنينينينينية فرسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم
قنينينينينينينيدر عقنينينينينينينيوهلمل األمنينينينينينينير الثنينينينينينينياين هنينينينينينينيو الصنينينينينينينيدق، وجينينينينينينيني  أن حنشنينينينينينينيد صنينينينينينينيدقنا اإلعالمنينينينينينينيي يف وجنينينينينينينيه أكاذينينينينينينيني  النظنينينينينينينيام وزيفنينينينينينينيه وجينينينينينينيني  أن 
نتوصنينينينينيل إىل حنينينينينيال يكنينينينينيون إعالمننينينينينيا مصنينينينينيدر ثقنينينينينية عننينينينينيد العنينينينينيدو والصنينينينينيديق ملنينينينينيا ينينينينينيرون منينينينينين صنينينينينيدقنا فينينينينينيه فنينينينينيال جينينينينيني  التهوينينينينينيل يف خسنينينينينيائر 

رنا وقصنينينينينينيارى منينينينينينيا ميكنينينينينينين عملنينينينينينيه هنينينينينينيو السنينينينينينيكوت عنينينينينينين أعمنينينينينينيال وأشنينينينينينيياء ال نرينينينينينينيد التعلينينينينينينيق عليهنينينينينينيا وتنينينينينينيرك العنينينينينينيدو وال التقلينينينينينينيل يف خسنينينينينينيائ
هنايتنينينينينينيه أن  إنالتفسنينينينينينيري للجمنينينينينينياهري وإشنينينينينينياعاته الصنينينينينينيديقة غالبنينينينينينيا أمنينينينينينيا الكنينينينينينيذب والتهوينينينينينينيل فإننينينينينينيه وإن جنينينينينينياء بنينينينينينيبعخ الكسنينينينينيني  املؤقنينينينينيني  فنينينينينيني

 وكفى هبا من عربة. -محاةكما حصل إلعالم اإلخوان إبان -نوص  بالدجل وأن نتساوى يف هذا مع إعالم النظام 
 - السياسنينينينينينيي: جينينينينيني  االنتبنينينينينياه أوال إىل أنننينينينينينيا مجاعنينينينينية أصنينينينينيولية منينينينينين املسنينينينينينيلمني نسنينينينينيتند يف عملننينينينينيا كلنينينينينينيه إىل  لعلنينينينينيى صنينينينينيعيد العمنينينينيني

شنينينينينينيرع اهلل احلنينينينينينيق وهننينينينينينيدم منينينينينينين وراء ذلنينينينينيني  إرضنينينينينينياءه سنينينينينينيبىانه وتعنينينينينينياىل وإقامنينينينينينية حكمنينينينينينيه يف األر  وعلينينينينينينيه فنينينينينينيإن كنينينينينينيل شنينينينينينياردة وواردة 
بع وجينينينيني  أن يقنينينينيوم العمنينينينيل علنينينينيى سياسنينينينيية شنينينينيرعية حمققنينينينية وفنينينينيق منينينينيا يقتضنينينينييه الشنينينينيارع ووفنينينينيق منينينينين عملننينينينيا جينينينيني  أن تنطبنينينينيع هبنينينينيذا الطنينينينيا
 آراء العلماء املسلمني الثقات وفتواهم.



  

بنينينينينيدء طنينينينينيرح بموعنينينينينية منينينينينين األسنينينينينيالة اهلامنينينينينية يف فقنينينينينيه اجلهنينينينينياد املعاصنينينينينير إلشنينينينينيكاالت معاصنينينينينيرة، وقنينينينينيد منينينينينير معننينينينينيا  يوهلنينينينينيذا جينينينينيني  بنينينينينيادئ ذ
هنينينينيذا جينينينيني  نشنينينينيره بنينينينيني اجملاهنينينينيدين واجلمنينينينياهري حنينينيني  تطمنينينينيان القلنينينينيوب وتسنينينينيرتيح خنينينينيالل الرتبنينينينية السنينينينيالفة كثنينينينيري منينينينين هنينينينيذه املواقنينينيني ، وكنينينينيل 

 إىل العمل.
ومنينينينينينينين خ جينينينينينينيني  أن تكنينينينينينينيون خطواتننينينينينينينيا العسنينينينينينينيكرية متماشنينينينينينينيية منينينينينينينيع ،ططننينينينينينينيا االسنينينينينينينيرتاتيجي السياسنينينينينينينيي والعكنينينينينينينيس بنينينينينينينيالعكس، وهبنينينينينينينينيذا 

د حصنينينينينيل هنينينينينيذا منينينينينيع قنينينينينيو  -نتجننينينينيني  املطبنينينينينيات الصنينينينينيعبة كاننينينينينيدفاعات اجلمنينينينينياهري النينينينينيب ال يسنينينينينييطر عليهنينينينينيا نتيجنينينينينية التصنينينينينيعيد العسنينينينينيكري منينينينينيثال
 وغريها من الظروم السياسية الب تولد دون إمكانية السيطرة عليها أو توقعها مسبقا. -الطليعة

كمنينينينينينيا جينينينينينيني  االهتمنينينينينينيام بنينينينينينيالطروح القائمنينينينينينية يف السنينينينينينياحة والنينينينينينيب تنينينينينينيدعي التصنينينينينينيدي للنظنينينينينينيام منينينينينينين تينينينينينينيارات علمانينينينينينينية ويصنينينينينيني  إسنينينينينينيالمية 
  هنينينينينينيذا وإن كنينينينينينيان يبنينينينينينيدو للنينينينينينيبعخ تبدينينينينينينيدا للجهنينينينينينيد وفنينينينينينيتح وتوجهنينينينينينيات شنينينينينينيوهاء والتصنينينينينينيدي هلنينينينينينيا والكشنينينينينيني  عنينينينينينين أمرهنينينينينينيا وتعريتهنينينينينينيا. جينينينينينيني

جبهنينينينينيات جانبينينينينينينية، إال أن الواقنينينينينيع قنينينينينينيد أثبنينينينينيني  أن تنينينينينيداخل الطروحنينينينينينيات والسنينينينينينييما اإلسنينينينينيالمية منهنينينينينينيا يوجنينينينينيني  علنينينينينيى اجملاهنينينينينينيدين احلقيقينينينينينينيني 
شنينينينينيرح وجهنينينينينينية نظنينينينينينيرهم يف كنينينينينيل منينينينينينيا يطنينينينينينيرح علنينينينينيى السنينينينينينياحة والتنينينينينينيدخل فينينينينينيه وإن كنينينينينينيان هنينينينينينيذا سنينينينينييفتح علنينينينينينييهم بنينينينينينياب الصنينينينينيراع بنينينينينينيني حقهنينينينينينيم 

 ين. ولكن تكالي  هذا تبقى أقل من ترك األمور مائعة يستعصي فهمها على اجلماهري.وباطل اآلخر 
وال علنينينينينينيى اجملاهنينينينينينيدين منينينينينينين ذلنينينينينيني  فنينينينينينيإن وجنينينينينينيودهم علنينينينينينيى السنينينينينينياحة وطنينينينينينيرحهم الصنينينينينينيايف كفينينينينينينيل بنينينينينينيدحر كنينينينينينيل تلنينينينينيني  االعوجاجنينينينينينيات إن 

ن معلننينينينينيا ليتمينينينينينيزوا شنينينينينياء اهلل. ويكفنينينينينيي أن منينينينينيوقفهم يف آرائهنينينينينيم تلنينينينيني  والنينينينينيذي جينينينينيني  أن ينطلنينينينينيق منينينينينين رأي احلنينينينينيق والشنينينينينيرع جينينينينيني  أن يكنينينينينيو 
الثورينينينينينية أن تتمتنينينينينيع باحلصنينينينينيافة واحلكمنينينينينية علنينينينينيى القينينينينينيادة اجلهادينينينينينية عنينينينينين كنينينينينيل تلنينينينيني  السنينينينينيبل املداهننينينينينية املدجلنينينينينية، وهكنينينينينيذا ننينينينينيوجز القنينينينينيول: أن 

يف تقنينينينينينيدير األمنينينينينينيور والتوكنينينينينينيل علنينينينينينيى اهلل أوال وأخنينينينينينيريا وأن تسنينينينينينيل  الصنينينينينينيراحة والصنينينينينينيدق يف طرحهنينينينينينيا مقروننينينينينينيا إىل العمنينينينينينيل اجلنينينينينينياد وسنينينينينينييكون 
 .النصر حليفها بإذن اهلل

 المبحث الثالث: من مشاكل الصف الداخلي في التنأيم الجهادي المسلح:

مهمنينينينينينيا تراكمنينينينينيني  املشنينينينينينياكل والصنينينينينينيعاب يف درب هنينينينينينيو الصنينينينينينيعوبة ذاهتنينينينينينيا فإهننينينينينينيا تبقنينينينينينيى صنينينينينينيعوبات ميكنينينينينينين حلهنينينينينينيا يف  نينينينينينيل وجنينينينينينيود صنينينينينيني  
عمنينينينينينيل وألثنينينينينينيل متماسنينينينينيني  متنينينينينينيني منينينينينينين الننينينينينينيوع اإلسنينينينينينيالمي اجلهنينينينينينيادي الثنينينينينينيوري احلنينينينينينيق. فالصنينينينينيني  النينينينينينيداخلي)القيادة واألفنينينينينينيراد( هنينينينينينيو رأمسنينينينينينيال ال

 على تركيبه وقربه من ا طأ أو الصواب يتوق  سري العمل كله. الفكرة يف أر  الواقع. وبناءً 
منينينينينين  يءينينينينينيدا أننينينينينيه حنينينيني  يكنينينينينيون األم امللتنينينينينيزم باهنينينينينيدا وثورينينينينينيا جينينينينيني  أن يتىلنينينينيى فنينينينينيوق التزامنينينينينيه وإسنينينينينيالميته بشنينينينينيعقوإن ألنينينينيا يزينينينينينيد األمنينينينينير ت

ن امللتنينينينينيزمني حنينينينيني  تؤهلنينينينينيه الضنينينينينياذ قنينينينينيراره الشخصنينينينينيي اهلنينينينينيام باالنضنينينينينيمام إىل املمينينينينينيزات الشخصنينينينينيية النينينينينيب تتنينينينينيوفر فينينينينينيه وال تتنينينينينيوفر يف غنينينينينيريه منينينينيني
سنينينينينيل  درب الصنينينينينيعاب واألهنينينينينيوال والفنينينينينيداء . ورغنينينينينيم منينينينينيا يلعنينينينيني  االلتنينينينينيزام وفهنينينينينيم اإلسنينينينينيالم الصنينينينينيىيح منينينينينين ليصنينينينينيفوم اجملاهنينينينينيدين الثنينينينينيوريني 

ذ مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا القنينينينينينيرار ويبقنينينينينينيى دور يف قنينينينينينيرار املنينينينينينيرء لالنضنينينينينينيمام إىل مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا العمنينينينينينيل فإننينينينينينيه يبقنينينينينينيى للرتكيبنينينينينينية النفسنينينينينينيية للفنينينينينينيرد دور يف اضنينينينينينيا
 حباجة لدم ثوري متأجج.

ولقنينينينينينيد  نينينينينينيدث  بعنينينينينينيخ الكتابنينينينينينيات عنينينينينينين املواصنينينينينينيفات النفسنينينينينينيية للشخصنينينينينينيية الثورينينينينينينية عمومنينينينينينيا وأثبتنينينينينيني  التجربنينينينينينية الواقعينينينينينينية منينينينينينين اجلهنينينينينينياد 
والعمنينينينينيل الثنينينينينينيوري أن جانبنينينينينينيا كبنينينينينينيريا منينينينينينين هنينينينينينيذه املواصنينينينينينيفات توجنينينينينينيد يف شخصنينينينينينيية الثنينينينينينيائر املسنينينينينينيلم إال أن منينينينينينيا يهنينينينينينيذهبا وينينينينينينيدفعها يف طريقهنينينينينينيا 

 إلجيايب هو االلتزام باإلسالم والشرع واألخالقية اإلسالمية...ا
فهنينينينينينيذه النفسنينينينينينيية الثورينينينينينينية النينينينينينيب أهلنينينينينيني  صنينينينينينياحبها ألن يكنينينينينينيون باهنينينينينينيدا ثورينينينينينينيا رافضنينينينينينيا للواقنينينينينينيع حنينينينينينيامال للسنينينينينينيالح، ال ضلنينينينينينيو منينينينينينين زواينينينينينينيا 

رث، فالرجنينينينينينينيل سنينينينينينينيلبية يف قنينينينينينينيرارة نفسنينينينينينينيه البشنينينينينينينيرية، زواينينينينينينينيا إن مل حيسنينينينينينينين هتنينينينينينينيذيبها وضنينينينينينينيبطها ميكنينينينينينينين أن  نينينينينينينيدث اإلشنينينينينينينيكاالت بنينينينينينينيل الكنينينينينينينيوا



  

الثنينينينينيوري بطبعنينينينينيه غالبنينينينينيا منينينينينيا يكنينينينينيون مثالينينينينينيا يف رايتنينينينينيه لألمنينينينينيور، عنينينينينينيدا يف التمسنينينينيني  بآرائنينينينينيه ومبادئنينينينينيه، قصنينينينينيري النينينينينينفس يف معاجلنينينينينية املشنينينينينياكل 
مينينينينينينياال للتطنينينينينينيرم، مينينينينينينياال حلنينينينينينيل األمنينينينينينيور جنينينينينينيذريا وبنينينينينينيالعن ، فنينينينينينيدائيا مسنينينينينينيتعدا للتضنينينينينينيىية وعاطفينينينينينينيا متسنينينينينينيرعا، سنينينينينينيريع التنينينينينينيأثر...اذ. وهننينينينينينيا 

والرتبينينينينينينينية املعنوينينينينينينينية والتوجينينينينينينينيه السنينينينينينينيلوكي يف  جنينينينينينينييم سنينينينينينينيلبيات هنينينينينينينيذه النفسنينينينينينينيية ا اصنينينينينينينية وتثمنينينينينينينيري إجيابياهتنينينينينينينيا. ينينينينينينينيأ  دور التعبانينينينينينينية النفسنينينينينينينيية 
ولنينينينينييس أفضنينينينينيل منينينينينين اإلسنينينينينيالم ملثنينينينينيل هنينينينينيذه املهمنينينينينية لوضنينينينينيع األطنينينينينير الصنينينينينيىيىة للعالقنينينينينيات وطريقنينينينينية التعامنينينينينيل بقالنينينينيني  يننينينينينيزل اجلمينينينينينيع علنينينينينيى 

 حكمة راضني مسلمني تسليما...
بكثنينينينينيري منينينينينين النينينينينيدروس والتصنينينينينيورات حنينينينينيول مشنينينينينياكل الصنينينينيني  النينينينينيداخلي النينينينينيب  هنينينينينيرت خنينينينينيالل ولقنينينينينيد أفادتننينينينينيا جتربتننينينينينيا السنينينينينيابقة وزودتننينينينينيا 

 الفرتة املاضية على تنوعها وثرائها وجيدر بنا أن نلف  النظر إليها لنفيد منها ونأخذ العربة.

 مشكلة القيادة والشورى: - 1
ى أكنينينينينينيرب مشنينينينينينياكل ذلنينينينينيني  ا نينينينينيني ، كاننينينينينيني  مشنينينينينينيكلة القينينينينينينيادة يف احلركنينينينينينية اجلهادينينينينينينية الثورينينينينينينية املسنينينينينينيلىة النينينينينينيب نشنينينينينينيب  يف سنينينينينينيوريا إحنينينينينينيد

ولعلهنينينينينيا كاننينينينيني  يف وقنينينينيني  منينينينينين األوقنينينينينيات وراء الفشنينينينينيل النينينينينيذريع النينينينينيذي أصنينينينينياب العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي، ولعنينينينينيل أفضنينينينينيل القينينينينينيادات النينينينينيب منينينينينيرت 
 يف تاريا تل  احلركة تل  الب مل تعمر طويال واصطفاها القدر يف خضم األحداث ونع  قيادة اجلهاد األوائل.

أهننينينينينيا أ بنينينينيني  عنينينينينيددا منينينينينين الكنينينينينيوادر القيادينينينينينية امليدانينينينينينية الشنينينينينيابة النينينينينيب اسنينينينينيتطاع  رغنينينينينيم قصنينينينينير فنينينينينيرتة  فنينينينينيإذا نظرننينينينينيا يف جتربنينينينينية الطليعنينينينينية  نينينينينيد
مشنينينينينينينياركتها يف األحنينينينينينينيداث أن تضنينينينينينينيرب منينينينينينينيثال رائعنينينينينينينيا يف اإلخنينينينينينينيالإل والفدائينينينينينينينية والتفنينينينينينينياين وقينينينينينينينيادة الطالئنينينينينينينيع انطالقنينينينينينينيا منينينينينينينين ضنينينينينينينيرب املثنينينينينينينيل 

لنينينينينيى نفسنينينينينيية اجملاهنينينينينيدين الشنينينينينيباب وإقنينينينينيدامهم ملنينينينينيا أمنينينينينيامهم يف معايشنينينينينيتهم اليومينينينينينية يف مينينينينينيادين املعنينينينينيارك، ولقنينينينينيد كنينينينينيان هلنينينينينيذا وقنينينينينيع السنينينينينيىر ع
ينينينينينيرون منينينينينين املثنينينينينيل احلنينينينينيي، ولقنينينينينيد عنينينينينيرب النقينينينينيني  الشنينينينينيهيد إبنينينينينيراهيم اليوسنينينينيني  رمحنينينينينيه اهلل عنينينينينين هنينينينينيذا بقنينينينينيول منينينينينيوجز ميثنينينينينيل لسنينينينينيان حنينينينينيال املقاتنينينينينيل 

 الشاب يف املعركة:لإن كن  إمامي فكن أماميل .
دة متيننينينينينينية بربنينينينينينية تتىلنينينينينينيى باحلكمنينينينينينية ولكنينينينينينين لألسنينينينينيني  مل تسنينينينينينيمح طبيعنينينينينينية سنينينينينينيري األحنينينينينينيداث بالشنينينينينينيكل النينينينينينيذي منينينينينينيرت بنينينينينينيه بتبلنينينينينينيور قينينينينينينيا

والسياسنينينينينينينيية والكياسنينينينينينينية، إىل جاننينينينينينيني  منينينينينينينيا  لنينينينينينيني  بنينينينينينينيه منينينينينينينين اإلقنينينينينينينيدام والتضنينينينينينينيىية، فقنينينينينينينيد اختارهنينينينينينينيا القنينينينينينينيدر ومل يقنينينينينينينيدر للىركنينينينينينينية أن تنينينينينينينينعم 
بأولانينينينيني  القنينينينينيواد النينينينينيذين كنينينينينيان باإلمكنينينينينيان أن تصنينينينينيقل التجربنينينينينية منينينينينيواهبهم وأن يتخرجنينينينينيوا منينينينينين املينينينينينيدان أبطنينينينينياال فنينينينينيدائيني جيمعنينينينينيون الفدائينينينينينية 

 .لتجربة وا ربة...وقدر اهلل وما شاء فعلوالثبات إىل ا
فنينينينينيإذا نظرننينينينينيا إىل جتربنينينينينية العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي بعينينينينينيد هجرتنينينينينيه وراء احلنينينينينيدود  نينينينينيد  نينينينينيوذجني منينينينينين القينينينينينيادات النينينينينيب  هنينينينينيرت يف تلنينينينيني  املرحلنينينينينية: 

بادئنينينينينيه ج اهلل عننينينينينيه( مثنينينينينياال للقائنينينينينيد املقنينينينينيدام املضنينينينينيىي املتفنينينينينياين، والثنينينينينيوري األصنينينينينيو  الثابنينينينيني  علنينينينينيى مر ففنينينينينيي الطليعنينينينينية كنينينينينيان عنينينينينيدنان عقلنينينينينية )فنينينينيني
ودربنينينينينيه كاجلبنينينينينيل. وقنينينينينيد متتنينينينينيع الرجنينينينينيل مبزاينينينينينيا شنينينينينيهد لنينينينينيه هبنينينينينيا العنينينينينيدو قبنينينينينيل الصنينينينينيديق وكنينينينينيان صنينينينينياح  تنينينينينياريا جهنينينينينيادي عرينينينينينيق، وأسنينينينينيبقية يف 
النينينينينينينيدعوة إىل جاننينينينينينيني  خصنينينينينينينيال شخصنينينينينينينيية محينينينينينينينيدة كتلنينينينينينيني  النينينينينينينيب جتنينينينينينينيدر بقائنينينينينينينيد مثلنينينينينينينيه، إال أننينينينينينينيه ولألسنينينينينينيني  مل جيمنينينينينينينيع إىل ذلنينينينينينيني  حكمنينينينينينينية 

والسياسنينينينية. ولقنينينينيد أنصنينينينيفه يومنينينينيا أحنينينينيد املنصنينينينيفني منينينينين قينينينينيادة اإلخنينينينيوان  القائنينينينيد وتعقنينينينيل احلكنينينينييم. ولكنينينينيم كنينينينيان حباجنينينينية ملثنينينينيل هنينينينيذه احلكمنينينينية
املسنينينينينينينيلمني وهنينينينينينينيم قالئنينينينينينينيل يف مثنينينينينينينيل موضنينينينينينينيوع كهنينينينينينينيذا قنينينينينينينيائال: إين ال أشنينينينينينيني  بنينينينينينينيإخالإل عنينينينينينينيدنان عقلنينينينينينينية كقائنينينينينينينيد وال أشنينينينينينيني  بشنينينينينينينيجاعته يف 

 ذل  اإلخالإل وال أش  بافتقاره إىل احلكمة ليفيد من هذا اإلخالإل وتل  الشجاعة.
ه كنينينينينيان وحينينينينينيدا يف سنينينينينياحة قيادتنينينينينيه، فقنينينينينيد ذهبنينينينيني  املعركنينينينينية مبعظنينينينينيم شنينينينينيباب الطليعنينينينينية الكنينينينينيوادر ومل يبنينينينينيق ورمبنينينينينيا نلنينينينينيتمس للرجنينينينينيل عنينينينينيذرا بأننينينينيني
الشنينينينينينينيباب النينينينينينينيذين ميينينينينينينينيزهم اإلخنينينينينينينيالإل واالننينينينينينينيدفاع فقنينينينينينيني ، مضنينينينينينينيافا إلنينينينينينينييهم بعنينينينينينينيخ الشنينينينينينينيباب الثنينينينينينينيوري  نحولنينينينينينينيه يف ا نينينينينينينيارج إال لفينينينينينينيني  منينينينينينيني

ر عنينينينينيدنان فيمنينينينينيا بعنينينينينيد إىل تشنينينينينيكيل املفتقنينينينينير للنضنينينينينيج والنينينينينيذي أصنينينينينيبح يف فنينينينينيرتة منينينينينين الفنينينينينيرتات عبانينينينينيا علنينينينينيى عنينينينينيدنان وطليعتنينينينينيه. ولقنينينينينيد اضنينينينينيط



  

وكنينينينينينيان بينينينينينينينهم منينينينينينين ال جينينينينينينيدر هبنينينينينينيم أن يكوننينينينينينيوا أكثنينينينينينير منينينينينينين عناصنينينينينينير عنينينينينينياديني يف سنينينينينينيل  احلركنينينينينينية، لكننينينينينينيه دفنينينينينينيع إىل  ىقينينينينينينيادة وبلنينينينينينيس شنينينينينينيور 
إشنينينينينينينيراكهم يف قيادتنينينينينينينيه للىاجنينينينينينينية ولقنينينينينينينيد صنينينينينينينينع  املسنينينينينينينيؤولية منينينينينينينين بعضنينينينينينينيهم كنينينينينينينيوادر مسنينينينينينينيؤولة ومل يكنينينينينينينين ذلنينينينينينيني  كافينينينينينينينيا، واضنينينينينينينيطر عنينينينينينينيدنان 

منينينينينيل وكاننينينينيني  كنينينينينيل األمنينينينينيور منينينينينين عظيمهنينينينينيا إىل حقريهنينينينينيا تنينينينينيتم برأينينينينينيه ومشنينينينينيورته ولقنينينينينيد سنينينينينيّلم  معظنينينينينيم إلدارة الطليعنينينينينية بأسنينينينينيلوب فنينينينينيردي كا
الطليعنينينينينية لعنينينينينيدنان وكنينينينينيان هنينينينينيذا إجيابينينينينينية محلنينينينيني  الكثنينينينينيري منينينينينين السنينينينينيلبيات فلنينينينينيم يكنينينينينين عنينينينينيدنان يتمتنينينينينيع حبكمنينينينينية القائنينينينينيد ولقنينينينينيد كنينينينينيان منهكنينينينينيا 

ن واألنظمنينينينينية اجملنينينينينياورة ووضنينينينينيعه النينينينينيداخلي باسنينينينينيتمرار لنينينينينيرتاكم اهلمنينينينينيوم واملسنينينينينيؤوليات علنينينينينيى رأسنينينينينيه وملعاناتنينينينينيه املسنينينينينيتمرة منينينينينين مشنينينينينياكل اإلخنينينينينيوا
و نينينينينيوم بعنينينينينيده عنينينينينين السنينينينينياحة وهكنينينينينيذا أهننينينينيني  الرجنينينينينيل واتسنينينينينيم  إدارتنينينينينيه بنينينينينيالتطرم والعاطفينينينينينية املفرطنينينينينية والتشنينينينينيدد حنينينينيني  يف أمنينينينينيور عادينينينينينية، 
وفقنينينينينينيد القنينينينينينيدرة علنينينينينينيى الديبلوماسنينينينينينيية، ومل يسنينينينينينيتطع أن خينينينينينينيرج منينينينينينين القينينينينينينيد اإلعالمنينينينينينيي النينينينينينيذي كبلنينينينينينيه بنينينينينينيه اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمون، فىاصنينينينينينيروه 

سنينينينينيالميني وعلنينينينينيى صنينينينينيعيد األنظمنينينينينية اجملنينينينينياورة فنينينينينيزاد هنينينينينيذا منينينينينين مشنينينينينياكله وحطمنينينينينيه يف النهاينينينينينية إذ ارمتنينينينينيى دون وعنينينينينيي وبنينينينينيدافع علنينينينينيى صنينينينينيعيد اإل
منينينينينين رغبتنينينينينيه املميتنينينينينية يف العنينينينينيودة إىل النينينينينيداخل يف الفنينينينينيا النينينينينيذي نصنينينينيني  لنينينينينيه مسنينينينينيتغال هنينينينينيذا اجلمنينينينينيوح وراح ضنينينينينيىية ذلنينينينيني . وهكنينينينينيذا أثبتنينينينيني  

ن  نينينينينينينياح علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيتوى الثبنينينينينينينيات والفدائينينينينينينينية واإلقنينينينينينينيدام يف األحنينينينينينينيداث فشنينينينينينينيله يف مينينينينينينينيدان السياسنينينينينينينية واإلدارة قياسنينينينينينينيا إىل منينينينينينينيا حققنينينينينينينيه منينينينينينيني
العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري. ولقنينينينينينيد أدى متجنينينينينينيور  الطليعنينينينينينية حنينينينينينيول شخصنينينينينينيه إىل دمارهنينينينينينيا بنينينينينينيدماره وسنينينينينينيقط  شنينينينينينيراذم بعنينينينينينيد أن أسنينينينينينيق . وكاننينينينينيني  

 هذه إحدى سياات القيادة الفردية الب جي  االعرتام أن أبا عمار دفع إليها دفعا.
د أهننينينينينينيم قنينينينينيد محلنينينينينينيوا معهنينينينينينيم إىل ا نينينينينينيارج بعينينينينينيد فنينينينينينيرارهم نفنينينينينينيس هنينينينينينييكلهم  نينينينينينياملسنينينينينينيلمني ويف الطنينينينينيرم اآلخنينينينينينير ونقصنينينينينينيد قينينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان 

السنينينينينينيابق ونفنينينينينينيس قنينينينينينييمهم وتنظنينينينينينييمهم النينينينينينيداخلي، وأعينينينينينينيد تشنينينينينينيكيل تلنينينينينيني  القينينينينينينيادة النينينينينينيب دخلنينينينينيني  لتعنينينينينينييش حالنينينينينينية حنينينينينينيرب شنينينينينينياملة وصنينينينينينيعبة 
أن يكنينينينينيون  حسنينينينيني  نفنينينينينيس االعتبنينينينينيارات املشنينينينينييخية السنينينينينيالفة أينينينينينيام النينينينينيدعوة والعمنينينينينيل املسنينينينينيجدي، حينينينينينيث كنينينينينيان قصنينينينينيار منينينينينيا حيتاجنينينينينيه القائنينينينينيد

 شيخا خطيبا هبي الطلعة.
وهكنينينينينينينينيذا فشنينينينينينينينيل  القينينينينينينينينيادة املشنينينينينينينينيكلة علنينينينينينينينيى الصنينينينينينينينيعيدين معنينينينينينينينيا، فعلنينينينينينينينيى الصنينينينينينينينيعيد السياسنينينينينينينينيي والتنظيمنينينينينينينينيي واإلعالمنينينينينينينينيي، مل تسنينينينينينينينيتطع 

 القيادة أن تفرز كادرا قياديا يتمتع بسعة الرايا يف هذا ا ضم املتالطم.
ثنينينينينينيل يف اإلقنينينينينينينيدام والتضنينينينينينيىية والثبنينينينينينيات. ال بنفسنينينينينينينيها وعلنينينينينينيى الصنينينينينينيعيد العسنينينينينينيكري كنينينينينينينيان فشنينينينينينيلها ذريعنينينينينينياً إذ مل تسنينينينينينينيتطع أن تضنينينينينينيرب امل

وال بنينينينينينيذويها كأبننينينينينينياء القينينينينينينيادة النينينينينينيذين وضنينينينينينيعوا يف الصنينينينينيني  األخنينينينينينيري ودفنينينينينينيع هبنينينينينينيم حلينينينينينينياهتم ا اصنينينينينينية منينينينينينين دراسنينينينينينية وزواج...يف حنينينينينينيني كنينينينينينيان 
آبنينينينينيااهم خيططنينينينينيون ملانينينينينيات الشنينينينينيباب ليزجنينينينينيوا هبنينينينينيم يف املعركنينينينينية حينينينينينيث حيبسنينينينينيوهنم رهنينينينينين الربنينينينينيال يف عمنينينينينيان وبغنينينينينيداد ولقنينينينينيد عنينينينينيذا هنينينينينيذا فيمنينينينينيا 

 هلنينينينيا، وكنينينينينيان كنينينينينيل الشنينينينيباب يتىنينينينينيدثون هبنينينينينيذا مسنينينينينيتنكرين، وفضنينينينيال عنينينينينين ذلنينينينيني  أدى خنينينينيوم القينينينينينيادة منينينينينين اإلقنينينينينيدام يف رتد سنينينينينيوءة ال سنينينينينيبعنينينيني
ة الشنينينينينيابة النينينينينيب صنينينينينيارت  نينينينيني  قيادهتنينينينينيا، ومل ياملعركنينينينينية ال إىل إحجامهنينينينينيا فقنينينينيني  وإ نينينينينيا لإلمسنينينينينياك بزمنينينينينيام املقنينينينينيدمني منينينينينين )الكنينينينينيوادر( العسنينينينينيكر 

لشنينينينينيباب يف عمنينينينينيل عسنينينينينيكري فنينينينينيدائي جنينينينينياد. رمبنينينينينيا كنينينينينيان ذلنينينينيني  لعنينينينينيدم الثقنينينينينية تكنينينينينين علنينينينينيى مسنينينينينيتوى قنينينينينيرار مسنينينينينيؤول بنينينينينيإطالق أينينينينينيدي هنينينينينيؤالء ا
 .هبنينينينينيم، ورمبنينينينينيا لعنينينينينيدم قننينينينينياعتهم باملعركنينينينينية أصنينينينينيال. املهنينينينينيم أهننينينينينيا فشنينينينينيل  يف إعطنينينينينياء املثنينينينينيل وكبلنينينينيني  كنينينينينيل إمكانينينينينينية لنينينينينيربوز مثنينينينينيل هنينينينينيؤالء القنينينينينيادة

خ ننينينينينيالوا تنينينينينيدريبا  ولقنينينينينيد بنينينينينيرزت يف صنينينينينيفوم اإلخنينينينينيوان كنينينينينيوادر قيادينينينينينية شنينينينينيابة كنينينينينيان ملعظمهنينينينينيم شنينينينينيرم املشنينينينينياركة يف احلقبنينينينينية املاضنينينينينيية، ومنينينينينين
ال بنينينينينينينيأس بنينينينينينينيه أّهلهنينينينينينينيم للعمنينينينينينينيل ولكنهنينينينينينينيا كاننينينينينينيني  خاضنينينينينينينيعة باسنينينينينينينيتمرار لنينينينينينينيذل  النينينينينينينيتىكم النينينينينينينيذي كبلهنينينينينينينيا بنينينينينينينياألغالل وأفقنينينينينينينيدها فاعليتهنينينينينينينيا. 
انطالقنينينينينيا منينينينينين التزامهنينينينينيا بالطاعنينينينينية والثقنينينينينية بالقينينينينينيادة ..ويف هنينينينينيذه الظنينينينينيروم  هنينينينينير يف األخنينينينينيوان  نينينينينياذج قيادينينينينينية ،تلفنينينينينية فكنينينينينيان فيهنينينينينيا الشنينينينينييا 

ه وسنينينينينينينيالمة طويتنينينينينينينيه وجتربتنينينينينينينيه الدعوينينينينينينينية الطويلنينينينينينينية، وكنينينينينينينيان فيهنينينينينينينيا السياسنينينينينينينيي النينينينينينينيذي غنينينينينينينيدت اللعبنينينينينينينية النينينينينينينيذي جيمنينينينينينينيع حولنينينينينينينيه الشنينينينينينينيباب بطيبتنينينينينينيني
السياسنينينينينينيية ورقتنينينينينينيه املفضنينينينينينيلة منينينينينينيع األنظمة...وشنينينينينينيياا فشنينينينينينيياا تركنينينينينينيزت حمنينينينينينياور القنينينينينينيوى يف هنينينينينينيذين التينينينينينينيارين، ومنينينينينينيرت مرحلنينينينينينية سنينينينينينييطرت فيهنينينينينينيا 



  

زمنينينينينيام اللعبنينينينينية بنينينينينيني يدينينينينينيه وراح ينينينينينيديرها النوعينينينينينية الثانينينينينينية فنينينينينيربز منينينينينيا مسنينينينينيي مبىنينينينينيور عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين النينينينينيذي كنينينينينيان رجنينينينينيال داهينينينينينية أمسنينينينيني  ب
علنينينينينيى مزاجنينينينينيه وكنينينينينيان وراء كنينينينينيل منينينينينيا حصنينينينينيل تقريبنينينينينيا يف مرحلنينينينينية الوفنينينينينياق ومحنينينينينياة بالتعنينينينينياون منينينينينيع الشخصنينينينينييات التقليدينينينينينية. وعلنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين 
دفنينينينينيع حسنينينينينين هوينينينينينيدي إىل منصنينينينيني  القينينينينينيادة األول فقنينينينينيد كنينينينينيان ضنينينينينيعيفا واسنينينينينيتمرت األمنينينينينيور جتنينينينينيري حسنينينينيني  مشنينينينينيياة حمنينينينينياور القنينينينينيوى وكنينينينينيان 

. وهكنينينينينينينيذا  نينينينينينينيد أن 7891وأفنينينينينينينيرز املشنينينينينينينياكل والكنينينينينينينيوارث خ دفنينينينينينينيع اجلماعنينينينينينينية للتفسنينينينينينينيا فاالنشنينينينينينينيقاق عنينينينينينينيام ذلنينينينينينيني  الوضنينينينينينينيع النينينينينينينيذي تنينينينينينينيأزم 
القينينينينينينيادات تراوحنينينينينيني  بنينينينينينيني ثنينينينينينيالث صنينينينينينينوم: رجنينينينينينيل عسنينينينينينيكري مقنينينينينينيدام مل يُعنينينينينينير السياسنينينينينينية واحلكمنينينينينينية قسنينينينينينيطها النينينينينينيالزم، وشنينينينينينييا طينينينينينيني  مل 

لتنفينينينينينينيذ مآربنينينينينينيه وتوسنينينينينينيد وسياسنينينينينينيي داهينينينينينينية اسنينينينينينيتغل كنينينينينينيل منينينينينينين هنينينينينينيؤالء وهنينينينينينيؤالء  ،تسنينينينينينيتطع احلنينينينينينيرب الضنينينينينينيروس أن تنينينينينينيدفع النينينينينينيدم يف عروقنينينينينينيه
القينينينينينينيادة... ويف خضنينينينينينيم تلنينينينينيني  الظنينينينينينيروم ماتنينينينينيني  الكثنينينينينينيري منينينينينينين )الطاقنينينينينينيات( النينينينينينيب كنينينينينينيان باإلمكنينينينينينيان أن ينينينينينينيدفع هبنينينينينينيا عنينينينينينيرب التوجينينينينينينيه احلسنينينينينينين 
والتجربنينينينية الثرينينينينية لتكنينينينيون )كنينينينيوادر( قيادينينينينية ملعركنينينينية املسنينينينيتقبل، ولكنينينينين قنينينينيدر اهلل ومنينينينيا شنينينينياء فعنينينينيل، وهكنينينينيذا علمتننينينينيا التجربنينينينية منينينينيدى احلاجنينينينية 

م وشنينينينينينيجاعة مقنينينينينينيدام لنينينينينينيتخط  بروينينينينينينية وتعقنينينينينينيل وتنينينينينينينظم بأننينينينينينياة وبصنينينينينينيرية، خ تقنينينينينينيدم علنينينينينينيى بركنينينينينينية اهلل أمنينينينينينيام لقينينينينينينيادة تتصنينينينينيني  حبكمنينينينينينية حكنينينينينينيي
جننينينينينيدها ضنينينينينياربة املثنينينينينيل والقنينينينينيدوة احلسنينينينينينة، وعلمتننينينينينيا أننينينينينيه بنينينينينيدون قينينينينينيادة منينينينينين هنينينينينيذا املسنينينينينيتوى سنينينينينييظل العمنينينينينيل مرتحننينينينينيا بنينينينينيني مقنينينينينيدام متسنينينينينيرع 

ة. أمنينينينينينيا مشنينينينينينيكلة الشنينينينينينيورى وهنينينينينينيي مشنينينينينينينيكلة ومرتينينينينينينيث بصنينينينينينيري جبنينينينينينيان، ولنينينينينينين يكتنينينينينينيني  للىركنينينينينينية نصنينينينينينير إال أن يشنينينينينينياء اهلل أن يهبهنينينينينينيا املعجنينينينينينينيز 
تابعنينينينينية أيضنينينينينيا للقينينينينينيادة ومتنينينينينيس الطبقنينينينينية األوىل بعنينينينينيد القائنينينينينيد العنينينينينيام والنينينينينيب جينينينينيني  ان تكنينينينينيون ردينينينينيني  القائنينينينينيد يف كنينينينينيل حركنينينينينية وسنينينينينيكنة لتعطينينينينينيه 
النينينينينيرأي السنينينينينيديد ولتكنينينينينيون لنينينينينيه عوننينينينينيا علنينينينينيى اضنينينينينياذه، خ لتشنينينينينيارك بكنينينينينيل كفنينينينينياءة ومسنينينينينيؤولية يف اضنينينينينياذ القنينينينينيرار وصنينينينينيناعته وتنفينينينينينيذه، ولتكنينينينينيون 

 القائد قدوة أمام اجملاهدين يف اإلقدام والتضىية فماذا كان يف جتربتنا ؟. إىل جان 
معنينينينينينينينينينيروم يف السياسنينينينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينينينيالمية الشنينينينينينينينينينيرعية أن لعلمنينينينينينينينينينياء املسنينينينينينينينينينيلمني آراء متعنينينينينينينينينينيددة يف موضنينينينينينينينينينيوع الشنينينينينينينينينينيورى  ملهنينينينينينينينينينيا يف نقنينينينينينينينينينيال 

 رئيسية:
تأنس هبنينينينيا فنينينينيإن ارتنينينينياح أخنينينينيذ هبنينينينيا أهننينينينيا مسنينينينيتىبة لألمنينينينيري غنينينينيري متوجبنينينينية علينينينينيه أصنينينينيال وهنينينينيي كنينينينيذل  يف اإللنينينينيزام غنينينينيري ملزمنينينينية لنينينينيه يسنينينيني - 7

وإال أنفنينينينينيذ رأينينينينينيه، ويبنينينينينيدو أننينينينينيه علنينينينينيى هنينينينينيذا أغلنينينينيني  مجهنينينينينيور علمنينينينينياء السنينينينينيل  وقنينينينينيد نقنينينينينيل ابنينينينينين تيمينينينينينية مثنينينينينيل هنينينينينيذا رغنينينينينيم تنبنينينينينييههم علنينينينينيى أ ينينينينينية 
 الشورى وأهنا دأب الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصىابة من بعده وخيار ا لفاء وحكام املسلمني.

ري ملزمنينينينية لنينينينيه يف النهاينينينينية أي جينينينيني  علينينينينيه أن يستشنينينينيري أصنينينينيىابه ولكننينينينيه يقنينينينيرر بنفسنينينينيه منينينينيا أهننينينينيا واجبنينينينية علنينينينيى األمنينينينيري ولكنهنينينينيا غنينينيني - 2
وجنينينينينينيد فينينينينينينيه احلكمنينينينينينية واملصنينينينينينيلىة ولنينينينينينيو خنينينينينينيال  رأي أكثرينينينينينينية الشنينينينينينيورى أو إمجنينينينينينياعهم وقنينينينينينيد ذهنينينينينيني  بعضنينينينينينيهم كنينينينينينيابن عطينينينينينينية إىل أن األمنينينينينينيري 

 الذي ال يستشري إطالقا يعزل عن الوالية.
هنينينينينيي ملزمنينينينينية لنينينينينيه أي أن   إىل أهننينينينينيا الزمنينينينينية علنينينينينيى األمنينينينينيري واجبنينينينينية وكنينينينينيذلذهنينينينيني  بعنينينينينيخ املتنينينينينيأخرين منينينينينين رجنينينينينيال الفكنينينينينير اإلسنينينينينيالمي  - 3

وهنينينينينيذا النينينينينيرأي رغنينينينينيم شنينينينينييوعه  معلنينينينينيى األمنينينينينيري أن يلتنينينينينيزم رأي األغلبينينينينينية ويأخنينينينينيذ بنينينينينيه ويستشنينينينينيهدون بنينينينينيبعخ األدلنينينينينية النينينينينيب يفسنينينينينيروهنا بطنينينينينيريقته
رقني يف احلركنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية عنينينينينينينيدوى فكرينينينينينينية دخلنينينينينينيني  علنينينينينينيى الفكنينينينينينير اإلسنينينينينينينيالمي يف مطلنينينينينينيع هنينينينينينينيذا القنينينينينينيرن عنينينينينينين طرينينينينينينينيق بعنينينينينينيخ املستشنينينينينينيني

ونتيجنينينينينية التنينينينينيأثر بنينينينينيالنهج النينينينينيدميقراطي النينينينينيذي يعتمنينينينينيد التصنينينينينيوي  ورأي األكثرينينينينينية. ويسنينينينينيود هنينينينينيذا املنينينينينيذه  النينينينينيذي يثبنينينينيني  النينينينينيدليل الشنينينينينيرعي 
 عكسه اليوم معظم احلركات اإلسالمية والسيما السياسية منها.

كنينينينينيم أبنينينينينيو عمنينينينينيار يف ولكنينينينينين النينينينينيذي حصنينينينينيل يف جتربتننينينينينيا السنينينينينيالفة أننينينينينيه يف الطليعنينينينينية و نينينينيني  قينينينينينيادة أيب عمنينينينينيار سنينينينينيارت األمنينينينينيور حبينينينينينيث  
القنينينينينيرار بشنينينينينيكل فنينينينينيردي تقريبنينينينينيا ورغنينينينينيم أننينينينينيه منينينينينيارس الشنينينينينيورى إال أننينينينينيه أنفنينينينينيذ باسنينينينينيتمرار منينينينينيا كنينينينينيان ينينينينينيراه بصنينينينينيورة كنينينينينيادت أن تفقنينينينينيد الشنينينينينيورى 

 أ يتها وأصبح الكل ال يرى تقريبا إال ما يراه األمري وكان حس  رأيهم تطبيقا ملبدأ الشورى املعلمة.



  

األمنينينينينيري بنينينينينيرد عنينينينينيداد أصنينينينينيوات يف القينينينينينيادة ال رأي لنينينينينيه وال حنينينينينيزم. ولعبنينينينيني  مراكنينينينينيز  ويف اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني ميعنينينينيني  األمنينينينينيور حنينينينيني  غنينينينينيدا
القنينينينينيوى والتىزبنينينينينيات يف القينينينينينيادة وداخنينينينينيل بلنينينينينيس الشنينينينينيورى دورا سنينينينينيلبيا أفقنينينينينيد الشنينينينينيورى هنينينينينيدفها وماهيتهنينينينينيا وأصنينينينينيبى  األمنينينينينيور لعبنينينينينية أكثنينينينينير 

مرار أن يعنينينينينيد األينينينينينيادي املرفوعنينينينينية منهنينينينينيا جنينينينينيدا، يف أمنينينينينيور تتعلنينينينينيق هبنينينينينيا دمنينينينينياء املسنينينينينيلمني ومصنينينينينيري دينهم...وكنينينينينيان علنينينينينيى املراقنينينينيني  العنينينينينيام باسنينينينينيت
لتقرينينينينينينير منينينينينينيا أسنينينينينينيفرت عننينينينينينيه تلنينينينينيني  املصنينينينينينيارعات، وكنينينينينينيان رأيهنينينينينينيم أن هنينينينينينيذا تطبيقنينينينينينيا للشنينينينينينيورى امللزمنينينينينينية. وهكنينينينينينيذا ضنينينينينينياع يف املرحلنينينينينينية السنينينينينينيابقة 
أحنينينينينينينينيد أهنينينينينينينينيم مبنينينينينينينينيادئ صنينينينينينينينينع القنينينينينينينينيرار يف السياسنينينينينينينينية الشنينينينينينينينيرعية اإلسنينينينينينينينيالمية ونعنينينينينينينيني  الشنينينينينينينينيورى، ومينينينينينينينينيع ومل ينينينينينينينينيتقن ومل تعنينينينينينينينيرم لنينينينينينينينيه حنينينينينينينينيدود، 

اإلفنينينينينيادة منينينينينين الديناميكينينينينينية النينينينينيب  لنينينينينيى هبنينينينينيا النينينينينيدين اإلسنينينينينيالمي، وكاننينينينيني  إحنينينينينيدى أكنينينينينيرب املشنينينينينياكل )القينينينينينيادة، وضنينينينينياع  بالتنينينينينيا  إمكانينينينينينية 
 والشورى(.

 مشكلة حدود الصالحيات وتداخل املسؤوليات: - 2
كنينينينينيان منينينينينين أهنينينينينيم أمنينينينينيرا  القينينينينينيادة يف املرحلنينينينينية املاضنينينينينيية وعنينينينينيرب ،تلنينينينيني  املراحنينينينينيل ويف كنينينينينيل اجلماعنينينينينيات وال سنينينينينييما يف مجاعنينينينينية اإلخنينينينينيوان 

لب كنينينينينينينيان بنااهنينينينينينينيا اإلداري ضنينينينينينينيخما متعنينينينينينينيدد األجهنينينينينينينيزة( مشنينينينينينينيكلة حنينينينينينينيدود الصنينينينينينينيالحيات وتنينينينينينينيداخل املسنينينينينينينيؤوليات فنظنينينينينينينيرا ألن املسنينينينينينينيلمني)ا
الوسنينينيني  األخنينينينيوي يسنينينينيمح باملراعنينينينياة يف كثنينينينيري منينينينين األمنينينينيور، تطنينينينيور األمنينينينير ليكنينينينيون علنينينينية منينينينين العلنينينينيل املزمننينينينية يف تلنينينيني  األجهنينينينيزة، فكثنينينينيريا منينينينيا  

ا لنينينينينييس منينينينينين شنينينينينيأنه، وُتشنينينينينيكل املسنينينينينيألة ويقنينينينينيع احلنينينينينيرج أمنينينينينيام كنينينينينيان مسنينينينينيؤول يتنينينينينيدخل يف صنينينينينيالحيات مسنينينينينيؤول آخنينينينينير، فيفنينينينينيب ويقضنينينينينيي فيمنينينينيني
كلها، ولقنينينينينينيد سنينينينينينييطر هنينينينينينيذا يف جلينينينينينينيل األمنينينينينينيور وحقريهنينينينينينيا حنينينينينيني  املتعلنينينينينينيق منهنينينينينينيا بنينينينينينيأمر ا شنينينينينينيمبالقاعنينينينينينيدة النينينينينينيب كاننينينينينيني   نينينينينينيار إىل أينينينينينينين تتجنينينينينينيه 

النينينينينينيداخل، وكنينينينينينيان طبيعينينينينينينيا أن تنينينينينينيرى عضنينينينينينيوا قيادينينينينينينيا علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى مراقنينينينينيني  عنينينينينينيام أو عضنينينينينينيو مكتنينينينينيني  تنفينينينينينينيذي يتنينينينينينيدخل يف شنينينينينينيأن حقنينينينينينيري 
صنينينينينينينيرم معوننينينينينينينية ألم أو توزينينينينينينينيع بطانينينينينينينينيات الشنينينينينينينيتاء عنينينينينينينين بعنينينينينينينيخ العوائنينينينينينينيل، وأن تنينينينينينينيرى مسنينينينينينينيؤول مركنينينينينينينيز حلنينينينينينيني  يفنينينينينينينيب يف  علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيتوى

مشنينينينينينيكلة أم منينينينينينين مركنينينينينينيز إدلنينينينينيني ، وهكنينينينينينيذا شنينينينينينيكل  هنينينينينينيذه الظنينينينينينياهرة مشنينينينينينيكلة صنينينينينينيُعب  علنينينينينينيى احلنينينينينينيل وعقنينينينينينيدت ألجلهنينينينينينيا االجتماعنينينينينينيات 
ل إىل شنينينينينيكل مؤسسنينينينينيات البننينينينينيوك الطويلنينينينينية النينينينينيب اسنينينينينيتطاع  حلهنينينينينيا جزئينينينينينياً ولكنينينينينين مل يقنينينينينيخ عليهنينينينينيا متامنينينينينيا إال بتقنينينينينينيات أوصنينينينينيل  العمنينينينيني

وبقينينينينينينيني  كثنينينينينينينيري منينينينينينينين األمنينينينينينينيور حبكنينينينينينينيم سنينينينينينينييطرة بعنينينينينينينيخ الشخصنينينينينينينييات وفعنينينينينينينيل مراكنينينينينينينيز القنينينينينينينيوى ضنينينينينينينيرق املعتنينينينينينينياد بنينينينينينينيني حنينينينينينينيني وحنينينينينينينيني بتجنينينينينينينياوز 
دون حنينينينينينيق، ولقنينينينينينيد فنينينينينينياقم األزمنينينينينينية أن اجلماعنينينينينينية با نينينينينينيارج عاشنينينينينيني  حالنينينينينينية سنينينينينينيلمية مدنينينينينينينية وإن كاننينينينينيني  تنينينينينينيدعي بنينينينينينيمسنينينينينينيؤولية أو صنينينينينينيالحية 

جتربتننينينينينينينيا أن حالنينينينينينينية احلنينينينينينينيرب يف النينينينينينينيداخل مل  منينينينينينينيل الكثنينينينينينينيري يف هنينينينينينينيذه اإلشنينينينينينينيكاالت  باالسنينينينينينينيتمرار أهننينينينينينينيا يف حالنينينينينينينية حنينينينينينينيرب. ومعنينينينينينينيروم منينينينينينينين
 الب تفسخ  يف ا ارج كأمرا  مستعصية وكان  بسب  حالة الالسلم والالحرب الب عاشتها اجلماعة. 

 مشكلة الرسوبيات احلزبية والعقيدية القدمية عند اجملاهدين املتنوعي املشارب: - 3
املسنينينينينيلح يلىنينينينينيق هبنينينينينيذا النينينينينيدرب لفينينينينيني  ،نينينينينيتل  منينينينينين املخلصنينينينينيني، ومنينينينينين الطبيعنينينينينيي أن الكثنينينينينيري منينينينينينهم ينتمنينينينينيي يف  نينينينينيروم الثنينينينينيورة والعمنينينينينيل 

ملنينينينينيدارس إسنينينينينيالمية دعوينينينينينية أو مشنينينينينييخية ،تلفنينينينينية، ويف  نينينينينيروم احملننينينينينية العصنينينينينييبة واحلنينينينينيرب، توحنينينينينيد املصنينينينينياع  واألخطنينينينينيار ووحنينينينينيدة اهلنينينينينيدم 
هنينينينينية أو تعنينينينينير  العمنينينينينيل ملفنينينينينيرتق طرينينينينينيق خطنينينينينيري بنينينينينيني هنينينينينيذا املنينينينينيزيج النينينينينيذي آمنينينينينين كنينينينينيل أفنينينينينيراده حبمنينينينينيل السنينينينينيالح، ولكنينينينينين فتنينينينينيور املعركنينينينينية ولنينينينينيو لرب 

دفع كنينينينينينيل واحنينينينينينيد للعنينينينينينيودة إىل جنينينينينينيذوره السنينينينينينيابقة لينهنينينينينينيل تنينينينينينيحيمنينينينينينيل طابعنينينينينينيا مبنينينينينينيدئيا يفجنينينينينينير تلنينينينينيني  االختالفنينينينينينيات املتأصنينينينينينيلة بنينينينينينيني العسنينينينينينياكر و 
منهنينينينينينيا حنينينينينينيال أو تصنينينينينينيورا خبصنينينينينينيوإل مشنينينينينينيكلة واقعنينينينينينية. وبوجنينينينينينيود تلنينينينينيني  العقلينينينينينينية املتزمتنينينينينينية وتلنينينينينيني  النفسنينينينينينيية الثورينينينينينينية العنينينينينينينيدة تصنينينينينينيل بعنينينينينينيخ 

ناقنينينينينينيات خطنينينينينينيرية والسنينينينينينييما يف  نينينينينينيرم عصنينينينينينيي ، ويظهنينينينينينير الشنينينينينينيرم واسنينينينينينيعا والتبنينينينينينياين خطنينينينينينيريا ليضنينينينينينيع الثنينينينينينيوار علنينينينينينيى حافنينينينينينية املشنينينينينينياكل إىل اخت
م جنينينينينينياالنشنينينينينينيقاق أو ذر الرمنينينينينينياد علنينينينينينيى ضنينينينينينيغائن متأججنينينينينينية.. هنينينينينينيذا التبنينينينينينياين النينينينينينيذي قنينينينينينيد ال يكنينينينينينيون لنينينينينينيه خطنينينينينينيره إن كاننينينينينيني  املشنينينينينينيكلة يف احل



  

.ولقنينينينيد كاننينينيني  هنينينينيذه املشنينينينيكلة باسنينينينيتمرار منينينينيدار قنينينينيد تضنينينينيع الفرقنينينينياء علنينينينيى حافنينينينية شنينينينيرم وانشنينينينيقاق خطنينينينيري إن كنينينينيان األمنينينينير مهما.. يالعنينينينياد
خالفنينينينينينينيات صنينينينينينينيغرية مل تصنينينينينينينيل إىل االنشنينينينينينينيقاق ولكنهنينينينينينينيا ولنينينينينينينيدت الكثنينينينينينينيري منينينينينينينين املتاعنينينينينينيني . وال شنينينينينينيني  أن حنينينينينينينيرارة املعركنينينينينينينية تشنينينينينينينيد القلنينينينينينينيوب 
وتوحنينينينينيد اهلنينينينينيدم وتعمنينينينينيق التنينينينينيآخي إال أننينينينينيه جينينينينيني  عنينينينينيدم نسنينينينينييان هنينينينينيذا ا طنينينينينير الكنينينينينيامن. وال حنينينينينيل لنينينينينيه إال بتنينينينينيوخي البىنينينينينيث عنينينينينين النوعينينينينينية 

أثننينينينينياء التنظنينينينييم بشنينينينيكل ال يهنينينينينيدد وحنينينينيدة الصنينينينيني  يف املسنينينينيتقبل وببمارسنينينينية ننينينينينيوع منينينينين التوجينينينينيه والرتبينينينينينية املعنوينينينينية عنينينينينيرب يف اهلنينينينيدم املشنينينينيرتكة 
لألمنينينينينيور العامنينينينينية وال سنينينينينييما الفكرينينينينينية واالسنينينينينيرتاتيجية منهنينينينينيا، ويبقنينينينينيى عنينينينينيالج منينينينينيا العمنينينينينيل توصنينينينينيل اجملاهنينينينينيدين إىل ننينينينينيوع منينينينينين الراينينينينينية املشنينينينينيرتكة 
 على صفها أن تلتف  ملثل هذه املشاكل. هو دون ذل  حلكمة القيادة الب جيدر هبا وهي  اف 

 مشكلة حياة القواعد العسكرية:  -4
تعتمد القيادة يف عملها على إيواء املالحقني من اجملاهدين املكشوفني يف قواعد خاصنية قنيد تكنيون يف املديننية )بينيوت مدنينية(، أو يف 

جتنيد هنيذه أيضنيا  ومهنيا ومشنياكلها، ولقنيد واجهتننيا  جبال(على شكل معسكرات صغرية...وكغريها من أشنيكال احلينياة-األريام )غابات
خنينينيالل التجربنينينية السنينينيابقة مشنينينيكلة حينينينياة بموعنينينيات الشنينينيباب اجملاهنينينيد سنينينيويا يف القاعنينينيدة يف النينينيداخل، أو يف ا نينينيارج يف قواعنينينيد البينينينيوت )يف 

 األردن أو يف املعسكرات التجمعية التدريبية يف العراق(.
احلنينيرب والتوجنيني  وا نينيوم والقنينيرب منينين اهلل ال تفنينير  كثنينيريا منينين املشنينياكل النينيب وال شنيني  أن حينينياة القواعنينيد يف النينيداخل حينينيث أجنينيواء 

تظهر يف القواعد واملعسكرات يف حياة األمن. وقليلة هي بالفعل تل  املشاكل الب أفرزهتا حياة القواعد يف الداخل علنيى صنيعيد احلينياة 
اجلدينيد يف تلني  احلينياة )كنيا وم، وفنيراق األهنيل، والضنيغ  املشرتكة باستثناء مشاكل مردها نفسنيي يف غالبهنيا كنيان يعنياين منهنيا الشنيباب 

النفسنيي( فنينيإن احلينينياة كاننيني  تبنينيدو لآلخنينيرين رتيبنينية يقضنينيي اجملاهنينيدون معظمهنينيا بنينيني القنينيراءة والنينيتعلم والعبنينيادة وبنينيني إعنينيداد السنينيالح ومدارسنينية 
 ا ط  وتنفيذ العمليات.

ومنينينيا يولنينينيده منينينين هبنينينيول يف املعنوينينينيات ومنينينيا يثنينينيريه منينينين أمنينينيا يف قواعنينينيد ومعسنينينيكرات ا نينينيارج فكاننينيني  أهنينينيم املشنينينياكل هنينينيي مشنينينيكلة الفنينينيراغ 
إشكاالت جانبية نفسية أخرى وهكذا تطل مشكل فرعية برأسها يف مثل تلني  الظنيروم ويصنيبح منين واجني  القينيادة االهتمنيام إىل حنيد 

النيب قنيد تكنيون ذات أكرب باألفراد ومعايشتهم يوميا وإخضاعهم لسلسلة من احملاضنيرات والنيدروس التوجيهينية ملعاجلنية آثنيار تلني  الظنيواهر 
 بعد نفسي أو خلقي أو سلوكي يف بعخ األحيان.

 مشكلة السرية واألمن الداخلي: -5
لقنينيد كاننيني  هنينيذه والسنينييما يف فنينيرتة العمنينيل منينين ا نينيارج إحنينيدى املشنينياكل الكبنينيرية فلنينيم تكنينين كثنينيريا منينين القنينيرارات والتنينيدابري السنينيرية حباجنينية 

سلسنينيلة األسنينيرار بنينيني اإلخنينيوة كنينيل مبنينين يثنينيق بنينيه، وهكنينيذا كننيني  هنينيذه األمنينيور  ألكثنينير منينين أينينيام حنيني  تتفشنينيى أخبارهنينيا يف القواعنينيد عنينين طرينينيق
املتسنينيربة تفعنينيل فعلهنينيا السنينيل  يف كثنينيري منينين األحينينيان وتثنينيري التسنينيااالت وتوجنينيد املشنينيكالت أمنينيام القينينيادة النينيب كثنينيريا منينيا كنينيان أقطاهبنينيا أسنينياس 

حينينينيان يسنينينيرون بأعمنينينياهلم وأمنينينيورهم ا اصنينينية تسنينينيري  املعلومنينينيات. ولقنينينيد كنينينيان العدينينينيد منينينين اإلخنينينيوة علنينينيى اخنينينيتالم مسنينينيتوياهتم يف بعنينينيخ األ
لزوجنياهتم وأصنينيدقائهم النينيذين ينقلوهننينيا بالتنينيا  ألصنينيدقائهم األعنينيزاء علنينييهم، وهكنيذا كاننيني  الكثنينيري منينين األمنينيور النينيب يفنينيرت  أن تكنينيون سنينيرية 
ار عرضنينية لإلفشنينياء وقنينيد أثبتنيني  بعنينيخ حنينيوادث الكشنيني  عنينين ،نينيربين وعمنينيالء للسنينيلطة ،رتقنينيني للصنيني  أن كنينيل تلنيني  اإلشنينياعات واألسنينير 

وا الفنينيات كاننيني  سنينيرعان منينيا تصنينيل إىل أجهنينيزة املخنينيابرات النينيب زرعنيني  أولانيني  العمنينيالء. ورغنينيم أن حينينياة ا نينيارج مل يكنينين فيهنينيا إمجنينياال منينيا 
ميكن أن يكون يف دائرة ا طر منين األسنيرار، إال أن بعنيخ األدلنية تشنيري إىل أننيه حني  علنيى مسنيتوى القنيرارات ا طنيرية كنيان هننياك تسنيري  



  

كمنينيا لعبنيني  اإلشنينياعة املعادينينية نفنينيس الفعنينيل السنينيل  يف كثنينيري منينين األحينينيان لفقنينيدان السنينيرية واحلنينيس   . املخنينيابراتوصنينيل يف بعنينيخ األحينينيان إىل
األمنيني ، وهكنينيذا تطنينيرح مشنينيكلة السنينيرية واألمنينين النينيداخلي نفسنينيها كواحنينيد منينين املشنينياكل النينيب جينينيدر االعتبنينيار هبنينيا وألارسنينية كثنينيري منينين التوجينينيه 

 .واحلذر لعالج آثارها يف أي عمل جديد أينما كان

 مشكلة العنصر الذي ارتب  التزامه بالقتال واحلماس والشجاعة: - 1
مل يكنينينينين منينينينينين املمكنينينينينين متينينينينينيز هنينينينينيذه املشنينينينينيكلة يف مرحلنينينينينية القتنينينينينيال يف النينينينيداخل فقنينينينينيد كنينينينينيان الصنينينينيني  حينينينينينيوي بالفعنينينينينيل بعنينينينينيخ العناصنينينينينير النينينينينيب 

سنينينينينيالمي، التىقنينينينيني  والسنينينينينييما منينينينينين أوسنينينينينيال اجلمنينينينينياهري ومل تكنينينينينين قنينينينينيد منينينينينيرت يف مرحلنينينينينية نضنينينينينيح كنينينينينيام علنينينينينيى صنينينينينيعيد الفكنينينينينير والسنينينينينيلوك اإل
وإ نينينينينيا كنينينينينيان التىاقهنينينينينيا بسنينينينينيب  التعنينينينينياط  والتنينينينينيأثر أو الشنينينينينيجاعة...إىل آخنينينينينيره منينينينينين أسنينينينينيباب فرعينينينينينية، ويف مرحلنينينينينية القتنينينينينيال مل تكنينينينينين لتظهنينينينينير 
علنينينينينيى هنينينينينيذه العناصنينينينينير  نينينينينيواهر سنينينينينيلبية حبكنينينينينيم منينينينينيا تفرضنينينينينيه أجنينينينينيواء املعركنينينينينية منينينينينين التنينينينينيزام وانضنينينينينيبال، إال أننينينينينيه وبنينينينينيا روج وراء احلنينينينينيدود وبنينينينينيرود 

ودخنينينينينيول اجملاهنينينينينيدين حمننينينينينية اهلجنينينينينيرة والصنينينينينيرب والربنينينينينيال واملصنينينينينيابرة، انكشنينينينينيف  كثنينينينينيريا منينينينينين النفسنينينينينييات دوافنينينينينيع احلمنينينينينياس والقتنينينينينيال والشنينينينينيجاعة 
علنينينينينينيى حقيقتهنينينينينينيا وعنينينينينينيات شنينينينينينيياا فشنينينينينينيياا لسنينينينينينيابق سنينينينينينيلوكيتها قبينينينينينينيل التىاقهنينينينينينيا بالصنينينينينيني ، و هنينينينينينيرت بعنينينينينينيخ التجنينينينينينياوزات ا لقينينينينينينية والسنينينينينينيلوكية 

 بل وبعخ املمارسات الالانضباطية من بعخ العناصر.
اداهتم فمنينينينينين الناحينينينينينية األوىل كنينينينينيانوا ملنينينينينيزمني هبنينينينينيم وبنينينينينيإيوائهم لسنينينينينيابق جتنينينينينيربتهم حنينينينيني  ال يقعنينينينينيوا وشنينينينينيكل أمثنينينينينيال هنينينينينيؤالء عبانينينينينيا علنينينينينيى قينينينينيني

فريسنينينينينينينية للعنينينينينينينيدو أو الفسنينينينينينينياد، ومنينينينينينينين ناحينينينينينينينية أخنينينينينينينيرى يشنينينينينينينيكل إبقنينينينينينينيااهم يف الصنينينينينينيني  مشنينينينينينينياكل جانبينينينينينينينية ال  منينينينينينينيد عقباهنينينينينينينيا.. وقنينينينينينينيد عنينينينينينينيو  
صنينينينيني  وقنينينينينيد احننينينينينيرم بعضنينينينينيهم.. الكثنينينينينيريون منينينينينينهم بأننينينينينياة وعلنينينينينيى مراحنينينينينيل طويلنينينينينية واضنينينينينيطرت قينينينينينيادهتم يف آخنينينينينير املطنينينينينيام لفصنينينينينيلهم عنينينينينين ال

فكاننينينينيني  هنينينينينيذه إحنينينينينيدى املشنينينينينياكل النينينينينيب تلفنينينينيني  النظنينينينينير إىل ضنينينينينيرورة حسنينينينينين ا ينينينينينيار املبنينينينيني  علنينينينينيى صنينينينينيفات ثابتنينينينينية يف املرشنينينينينيح للتنظنينينينينييم ويف 
 معاجلة مثل هذه الظواهر فيما بعد حبزم وحكمة.

 مشكلة النفسية املدنية وصعوبة تأقلمها على العمل العسكري: - 7
ة مسنينينينينينينيلىة منينينينينينينين كنينينينينينينيوادر مدنينينينينينينينية يف الغالنينينينينينيني ، والسنينينينينينينييما منينينينينينينين قطنينينينينينينياع املثقفنينينينينينينيني والعمنينينينينينينيال وفانينينينينينينيات يتنينينينينينينيأل  البننينينينينينينياء البشنينينينينينينيري ألي ثنينينينينينينيور 

أخنينينينينيرى منينينينينين أبننينينينينياء الشنينينينينيع ، وحبكنينينينينيم حينينينينينياهتم املدنينينينينينية النينينينينيب اعتادوهنينينينينيا يواجنينينينينيه هنينينينينيؤالء الثنينينينينيوار اجلنينينينينيدد مشنينينينينياكل نفسنينينينينيية وبدنينينينينينية كبنينينينينيرية يف 
بشنينينينينيكل اضنينينينينيطراري تتمينينينينينيز علنينينينينيى عكنينينينينيس تنينينينينيأقلمهم علنينينينينيى العمنينينينينيل العسنينينينينيكري، فهنينينينينيذه احلينينينينينياة النينينينينيب غالبنينينينينيا منينينينينيا ينخرطنينينينينيون فيهنينينينينيا فجنينينينينيأة أو 

د والفاقنينينينينية والصنينينينيعوبة، ومنينينينينين هننينينينينيا نعنينينينينيي ماللرتبينينينينية والتوجينينينينينيه النفسنينينينينيي واملعننينينينيوي منينينينينين أ ينينينينينية تنينينينينيزود ااحلينينينينياة النينينينينيب ألفوهنينينينينيا، با شنينينينيونة واإلجهنينينينيني
صنينينينينينياحبها بالقنينينينينينيدرة علنينينينينينيى املقاومنينينينينينية و منينينينينينيل الظنينينينينينيرم اجلدينينينينينينيد وينينينينينينيربز دور الشنينينينينينيىن النفسنينينينينينيي النينينينينينيالزم لتلنينينينينيني  النفنينينينينينيوس لتعباتهنينينينينينيا وتصنينينينينينيديها 

لنينينينينيدرب النينينينينيذي كثنينينينينيريا منينينينينيا  نينينينينيدث القنينينينينيرآن الكنينينينينيرمي عننينينينينيه كنينينينينيدرب ملنينينينينيؤه الصنينينينينيعاب والنينينينينيبالء، والنفسنينينينينيية املدنينينينينينية حبكنينينينينيم تكوينهنينينينينيا ميالنينينينينية هلنينينينينيذا ا
للرخنينينينينياء والنعومنينينينينية والرتابنينينينينية والتنظنينينينينييم يف حنينينينينيني ضتلنينينينيني  عنهنينينينينيا حينينينينينياة احلنينينينينيرب والسنينينينينييما احلنينينينينيرب الثورينينينينينية يف كنينينينينيل هنينينينينيذا، وكنينينينينيذا جينينينينينيد املنينينينينيرء 

فيعنينينينينينياين منينينينينينيرارة التغنينينينينيري النينينينينينيب ال يثبنينينينينيني  فينينينينينينيه راضنينينينينييا ،تنينينينينينيارا إال أولانينينينينيني  النينينينينينيذين وعنينينينينينيوا  نفسنينينينينيه وفجنينينينينينيأة أمنينينينينينيام هنينينينينينيذا التغينينينينينيري الننينينينينينيوعي الشنينينينينينيديد
وهكنينينينينيذا تثنينينينينيري هنينينينينيذه املشنينينينينيكلة النينينينينيب واجهنينينينيني  الكثنينينينينيري منينينينينين  -ثبنينينينيني  اهلل قلنينينينينيوهبم-النينينينينيدرب وتكلفتنينينينينيه ودخلنينينينينيوه عنينينينينين سنينينينينيبق إصنينينينينيرار وتصنينينينينيور 

انينينينينينية والعقيدينينينينينية النينينينينيب ضفنينينينيني  منينينينينين إخوانننينينينيا ووضنينينينينيع  قينينينينينيادهتم أمنينينينينيا حنينينينينيرج وصنينينينينيعوبات كبنينينينينيرية يف إعنينينينينيدادهم تشنينينينينيري إىل ضنينينينينيرورة التعبانينينينينية اإلمي
 وطأة هذه املشكلة إىل حد كبري بل و وهلا إىل متعة  شخصية يف غال  األحيان.



  

 مشكلة التنظيم املتمدد أفقيا صع  الضب  واإلدارة: - 9
نظنينينينينييم وقعنينينينيني  الطليعنينينينينية بعنينينينينيد قرارهنينينينينيا فنينينينينيتح بنينينينينياب التنينينينينينظم أفقينينينينينيا أمنينينينينيام اجلمنينينينينياهري املسنينينينينيلمة املؤينينينينينيدة يف هنينينينينيذه املشنينينينينيكلة حينينينينينيث متنينينينينيدد الت

بطريقنينينينية غنينينينيدا هبنينينينيا غنينينينيري مسنينينينييطر علينينينينيه فلنينينينيم يكنينينينين لنينينينيدى القينينينينيادة إمكانينينينينية تعبانينينينية هنينينينيذه الكنينينينيوادر اجلدينينينينيدة وال دراسنينينينيتها وتوزيعهنينينينيا حسنينينيني  
الكفنينينينينينينياءة واملواصنينينينينينينيفات، وال تسنينينينينينينيليىها وتنينينينينينينيدريبها وإشنينينينينينينيراكها يف املعركنينينينينينينية واإلفنينينينينينينيادة منهنينينينينينينيا...اذ ولقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان النينينينينينينيدرس قاسنينينينينينينييا إذ محنينينينينينينيل 

 ء الشباب األغرار املخلصني وراح معظمهم ضىية االعتقال كما رأينا.الظرم الصع  معه مأساة كبرية هلؤال
وهكنينينينينينيذا تفينينينينينينيدنا التجربنينينينينينية وتعلمننينينينينينيا ضنينينينينينيرورة ضنينينينينينيب  االمتنينينينينينيداد التنظيمنينينينينينيي بشنينينينينينيكل يسنينينينينينيمح بنينينينينينيالتىكم فينينينينينينيه باسنينينينينينيتمرار وعنينينينينينيدم الوقنينينينينينيوع 

 حبالة االنتشار الب يستىيل معه على القيادة أن تلم عناصرها فتىميهم ومتل  قيادهم واإلفادة منهم.

 قضية الرتبية والتوجيه املعنوي واإلعداد واملنهج: - 8
م هنينينينينيي رأمسالنينينينينيه اهلنينينينينينيام، وإذا كاننينينينيني  قوتنينينينينيه تقنينينينينينياس مبنينينينينيدى متاسنينينينيني  هنينينينينينيذه القاعنينينينينيدة الصنينينينينيلبة النينينينينينيب يإذا كاننينينينيني  النينينينينيذخرية البشنينينينينيرية للتنظنينينينينيني

تولينينينينينينيه أوىل  تتىنينينينينينيرك القينينينينينينيادة لتىقينينينينينينيق األهنينينينينينيدام النينينينينينيب تطرحهنينينينينينيا فنينينينينينيإن قضنينينينينينيية الرتبينينينينينينية والتوجينينينينينينيه املعننينينينينينيوي النينينينينينيذي يفنينينينينينيرت  بالقينينينينينينيادة أن
اهتماماهتنينينينينينيا، وقضنينينينينينيية اإلعنينينينينينيداد بكنينينينينينيل أشنينينينينينيكاله النفسنينينينينينيي واملنينينينينينيادي والتنينينينينينيدري  وقضنينينينينينيية املنينينينينينينهج النينينينينينيذي جينينينينينيني  أن تنينينينينينيريب أفرادهنينينينينينيا علينينينينينينيه. إن 

فبلللللم ي هنينينينينيذه القضنينينينينيية تنينينينينيأ  وال شنينينينيني  يف طليعنينينينينية القضنينينينينيايا اهلامنينينينينية واملفصنينينينينيلية النينينينينيب جينينينينيني  أن توليهنينينينينيا القينينينينينيادة احلكيمنينينينينية أوىل اهتماماهتنينينينينيا 
ظلللللجن افللللل ز كللللل درا سج د للللل  ف لللللؤ ال   ا جللللل   فللللل  ح ك لللللا الجه د لللللة  ثورالللللا  فب دئهللللل   فسطج اهللللل  أل جللللل د س  لللللم  ألللللربة لر ي

 فشلللل كره   فلللل  أللللللي ذللللل    للللم ي أل جلللل د )كلللل در(  شلللل ي فللللؤف   هللللذ  الطلللل  ح  ا ف لللل ر   لللل حج   رللللي الكجلللل د  الجه د للللة 
 ة الف     الهمف.اسبئة طرجسة سو ة  م   اال  م د  رجه  ل سبئة الجم يج  فجم   سم  اوججهه  لخمف

ولقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان اجملاهنينينينينينينينيدون األوائنينينينينينينيل منينينينينينينين تالمينينينينينينينينيذ منينينينينينينيروان رمحنينينينينينينيه اهلل منينينينينينينينيدركني ألبعنينينينينينينياد قضنينينينينينينييتهم اجلهادينينينينينينينينية فكنينينينينينينيرا وعمال...وكاننينينينينينينيني  
الطريقنينينينينينينينية االنتقائينينينينينينينينية يف التنظنينينينينينينينييم الصنينينينينينينينيغري عنينينينينينينينيامال مسنينينينينينينينياعدا علنينينينينينينينيى متاسنينينينينينينيني  احلفننينينينينينينينية الطليعنينينينينينينينية األوىل منينينينينينينينين الشنينينينينينينينيباب. ولكنينينينينينينينين تسنينينينينينينينيارع 

عظنينينينينيم تلنينينينيني  الكنينينينينيوادر الناضنينينينينيجة يف اجلولنينينينينية األوىل منينينينينين املعنينينينينيارك منينينينينيأل الصنينينينيني  بكنينينينينيوادر شنينينينينيابة األحنينينينينيداث واتسنينينينينياع التنظنينينينينييم واستشنينينينينيهاد م
ال مييزهنينينينينينيا إال اإلخنينينينينينيالإل واالننينينينينينيدفاع. ومل تسنينينينينينيمح أجنينينينينينيواء املعركنينينينينينية للقينينينينينينيادة مبمارسنينينينينينية عملينينينينينينية بننينينينينينياء وتكنينينينينينيوين تلنينينينينيني  الكنينينينينينيوادر، خ انتقنينينينينينيل 

يف تعباتهنينينينينينينيا وتربيتهنينينينينينيا وتكوينهنينينينينينينيا علنينينينينينينيى معظنينينينينينيم الننينينينينينينياجني للخنينينينينينينيارج وفشنينينينينينيل  القينينينينينينينيادات )النينينينينينينيب آلنينينينينيني  معظنينينينينينينيم هنينينينينينينيذه اجلمنينينينينينيوع لقيادهتنينينينينينينيا( 
 املدى الطويل رغم توفر الظرم والزمن والطاعة يف القاعدة..

أي منينينينينينينينينهج منينينينينينينينيدروس ومنسنينينينينينينينيق إلعنينينينينينينينيادة عملينينينينينينينينية الرتبينينينينينينينينية  -وقنينينينينينينينيد تسنينينينينينينينياوت يف ذلنينينينينينينيني  كنينينينينينينينيل اجلماعنينينينينينينينيات-بنينينينينينينينيع يف ا نينينينينينينينيارج فلنينينينينينينينيم ينُيتو 
عركنينينينية وتنينينينيرك هنينينينيذا األمنينينينير كمنينينينيا تركنينينيني  كثنينينينيري منينينينين والتكنينينينيوين والتوجينينينينيه املعننينينينيوي وفنينينينيق منينينينينهج معنينينينيد يأخنينينينيذ بعنينينينيني االعتبنينينينيار اهلنينينينيدم وطبيعنينينينية امل

األمنينينينينيور يكنينينينينيون احلبنينينينينيل فيهنينينينينيا علنينينينينيى الغنينينينينيارب وهكنينينينينيذا تفشنينينينينيى اجلهنينينينينيل والالمبنينينينينياالة وتننينينينينيوع اآلراء وأصنينينينينيبى  القاعنينينينينيدة مزجينينينينينيا منينينينينين الشنينينينينيباب 
النينينينينيذي ينقصنينينينينيه البننينينينينياء الفكنينينينينيري النينينينينينيذي يكمنينينينينيل ذلنينينينيني  االننينينينينيدفاع اهلائنينينينينينيل النينينينينيذي  لنينينينينيى بنينينينينيه غالبينينينينينية الشنينينينينينيباب وبنينينينينيرد االننينينينينيدفاع منينينينينيع النينينينينينيزمن 

 كثريين الذين مل يعد بربطهم هبذا ا   راب .لدى ال
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كاننينينينيني  هنينينينينيذه املشنينينينينيكلة حصنينينينينييلة املشنينينينينياكل النينينينينيب تراكمنينينينيني  عنينينينينيرب النينينينينيزمن علنينينينينيى كنينينينينيل املسنينينينينيتويات ولقنينينينينيد بنينينينينيدا فعنينينينينيل هنينينينينيذا املنينينينينير  ا طنينينينينيري  

ولكنينينينينينين سنينينينينينيري كامننينينينينينيا يف األينينينينينينيام األوىل مقتصنينينينينينيرا علنينينينينينيى عنينينينينينيدم الثقنينينينينينية النينينينينينيذي بنينينينينينيدا واضنينينينينينيىا بنينينينينينيني الفرقنينينينينينياء واجلماعنينينينينينيات بعضنينينينينينيها النينينينينينيبعخ. 



  

األحنينينينينيداث علنينينينينيى الشنينينينينيكل النينينينينيذين سنينينينينيارت فينينينينينيه، والعاصنينينينينيفة النينينينينيب هبنينينينيني  إبنينينينينيان أحنينينينينيداث محنينينينينياة وانكشنينينينينيف  أوراق القينينينينينيادات )خاصنينينينينية يف 
صنينينينيني  اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني(، خ دمنينينينينيار الطليعنينينينينية والظنينينينينيرم )النينينينينيدرامي( النينينينينيذي أحنينينينينيال بنينينينينيه، كنينينينينيل ذلنينينينيني  أورث اجلمينينينينينيع عنينينينينيدم الثقنينينينينية يف أي 

الثقنينينينينية بنينينينينيني الننينينينينياس فانعنينينينينيدم  الثقنينينينينية علنينينينينيى كنينينينينيل املسنينينينينيتويات، بنينينينينيني شخصنينينينينييات  شنينينينينيذ، ودفعنينينينينية واحنينينينينيدة اهننينينينينيارت كنينينينينيل ا ينينينينينيول الباقينينينينينية منينينينينين
القينينينينينينينيادة أنفسنينينينينينينيهم وبنينينينينينينيني القينينينينينينينيادة والقاعنينينينينينينيدة وبنينينينينينينيني شنينينينينينينيباب القواعنينينينينينينيد علنينينينينينينيى اخنينينينينينينيتالم منينينينينينينيراتبهم وأصنينينينينينينيبى  هنينينينينينينيذه القضنينينينينينينيية معضنينينينينينينيلة 

 املعضالت أمام أي شكل من أشكال اإلصالح ورأب الصدع من جديد.
لينينينينية الفادحنينينينية النينينينيب دفعتهنينينينيا تلنينينيني  اجلمنينينينيوع منينينينين جنينينينيراء ثقتهنينينينيا العمينينينينياء النينينينيب تعاملنينينيني  لقنينينينيد كنينينينيان لنينينينيتىطم املثنينينينيل األعلنينينينيى والضنينينينيريبة الغا

هبنينينينينينيا منينينينينينيع القينينينينينينيادة ورموزهنينينينينينيا عنينينينينينيرب األحنينينينينينيداث، ردة فعنينينينينينيل عنيفنينينينينينية جعلنينينينينيني  هنينينينينينيذه الثقنينينينينينية تكنينينينينينياد تكنينينينينينيون مفقنينينينينينيودة، هكنينينينينينيذا أصنينينينينينيبى  هنينينينينينيذه 
ح جدينينينينينينيد، إحنينينينينينيدى أكنينينينينينيرب األزمنينينينينينيات أمنينينينينينيام أي عملينينينينينينية منينينينينينين أعمنينينينينينيال االسنينينينينينيتقطاب بغينينينينينينية اإلصنينينينينينيالح ومتابعنينينينينينية السنينينينينينيري وفنينينينينينيق طنينينينينينيرح صنينينينينينيىي

 وهكذا كان  هذه املشكلة املعضلة حصيلة كل تل  األزمات.
 ويف ختام هذا الباب نقول:

إن جتربنينينينينية ثنينينينينيرّة منينينينينين العمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي الثنينينينينيوري املسنينينينينيلح، كنينينينينيالب منينينينينيرت هبنينينينينيا سنينينينينيوريا واحلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية فيهنينينينينيا طيلنينينينينية أكثنينينينينير منينينينينين مخسنينينينينية 
ائنينينينيدة مزينينينينيد منينينينينين فقليلنينينينية. ولنينينينين يكنينينينيون منينينينين كبنينينينيري العشنينينينير عامنينينينيا أعظنينينينيم منينينينين أن  نينينينيي  مبشنينينينياكلها ودروسنينينينيها وعربهنينينينيا هنينينينينيذه الصنينينينيفىات ال

اإلطالنينينينينينية والتفصنينينينينينييل يف هنينينينينينينيذا  الكتنينينينينينياب النينينينينينينيذي يسنينينينينينيتهدم مواضنينينينينينينييع أخنينينينينينيرى قصنينينينينينيدنا إيرادهنينينينينينينيا هبنينينينينينيذا الرتتينينينينينينيني  والسنينينينينينيياق وال شنينينينينينيني  أن 
بعنينينينينيخ األبنينينينينيواب والفقنينينينينيرات النينينينينيب منينينينينيرت  تنينينينينياج كنينينينينيل واحنينينينينيدة منهنينينينينيا إىل وقفنينينينينية تأمنينينينينيل طويلنينينينينية ألنينينينينين يزمعنينينينينيون السنينينينينيري يف درب كهنينينينينيذا النينينينينيدرب 

منينينينينينيا عرضنينينينينينينا منينينينينينينين اإلجينينينينينينياز لتنينينينينينينياريا املرحلنينينينينينية السنينينينينينينيابقة  -واهلل أعلنينينينينينينيم-دفنينينينينينينيع مثنهنينينينينينيا زكنينينينينينينيي النينينينينينيدم اجملاهنينينينينينيد، ولكنينينينينينينين حسنينينينينينيبنا فهنينينينينينيي جتنينينينينينيارب 
ومبقنينينينينينينيدماهتا التارخيينينينينينينينية ومنينينينينينينين خ نظنينينينينينينيرات يف تلنينينينينينيني  التجربنينينينينينينية ومنينينينينينينين بعنينينينينينينيد بعنينينينينينينيخ النينينينينينينيدروس والعنينينينينينينيرب التىليلينينينينينينينية لننقنينينينينينينيل للبىنينينينينينينيث التنينينينينينينيا  يف 

فيهنينينينينيا النينينينينيبعخ وقنينينينينيد خيالفننينينينينيا فيهنينينينينيا آخنينينينينيرون وهنينينينينيذا أمنينينينينير طبيعنينينينينيي  الكتنينينينينياب وحصنينينينينييلة منينينينينيا أفنينينينينيدنا مننينينينينيه شخصنينينينينييا وهنينينينينيي نظرينينينينينيات قنينينينينيد يوافقننينينينينيا
فهنينينينينينيدفنا منهنينينينينينيا إثبنينينينينينيات قتناعاتننينينينينينيا النينينينينينيب متخضنينينينينيني  عنينينينينينين معايشنينينينينينية تلنينينينينيني  التجربنينينينينينية مبختلنينينينينيني  مراحلهنينينينينينيا ومعايشنينينينينينية الكثنينينينينينيري منينينينينينين شخصنينينينينينيياهتا 

 الفاعلة على أكثر من مستوى، واهلل املوفق.



  

 حة يف سورياالفصل الثالث: أفكار ونظريات مستفادة من التجربة اجلهادية املسل

 أف  ر   ظ   ت  مرجة ف  ف د  ف  در س ال ج  ة

 المبحث األول: بين النأرية المجردة والطرح المستخرج من التجربة:

تعمنينينينينينيد كنينينينينينيل مجاعنينينينينينية أو حنينينينينينيزب أو جتمنينينينينينيع سياسنينينينينينيي والسنينينينينينييما كتلنينينينينيني  النينينينينينيب تطنينينينينينيرح برابهنينينينينينيا يف التغينينينينينينيري واإلصنينينينينينيالح علنينينينينينيى املسنينينينينينيتوى 
يف بموعنينينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينيعارات والنينينينينينيربامج والنظرينينينينينينيات السياسنينينينينينيية النينينينينينيب تضنينينينينينيمنها خالصنينينينينينية  السياسنينينينينينيي، إىل بلنينينينينينيورة أفكارهنينينينينينيا وآراء منظريهنينينينينينيا

فكرهنينينينينيا ووجهنينينينينية نظرهنينينينينيا حنينينينينيول  قينينينينينيق هنينينينينيدم مرجنينينينينيو معنينينينينيني وحمنينينينينيدد. ولنينينينينيان كنينينينينيان منينينينينين السنينينينينيهل إىل حنينينينينيد منينينينينيا صنينينينينيياغة العبنينينينينيارات وتنينينينينيذويق 
كنينينينينيل عاقنينينينينيل قبنينينينينيول البينينينينينيان وعنينينينينير  تلنينينينيني  األفكنينينينينيار بصنينينينينيورة  تبنينينينينيدو للسنينينينينيامع العنينينينينيادي معقولنينينينينية ومنطقينينينينينية، فإننينينينينيه لنينينينينييس منينينينينين السنينينينينيهل علنينينينينيى  

هنينينينينيذه الطروحنينينينينيات والنينينينينيربامج منينينينينين اجلهنينينينينيات املختلفنينينينينية والنينينينينيب تبنينينينينيدو يف كثنينينينينيري منينينينينين األحينينينينينيان متضنينينينينياربة األهنينينينينيدام ،تلفنينينينينية املشنينينينينيارب لنينينينينييس 
منينينينينين السنينينينينيهل علينينينينينيه تقبلهنينينينينيا علنينينينينيى أهننينينينينيا طنينينينينيروح عملينينينينينية مؤكنينينينينيدة النتيجنينينينينية...وتزداد هنينينينينيذه الصنينينينينيعوبة يف القبنينينينينيول إذا كاننينينينيني  التجربنينينينينية الزمنينينينينينية 

بشنينينينينينيكل ينينينينينينيدفع احمللنينينينينينيل احلصنينينينينينيي  إىل دائنينينينينينيرة الشنينينينينيني  يف جنينينينينينيدوى مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه األفكنينينينينينيار أو جنينينينينينيدوى  هلنينينينينينيذا الطنينينينينينيرح طويلنينينينينينية إىل حنينينينينينيد منينينينينينيا
تطبيقهنينينينينيا وإمكانينينينينينية ومنينينينينيدى قرهبنينينينينيا منينينينينين النتيجنينينينينية علنينينينينيى األقنينينينينيل ...هنينينينينيذا الشنينينينيني  قنينينينينيد ينقنينينينينيل صنينينينينياحبه إن هنينينينينيو أمعنينينينينين الفكنينينينينير يف ننينينينينيوع منينينينينين 

صنينينينينينييىة البينينينينينينيان، لنينينينينينييس هلنينينينينينيا منينينينينينين هنينينينينينيذه الطروحنينينينينينيات إىل االسنينينينينينيتنتاج بأهننينينينينينيا ال تعنينينينينينيدو كوهننينينينينينيا بنينينينينينيرامج وأفكنينينينينينيار وأهنينينينينينيدام فارغنينينينينينية احملتنينينينينينيوى ف
حنينينينيني  يف معنينينينينيامل التطبينينينينينيق العملنينينينينيي والفعلنينينينينيي النينينينينيذي يرجنينينينينيوه أصنينينينينيىاهبا منهنينينينينيا. وللىقيقنينينينينية البنينينينينيد منينينينينين القنينينينينيول أن كثنينينينينيريا منينينينينين تلنينينينيني  النينينينينيربامج 

جنينينينينيدواها، رغنينينينينيم أهننينينينينيا   ماملطروحنينينينينية يف سنينينينينيوق العمنينينينينيل اإلسنينينينينيالمي قنينينينينيد وقعنينينينيني  يف هنينينينينيذه احلالنينينينينية املرضنينينينينيية ونعنينينينيني  بعنينينينينيدها عنينينينينين الواقنينينينينيع وعنينينينينيد
ابلنينينينينية للتطبينينينينينيق والعطنينينينينياء يف وقنينينينيني  منينينينينين األوقنينينينينيات ألهننينينينينيا  جنينينينينيرت وتصنينينينينيلب  منينينينينيع النينينينينيزمن ومل ينينينينينيتمكن أصنينينينينيىاهبا كاننينينينيني  بدينينينينينية وعملينينينينينية وق

منينينينينين تطنينينينينيوير واقعهنينينينينيا علنينينينينيى صنينينينينيعيد التكتينينينينيني  واحملتنينينينينيوى مبنينينينينيا ينينينينينيتالءم منينينينينيع تسنينينينينيارع النينينينينيزمن واحلنينينينينيدث النينينينينيذي غنينينينينيدا رهيبنينينينينيا يف عاملننينينينينيا املعاصنينينينينير. 
  بنينينينينيه وحننينينينينين علنينينينينيى أعتنينينينينياب هناينينينينينية القنينينينينيرن العشنينينينينيرين...إن  فمنينينينينيا كنينينينينيان مناسنينينينينيبا يف الثالثينينينينينينيات غنينينينينيدا غنينينينينيري مناسنينينينيني  يف األربعينينينينينينيات فكينينينينيني

كثنينينينينيريا منينينينينين تلنينينينيني  الطروحنينينينينيات تبنينينينينيدو يف واقعهنينينينينيا املتىجنينينينينير بعنينينينينيد انقضنينينينينياء هنينينينينيذا النينينينينيزمن الطوينينينينينيل عليهنينينينينيا، ومتسنينينينينيكها بقدسنينينينينيية هشنينينينينية  نينينينينيال 
هبنينينينينينيا آراء املنظنينينينينينيرين األوائنينينينينينيل بطريقنينينينينينية الشنينينينينيني  أهننينينينينينيا بعينينينينينينيدة عنينينينينينين تفكنينينينينينيريهم أنفسنينينينينينيهم لنينينينينينيو عنينينينينينيادوا للىينينينينينينياة اآلن، تبنينينينينينيدو طروحنينينينينينيات بالينينينينينينية 
فارغنينينينية أكثنينينينير منهنينينينيا طروحنينينينيات جنينينينيادة عملينينينينية. إال أهننينينينيا ال زالنينينيني   جتنينينيني  مثنينينينيار اهلالنينينينية النينينينيب حققهنينينينيا هلنينينينيا اجملنينينينيددون األوائنينينينيل، وتعنينينينييش علنينينينيى 

 فتات فضلهم السال  عرب واقع موغل يف الفقر واإلفالس والبعد عن العطاء.
تم بنينينينينيأمر هنينينينينيق العنينينينينيامل، فنينينينينيإن املولنينينينينيان كنينينينينيان هنينينينينيذا املنينينينينير  العضنينينينينيال قنينينينينيد أصنينينينينياب العدينينينينينيد منينينينينين اجلماعنينينينينيات السياسنينينينينيية منينينينينين ،تلنينينينيني  مننينينينينياط

احلركنينينينية اإلسنينينينيالمية والنينينينيذي يعلنينينينيق األمنينينينيل عليهنينينينيا كطريقنينينينية للخنينينينيالإل والتقنينينينيدم يف سنينينينيائر بقنينينينياع العنينينينيامل البنينينينيد لنينينينيه منينينينين أن يالحنينينيني  أن حنينينيني  
احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية منينينينينين هنينينينينيذا املنينينينينير  ا طنينينينينيري العضنينينينينيال وافنينينينينير إىل حنينينينينيد مؤسنينينينيني  بنينينينينيل و،ينينينينيني . فقنينينينينيد خلنينينينيني  معظنينينينينيم القنينينينينيائمني علنينينينينيى أمنينينينينير 

فكنينينينينير اجملنينينينيددين واملنظنينينينينيرين األوائنينينينينيل هلنينينينيذه احلركنينينينينيات ووفنينينينينيرة حظنينينينيه علنينينينينيى صنينينينينيعيد القيمنينينينية الفكرينينينينينية والتجديدينينينينينية هنينينينيذه احلركنينينينينيات بنينينينيني روعنينينينينية 
وغريهنينينينينينيا منينينينينينين املمينينينينينينيزات، وبنينينينينينيني أسنينينينينينيالي  أولانينينينينيني  النينينينينينيدعاة النينينينينينيب كاننينينينينيني  مناسنينينينينينيبة هلنينينينينينيم يف عصنينينينينينيرهم ذاك، فأسنينينينينينيبلوا علنينينينينينيى تلنينينينينيني  األفكنينينينينينيار 

دهم شنينينينيبيهة حبنينينينينيديث منينينينينين ال ينينينينينيرد كالمنينينينينيه صنينينينينياح  واألسنينينينيالي  رداء منينينينينين القدسنينينينينيية النينينينينيذي يشنينينينينيبه كثنينينينيريا ثينينينينينياب الكهننينينينينيوت، وغنينينينينيدت عننينينينيني
القنينينينينينيرب الشنينينينينينيري  صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم، فغنينينينينينينيدت طريقنينينينينينيا وسنينينينينينينينة ومنهجنينينينينينيا ال يتطنينينينينينيور علنينينينينينينيى صنينينينينينيعيد األسنينينينينينيلوب والطنينينينينينينيرح وغنينينينينينيدا كنينينينينينينيل 
صنينينينينينيوت نزينينينينينينيه يرتفنينينينينينيع منينينينينينين الصنينينينينيني  مطالبنينينينينينيا باحلركينينينينينينية والتجدينينينينينينيد ومالئمنينينينينينية الواقنينينينينينيع نوعنينينينينينيا منينينينينينين اهلرطقنينينينينينية الدينينينينينينينية سنينينينينينيرعان منينينينينينيا يوصنينينينينيني  



  

أولانينينينينينيني  املسنينينينينينينياكني علنينينينينينينيى  ذيف جبيننينينينينينينيه خبنينينينينينينيا  التطنينينينينينينيرم واالنشنينينينينينينيقاق والتعجنينينينينينينيل...اذ. وغالبنينينينينينينيا منينينينينينينيا ينكفنينينينينينينيلنينينينينينينيص املننينينينينينينيدفع خصنينينينينينينياحبه امل
 أنفسهم فيخرجون من تل  القافلة املسكينة املوغلة يف التيه وصىراء الفشل وضياع اجلهود.

غنينينينينيىن عننينينينينيه  ي ثنينينينينير الر وكثنينينينينيريا منينينينينيا يننينينينينيدفع الينينينينينيائس منينينينينين واقنينينينينيع متىجنينينينينير إىل هجنينينينينير كنينينينينيل منينينينينيا كنينينينينيان قنينينينينيدميا خالطنينينينينيا أيضنينينينينيا بنينينينينيني تنينينينينيراث فكنينينينيني
لكنينينينينينيل حركنينينينينينية جتدينينينينينينيد، وبنينينينينينيني أسنينينينينينيالي  اسنينينينينينيتهلك  وجينينينينينيني  خلعهنينينينينينيا وينطلنينينينينينيق هنينينينينينيو اآلخنينينينينينير مرتكبنينينينينينيا خطنينينينينينيأ ال يقنينينينينينيل خطنينينينينينيرا عنينينينينينين خطنينينينينينير 
املتىجنينينينينينينيرين، إذ ينبنينينينينينيني  منينينينينينينين كنينينينينينينيل فكنينينينينينينير وطنينينينينينينيرح ونظرينينينينينينينية ليسنينينينينينينيل  درب العملينينينينينينينية بزعمنينينينينينينيه. تلنينينينينينيني  العملينينينينينينينية النينينينينينينيب ال تسنينينينينينينيتند لفكنينينينينينينيرة وال 

عمنينينينينينيل بنينينينينينيال أرضنينينينينينيية وال جذور...يننينينينينينيدفع أيضنينينينينينيا يف  نينينينينينيالم تينينينينينينيه  نظرينينينينينينية يف التطبينينينينينينيق والعمنينينينينينيل. وهكنينينينينينيذا يولنينينينينينيد واقنينينينينينيع منينينينينينيريخ آخنينينينينينير هنينينينينينيو
 جديد يف شراذم غالبا ما يغوإل أصىاهبا املخلصون يف دمائهم ودماء غريهم.

ولكنينينينينين إىل منينينينينيني  يبقنينينينينيى هنينينينينينيذا الواقنينينينينيع املرينينينينينينير: تشنينينينينيرذم العمنينينينينينيل اإلسنينينينينيالمي بنينينينينينيني نظرينينينينينية بنينينينينينيردة تتىنينينينينيرك كجسنينينينينينيد ضنينينينينيخم ميشنينينينينينيي علنينينينينينيى 
  رأس..أرجل من فخار، وبني أرجل تعدو جبسد هزيل بال

نعتقنينينينينيد أننينينينينيه قنينينينينيد آن األوان ليقنينينينيني  منصنينينينينيفاً مفكنينينينينيراً أمنينينينينيام نفسنينينينينيه وجتاربنينينينينيه وجتنينينينينيارب غنينينينينيريه منينينينينين املسنينينينينيلمني إلهننينينينينياء هنينينينينيذا الطنينينينينيالق النكنينينينينيد 
السنينينينينينيتخالإل تصنينينينينينيورات عملينينينينينينية تسنينينينينينيتند إىل قاعنينينينينينيدة مثيننينينينينينية منينينينينينين النينينينينينيرتاث الفكنينينينينينيري والتنينينينينينيارخيي  بنينينينينينيني الفكنينينينينينير النظنينينينينينيري والعمنينينينينينيل اجلهنينينينينينيادي،

اقعنينينينيا قائمنينينينيا يف منطقنينينينية حمنينينينيددة، والبنينينينيد منينينينين االعنينينينيرتام هننينينينيا بواقنينينينيع مرينينينينير ننينينينياتج عنينينينين مرحلنينينينية اهلائنينينينيل، متىركنينينينية بأسنينينينيالي  بنينينينيددة تناسنينينيني  و 
االسنينينينينينيتعمار القنينينينينينيدمي واحلنينينينينينيديث بكنينينينينينيل أبعنينينينينينياده العسنينينينينينيكرية والسياسنينينينينينيية والثقافينينينينينينية واالقتصنينينينينينيادية والنينينينينينيذي فنينينينينينير   روفنينينينينينيا متبايننينينينينينية إىل حنينينينينينيد 

ائنينينينينينيدة منينينينينينين نسنينينينينينييانه فعنينينينينينيا قائمنينينينينينيا ال مرعنينينينينيني  بنينينينينينيني بقنينينينينينياع العنينينينينينيامل اإلسنينينينينينيالمي، وفنينينينينينير  عليهنينينينينينيا تلنينينينينيني  احلنينينينينينيدود املصنينينينينينيطنعة النينينينينينيب غنينينينينينيدت واق
إىل اعنينينينينينيرتام آخنينينينينينير يفينينينينينينيد بنينينينينينيأن طروحنينينينينينيات عملينينينينينينية  -نطنينينينينينيقمادمننينينينينينيا يف نطنينينينينينياق العقنينينينينينيل وامل -وجتنينينينينينياوزه، هنينينينينينيذا االعنينينينينينيرتام البنينينينينينيد وأن يقودننينينينينينيا

تولنينينينينيد يف مكنينينينينيان منينينينينيا البنينينينينيد وأن تكنينينينينيون مناسنينينينينيبة لواقعهنينينينينيا وابننينينينينية شنينينينينيرعية لنينينينينيه، وال يعنينينينيني  هنينينينينيذا بالضنينينينينيرورة أهننينينينينيا مالئمنينينينينية ومفينينينينينيدة لواقنينينينينيع بلنينينينينيد 
تتطنينينينينيابق الظنينينينينيروم وبالتنينينينينيا  احللنينينينينيول وقنينينينينيد تتشنينينينينيابه بنسنينينينيني  ،تلفنينينينينية وقنينينينينيد ضتلنينينينيني  إىل حنينينينينيد جيعنينينينينيل نظرينينينينينية واقعينينينينينية يف مكنينينينينيان  آخنينينينينير، فقلمنينينينينيا

منينينينيا مسنينينينيتىيلة يف مكنينينينينيان آخنينينينير ويعتنينينينينيرب تطبيقهنينينينيا فينينينينينيه ضنينينينيرب منينينينينين اإلجنينينينيرام والبىنينينينينيث عنينينينين الفشنينينينينيل وا سنينينينيائر وضنينينينينيياع اجلهنينينينيود. إن هنينينينينيذا 
آخنينينينينينير، وأن ال يتعظنينينينينينيوا منينينينينينين تلنينينينينيني  النينينينينينيدروس، بنينينينينينيل تعنينينينينيني  أن ال ال يعنينينينينيني  أن ال يسنينينينينينيتفيد املسنينينينينينيلمون منينينينينينين جتنينينينينينيارب بعضنينينينينينيهم يف مكنينينينينينيان أو 

اننينينينيني  كخضنينينينينيوعها لطواغينينينينيني  ال و تسنينينينينيتعار تلنينينينيني  التجنينينينينيارب لتلنينينينينيبس جنينينينينياهزة. فظنينينينينيروم بنينينينينيالد العنينينينينيامل اإلسنينينينينيالمي متشنينينينينياهبة يف بعنينينينينيخ اجل
يقيمنينينينينينينيون شنينينينينينينيرع اهلل، ويتبعنينينينينينينيون يف العمالنينينينينينينية جهنينينينينينينية منينينينينينينين اجلهنينينينينينينيات العنينينينينينينيدوة الكنينينينينينينيافرة، ويتعنينينينينينينير  املسنينينينينينينيلمون والسنينينينينينينييما النينينينينينينيدعاة للىنينينينينينينيرب 

كنينينينينينيال نفسنينينينينينيه...اذ إال أن االخنينينينينينيتالم ينينينينينينيأ  يف املرحلينينينينينينية النينينينينينيب  ياهنينينينينينينيا احلركنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية ويف واقعهنينينينينينيا النينينينينينيذي يفنينينينينينير  نوعنينينينينينيا منينينينينينينين والن
احلنينينينينيل اآلين يناسنينينينيني  بلنينينينينيدا منينينينينيا وقنينينينينيد ال يناسنينينينيني  آخنينينينينير يف اجلنينينينينينيوار لتشنينينينينياب  العوامنينينينينيل والظنينينينينيروم واملنينينينينيؤثرات بشنينينينينيكل غاينينينينينية يف التعقينينينينينينيد، 

مصنينينينينير أو بنينينينينيالد الشنينينينينيام أو الباكسنينينينينيتان أو تركينينينينينيا ليسنينينينيني  كظنينينينينيروم دعنينينينينيوة ناشنينينينينياة  فظنينينينينيروم دعنينينينينيوة عريقنينينينينية قدمينينينينينية اجلنينينينينيذور كتلنينينينيني  النينينينينيب يف
يافعنينينينينينية كتلنينينينينيني  النينينينينينيب يف املغنينينينينينيرب أو تنينينينينينيونس أو بلنينينينينينيد يف قلنينينينينيني  أفريقينينينينينينيا السنينينينينينيوداء، ومعطينينينينينينيات النينينينينينيدعوة هننينينينينينيا ومنينينينينينيا توجبنينينينينينيه املرحلنينينينينينية ليسنينينينينيني   

آخنينينينينينينير ال يعنينينينينينينياين  كمعطياهتنينينينينينينيا هننينينينينينينياك...و روم دعنينينينينينينيوة يف بلنينينينينينينيد حمتنينينينينينينيل كأفغانسنينينينينينينيتان وفلسنينينينينينينيطني أو سنينينينينينينيوريا ليسنينينينينينيني  كظروفهنينينينينينينيا يف بلنينينينينينينيد
هنينينينيذه املشنينينينيكلة وإ نينينينيا يعنينينينياين غريهنينينينيا ومنينينينيا يفرضنينينينيه النينينينيدين هننينينينيا قنينينينيد ال يوجبنينينينيه هننينينينياك...ولكن هنينينينيذا ال ينفنينينينيي التعنينينينياون والتشنينينينياور والتعاضنينينينيد 
بنينينينينينيل والنينينينينينيدعم بنينينينينينيني تلنينينينينيني  احلركنينينينينينيات بشنينينينينينيكل ال مركنينينينينينيزي، فنينينينينينيال ميكنينينينينينين هليانينينينينينية مرشنينينينينينيدين يف املغنينينينينينيرب أن تتصنينينينينينيور احللنينينينينينيول وتفرضنينينينينينيها علنينينينينينيى 

ب قنينينينينيد يزينهنينينينينيا أصنينينينينيىاهبا بالعاملينينينينينية النينينينينيب تطبنينينينينيع النينينينينيدين اإلسنينينينينيالمي والنينينينينيدعوة إىل الوحنينينينينيدة والعمنينينينينيل وفنينينينينيق العنينينينينياملني يف املشنينينينينيرق والنينينينينيدعوة النينينينيني
هياكنينينينينيل ذات طبيعنينينينينية دولينينينينينية الشنينينينيني  أهننينينينينيا مقبولنينينينينية ومفينينينينينيدة علنينينينينيى صنينينينينيعيد النينينينينيتالقح الفكنينينينينيري والنينينينينيرتاث العرينينينينينيق الواحنينينينينيد املشنينينينينيرتك إال أهننينينينينيا 



  

ن التنينينينينيدخل يف سنينينينينيري احلركنينينينينية يف منطقنينينينينية منينينينينيا منينينينينين آخنينينينينيرين مثالينينينينينية إىل حنينينينينيد بعينينينينينيد، بنينينينينيل إهننينينينينيا معضنينينينينيلة حقيقينينينينينية إن كاننينينينيني  سنينينينينيتع  ضنينينينينيربا منينينينيني
غربنينينينينينياء عنينينينينينين واقعهنينينينينينيا، ولقنينينينينينيد أعطنينينينينيني  هنينينينينينيذه التنظيمنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية ذات الطنينينينينينيابع النينينينينينيدو  املثنينينينينينيال تلنينينينينينيو املثنينينينينينيال علنينينينينينيى أن كلمنينينينينينية الدولينينينينينينية 

ولكنهنينينينينيا ال تعنينينينيني   -والشنينينينيني  يف هنينينينينيذا -النينينينينيب تلىنينينينينيق هبنينينينينيذه التنظيمنينينينينيات ال تعنينينينيني  أكثنينينينينير منينينينينين فكنينينينينير مشنينينينينيرتك منبثنينينينينيق عنينينينينين دينننينينينينيا الواحنينينينينيد
التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  لإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني يف حنينينينينينيل مشنينينينينينياكل  -منينينينينينيثال-اا علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد التنظنينينينينينييم والعمنينينينينينيل السياسنينينينينينيي. ولطاملنينينينينينيا فشنينينينينينيل شنينينينينينيي

فرعنينينينيه يف سنينينينيوريا حنينينيني  الداخلينينينينية منهنينينينيا، ولطاملنينينينيا كاننينينيني  تلنينينيني  احللنينينينيول حنينينينيني طرحهنينينينيا بعينينينينيدة عنينينينين الواقنينينينيع ولينينينينيدة بننينينينيات أفكنينينينيار أننينينينياس ال 
 تعاوهنم املطلق يف حمال الدعم واإلعالم عظيم الفائدة. يعيشون ذل  الواقع وال يفقهون منه شياا، يف حني كان

إن السنينينينينينينني الطنينينينينينيوال منينينينينينين العمنينينينينينيل النينينينينينيدعوي إلقامنينينينينينية حكنينينينينينيم اهلل يف بعنينينينينينيخ مننينينينينينياطق العنينينينينينيامل اإلسنينينينينينيالمي عنينينينينينيرب طنينينينينينيرح النينينينينينيربامج وإصنينينينينينيدار 
ن قسنينينينينينينياة الطغنينينينينينينياة وسنينينينينينينيفاهة حنينينينينينينيرهبم منينينينينينينيالبياننينينينينينينيات وتنينينينينينينيدبيج ا طنينينينينينيني  وتوسنينينينينينينييع القاعنينينينينينينيدة وكسنينينينينينيني  نصنينينينينينينيار وفقنينينينينينينيدان آخرين...ومعاننينينينينينينياة 

وهتا واالسنينينينيتمرار بالصنينينينيرب والعننينينينياء ...أدخنينينينيل كثنينينينيريا منينينينين تلنينينيني  احلركنينينينيات يف حلقنينينينية مفرغنينينينية ولقنينينينيد منينينينير عليهنينينينيا أوقنينينينيات كنينينينيان هلنينينينيا منينينينين وضنينينينيرا
األنصنينينينيار أكثنينينينير منينينينين واقعهنينينينيا احلنينينينيا ، ولقنينينينيد سنينينينيجل  كثنينينينيري منينينينين تلنينينيني  احلركنينينينيات الرتاجنينينينيع تلنينينينيو اآلخنينينينير كأدلنينينينية علنينينينيى الفشنينينينيل والعجنينينينيز عنينينينين 

ة عشنينينينينينيرات السنينينينينينني ومنينينينينيا زالنينينينيني  تنىنينينينينينيو عنينينينينيرب نفنينينينينيس األسنينينينينيالي  البالينينينينينينية  قينينينينينيق اهلنينينينينيدم، لقنينينينينيد أصنينينينينيبح عمنينينينينينير النينينينينيدعوة يف بعنينينينينيخ األمكننينينينيني
 . !ح  اضطر أصىاهبا ألن يصرحوا وبشكل ،جل أهنم ال يريدون احلكم 

وال ننينينينينينيدري كينينينينينيني  يقيمنينينينينينيون حكنينينينينينيم النينينينينينيه إن كنينينينينينيانوا ال يريدوننينينينينينيه ومنينينينينينين سنينينينينينييقيمه إن ضلنينينينينينيوا عننينينينينينيه وتركنينينينينينيوا ريادتنينينينينينيه ؟؟ وهنينينينينينيل يبنينينينينينيدو هلنينينينينينيم 
أولانينينينيني  املالحنينينينينيدة واملنينينينينيارقني واملفسنينينينينيدين منينينينينين حكامننينينينينيا سنينينينينييطبقوه ويهنينينينينيدوه لشنينينينينيعوهبم  منطقينينينينينيا وحننينينينينين نعنينينينينييش  نينينينينيروم تلنينينينيني  األنظمنينينينينية أن

املسنينينينينيلمة إن حننينينينينين دعوننينينينينياهم إلينينينينينيه لينينينينينيل هننينينينينيار وأشنينينينينيبعناهم وعظنينينينينيا وخطبنينينينينيا و ملننينينينينيا بالءهنينينينينيم وقنينينينينيتلهم وسنينينينينيجوهنم مانينينينينيات السنينينينينينني أم أننينينينينيه 
منينينينينيل والفشنينينينينيل املتكنينينينينيرر فينينينينينيه اعنينينينينيرتام عنينينينينياجز ؟؟ وليتنينينينينيه كنينينينينيان كنينينينينيذل  إذا ألكمنينينينينيل النينينينينيدرب منينينينينين ينينينينينيرى نفسنينينينينيه أهنينينينينيال لنينينينينيه، إن التصنينينينينيدي للع

 هي الفشل املتكرر وعدم السماح بالفرصة ملؤهل آخر.…واإلصرار على التمس  بزمام ناقته جرمية مضاعفة
إن التصنينينينينينينيدي للبىنينينينينينينيث عنينينينينينينين طنينينينينينينيرح عملنينينينينينينيي ونظرينينينينينينينية فكرينينينينينينينية سياسنينينينينينينيية إصنينينينينينينيالحية ذات فعالينينينينينينينية واقعينينينينينينينية أصنينينينينينينيبح ملىنينينينينينينيا بعنينينينينينينيد سنينينينينينينينني 

تصنينينينينيبىنا ومتسنينينينينيينا بنينينينينيالعجز والفشنينينينينيل، وجينينينينينيدر بننينينينينيا أن نتسنينينينينياءل ملنينينينينياذا ؟ لقنينينينينيد العجنينينينينيز والنينينينينيربامج والنظرينينينينينيات والطروحنينينينينيات النينينينينيب منينينينينيا تفتنينينينينيأ 
شنينينينينيب  النينينينينيدعوة واكتملنينينينيني  رجولتهنينينينينيا ودخلنينينينيني  سنينينينينين الكهولنينينينينية بنينينينينيل واهلنينينينينيرم وهنينينينينيا هنينينينينيي جتنينينينينياوز أعوامهنينينينينيا ا مسنينينينينيني يف مصنينينينينير والشنينينينينيام منينينينينيثال 

كنينينينينينيل   وغريهنينينينينينيا منينينينينينين النينينينينينيبالد فنينينينينينيأين حصنينينينينينياد ذلنينينينينيني  العمنينينينينينير وأينينينينينينين حننينينينينينين منينينينينينين اهلنينينينينينيدم النينينينينينيذي تصنينينينينينيدينا لنينينينينينيه علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد قربننينينينينينيا مننينينينينينيه علنينينينينينيى
املسنينينينيتويات ؟ هنينينينيل حننينينينين منينينينين اهلنينينينيدم النينينينيذي تصنينينينيدينا لنينينينيه علنينينينيى صنينينينيعيد قربننينينينيا مننينينينيه علنينينينيى كنينينينيل املسنينينينيتويات ؟ هنينينينيل بنينينينيات أقنينينينيرب أم أبعنينينينيد ؟ 

 بل هل بات نفسه أم ضلينا عنه واستبدلنا به آخر يناس   منا الضعيفة وأنفسنا املتهاونة ؟
املنينينينيوت  -اجلهنينينينياد سنينينينيبيلنا -القنينينينيرآن دسنينينينيتورنا -قنينينينيدوتنا الرسنينينينيول -)اهلل غايتننينينينيا نيهنينينينيل فعنينينينيال كننينينينيا أهنينينينيال لنينينيني …بنينينينيل أينينينينين حننينينينين منينينينين شنينينينيعارنا 

هنينينينينيل فعنينينينينيال هنجننينينينينيا هننينينينينيج منينينينينين ادعنينينينينيى اجلهنينينينينياد سنينينينينيبيله واملنينينينينيوت يف سنينينينينيبيل اهلل …ين ري خنينينينينييف سنينينينينيبيل اهلل أمسنينينينينيى أمانيننينينينينيا( والسنينينينينييما البننينينينينيدين األ
 أمسى أمانيه ؟ سؤال حيتاج إىل جواب.

شنينينينينينينينيهدائنا النينينينينينينينيذين مضنينينينينينينيني  علنينينينينينينينييهم السنينينينينينينينينون  إن اإلخنينينينينينينينيالإل والفكنينينينينينينينير اجملنينينينينينينينيرد املتمسنينينينينينينيني  بقدسنينينينينينينينيية الشنينينينينينينينيعارات والتفنينينينينينينينياخر بنينينينينينينينيدماء
الجينينينينيدي شنينينينيياا إذا أضنينينينيي  إلينينينينيه التقنينينينياعس عنينينينين العمنينينينيل والعجنينينينيز عنينينينين تقنينينينيدمي املثنينينينيل والقنينينينيدوة باسنينينينيتمرار. فاإلمينينينينيان ذاتنينينينيه هنينينينيو منينينينيا وقنينينينير يف 

لنينينينينيذل  كنينينينينيان شنينينينينيعار البننينينينينيا رمحنينينينينيه اهلل جيمنينينينينيع اإلمينينينينينيان يف بننينينينينيوده الثالثنينينينينية األوىل إىل العمنينينينينيل يف …نعنينينينينيم العمنينينينينيل…القلنينينينيني  وصنينينينينيدقه العمنينينينينيل 
 دليل الصدق والعزم.…ين األخريين البند



  

لقنينينينينينيد أثبتنينينينينيني  وقائعننينينينينينيا املرينينينينينينيرة أن البينينينينينينيان لنينينينينينين يقابنينينينينينيل رشاشنينينينينينيا حيملنينينينينينيه سنينينينينينيفاح منينينينينينين القتلنينينينينينية، وأن احلكنينينينينينيم لنينينينينينين حيصنينينينينينيل علينينينينينينيه منكفنينينينينينيؤن 
عجنينينينينيزة. مهمنينينينينينيا افرتضنينينينينينينا فينينينينينينيه اإلخنينينينينينيالإل، ...وجنينينينينينيزاهم اهلل كنينينينينينيل خنينينينينيري فنينينينينينياإلخالإل ألنفسنينينينينينيهم وعلينينينينينينيه ينينينينينينيؤجرون، وعجنينينينينينيزهم عليننينينينينينيا وبنينينينينينيه 

 ن لطرح احملرجات من املسائل ونريد حال...؟نذبح، ولقد آن اآلوا
كثنينينينينيري منينينينينين الشنينينينينيعارات طرحنينينينيني  منينينينينين قبنينينينينيل منظريننينينينينيا األوائنينينينينيل، ولقنينينينينيد جربوهنينينينينيا فنجىنينينينيني  حيننينينينينيا وفشنينينينينيل  يف آخنينينينينير، ولقنينينينينيد القنينينينينيوا وجنينينينينيه 
رهبنينينينينيم مبنينينينينيا عملنينينينينيوه وحسنينينينيني  نينينينينينياهتم وجنينينينينياء دورننينينينينيا وعليننينينينينيا أن نوجنينينينينيد نظرياتننينينينينيا وأسنينينينينياليبنا وهننينينينينيج عملننينينينينيا بأنفسنينينينينينا وجبهودننينينينينيا كمنينينينينيا فعلنينينينينيوه، 

ن علنينينينينينينينينينيى اهلل مسنينينينينينينينينينيتنريين بالتجربنينينينينينينينينينية والشنينينينينينينينينيني  أن بعضنينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينين أسنينينينينينينينينينياليبهم وطروحنينينينينينينينينينياهتم ال تناسنينينينينينينينينينيبنا وال تناسنينينينينينينينينيني   روفننينينينينينينينينينيا معتمنينينينينينينينينينيدي
ومشنينينينينينينينياكلنا، فعليننينينينينينينينيا أن نشنينينينينينينينيكر سنينينينينينينينيعيهم ونوجنينينينينينينينيد حنينينينينينينينيال ملشنينينينينينينينياكلنا، ونظرينينينينينينينينيات عمنينينينينينينينيل ضصنينينينينينينينينا لتىقينينينينينينينينيق برابننينينينينينينينيا وأهنينينينينينينينيدافنا. لننينينينينينينينيتع  

عليهنينينينينينيا وعلنينينينينينينيى طروحاهتنينينينينينيا عاكفني.فنينينينينينيالزمن مينينينينينينينير  بتجنينينينينينيربتهم وهنينينينينينيم لننينينينينينيا خنينينينينينينيري السنينينينينينيل ، ولكنينينينينينين ال جينينينينينيني  أن حننينينينينينينيوهلم إىل أصنينينينينينينام نظنينينينينينيل
والظنينينينينينيرم يتجنينينينينينيدد ويتعقنينينينينينيد ويفنينينينينينير  عليننينينينينينيا إجينينينينينينياد حلنينينينينينيول ملشنينينينينينياكلنا بأنفسنينينينينينينا انطالقنينينينينينيا منينينينينينين ذلنينينينينيني  النينينينينينيرتاث لقنينينينينينيد آن اآلوان ألن يوجنينينينينينيد 

ينينينينينينينية والعملينينينينينينينية املنبثقنينينينينينينية منينينينينينينين الواقنينينينينينينيع القنينينينينينينيائم ر السنينينينينينينيالكون لنينينينينينينيدرب النينينينينينينيدعوة العنينينينينينينيازمون علنينينينينينينيى إقامنينينينينينينية احلكنينينينينينينيم اإلسنينينينينينينيالمي نظنينينينينينينيريتهم الفك
 ين بذل  الرتاث الثر من التجارب.مستنري 

منينينينيا هنينينينيي الطروحنينينينيات العملينينينينية املنبثقنينينينية منينينينين التجربنينينينية ؟ كينينينيني  تولنينينينيد؟ ومنينينينيا تكاليفهنينينينيا ؟ ومنينينينيا ميزاهتنينينينيا ؟ ومنينينينيا صنينينينيفات القنينينينيائمني عليهنينينينيا 
 وكي  تنهج يف العمل ؟ ..

منينينينينينينينهم أسنينينينينينينيالة جنينينينينينينيديرة بنينينينينينينيأن يتفهمهنينينينينينينيا العنينينينينينينياملون لإلسنينينينينينينيالم وأن جييبنينينينينينينيوا عليهنينينينينينينيا كنينينينينينينيل حسنينينينينينيني   رفنينينينينينينيه إجابنينينينينينينية عملينينينينينينينية، ليوجنينينينينينينيد كنينينينينينينيل 
طروحاتنينينينينينيه العملينينينينينينية إلقامنينينينينينية احلكنينينينينينيم يف دينينينينينينياره بنفسنينينينينينيه. وإزالنينينينينينية القهنينينينينينير والظلنينينينينينيم وإقامنينينينينينية العنينينينينينيدل اإلهلنينينينينينيي بنينينينينينيني الننينينينينينياس قضنينينينينينيية جنينينينينينيديرة مبنينينينينينين 
يتصنينينينينيدون هلنينينينينيذا اهلنينينينينيدم وهنينينينينيي موجهنينينينينية إلنينينينينييهم. وال نعنينينينيني  أولانينينينيني  النينينينينيذين اكتفنينينينينيوا هبنينينينينيدم جزئنينينينينيي نبينينينينينيل منينينينينين العمنينينينينيل اإلسنينينينينيالمي كبينينينينينيان 

 وجزاهم اهلل كل خري.…كاهلا وألواهنا الدين والدعوة للتمس  به وأعمال الرب بأش
إن الطروحنينينينينينينيات واألفكنينينينينينينيار العملينينينينينينينية املستخلصنينينينينينينية منينينينينينينين التجربنينينينينينينية تولنينينينينينينيد منينينينينينينين خنينينينينينينيالل العمنينينينينينينيل بعنينينينينينينيد أن تثبنينينينينينيني  فاعليتهنينينينينينينيا وجنينينينينينينيدواها، 
وحينينينينينينيس هبنينينينينينيا القنينينينينينيائمون هبنينينينينينيا ويسنينينينينينيتنريون بأثرهنينينينينينيا ويتخنينينينينينيذوهنا سنينينينينينيبيال وإن كثنينينينينينيريا منينينينينينين تلنينينينينيني  النظرينينينينينينيات تولنينينينينينيد متنينينينينينيأخرة ولكنينينينينينين ال بنينينينينينيأس، 

 موضنينينينينينيرائ  الفشنينينينينينيل ولكنينينينينينين ال ضنينينينينينيري يف ذلنينينينينيني ، وفإهننينينينينينيا علنينينينينينيى األقنينينينينينيل ولينينينينينينيدة دروس كلفنينينينينيني  أصنينينينينينيىاهبا أنفسنينينينينينيهوتكلنينينينينيني  التضنينينينينينيىيات 
جتربنينينينينية  .عننينينينياء التجربنينينينينية ومل تننينينينيزل علنينينينينييهم منينينينين أعلنينينينينيى اهلنينينينينيرم التنظيمنينينينيي منينينينينين آخنينينينيرين ال يعننينينينينييهم الفشنينينينينيل وال يكلفهنينينينيم شنينينينينيياا منينينينين التضنينينينينيىية

  ال تنينينينينيذه  كنينينينينيل تلنينينينيني  التجنينينينينيارب الكثنينينينينيري منينينينينين تعلنينينينينيم أصنينينينينيىاهبا منهنينينينينيا وتكيفنينينينينيوا منينينينينيع  نينينينينيروم شنينينينينيبيهة قائمنينينينينية. إنننينينينينيا جينينينينيني  أن نعمنينينينينيل حنينينينيني
النينينينينينيدماء والعننينينينينينياء واجلهنينينينينينيد هبنينينينينينياء دون مقابنينينينينينيل، جينينينينينيني  أن نسنينينينينينيتخلص منهنينينينينينيا تصنينينينينينيوراتنا العملينينينينينينية اجلدينينينينينينيدة يف الثبنينينينينينيات واملتابعنينينينينينية، إن كنينينينينينيل 

منينينينين واقنينينينيع مرينينينينير يشنينينينيدنا إلينينينينيه بكنينينينيل تبعاتنينينينيه ومنينينينيا ورثننينينينياه منينينينين أمنينينينيرا   نينينينيروم وطنينينينيروح ماضنينينينيية منينينينيا  قاالنطالقنينينينيات تبنينينينيدأ متعثنينينينيرة ألهننينينينيا تنطلنينينيني
 فتأ تشدنا إليها باستمرار لنكرر أخطاء مرت بفعل معتقدات وتصورات ساذجة أحيانا هلا هيبة القدسية.ت

إن الفشنينينينينينيل هنينينينينينيو النينينينينينيذي يكلنينينينينيني  الضنينينينينينيىايا وغالبنينينينينينيا منينينينينينيا تكلنينينينينيني  اهلنينينينينينيزائم أكثنينينينينينير بكثنينينينينينيري منينينينينينين االنتصنينينينينينيارات. ولكنينينينينينين الفشنينينينينينيل درس ذو 
أقراننينينينيه تكنينينينيالي  هنينينينيزائم قنينينينيد تقنينينينيع وتكنينينينيون أكثنينينينير كلفنينينينية منينينينيردود منينينينيزدوج فهنينينينيو ينينينينيزود العامنينينينيل بغننينينينياء التجربنينينينية وجيمعهنينينينيا إلينينينينيه جلننينينيني  نفسنينينينيه و 

وهنينينينيو هبنينينينيذا أكثنينينينير إغننينينينياء منينينينين النصنينينينير ذاتنينينينيه ألن الظنينينينيروم املؤدينينينينية لالنتصنينينينيارات قلنينينينييال منينينينيا تكنينينينيرر، ولكنينينينين تلنينينيني  النينينينيب تنينينينيؤدي للفشنينينينيل هنينينينيي 
النينينينينيب تتكنينينينينيرر أكثنينينينينير. إن الطنينينينينيروح العميلنينينينينية املستخلصنينينينينية منينينينينين جتربنينينينينية، تولنينينينينيد منينينينينين خنينينينينيالل العمنينينينينيل والتوجنينينينينيه مباشنينينينينيرة حننينينينينيو اهلنينينينينيدم وجبدينينينينينية 
وتكلنينينينينينيني  الكثنينينينينينينيري منينينينينينينين اجلهنينينينينينينيد والنينينينينينينيدماء والعننينينينينينينياء حنينينينينينيني  تسنينينينينينينيتخلص كنينينينينينينينهج ننينينينينينينياجح يثبنينينينينينيني  نفسنينينينينينينيه و احنينينينينينينيه، وتقتضنينينينينينينيي أن يوجنينينينينينينيدها 



  

أصنينينينينينينينينيىاهبا العنينينينينينينينينياملون بأنفسنينينينينينينينينيهم ...وتتمينينينينينينينينينيز باجلدينينينينينينينينينية والفاعلينينينينينينينينينية والثبنينينينينينينينينيات و قينينينينينينينينينيق النتيجنينينينينينينينينية إن شنينينينينينينينينياء اهلل ولكنهنينينينينينينينينيا تقتضنينينينينينينينينيي منينينينينينينينينين 
إل والعنينينينينينيزم علنينينينينينيى االسنينينينينينيتمرار، فيفينينينينينينيد الالحنينينينينينيق منينينينينينين السنينينينينينيابق، القنينينينينينيائمني عليهنينينينينينيا أن يتىلنينينينينينيوا باالسنينينينينينيتعداد للتضنينينينينينيىية والثبنينينينينينيات واإلخنينينينينينيال

وهكنينينينينيذا تبقنينينينينيى النظرينينينينينية مسنينينينينيتندة إىل أصنينينينينيول فكرينينينينينية راسنينينينينيخة علنينينينينيى صنينينينينيعيد التصنينينينينيور واهلنينينينينيدم، وإىل أسنينينينينيالي  متطنينينينينيورة باسنينينينينيتمرار علنينينينينيى 
 صعيد التجربة والعمل.

كنينينينينينيل ينينينينينينيوم، وطاملنينينينينينيا   وطاملنينينينينينيا أن العمنينينينينينيل اإلسنينينينينينيالمي سنينينينينينييبقى حبنينينينينينييس نظرينينينينينينيات مقينينينينينينيدة متىجنينينينينينيرة ال تناسنينينينينيني  واقعهنينينينينينيا وتثبنينينينينيني  فشنينينينينينيلها
التضنينينينينيىيات شنينينينينينيياا.. وطاملنينينينينيا أن املننينينينينيدفعني للعمنينينينينيل منبتنينينينينيون عنينينينينينين  متتننينينينينيزل علنينينينينيى العنينينينينياملني كنينينينينيأوامر علوينينينينينينية منينينينينين آخنينينينينيرين ال تكلفهنينينينيني اأهننينينينيني

إرسنينينينينينينينياء قواعنينينينينينينينيد انطالقهنينينينينينينينيم الفكرينينينينينينينينية والنظرينينينينينينينينية منينينينينينينينين خنينينينينينينينيالل النينينينينينينينيرتاث والتجربنينينينينينينينية، ومنطلقنينينينينينينينيون للتطبينينينينينينينينيق بنينينينينينينينيال طنينينينينينينينيرح نظنينينينينينينينيري فكنينينينينينينينيري 
 الضىايا والعذاب ح  يقضي اهلل أمرا كان مفعوال. واضح...فإننا مدعون ولألس  ملزيد من

فنينينينيإذا عنينينينينيدنا لتجربتننينينينيا اإلسنينينينينيالمية اجلهادينينينينية الثورينينينينينية يف سنينينينيوريا الشنينينينينيام وعلنينينينيى مخسنينينينينية عشنينينينير عامنينينينينيا منينينينين اجلهنينينينينياد والصنينينينيدام املسنينينينينيلح منينينينينيع 
العملينينينينينية الطنينينينينياغوت النصنينينينينيريي احملتل... نينينينينيدها قنينينينينيد أننينينينينيارت لننينينينينيا سنينينينينيبال منينينينينين العمنينينينينيل، وأورثتننينينينينيا جتنينينينينيارب متكنننينينينينيا منينينينينين اسنينينينينيتخالإل نظريتننينينينينيا 

ا اصنينينينينية علنينينينينيى صنينينينينيعيد التجدينينينينينيد الفكنينينينينيري والنظنينينينينيري، وعلنينينينينيى صنينينينينيعيد بلنينينينينيورة اهلنينينينينيدم ووضنينينينينيوح الطرينينينينينيق إليه...ولقنينينينينيد كاننينينينيني  أكثنينينينينير ثنينينينينيراء 
منينينينين عشنينينينيرات السنينينينينني النينينينيب منينينينيرت دون  نينينينيرك جنينينينياد حننينينينيو اهلنينينينيدم املنشنينينينيود، علنينينينيى منينينينيا يف تلنينينيني  السنينينينينني منينينينين فوائنينينينيد وجتنينينينيارب. وكنينينينيان منينينينين 

للطنينينينيروح العملينينينينية املنبثقنينينينية منينينينين جتربنينينينية العمنينينينيل، ومنينينينيا هنينينينيو الفنينينينيارق بينهنينينينيا وبنينينينيني النظرينينينينية أوىل فوائنينينينيدها أن تعلمننينينينيا منهنينينينيا كينينينيني   نينينينيد طريقننينينينيا 
اجملنينينينينينيردة ولينينينينينينيدة بننينينينينينيات األفكنينينينينينيار واملصنينينينينينياغة ببينينينينينينيان سنينينينينينياحر فصنينينينينينييح. لقنينينينينينيد شنينينينينينيق  طلقنينينينينينيات اجملاهنينينينينينيدين الطرينينينينينينيق الصنينينينينينيع  واملباشنينينينينينير حننينينينينينيو 

االقنينينينينيرتاب منينينينينين اهلنينينينينيدم إن شنينينينينياء اهلنينينينينيدم، ولقنينينينينيد روتنينينينينيه دمنينينينينيااهم. وال شنينينينيني  أن أخالفهنينينينينيم منينينينينيدعوون للسنينينينينيري والثبنينينينينيات إلغننينينينينياء التجربنينينينينية و 
 اهلل.

المبحاااث الثااااني: م هاااوم الثاااورة كناااوع مااان أناااواع الجهااااد وضااارورتها 
 كوسيلة للتغيير:

كنينينينينيل احلركنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية املعاصنينينينينيرة النينينينينيب تتصنينينينينيدى إلقامنينينينينية احلكنينينينينيم يف بنينينينينيالد النينينينينيوطن اإلسنينينينينيالمي الكبنينينينينيري انقالبينينينينينية الطنينينينينيابع جذرينينينينينية 
ى إىل اسنينينينيتبدال حكنينينينيم البشنينينينير حبكنينينينيم اهلل هلنينينينيم، وبالتنينينينيا  فهنينينينيي تعنينينيني  إهننينينينينياء التصنينينينيور واحللنينينينيول علنينينينيى صنينينينيعيد اهلنينينينيدم املعلنينينينين. فهنينينينيي تسنينينينيع

وإسنينينينيقال تلنينينينيني  اهلياكنينينينينيل املتمثلنينينينينية يف أولانينينيني  الطواغينينينينيني  وإزالنينينينينية آثنينينينينيار هننينينينيج حكمهنينينينينيم النينينينينيذي فرضنينينينينيوا فينينينينيه قنينينينينيوانني الشنينينينينيرك والكفنينينينينير بنينينينينياهلل، 
أوربنينينينينيا وغنينينينينيري أوربنينينينينيا منينينينينين النينينينينينهج  بعنينينينينيد أن اسنينينينينيتبعدوا حكنينينينينيم اهلل العتقنينينينينيادهم بقصنينينينينيوره وعنينينينينيدم صنينينينينيالحيته واسنينينينينيتوردوا غنينينينينيريه ألنينينينينيا صنينينينينينعته هلنينينينينيم

واألحكام..إسنينينينينينينيقال كنينينينينينينيل هنينينينينينينيذا واسنينينينينينينيتبداله حبكنينينينينينينيم اهلل بكنينينينينينينيل منينينينينينينيا ينطنينينينينينينيوي علينينينينينينينيه منينينينينينينين عنينينينينينينيدل وإنصنينينينينينينيام وسنينينينينينينيعادة لإلنسنينينينينينينيان ولسنينينينينينينيائر 
 ،لوقات اهلل حيث يقام هذا الشرع احلكيم.

ننينينيني  دعنينينينيوة آخنينينينينير هبنينينينيذا الطنينينينيرح االنقنينينينياليب اجلنينينينينيذري متثنينينينيل ثنينينينيورة علنينينينيى األوضنينينينينياع القائمنينينينية بكنينينينيل أشنينينينيكاهلا ونتائجهنينينينينيا، وهكنينينينيذا كاهنينينينيي و 
األنبينينينينينياء حممنينينينينيد صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم انقالبينينينينينية جذرينينينينينية أطاحنينينينيني  بنينينينينيالكفر بكنينينينينيل أشنينينينينيكاله وآثنينينينينياره وصنينينينينيفاته، وأقامنينينينيني  احلنينينينينيق والعنينينينينيدل 

 بكل كماله وخصائصه.
ولقنينينينينينيد علمتننينينينينينيا جتنينينينينينيارب النينينينينينيدعوة املعاصنينينينينينيرة علنينينينينينيى منينينينينينير السنينينينينينينني، أن هنينينينينينيذه األهنينينينينينيدام االنقالبينينينينينينية الشنينينينينينياملة ال ترضنينينينينينيي راوس الكفنينينينينينير 

م وحمنينينينينينيركيهم ومنينينينينينينين فرضنينينينينينيهم عليننينينينينينينيا، وهنينينينينينيم ينينينينينينيدركون خطرهنينينينينينينيا وخطنينينينينينير حامليهنينينينينينينيا منينينينينينين النينينينينينينيدعاة، لنينينينينينيذل  فنينينينينينينيإهنم منينينينينينين حكامننينينينينينيا وراسنينينينينينينيائه
حينينينينينيددون حجنينينينينيم طغينينينينينياهنم وبغنينينينينييهم فيننينينينينيا حسنينينينيني  قربننينينينينيا أو بعنينينينينيدنا عنينينينينين هنينينينينيذا اهلنينينينينيدم الشنينينينينيامل. ولقنينينينينيد أثبتنينينينيني  التجنينينينينيارب أهننينينينينيم مل يتواننينينينينيوا 



  

قتنينينينينينيل والنكنينينينينينيال والسنينينينينينيجن والتشنينينينينينيريد. إزاء كنينينينينينيل يومنينينينينينيا ويف كنينينينينينيل مكنينينينينينيان، ورغنينينينينينيم أن النينينينينينيدعاة مل يرفعنينينينينينيوا سنينينينينينيالحا ومل يعلننينينينينينيوا حربنينينينينينيا عنينينينينينين ال
بنينينينينينيادرة أو حنينينينينينينيال أحسنينينينينينينيوا فيهنينينينينينينيا أن النينينينينينينيدعاة يقرتبنينينينينينينيون منينينينينينينين هنينينينينينينيدفهم بشنينينينينينينيكل عملنينينينينينينيي، فيقتلنينينينينينينيون منينينينينينينين يقتلنينينينينينينيون ويشنينينينينينينيرتون منينينينينينينين يشنينينينينينينيرتون 
ويسنينينينينينينينيجنون منينينينينينينينين يسنينينينينينينينيجنون ويعينينينينينينينينيدون النينينينينينينينيدعوة إىل منينينينينينينينيا وراء ا نينينينينينينيني  األمحنينينينينينينينير ا طنينينينينينينينير، لتبقنينينينينينينينيى دعنينينينينينينينيوة حمجمنينينينينينينينية مقصوصنينينينينينينينية اجلننينينينينينينينياح ال 

 ألخالق والعبادات وكل ما ال ميس احلكم واحلكام من أمور الدين.تتجاوز يف بياهنا حدود ا
ولتتلقنينينينينينيى الضنينينينينينيربة حنينينينينينيني يقنينينينينينيرر احلنينينينينينياكم ويتقنينينينينينيدم ا نينينينينينيروم لتنىنينينينينينير سنينينينينينيكني  ،وهكنينينينينينيذا تنكفنينينينينينيذ النينينينينينيدعوة لتتنينينينينينيابع سنينينينينينيريها منينينينينينين جدينينينينينينيد

لقتنينينينينينيل جنينينينينينياهزون للنينينينينينيذبح وا ماجلنينينينينينيزار رقبتنينينينينينيه حينمنينينينينينيا يقنينينينينينيرر، ولقنينينينينينيد أثبنينينينينيني  كنينينينينينيل احلكنينينينينينيام يف بنينينينينينيالد املسنينينينينينيلمني حينينينينينينيث دا هنينينينينينيم ا طنينينينينينير أهننينينينينيني
عنينينينينينيد، يف  توالنكنينينينينينيال والبغنينينينينينيي، محنينينينينينيل النينينينينينيدعاة السنينينينينينيالح أم مل حيملنينينينينينيوه، ال فنينينينينينيرق يف ذلنينينينينيني  بنينينينينينيني طاغينينينينينينية وآخنينينينينينير والشنينينينينينيواهد أكثنينينينينينير منينينينينينين أن 

 كل مكان.
إمنينينينينينيا أن يقبلنينينينينينيوا واقنينينينينينيع هنينينينينينيؤالء الطواغينينينينينيني  ككنينينينينينيل وينصنينينينينينيرفوا إىل  ؛وهننينينينينينيا البنينينينينينيد أن نقنينينينينينيول إن علنينينينينينيى النينينينينينيدعاة أن يقنينينينينينيرروا أحنينينينينينيد أمنينينينينينيرين

  ألنينينينينينيا ال يشنينينينينينيكل علنينينينينينييهم خطنينينينينينيرا وحيينينينينينينيون اإلسنينينينينينيالم يف نفوسنينينينينينيهم وأهلنينينينينينييهم ضنينينينينينيمن منينينينينينيا العمنينينينينينيل النينينينينينيدعوي النينينينينينيذي يرضنينينينينينيى بنينينينينينيه الطواغينينينينينيني
يسنينينينيمح بنينينينيه الطنينينينينياغوت. وإمنينينينيا أن يعملنينينينينيوا علنينينينيى إجينينينينينياد احلنينينينيل الننينينينينياجع إلزالنينينينية هنينينينيذا الطنينينينينياغوت بشنينينينيكل جنينينينينياد، وهنينينينيذا هننينينينينيج انقنينينينياليب ثنينينينينيوري 

ال دأهبنينينينينينيم كنينينينينينيدأب الكفنينينينينينيار ن بنينينينينينينية هنينينينينينيذه اهلياكنينينينينينيل الطاغوتينينينينينينية تفنينينينينينير  عليننينينينينينيا إمنينينينينينيا قبوهلنينينينينينيا كلهنينينينينينيا أو إسنينينينينينيقاطها كلهنينينينينينيا ومنينينينينينياز إبنينينينينينيالطبع، فنينينينينيني
ألي الللللللليه  اللللللللذي ايهجلللللللا األوائنينينينينينينيل...)وّدوا لنينينينينينينيو تنينينينينينينيدهن فينينينينينينينيدهنون( تعجنينينينينينينيبهم أنصنينينينينينينيام احللنينينينينينينيول تلنينينينينينيني  النينينينينينينيب ليسنينينينينينيني  منينينينينينينين دينننينينينينينينيا، 

الح كللللل ت اإل لللللالفجة ال  سلللللم  فللللل  اليه  لللللة كو لللللا ا   للللل ا  للللل لطجبج  فللللل  الم لللللرمج  فمللللل   هبلللللوي ليصللللل   السمللللل  اإل لللللالف  
  الطلللل   السريجللللة الم ئسللللة ل لللل ج  الجللللزار. أل للللا  للللوع فلللل  الك لللل  السمللللم د ي   لللل  ألوللللاله ل كللللم مهن  بلللل  يللللذ   سمرللللوي لللللا

 فك      يجة ح ية  لأل ف ال ا ج  ف  الواس   جئ .
علنينينينينيى اإلسنينينينينيالميني أن يفهمنينينينينيوا أن شنينينينينيعاراهتم االنقالبينينينينينية هنينينينينيي ثنينينينينيورة كاملنينينينينية علنينينينينيى هنينينينينيذا الواقنينينينينيع، وأن معركتهنينينينينيا منينينينينيع الطنينينينينياغوت قائمنينينينينية 

يتهنينينينينينيا قدموينينينينينينية آتينينينينينينية إن مل يكنينينينينينين الينينينينينينيوم فغنينينينينينيدا فليملكنينينينينينيوا زمنينينينينينيام املبنينينينينينيادرة وليقرروهنينينينينينيا وليقنينينينينينيرروا تو شنينينينينينيعروا أم مل يشنينينينينينيعروا، إذ أن واقعتهنينينينينينيا ال
وليعنينينينينينينيدوا هلنينينينينينينيا، أفضنينينينينينينيل منينينينينينينين أن يقنينينينينينينيرر ذلنينينينينينيني  عنينينينينينينيدوهم السنينينينينينينيفاح وآل حيصنينينينينينينيدوا منينينينينينينين ذلنينينينينينيني  التقنينينينينينينياعس إال النينينينينينينيدماء والضنينينينينينينيىايا والنينينينينينينيدموع 

 واحلقد الدفني.
م واملسنينينينينينينيلمني، ويفضنينينينينينينيل عليهنينينينينينينيا كلمنينينينينينينية جهنينينينينينينياد  ولعنينينينينينينيل بعنينينينينينينيخ اإلسنينينينينينينيالميني ينينينينينينينيرى يف كلمنينينينينينينية ثنينينينينينينيورة منينينينينينينيا خينينينينينينينيرج عنينينينينينينين قنينينينينينينياموس اإلسنينينينينينينيال

-كمصنينينينينينينيطلح إسنينينينينينينيالمي، وحننينينينينينينين ننينينينينينينيذه  يف فهنينينينينينينيم كلمنينينينينينينية الثنينينينينينينيورة منينينينينينينيذه  النينينينينينينيدكتور النفيسنينينينينينينيي حينينينينينينينيث يقنينينينينينينيول: ...وإذا كاننينينينينينيني  الثنينينينينينينيورة
هنينينينينينيي العلنينينينينينيم النينينينينينيذي يوضنينينينينينيع يف املمارسنينينينينينينية والتطبينينينينينينيق منينينينينينين أجنينينينينينيل تغينينينينينينيري اجملتمنينينينينينينيع تغينينينينينينيريا جنينينينينينيذريا شنينينينينينيامال كنينينينينينيالتغيري النينينينينينينيذي  -كمصنينينينينينيطلح

ى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم، واالنتقنينينينينيال بنينينينينياجملتمع منينينينينين مرحلنينينينينية معيننينينينينية إىل أخنينينينينيرى متقدمنينينينينية علنينينينينيى صنينينينينيعيد  قينينينينينيق أسسنينينينينيه وكرسنينينينينيه رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيل
  كمنينينينينينينينيا نعلنينينينينينينينيم تعنينينينينينينينينيه، فليسنينينينينينينيني  الثنينينينينينينينيورة غريبنينينينينينينينية عليننينينينينينينينيا إذاً   هنينينينينينينينييالعدالنينينينينينينينية االجتماعينينينينينينينينية، إذا كاننينينينينينينيني  الثنينينينينينينينيورة كمصنينينينينينينينيطلح تعنينينينينينينيني  ذلنينينينينينينيني  و 

ألمنينينينية، وإذا كنينينينينيان بمنينينينيوع األمنينينينينية يقنينينيني  منينينينينيع كمسنينينينيلمني، ولسنينينينينا كمسنينينينينيلمني غربنينينينياء عنينينينينين الثنينينينيورة، وإذا كاننينينينيني  الثنينينينيورة تقنينينينيني  منينينينيع بمنينينينينيوع ا
الثنينينينينينيورة، فإهننينينينينينيا ال شنينينينينيني  ثنينينينينينيورة حنينينينينينيق، ألن املصنينينينينينيطفى صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم أكنينينينينينيد أن األمنينينينينينية ال جتتمنينينينينينيع علنينينينينينيى ضنينينينينينياللة. وإذا كاننينينينينيني  

عنينينينينيذبني، فإهننينينينينيا ال شنينينينيني  أهننينينينينيا ثنينينينينيورة حنينينينينيق، ألن الثنينينينينيورة تنىنينينينينياز احنينينينينينيازا تامنينينينينيا ملصنينينينينياحل األمنينينينينية ومطالبهنينينينينيا وللمستضنينينينينيعفني فيهنينينينينيا واجلنينينينينيائعني وامل
دم األساسنينينينينيي منينينينينين رسنينينينينياالت السنينينينينيماء إىل األر  كنينينينينيان ومنينينينينيازال  قينينينينينيق العنينينينينيدل والقسنينينينيني  و طنينينينينييم الظلنينينينينيم والظنينينينينياملني. يقنينينينينيول جنينينينينيل اهلنينينينيني

 (ا.هني )عندما حيكم اإلسالم(.لمن قائل ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقس 



  

نرينينينينينينيد شنينينينينينيكل منينينينينينين أشنينينينينينيكال اجلهنينينينينينياد، فاجلهنينينينينينياد هنينينينينينيو ألارسنينينينينينية كنينينينينينيل شنينينينينينيكل منينينينينينين  واجلهنينينينينياد أعنينينينينينيم منينينينينينين الثنينينينينينيورة، والثنينينينينينيورة مبفهومننينينينينينيا النينينينينينيذي
اجلهنينينينيد مبنينينينيا يف ذلنينينيني  القتنينينينيال )وهنينينينيو املقصنينينينيود مننينينينيه عمومنينينينيا يف معظنينينينيم النصنينينينيوإل( ومننينينينيه احلنينينينيرب بكنينينينيل أشنينينينيكاهلا، ومنهنينينينيا قتنينينينيال املسنينينينيلمني  

 كجهة أو دولة أو جيش للكافرين كجبهة متمايزة عنهم كدولة عدوة أو جيش ...اذ.
سملللل  الجهلللل دي السيجللللف اال كال لللل  الطلللل     يلللل   للللال  لللل  أحللللم أ لللل    الجهلللل د الللللذي  صللللبر  ال للللور  يلللل   للللوع فلللل  ال

فلللل   للللبج  اهلل  مك ضللللي اليجللللة ال لللل  اضللللف   رجللللا يللللذا الطلللل       للللذل    للللوي جهلللل د الللللم      لئلللل  الطوا جللللم يللللو فلللل  
م للللما فإ للللا ج   م لللل  ا للللمج ا الجهلللل د ال للللوري فلللل   للللبج  اهلل  لضللللن الخلللل ه أللللللي السلللل م لر مجللللز  يللللو  ألي كلللل ي فصللللطرح

 سجم هللللل  ا ولللللذ  يللللل   أل لللللالف    للللل  فللللل  فللللل  ال رملللللة فللللل  فسيلللللي  فللللل  ا  لللللم ء  الم لللللمج ت ألال أد ات اخ طلللللب  اسبجللللل 
 ؟ هلل لج م أم هلل ي  ي  الخ لصة اليجة فسج ر ف  ا ضم  ف  ح ب اإل الفجة  ج  أ  اإل الفجة
 ؟ ملاذا… اهلل سبيل يف ثوري جهادي إسالمي عمل إىل ندعو إننا نقول: وهبذا
 أن وثبنينينينيني  اجلذرينينينينينية. تقتضنينينينينيي بنينينينينيل اجلزئينينينينينية، احللنينينينينيول تقبنينينينينيل ال صنينينينينيدورنا علنينينينينيى اجلامثنينينينينية األنظمنينينينينية طبيعنينينينينية أن قنينينينينيدمنا منينينينينياك لننينينينينيا ثبنينينينيني  لقنينينينينيد

 كنينينينيل فعنينينينيل منينينينين اإلسنينينينيالم علنينينينيى وتنينينينيآمر عنينينينياملي دعنينينينيم منينينينين تتلقنينينينياه منينينينيا  نينينينيل يف متكنهنينينينيا وعبنينينينياده اهلل علنينينينيى وجرأهتنينينينيا والنكنينينينيال للقمنينينينيع اسنينينينيتعدادها
 يف النظنينينينينير إعنينينينينيادة مننينينينينيا تقتضنينينينينيي املسنينينينينيتوى، رفيعنينينينينية متخصصنينينينينية غنينينينينيدت النينينينينيب واألمنينينينينين القمنينينينينيع أجهنينينينينيزة أن وكمنينينينينيا عمنينينينينيل. كنينينينينيل واسنينينينينيتباحة يءشنينينينيني

 الرحل. البدو عشائر طريقة على تدار العشرين القرن رغم مازال  الب التنظيمية وبنانا هياكلنا
 غنينينينينينينينيري مبعركنينينينينينينية منياملسنينينينينينينينيل منينينينينينينين العنينينينينينينينيزل مبالينينينينينينينيني وتنينينينينينينيزج واالنقالبينينينينينينينينية الثورينينينينينينينية تنينينينينينينينيدعي تشنينينينينينينيعر مل أم شنينينينينينينينيعرت اإلسنينينينينينينيالمية التنظيمنينينينينينينيات إن

 الشنينينينينينينيعارات )حشنينينينينينينييش( علنينينينينينينيى واإلدمنينينينينينينيان الشنينينينينينينيريعة بتىكنينينينينينينييم املطالبنينينينينينينيات وآالم اإلسنينينينينينينيالمي احلكنينينينينينينيم شنينينينينينينيعارات تردينينينينينينينيد وكنينينينينينينيأن متكافانينينينينينينية،
 صنينينينينيباح التجربنينينينينية إينينينينينياه تعلمننينينينينيا منينينينينيا وهنينينينينيذا اجلهنينينينينيود وإضنينينينينياعة الضنينينينينيىايا إال يقنينينينينيدم مل إننينينينينيه ... !اإلسنينينينينيالمي احلكنينينينينيم يقنينينينينييم سنينينينينينة ألنينينينيني  اجلوفنينينينينياء
 مساء.
 هنينينينينينينيذه بنينينينينينينينية يف احلقيقينينينينينينينية املشنينينينينينينيكلة النشنينينينينينينيرات. وإصنينينينينينينيدار ا طنينينينينينيني  وإلقنينينينينينينياء الشنينينينينينينيعارات صنينينينينينينيياغة عنينينينينينينين زننينينينينينينياعج يف ليسنينينينينينيني  املشنينينينينينينيكلة إن

 قنينينينينينيادرة هنينينينينينيي وهنينينينينينيل ؟ ال أم ذلنينينينينيني  يف جنينينينينينيادة هنينينينينينيي وهنينينينينينيل ؟ ال أم األهنينينينينينيدام هنينينينينينيذه  قينينينينينينيق علنينينينينينيى قنينينينينينيادرة هنينينينينينيي وهنينينينينينيل وقياداهتنينينينينينيا، التنظيمنينينينينينيات
 ؟ ال أم زعمها يف صادقة هي هل احلرج من بد وال بل ؟ ال أم ك ء
 وبفعنينينينينينينيل للنينينينينينينيدعوة املتالحقنينينينينينينية اهلنينينينينينينيزائم بفعنينينينينينينيل وقعنينينينينينينيوا الينينينينينينينيوم، مفكنينينينينينينيريهم وكبنينينينينينينيار اإلسنينينينينينينيالمية احلركنينينينينينينيات زعمنينينينينينينياء منينينينينينينين واشنينينينينينينياخ النينينينينينينيذين إن
 الكنينينينينيوادر أمنينينينينيام الفرصنينينينينية وإتاحنينينينينية الركنينينينيني  قينينينينينيادة عنينينينينين التخلنينينينينيي عنينينينينين عجنينينينينيزهم وبفعنينينينينيل املتكنينينينينيررة، املعضنينينينينيلة هلنينينينينيذه احلنينينينينيل إجينينينينينياد عنينينينينين عجنينينينينيزهم
 األسباب. من اهلل إال يعلمه ال ما وبفعل احلركة يف الناشاة

 ،يفنينينينينينية جتنينينينينينياوزات أبيننينينينينينيا أم شنينينينينينيانا تشنينينينينينيكل تصنينينينينينيورات إليهنينينينينينيا، برمتهنينينينينينيا اإلسنينينينينينيالمية احلركنينينينينينية جينينينينينينيرون وأخنينينينينينيذوا شنينينينينينيائهة تصنينينينينينيورات يف وقعنينينينينينيوا
 لكنينينينينيل منينينينينيربر وال وأهنينينينينيدام، وطنينينينينيروح ومعتقنينينينينيدات أفكنينينينينيار منينينينينين علينينينينينيه تربيننينينينينيا منينينينينيا علنينينينينيى ردة تشنينينينينيكل بنينينينينيل ومعتقنينينينينيداتنا، وأساسنينينينينيياتنا ألفكارننينينينينيا
 احليلة. وقلة الضع  إال ذل 

  جة لرح كة اإل الفجة ال  د  ت ال ج 
 وأمنينينينينيني احلنينينينينيوراين وأكنينينينينيرم عفلنينينينينيق ميشنينينينينييل منينينينينيع السنينينينينيلطة وتقاسنينينينينيم للتعنينينينينياون وعهنينينينينيد حلنينينينيني  يف املسنينينينينيلمني اإلخنينينينينيوان دخنينينينينيول أن قنينينينينيال فمنينينينينين
 منينينينين رفعننينينينيا منينينينيا علنينينينيى ردة إننينينينيه ؟ علينينينينيه تربيننينينينيا ومنينينينيا مبادئننينينينيا صنينينينيميم منينينينين هنينينينيو السنينينينيورية املعارضنينينينية أحنينينينيزاب يف واملرتنينينينيدين الكفنينينينيار وكنينينينيل احلنينينينياف 
 قواعد.. من وأسسنا شعارات



  

 الكنينينينينينينينيافر الربملنينينينينينينينيان دخنينينينينينينينيوهلم خ وسنينينينينينينينيواها، وجتمنينينينينينينينيع وفنينينينينينينينيد منينينينينينينينين العلمانينينينينينينينينية األحنينينينينينينينيزاب منينينينينينينينيع مصنينينينينينينينير يف اإلخنينينينينينينينيوان  نينينينينينينينيال  أن قنينينينينينينينيال ومنينينينينينينينين
 إننينينينيه ؟ اإلسنينينينيالم أباحهنينينينيا النينينينيب والسياسنينينينية احلنكنينينينية ضنينينينيمن منينينينين هنينينينيو اجلهنينينينياد، لتينينينينيارات وكنينينينيبىهم معنينينينيه وتعنينينينياوهنم احلنينينينياكم، بإمينينينينيان وتصنينينينيرحيهم
 . عليه ربونا عما احنرام
 كنينينينينينيي الزننينينينينينياة الكفنينينينينينيرة نيقاملنينينينينينيار  احلكنينينينينينيام وإطنينينينينينيراء التزلنينينينينيني  و النفنينينينينينياق ملسنينينينينينيتوى وهننينينينينينياك هننينينينينينيا اإلسنينينينينينيالمية الصنينينينينينيى  ب هتنينينينينيني أن قنينينينينينيال ومنينينينينينين
 وذل. وضع  احنرام إنه ؟ احلسنة واملوعظة احلكمة من الدعوة هامش ببعخ لنا يسمىوا
 والعنينينينينينيودة اجلهادينينينينينينية قنينينينينينيةاالنطال حلنينينينينينيرب جهنينينينينينيوده بتفرينينينينينيني  )الغنينينينينينيزا ( الشنينينينينينييا وهنينينينينينيو واملشنينينينينينيايا النينينينينينيدعاة كبنينينينينينيار أحنينينينينينيد يقنينينينينينيوم أن قنينينينينينيال ومنينينينينينين
 نسنينينينينيتطرد؟ ومبنينينينينياذا نرينينينينينيد ومنينينينينياذا والتمنينينينينيدن؟ االعتنينينينينيدال قبينينينينينيل منينينينينين هنينينينينيذا أن قنينينينينيال منينينينينين منينينينينينهم. للنينينينينينيل وسنينينينينيخريته هزئنينينينينيه كنينينينينيل ويسنينينينينيّخر للسنينينينينينة،
 هنينينينينينيذه ملنينينينينينياذا خ ؟ علينينينينينينيه تربيننينينينينينيا منينينينينينيا علنينينينينينيى ردة أم اهلزمينينينينينينية،  نينينينينينيرم أمنينينينينينياله تكتينينينينينيني  هنينينينينينيو اإلسنينينينينينيالمية احلركنينينينينينية تشنينينينينينيهده منينينينينينيا هنينينينينينيل يعلنينينينينينيم. والكنينينينينينيل
 ؟؟ مسريته لوق  اجملاهد للشباب وقادهتا الدعوة بارك من املوجهة احلرب

 ذلنينينينينيني  يكنينينينينيون أن وينكنينينينينينيرون بنينينينينيل التوجنينينينينينيه. هنينينينينيذا وفدائينينينينينينية محاسنينينينينياً  املتنينينينينيدفق الشنينينينينينيباب علنينينينينيى ينكنينينينينينيرون إهننينينينينيم منينينينينينيواقفهم: نسنينينينينيتعر  تعنينينينينيالوا
 كفاءهتنينينينينينينيا، عنينينينينينينيدم وينينينينينينينيدعون الطنينينينينينينياغوت منينينينينينينيع صنينينينينينينيراعها يف املسنينينينينينينيلمة اجلمنينينينينينينياهري تعبانينينينينينينية إمكانينينينينينينينية ينكنينينينينينينيرون إهننينينينينينينيم الصنينينينينينينيىيح، اإلسنينينينينينينيالم منينينينينينينين

 دولنينينينينينية بإقامنينينينينية يسنينينينينيمح لنينينينينينين النينينينينيدو  التنينينينينيوازن أن ويزعمنينينينينينيون مباشنينينينينير، عمنينينينينيل عنينينينينينيرب الطاغوتينينينينينية األنظمنينينينينية تلنينينينينيني  إسنينينينينيقال إمكانينينينينينية ويسنينينينينيتبعدون
 السنينينينينينينياحة يف بنينينينينينينيدأت لقنينينينينينيد والغنينينينينينينيرب. الشنينينينينينيرق طنينينينينينينياغوت والسنينينينينينييما للعنينينينينينينيدو بالنسنينينينينينينيبة وأ ينينينينينينية اسنينينينينينينيرتاتيجية ذات بنينينينينينيالد يف السنينينينينينينييما اإلسنينينينينينيالم
 يف يفشنينينينينينينيلون ومنينينينينينيازالوا فشنينينينينينينيلوا اإلسنينينينينينيالمية احلركنينينينينينية قينينينينينينينيادات إن والضنينينينينينيع . العجنينينينينينيز إال هلنينينينينينينيا دافنينينينينينيع ال ،يفنينينينينينية وطروحنينينينينينينيات ،يفنينينينينينية شنينينينينينيعارات
 االننينينينينينينيدفاعات مجنينينينينينينياح كنينينينينينينيبح علنينينينينينينيى -عنينينينينينينياملني أو - عنينينينينينينياملني غنينينينينينينيري ويعملنينينينينينينيون بنينينينينينينيل الواقنينينينينينينيع، هلنينينينينينينيذا الرافضنينينينينينينية ثورهتنينينينينينينيا وقينينينينينينينيادة اجلمنينينينينينينياهري تعبانينينينينينينية

 نفسنينينينينينيه و نينينينيني  بعضنينينينينيهم أن حنينينينيني  مي،اإلسنينينينينيال العنينينينينينيامل بنينينينينيالد منينينينينين كثنينينينينيري ويف مننينينينينيه مفنينينينينير ال واقعنينينينينينيا أصنينينينينيبى  النينينينينيب اجلنينينينينيادة الثورينينينينينية اجلهادينينينينينية
 ا دمات. أفضل للطاغوت مقدما الثائرة املسلمني جلماهري مهدئة حبوبا
 أعنينينينينيدا خينينينينينيدم فتنينينينينيذ منينينينينيا معاكسنينينينينيا سنينينينينيالحا نزاهتنينينينينيه علنينينينينيى غنينينينينيدا عنينينينينينهم الضنينينينينير ودفنينينينينيع ودمنينينينينيائهم املسنينينينينيلمني أرواح علنينينينينيى احلفنينينينينيان شنينينينينيعار إن

 املسلمني.
 حنينينينيني  تنينينينينيراق أن وجينينينينيني  سنينينينينيرتاق الزكينينينينينية النينينينينيدماء منينينينينين آالفنينينينينيا إن بنينينينينيل دمنينينينينياء. وال فينينينينينيه بنينينينينيذل ال عمنينينينينيل يغنينينينينيريه لنينينينينين احلنينينينينيا  املسنينينينينيلمني واقنينينينينيع إن
 الرسنينينينينيول صنينينينينيىابة منينينينينين %93 قضنينينينينيى مثن...لقنينينينينيد بنينينينينيال يءشنينينينيني وال السنينينينينينني مانينينينينيات وقنينينينينيل عشنينينينينيرات عنينينينينيرب والننينينينينيوم اإلذالل هنينينينينيذا ضنينينينينيريبة ننينينينينيدفع
 أعنينينينينيداء بقتنينينينينيل يتكفنينينينينيل مل وملنينينينينياذا ؟ سنينينينينيلما اإلسنينينينينيالم دولنينينينينية ويقنينينينينييم نصنينينينينيره اهلل يننينينينينيزل مل ملنينينينينياذا ؟ ملنينينينينياذا شنينينينينيهداء حننينينينينيبهم وسنينينينينيلم علينينينينينيه اهلل صنينينينينيلى
 الدماء.. تراق أن ،يفا وليس الضىايا من األلوم عشرات بل آالم نقدم أن ،يفا ليس جهد؟ دون احلكم وإعطائنا اهلل

 قطنينينينينيرة كنينينينينيل تو نينينينيني  أن جينينينينيني  ولكنينينينينين ذلنينينينيني ، منينينينينين والبنينينينينيد بنينينينينيل تنينينينينيراق أن جينينينينيني  ضنينينينينيرورة. وبنينينينينيال مقابنينينينينيل ودون مثنينينينينين بنينينينينيال تنينينينينيراق أن املخينينينينيني 
 واألفكنينينينيار احلضنينينينيارات كنينينينيل التنينينينياريا، سنينينينينة وهنينينينيذه املهنينينينيم هنينينينيو هنينينينيذا الفاعلينينينينية، مسنينينينيتويات وبنينينينيأعلى ماإلسنينينينيال دولنينينينية صنينينينيرح إلقامنينينينية شنينينينيهيد دم
 جينينينينينينيد ال ومنينينينينينين العظنينينينينينيام والفنينينينينينيدائيني الشنينينينينينيهداء أعمنينينينينيال منينينينينينين بينينينينينينيد صنينينينينينيرح علنينينينينينيى شنينينينينييدت -اإلسنينينينينينيالم حضنينينينينينيارة ومنهنينينينينينيا - دوال أشنينينينينينيادت النينينينينيب
 يعترب. فلن عربة التاريا يف

 الفجنينينينينينيرة للطواغينينينينينيني  تتزلنينينينينيني  النينينينينينيب املخجلنينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية والنصنينينينينينيائح طنينينينينيني وا  بالشنينينينينينيعارات اإلسنينينينينينيالمي احلكنينينينينينيم نقنينينينينينييم أن يتصنينينينينينيور هنينينينينينيل
 ننينينينيدفع مصنينينينيلىة إسنينينينيالمية فكنينينينيرة نشنينينينير منينينينين ننينينينيتمكن حنينينيني  وااللتنينينينيزام اإلسنينينينيالم منينينينين فنينينينييهم لنينينينييس مبنينينينيا وتصنينينينيفهم صنينينينيورهم وتنشنينينينير العصنينينينياة الزننينينينياة
 ؟؟؟ عربيد لصعلوك وا زي النفاق امثنه



  

 فتنينينينينيذ منينينينينيا طنينينينينياغو  برملنينينينينيان يف مسنينينينينيىوقة أقلينينينينينية عنينينينينيرب احلنينينينينيق صنينينينينيوت إلبنينينينينيالغ األحنينينينينيزاب منينينينينين املرتنينينينينيدين منينينينينيع املعارضنينينينينية أحنينينينينيالم بنينينينينيدخول أم
 أمنينينينينيا التجنينينينينيارب هنينينينينيي هنينينينينيا لكنينينينينينو  عنينينينينيربة، التجربنينينينينية يف يكنينينينينين مل إن إخالصنينينينينيه علنينينينينيى زاعنينينينينيم ذلنينينينيني  ينينينينينيزعم رمبنينينينينيا…الكفنينينينينير أحكنينينينينيام علنينينينينيى يصنينينينينيادق
 ذلنينينينيني  صنينينينينيدقنا ولقنينينينينيد االنقالبينينينينينية، اجلذرينينينينينية هنينينينينيو اإلسنينينينينيالمية احلركنينينينينيات يف العمنينينينينيل يف أن أقنعوننينينينينيا لقنينينينينيد ؟ رشنينينينينييد رجنينينينينيل فيننينينينينيا أمنينينينينيا ؟ معتنينينينينيرب منينينينينين

 أشنينينينينيكال منينينينينيع احللنينينينينيول وأنصنينينينينيام املداهننينينينينية يف النينينينيرتدي عنينينينينين أقطابنينينينينيه ينينينينينيرتدد مل إصنينينينينيالحيا ترقيعينينينينيا أصنينينينينيبح العمنينينينينيل أن احلقيقنينينينينية ولكنينينينينين وعملننينينينيا،
 انقالبينينينينينينينيا يكنينينينينينينيون أن اإلسنينينينينينينيالمي العمنينينينينينينيل علنينينينينينينيى يفنينينينينينينير  هنينينينينينينيذا كنينينينينينينيل إن !احلكنينينينينينينيم يف مشنينينينينينينياركة معارضنينينينينينينية، أو حاكمنينينينينينينية املختلفنينينينينينينية الطنينينينينينينياغوت
 احلركنينينينينية وكنينينينينيوادر الشنينينينينيباب منينينينينين لكثنينينينينيري عامنينينينينياً  فهمنينينينينياً  غنينينينينيدا هنينينينينيذا إن اهلل، سنينينينينيبيل يف حكيمنينينينينياً  ثورينينينينينياً  اً جهنينينينينياد يكنينينينينيون أن قنينينينينيوالً  ال حقنينينينينياً  جنينينينينيذريا

 حنينينينيني  والضنينينينينيىايا واجلهنينينينينيود التجنينينينينيارب منينينينينين والبنينينينينيد الناضنينينينينيجة، غنينينينينيري الصنينينينينيادقة اجلهادينينينينينية االنتفاضنينينينينيات يفنينينينينيرز فتنينينينينيذ منينينينينيا والنينينينينيذي اإلسنينينينينيالمية،
 التجربة. خالل من العملية الطروح وتولد اجلديد ا   ينبثق

 املسنينينينينيلمني، منينينينينين اجلبننينينينينياء يظنينينينينين ألنينينينينيا بكثنينينينينيري أضنينينينينيع  الطنينينينينياغوت أن الشنينينينينيام، سنينينينينيوريا يف املسنينينينينيلىة الثورينينينينينية اجلهادينينينينينية التجربنينينينينية ننينينينينياعلمت لقنينينينينيد
 منينينينينين مفنينينينينير وال املسنينينينينيلمني جهنينينينينيود تضنينينينينيافر ورهنينينينينين العمنينينينينيل، علنينينينينيى حقنينينينينيا اهلل تعاهنينينينينيد صنينينينينيادقة فانينينينينية بقينينينينينيام رهنينينينينين هيبتنينينينينيه وإسنينينينينيقال إسنينينينينيقاطه وإن

 منينينينينين هنينينينينيي جتربتننينينينينيا وفقنينينينينير كلمتننينينينينيا وتفنينينينينيرق وعجزننينينينينيا ضنينينينينيعفنا إن وليلنينينينينية. ينينينينينيوم عمنينينينينيل النينينينينيواهن الطنينينينينياغوت هنينينينينيذا إزالنينينينينية يكنينينينينيون ولنينينينينين التضنينينينينيىية،
 أنفسنينينينينا إىل نعنينينينيود أن فعليننينينينيا نصنينينينيري. وال سنينينينيلطان اهلل منينينينين لنينينينيه ولنينينينييس ذلنينينيني  لنينينينيه كنينينينيان ومنينينينيا الذاتينينينينية قوتنينينينيه وليسنينينيني  الطنينينينياغوت، قنينينينيوة أسنينينينيباب
   الواهن.. عدونا قوة أسباب منها ونزيل

 ضها الواقع:المبحث الثالث: حرب العصابات اإلسالمية..ضرورة ي ر

 احلنينينينينيرب ننينينينينيوع منينينينينين اإلسنينينينينيالم بنينينينينيالد غالنينينينيني  يف مازالنينينينيني  ولكنهنينينينينيا قائمنينينينينية الطنينينينينياغوت منينينينينيع املعركنينينينينية أن لإلسنينينينينيالم العنينينينينياملني لكنينينينينيل ثبنينينينيني  لقنينينينينيد
 منينينينينينينينيع النينينينينينينينيدموي الصنينينينينينينينيدام أن اجلمينينينينينينينينيع ويعلنينينينينينينينيم والالحنينينينينينينينيرب( )الالسنينينينينينينينيلم حنينينينينينينينيال متابعنينينينينينينينية يف والطنينينينينينينينياغوت النينينينينينينينيدعاة يسنينينينينينينينيتمر حينينينينينينينينيث البنينينينينينينينياردة،
 يدعون.. ما يدعون إهنم طاملا ،فغدا اليوم يكن مل إن واقع، أمر الطاغوت
 ألمنينينينينيره امتثنينينينينياال هلنينينينينيا وخيططنينينينينيوا هنينينينينيذه ملعنينينينينيركتهم يعنينينينينيدوا أن الشنينينينينيرعي الفنينينينينير  سنينينينينيبيل وعلنينينينينيى لإلسنينينينينيالم العنينينينينياملني علنينينينينيى يتوجنينينينيني  هننينينينينيا ومنينينينينين
 اهلل تعلمنينينينينيوهنم ال دوهننينينينينيم منينينينينين وآخنينينينينيرين وعنينينينينيدوكم اهلل عنينينينينيدو بنينينينينيه ترهبنينينينينيون ا ينينينينينيل ربنينينينينيال ومنينينينينين قنينينينينيوة منينينينينين اسنينينينينيتطعتم منينينينينيا هلنينينينينيم لوأعنينينينينيدوا تعنينينينينياىل:

 لنينينينينينيدخول يلنينينينينينيزم منينينينينينيا بكنينينينينيل وتزوينينينينينينيدها وتنينينينينينيدريبها وإعنينينينينينيدادها تنظيمنينينينينياهتم لبننينينينينينياء األسنينينينينينيالي  أفضنينينينينينيل يتخنينينينينيريوا أن علنينينينينينييهم ويتوجنينينينينيني  يعلمهنينينينينيمل.
 كنينينينينيل تسنينينينينيتنفر املخيفنينينينية..الب الشنينينينينيعارات تلنينينيني  رفعنينينينينيوا ينينينينينيوم فيهنينينينيا املسنينينينينيلمني ومتثينينينينيل دخوهلنينينينينيا اختنينينينينياروا والنينينينيب علنينينينينييهم، املفروضنينينينية املعركنينينينينية هنينينينيذه
 ضدهم. اهلل أعداء

 وينينينينينيربيهم القتلنينينينينية جيننينينينينيد مسنينينينينيلىا طاغوتنينينينينيا جيابنينينينينيه أن أعنينينينينيزل ملنينينينينيدين يكنينينينينيون لنينينينينين أننينينينينيه الشنينينينينيعوب، منينينينينين الكثنينينينينيري ربوجتنينينينينيا جتربتننينينينينيا أثبتنينينينيني  ولقنينينينينيد
 أصنينينينينينيبى  ولقنينينينينينيد هنينينينينيوادة، بنينينينينينيال أعراضنينينينينيهم وهتنينينينينيني  وسنينينينينينيلبهم إلذالهلنينينينينيم الننينينينينينياس إرهنينينينينياب علنينينينينينيى رمحنينينينينينية وال خنينينينينيوم بنينينينينينيال النينينينينيدماء سنينينينينينيف  علنينينينينيى
 دائمنينينينينيا الطنينينينينياغوت حينينينينينيتف  أن الثالنينينينينيث العنينينينينيامل بلنينينينينيدان منينينينينين كثنينينينينيري يف احلنينينينينيال هنينينينينيي كمنينينينينيا املسنينينينينيلمني بنينينينينيالد سنينينينينيائر يف معروفنينينينينية مشنينينينينيهودة حالنينينينينية
 كسنينينينيرايا شنينينيني  أمسنينينينياء  نينينيني  واقينينينينيا، درعنينينينيا لنينينينيه لتكنينينينيون اإلمربينينينينياليني أسنينينينيياده بإشنينينينيرام خاصنينينينياً  قمعينينينينيا بوليسنينينينيياً  تنينينينيدريبا لينينينينيدرهبا قواتنينينينيه منينينينين جبنينينينيزء
  وهناك. هنا األمساء من الوط ...وغريه واحلرس الشغ ، ومكافىة املركزي، واألمن ا اصة، والوحدات الدفاع،
 مليوننينينينيا عشنينينينير اثنينينيني  أو مليوننينينينيا عشنينينينير حنينينينيدأ حننينينينيو سنينينينيكانه يعنينينينيد اإلسنينينينيالمية، النينينينيدول بنينينينيني احلجنينينينيم ومتوسنينينيني  صنينينينيغري كبلنينينينيد منينينينيثال سنينينينيوريا يف
 األمنينينينينينين شنينينينينينيعبة-السياسنينينينينينيي األمنينينينينينين )شنينينينينينيعبة املختلفنينينينينينية األمنينينينينينين أجهنينينينينينيزة فهننينينينينينياك األمنينينينينينينية، النينينينينينيدروع منينينينينينين بعنينينينينينيدد النظنينينينينينيام يتنينينينينينيدرع األكثنينينينينينير، علنينينينينينيى

 األجهنينينينينينينيزة هنينينينينينينيذه وتعنينينينينينينيد اجلمهنينينينينينينيوري...اذ( للقصنينينينينينينير التابعنينينينينينينية األمنينينينينينينين شنينينينينينينيعبة-الدولنينينينينينينية أمنينينينينينينين شنينينينينينينيعبة-اجلننينينينينينينيائي األمنينينينينينينين شنينينينينينينيعبة-العسنينينينينينينيكري



  

 عشنينينينينينيرات والتعنينينينينينيذي  والتقصنينينينينينيي التىقينينينينينينيق يف اختصاصنينينينينينيية تدريبينينينينينينية لنينينينينينيدورات ضنينينينينينيباطها وخيضنينينينينينيع بسنينينينينينيخاء عليهنينينينينينيا يصنينينينينينيرم والنينينينينينيب املتعنينينينينينيددة
 وعرضنينينينينينيها دالنينينينينينيبال طنينينينينينيول يف ينتشنينينينينينيرون النينينينينينيذين واملخنينينينينينيربين، العمنينينينينينيالء منينينينينينين هنينينينينينيائال جيشنينينينينينيا تو نينينينينيني  كمنينينينينينيا والعناصنينينينينينير، الضنينينينينينيبال منينينينينينين األلنينينينينينيوم
 األنفاس. عليه وحيصوا الشع  على ليتجسسوا
 أخطبوطينينينينينينيا سنينينينينينيرطانا يشنينينينينينيكلون والنينينينينينيذين مننينينينينينيه، املخنينينينينينيربين غالنينينينينيني  يشنينينينينينيكل النينينينينينيذي االشنينينينينينيرتاكي العنينينينينينيريب البعنينينينينينيث حنينينينينينيزب عنينينينينينين فضنينينينينينيال هنينينينينينيذا
 قسنينينينينينينيرا اجملبنينينينينينيور أو ،تنينينينينينينيارا فينينينينينينيه بالنينينينينينيدخول الراغنينينينينينيني  عنينينينينينين النظنينينينينينير بصنينينينينينينيرم جلنينينينينينيى خنينينينينينيدمات للسنينينينينينينيلطة لينينينينينينيودي احلينينينينينينياة مرافنينينينينينينيق كنينينينينينيل يف ميتنينينينينينيد

 الدولة. يف و يفة أو عمل على ليىصل
 وامليكنينينينيانيكي املظلنينينينيي واإلننينينينيزال ا نينينينياط  القتنينينينيال علنينينينيى ومدربنينينينية ألتنينينينيازا تسنينينينيليىا مسنينينينيلىة سنينينينيرايا وهنينينينيي النينينينيدفاع، سنينينينيرايا تنينينينيأ  ذلنينينيني  بعنينينينيد
 النينينينيرئيس أخنينينينيو عليهنينينينيا يشنينينينيرم التسنينينينيليح متنوعنينينينية سنينينينيرايا وهنينينينيي حوهلنينينينيا، ومنينينينيا دمشنينينينيق يف والسنينينينييما احليوينينينينية املننينينينياطق كنينينينيل يف وتنتشنينينينير السنينينينيريع،
 الثقافنينينينية عنينينينيدميي والصنينينينيىراء القنينينينيرى أبننينينينياء منينينينين تبقنينينينيى ومنينينينيا ني،يالنصنينينينيري  منينينينين سنينينينياحقة غالبينينينينية منينينينين مشنينينينيكلة وهنينينينيي -األسنينينينيد رفعنينينيني -السنينينينيوري
 وتعنينينينينينيد النظنينينينينينيام حلماينينينينينينية ،صصنينينينينينية السنينينينينيرايا وهنينينينينينيذه متيينينينينينينيز. وال تفكنينينينينينيري دون بنينينينينيه تنينينينينينيؤمر منينينينينينيا تفعنينينينينينيل هبيمينينينينينية ألدوات النينينينينينيزمن منينينينينينيع حيولنينينينينينيون النينينينينيذين
 واجلنود. الضبال من األلوم عشرات
 وأعمنينينينينينينينيال ا اصنينينينينينينينية للمهنينينينينينينينيام ويعنينينينينينينينيد ينينينينينينينينيدرب العنينينينينينينينيامل جينينينينينينينينيوش ككنينينينينينينينيل اجلنينينينينينينينييش منينينينينينينينين فصنينينينينينينينييل وهنينينينينينينينيي ا اصنينينينينينينينية، لوحنينينينينينينينيداتا دور ينينينينينينينينيأ  خ

 وتنينينينينيأ  املسنينينينيلمني، أبننينينينينياء فمنينينينين عناصنينينينيره أمنينينينينيا العلنينينينيويني، منينينينين ضنينينينينيباطه وصنينينيني  ضنينينينينيباطه طنينينينياقم ويشنينينينيكل واإلننينينينينيزال، واالقتىنينينينيام الكوماننينينينيدوس
 والنينينينينينيب واإلرهنينينينينينياب القتنينينينينينيل أعمنينينينينينيال يف األول النينينينينينيدور هلنينينينينينيا كنينينينينينيان وقنينينينينينيد النظنينينينينينيام، حلماينينينينينينية السنينينينينينيرايا بعنينينينينينيد الثنينينينينينياين الصنينينينينيني  يف ا اصنينينينينينية الوحنينينينينينيدات
 األلوم. من عشرات عدة وتعد األحداث، أثناء املسلمني ضد نفذت
 نصنينينينينيني  منينينينينينين يقنينينينينينيرب منينينينينينيا ويعنينينينينينيد النصنينينينينينيريين، منينينينينينين احملاربنينينينينينية القطعنينينينينينيات يف الفنينينينينينياعلني ضنينينينينينيباطه طنينينينينينياقم يشنينينينينينيكل النينينينينينيذي اجلنينينينينينييش دور ينينينينينينيأ  خ
 وللوحنينينينينينيدات النينينينينينيدفاع لسنينينينينينيرايا مرافنينينينينينيق كنينينينينينيدرع والتمشنينينينينينيي  صنينينينينينياراحل الأعمنينينينينيني يف املعركنينينينينينية يف زجنينينينينينيه عنينينينينينين النظنينينينينينيام يتنينينينينينيواىن ومل جننينينينينينيدي، ملينينينينينينيون
 املسنينينينينيلمني أبننينينينينياء وتنفينينينينينيذ النصنينينينينيرييني، الضنينينينينيبال بإشنينينينينيرام محنينينينينياة مديننينينينية ودمنينينينينير اجلنينينينينييش هنينينينينيذا قصنينينينيني  ولقنينينينينيد اإلجرامينينينينينية، عملياهتنينينينينيا يف ا اصنينينينية
 وأهليهم.. أوليائهم دماء وسفكوا بأيديهم ديارهم خربوا الذين
 اجلمنينينينينينياعي التكفنينينينينينيري ،طنينينينينيني  علنينينينينينييهم ويطبنينينينينينيق الننينينينينينياس، علنينينينينينيى كفنينينينينينيره يفنينينينينينير  أن منينينينينينين النظنينينينينينيام مكننينينينينيني  الرهيبنينينينينينية القمعينينينينينينية اآللنينينينينينية هنينينينينينيذه إن
 اجلهنينينينينياد أن زعمنينينينيني  النينينينينيب اإلسنينينينينيالمية التنظيمنينينينينيات أعنينينينينيدت فمنينينينينياذا والتجوينينينينينيع.. احلصنينينينينيار علنينينينينييهم ويفنينينينينير  ولينينينينينيذهلم دينينينينينينهم، الننينينينينياس لينسنينينينينيى
 داً.متعم كذبا كان بل فارغا زعما كان لقد ..؟ أمانيها أمسى اهلل سبيل يف واملوت سبيلها،
 هنينينينينيذا جدينينينينينية منينينينينيدى ويقنينينينينيدروا احلنينينينينيال.. هنينينينينيذه عنينينينينين بعينينينينينيدة تكنينينينينيون لنينينينينين النينينينينيب حنينينينينياهلم يدرسنينينينينيوا أن إسنينينينينيالمي قطنينينينينير كنينينينينيل يف إلخوانننينينينينيا وننينينينينيرتك
 كاننينينينينيني  وملنينينينينينيا املدربنينينينينينية، األجهنينينينينينيزة هنينينينينينيذه ملواجهنينينينينينية مناسنينينينينينيبا إعنينينينينينيدادا وإعنينينينينينيدادها اإلسنينينينينينيالمية التنظيمنينينينينينيات بننينينينينينياء ضنينينينينينيرورة تنينينينينينيربز وهننينينينينينيا الكنينينينينينيالم.
 طليعنينينينينيي تنظنينينينينييم عليهنينينينينيا ويشنينينينينيرم يقودهنينينينينيا النينينينينيب املنظمنينينينينية العصنينينينينيابات حنينينينينيرب أ ينينينينينية تنينينينينيربز ت،الطنينينينينياغو  هنينينينينيذا منينينينينيع منهنينينينينيا مفنينينينينير ال واقعنينينينينية احلنينينينينيرب
 تنينينينينينيربز كمنينينينينينيا مكاننينينينينيه. اإلسنينينينينينيالم حكنينينينينينيم وإقامنينينينينية الطنينينينينينياغوت إلسنينينينينيقال األمنينينينينينيد، طويلنينينينينينية حنينينينينيرب يف املسنينينينينينيلمني مجنينينينينينياهري ليقنينينينينيود ومعنينينينينينيد منينينينينيدرب،
 هنينينينيذا منينينينين حنينينينيرب يف الطنينينينياغوت منينينينيع الصنينينينيدام منينينينين الواقنينينينيع يفنينينينير  منينينينيا منينينينيع يتناسنينينيني  صنينينينيادقا حقيقينينينينيا بننينينينياء وبناءهنينينينيا التنظيمنينينينيات إعنينينينيداد أ ينينينينية
 يقنينينينينيودون العنينينينينيازمني الصنينينينينيادقني منينينينينين نفنينينينينير العوامنينينينينيل تلنينينينيني  رأس وعلنينينينينيى عواملهنينينينينيا وتنينينينينيوفرت فينينينينينيه قامنينينينيني  مكنينينينينيان كنينينينينيل يف  احهنينينينينيا أثبتنينينينيني  الننينينينينيوع
 املسرية.



  

 وحقهنينينينينيم الثورينينينينينية وطليعنينينينينيتهم الثنينينينينيائرين إصنينينينينيرار لكنينينينينينو  وا سنينينينينيائر، الفشنينينينينيل منينينينينين جنينينينينيوالت خنينينينينيو  بعنينينينينيد بنينينينينيالطبع  احهنينينينينيا أثبتنينينينيني  قنينينينينيول:ن
 اهلل. مبشياة أعدائهم على أخريا النصر فر  له ضىوا الذي
 السنينينينينيالح ليىمنينينينينيل الاحنينينينيني نومنينينينينيه ألنينينينينين يننينينينينيتفخ أن النينينينينينهج انقنينينينينياليب النينينينينيدعوة شنينينينينيامل إسنينينينينيالمي تنظنينينينينييم لكنينينينينيل دعنينينينينيوة هنينينينينيذا كالمننينينينينيا يعتنينينينينيرب وال
 طبيعنينينينينينية تفنينينينينينير  النينينينينينيب أليزاتنينينينينينيه طنينينينينينياغو  نظنينينينينينيام ولكنينينينينينيل وضنينينينينينيعه تنظنينينينينينييم ولكنينينينينينيل  رفنينينينينينيه بلنينينينينينيد لكنينينينينينيل إن .املعركنينينينينينية مقتىمنينينينينينيا العشنينينينينينيرية يف ويصنينينينينينيرم
 وإهنائه. حربه قمنط
 كثنينينينينيرية العتبنينينينينيارات املعركنينينينينية خنينينينينيو  إىل يسنينينينينيارع أن اإلسنينينينينيالمي تنظيمهنينينينينيا علنينينينينيى فرضنينينينيني  )كسنينينينينيوريا( نشنينينينينيأت النينينينينيب الظنينينينينيروم بعنينينينينيخ إن
 أو سنينينينينيوريا أخنينينينينيرى بنينينينينيالد تشنينينينينيابه وقنينينينينيد كنينينينينيوادره..اذ. واتسنينينينينياع التنظنينينينينييم وعراقنينينينينية احلنينينينينيرب معطينينينينينيات وتنينينينينيوفر النصنينينينينيريي االحنينينينينيتالل حالنينينينينية أ هنينينينينيا
 بننينينينينينينياء إعنينينينينينينيادة يف وينطلقنينينينينينينيوا أمنينينينينينينيورهم ويرتبنينينينينينينيوا حسنينينينينينينياهبم يعينينينينينينينيدوا بنينينينينينينيأن مطنينينينينينينيالبون اجلمينينينينينينينيع يبقنينينينينينينيى كمعطينينينينينينينيات..ولكن معهنينينينينينينيا تتننينينينينينينياقخ قنينينينينينينيد

 املراحنينينينينينيل وإعطنينينينينينياء الصنينينينينينيدق هنينينينينيو املهنينينينينينيم ولكنينينينينينين السنينينينينينينني لعشنينينينينيرات ولنينينينينينييكن ومنطقنينينينينينيي، جنينينينينينياد برننينينينينيامج عنينينينينينيرب ملعنينينينينينيركتهم واإلعنينينينينينيداد تنظنينينينينييمهم،
 طنينينينينيريقهم وعنينينينينيرب للعنينينينينياملني فاهلداينينينينينية سنينينينينيبلنال هملنهنينينينينيدينّ  فيننينينينينيا جاهنينينينينيدوا القائل:لوالنينينينينيذين فهنينينينينيو والفنينينينينيتح، بالنصنينينينينير املتكفنينينينينيل هنينينينينيو واهلل حقهنينينينينيا،
 كالمهم. طي  من ويشبعوهنم املسلمني وعلى أنفسهم على يضىكون الذين للقاعدين وليس اجلاد

 تقنينينيني  لوال يقنينينينيول: تعنينينينياىل فنينينينياهلل هنينينينيازال، عمنينينينيال إلينينينينيه ننينينينيدعو النينينينيذي الشنينينينيكل منينينينين جهادينينينينية، ثورينينينينية حربنينينينيا والسنينينينييما احلنينينينيرب خنينينينيو  لنينينينييس
 سنينينينيهلة مسنينينينيؤولية هنينينينيذه النينينينيدم محنينينينيام يف املسنينينينيلمني إقىنينينينيام عملينينينينية وليسنينينيني  اسنينينينيتطعتمل منينينينيا هلنينينينيم أعنينينينيّدوا:لو  ويقنينينينيول علنينينينيمل. بنينينينيه لنينينيني  لنينينينييس منينينينيا

 والتسنينينينينيليم وا نينينينينيوم والرتاجنينينينينيع التقهقنينينينينير علنينينينينيى دافعنينينينينيا هنينينينينيذا لنينينينينييس وكنينينينينيذل  املطنينينينينيام، هناينينينينينية يف علنينينينينييهم ومفروضنينينينينية واجبنينينينينية أهننينينينينيا رغنينينينينيم هيننينينينينية،
 ... وباطل ج نب رداء أصبح حق كالم كاشفةل اهلل دون من هلا لليس فهمه أسيء الذي الدعاء    للذبح
 حنينينينينينيرب مكنينينينينيان، كنينينينينينيل يف املستضنينينينينيعفة العصنينينينينيابات حنينينينينينيرب هنينينينينيي كمنينينينينيا أهننينينينينينيا رغنينينينينيم إليهنينينينينينيا ننينينينينيدعو النينينينينيب اإلسنينينينينينيالمية العصنينينينينيابات حنينينينينيرب إن
 منينينينينينين نفنينينينينينير ينينينينينينيديرها أن وميكنينينينينينين والضنينينينينينيب  والتخطنينينينينينيي  التنظنينينينينينييم تقتضنينينينينينيي ال رحنينينينينينيل، بنينينينينينيدو حنينينينينينيرب أهننينينينينينيا يعنينينينينيني  ال هنينينينينينيذا ولكنينينينينينين نظامينينينينينينية غنينينينينينيري

 والعنينينينينينينينيزم والثبنينينينينينينينيات بالصنينينينينينينينيدق تعويضنينينينينينينينيا تقتضنينينينينينينينيي والعنينينينينينينينيدة العنينينينينينينينيدد وقلنينينينينينينينية والفقنينينينينينينينير الضنينينينينينينينيع  إن ئينينينينينينينينية.وبدا بعشنينينينينينينينيوائية املخلصنينينينينينينينيني املننينينينينينينينيدفعني
 يف الغنينينينينينينية السنينينينينينيورية جتربتننينينينينينيا يف ولننظنينينينينينير تعنينينينينينياىل، اهلل شنينينينينينياء إن اهلنينينينينينيدم يتىقنينينينينينيق حنينينينينيني  الظنينينينينينيرم، منينينينينينين اإلفنينينينينينيادة وحسنينينينينينين والدقنينينينينينية والتخطنينينينينينيي 
 حنينينينينينينيروب عشنينينينينينينيرات يف ولننظنينينينينينينير سنينينينينينينينة، عشنينينينينينينير مخسنينينينينينينية منينينينينينينين أكثنينينينينينينير اآلن حنينينينينينيني  متفاوتنينينينينينينية تنينينينينينينيواترات يف اسنينينينينينينيتمرت جهادينينينينينينينية إسنينينينينينينيالمية حركنينينينينينينية

 تعلمننينينينينينيا تعاىل..إهننينينينينينيا اهلل أمرننينينينينينيا كمنينينينينينيا ولنسنينينينينينيتفد ولنىلنينينينينينيل ولننينينينينينيدرس العنينينينينينيامل، أحننينينينينينياء ،تلنينينينينيني  يف اإلسنينينينينينيالمية وغنينينينينينيري اإلسنينينينينينيالمية، العصنينينينينينيابات
 ولغريننينينينينيا شنينينينيني  ال لننينينينينيا مفينينينينينيدة وهنينينينينيي ا اصنينينينينية، جتربتننينينينينيا منينينينينين استخلصنينينينينيناها النينينينينيب والعنينينينينيرب النينينينينيدروس بنينينينينيبعخ سنينينينينيبق فيمنينينينينيا مررننينينينينيا ..ولقنينينينينيد الكثنينينينينيري
 املالحظنينينينينينينيات بعنينينينينينينيخ عنينينينينينينين ننينينينينينينيتكلم أن منينينينينينينين الفقنينينينينينينيرة هنينينينينينينيذه تنينينينينينينيرك قبنينينينينينينيل والبنينينينينينينيد والعنينينينينينينيربة، وللتىلينينينينينينينيل للدراسنينينينينينينية العصنينينينينينينيابات حلنينينينينينينيرب كمثنينينينينينينيال
 اسرتاتيجيا. هلا واملخط  املنظمة العصابات حرب حول األساسية
 حنينينينينيرب ملواجهنينينينينية وقدمنينينينينيه أعنينينينينيده النينينينينيذي املستضنينينينينيعفني حنينينينينيرب كتابنينينينينيه يف- األمريكينينينينينية العصنينينينينيابات حنينينينينيرب وحمللنينينينينيي دارسنينينينينيي أحنينينينينيد يقنينينينينيول
 تنينينينينينيوفرت إذا إال تقنينينينينينيوم ال العصنينينينينينيابات حنينينينينينيرب لإن العنينينينينينيامل يف مكنينينينينينيان منينينينينينين أكثنينينينينينير يف -املتىنينينينينينيدة الوالينينينينينينيات بنينينينينينيالده هزمنينينينينيني  النينينينينينيب باتالعصنينينينينينيا
 وإذا الصنينينينينينينيادقني، العنينينينينينينيازمني منينينينينينينين نفنينينينينينينير هلنينينينينينينيا تنينينينينينينيوفر إذا -العصنينينينينينينيابات حنينينينينينينيرب -احلنينينينينينينيرب منينينينينينينين الطريقنينينينينينينية هنينينينينينينيذه إن ويقنينينينينينينيول  احهنينينينينينينيال أسنينينينينينينيباب
 منينينينينين غنينينينينيريه تكلنينينينينيم ولقنينينينينيد  علينينينينينيهل القضنينينينينياء املسنينينينينيتىيل منينينينينين فنينينينينيإن منينينينينياهرياجل مصنينينينينيلىة متثنينينينينيل وأهنينينينينيدام شنينينينينيعارات جتسنينينينينييد النفنينينينينير هنينينينينيذا اسنينينينينيتطاع
 وكمعركنينينينينية كمسنينينينينيلمني لننينينينينيا والبنينينينينيد املفينينينينينيدة، الكتنينينينيني  منينينينينين كثنينينينينيري يف احلنينينينينيرب منينينينينين النينينينينينم  هنينينينينيذا واجهنينينينينيوا النينينينينيذين الغنينينينينيربيني العسنينينينينيكريني احملللنينينينينيني
 أ ينينينينينينية نفهنينينينينينيم أن نشنينينينينينيود،امل اهلنينينينينينيدم حننينينينينينيو قنينينينينينيافلتهم لقينينينينينينيادة وتتصنينينينينينيدى املسنينينينينينيلمة، اجلمنينينينينينياهري عنينينينينينين بالنيابنينينينينينية احلنينينينينينيق مطالنينينينينيني  جتسنينينينينينيد إسنينينينينينيالمية



  

 هنينينينينينيذا منينينينينينين جيعنينينينينينيل التضنينينينينينيىية، علنينينينينينيى وقنينينينينينيدرة وفدائينينينينينينية عاطفنينينينينينية منينينينينينين املسنينينينينينيلمني مجنينينينينينياهري بنينينينينينيه ينينينينينينيزود ومنينينينينينيا دينننينينينينينيا وأن والسنينينينينينييما السنينينينينينيالح هنينينينينينيذا
 عليننينينينينيا اجلهنينينينينياد. وحركنينينينينيات اإلسنينينينينيالم قادهنينينينينيا النينينينينيب التىرينينينينينير حنينينينينيروب كنينينينينيل يف كنينينينينيان وهكنينينينينيذا اهلل.. ألعنينينينينيداء ،يفنينينينينيا معجنينينينينيزا سنينينينينيالحا السنينينينينيالح

 ال أمنينينينينينير والننينينينينينيار باحلدينينينينينينيد حيكمونننينينينينينيا طواغينينينينينيني  وبنينينينينينيني عنينينينينينيّزل منينينينينينيدنيني كمستضنينينينينينيعفني بينننينينينينينيا احلنينينينينينيرب وأن ماالسنينينينينينيي السنينينينينينيالح هنينينينينينيذا نفهنينينينينينيم أن
 منه. مفر

 حقيقنينينينينية وهنينينينينيي إهننينينينينياك، حنينينينينيرب فهنينينينينيي العكنينينينينيس علنينينينينيى بنينينينينيل للقتنينينينينيال مصنينينينينيطفني جيشنينينينينيني بنينينينينيني مواجهنينينينينية حنينينينينيرب العصنينينينينيابات حنينينينينيرب ليسنينينينيني 
 وصنينينينينينيغر ضنينينينينينيع  علنينينينينينيى فنينينينينينيالربغوث ني،العسنينينينينينيكري احملللنينينينينينيني بعنينينينينينيخ شنينينينينينيبهها كمنينينينينينيا والكلنينينينينيني  الربغنينينينينينيوث صنينينينينينيراع مثنينينينينينيال كبنينينينينينيري حنينينينينينيد إىل تشنينينينينينيبه

 ال النينينينينيب املميتنينينينينية للىنينينينينيال الكلنينينينيني  دافعنينينينينيا القنينينينينيوى وامتصنينينينينياإل واإلهننينينينينياك واللسنينينينينيع االنتشنينينينينيار علنينينينينيى الكلنينينينيني  منينينينينيع صنينينينينيراعه يف يعمنينينينينيد حجمنينينينينيه،
 اللعبة.. هي وهذه خصمه هالك فرصة صراعه بطول الربغوث يوجد ح  اللعبة وتستمر عليه. ليقضي العدو هذا معها جيد

 - األخنينينينينيري يف تؤهلنينينينينيه املنينينينينيدى، الطوينينينينينيل العمنينينينينيل منينينينينين بسلسنينينينينيلة بنينينينينيل مواجهنينينينينية بصنينينينينيراع القنينينينينيوي خصنينينينينيمها ق تسنينينينيني ال العصنينينينينيابات إن 
 املستضنينينينينيعفة الثنينينينينيائرة العصنينينينينيابات هنينينينينيذه وعلنينينينينيى املرحلنينينينينية هنينينينينيذه بلنينينينينيوغ دون تسنينينينينيقطه وقنينينينينيد القنينينينينيوى، تكنينينينينيافذ مرحلنينينينينية إىل لتنتقنينينينينيل للسنينينينينيقول،

 يف-سنينينينينيوريا يف جتربتننينينينينيا ومنهنينينينينيا لتجنينينينينياربا منينينينينين كثنينينينينيري أثبتنينينينيني  ولقنينينينينيد األخنينينينينيري، الصنينينينينيدام مراحنينينينينيل قبنينينينينيل أمكنهنينينينينيا منينينينينيا املواجهنينينينينية منينينينينين تفنينينينينير أن
 النظنينينينينيامي، اجلنينينينينييش بإمكاننينينينينيات ملقارنتهنينينينينيا منينينينينيال ال حملينينينينينية إمكاننينينينينيات منينينينينين العصنينينينينيابات هلنينينينينيا أعنينينينينيدت مهمنينينينينيا املواجهنينينينينية هنينينينينيذه فشنينينينينيل -محنينينينينياة
 بنينينينينينيني املمينينينينينيني  التننينينينينينياقخ يف ثنينينينينينيورة فينينينينينينيه قامنينينينينيني  مكنينينينينينيان كنينينينينينيل ويف اجلنينينينينينييش، تنينينينينينيدخل أن العصنينينينينينيابات هنينينينينينيذه اسنينينينينينيتطاع  العكنينينينينينيس وعلنينينينينينيى
 كنينينينينيل يف والتواجنينينينينيد لالنتشنينينينينيار اجلنينينينينييش يضنينينينينيطر املتالحقنينينينينية املرببنينينينينية والضنينينينينيربات الواسنينينينينيع االنتشنينينينينيار فبفضنينينينينيل .املتمركنينينينينيزة والقنينينينينيوة السنينينينينييطرة
 منينينينينين سلسنينينينينيلة عليهنينينينينيا يفنينينينينير  النينينينينيب املبعثنينينينينيرة قواتنينينينينيه وتضنينينينينيع  والشنينينينينيلل، للخطنينينينينير مواصنينينينينيالته معرضنينينينينيا ا لفينينينينينية خطوطنينينينينيه فيضنينينينينيع  مكنينينينينيان

 وطنينينينينينينينيرق واالقتصنينينينينينينينيادية والسياسنينينينينينينينيية كريةالعسنينينينينينينيني ومؤسسنينينينينينينينياته وعمالئنينينينينينينينيه وشخصنينينينينينينينيياته وأهدافنينينينينينينينيه النظنينينينينينينينيام حلراسنينينينينينينينية املضنينينينينينينينينية الواجبنينينينينينينينيات
 تسنينينينينينيليح ومصنينينينينينيدر ومتنينينينينينيوفرة ومتنوعنينينينينينية سنينينينينينيهلة أهنينينينينينيدافا للعصنينينينينينيابات منينينينينينيوفرا والتفتنينينينينينييش..اذ والتمشنينينينينينيي  السنينينينينينيكان ومراقبنينينينينينية مواصنينينينينينيالته..
 ألتاز...
 ليبنينينينينيداوا للثنينينينينيوار الواسنينينينينيعة البلنينينينينيد رقعنينينينينية وتنينينينينيرك السنينينينينييطرة فقنينينينينيد تنينينينينيوتر منطقنينينينينية يف قواتنينينينينيه جتمينينينينينيع إىل وعمنينينينينيد بضنينينينينيعفه اجلنينينينينييش شنينينينينيعر فنينينينينيإذا
 انتشنينينينينينير وإذا السنينينينينينييطرة فقنينينينينينيد متركنينينينينينيز وهكنينينينينينيذا..إذا لالنتشنينينينينينيار اجلنينينينينينييش فيضنينينينينينيطر  العمنينينينينينيالء.. وتصنينينينينينيفية النينينينينينيوعي ونشنينينينينينير بنينينينينينيالتنظيم معملهنينينينينيني
 املقنينينينينياتلني وجتننينينينينيد ينينينينينيوم كنينينينينيل م وتتضنينينينينيخم وخفنينينينينية مبروننينينينينية العصنينينينينيابات تتىنينينينينيرك حنينينينينيني يف املعضنينينينينيلة، هنينينينينيذه منينينينينين لنينينينينيه مفنينينينينير وال القنينينينينيوة، فقنينينينينيد
 األمنينينينيد طويلنينينينية تكنينينينيون أن جينينينيني  النينينينيب اللعبنينينينية وتسنينينينيتمر العنينينينيدو.. جننينينينيود معنوينينينينيات وتنهنينينيني  مقاتليهنينينينيا معنوينينينينيات وترفنينينينيع واألنصنينينينيار اجلنينينينيدد
 تنينينينينينيوفر بانتظنينينينينينيار الشنينينينينينيامل والتصنينينينينينيعيد القنينينينينينيوى تنينينينينينيوازن مرحلنينينينينينية وهنينينينينينيي الثانينينينينينينية مرحلتهنينينينينينيا منينينينينينين العصنينينينينينيابات وتقنينينينينينيرتب ا صنينينينينينيم ينهنينينينينيني  حنينينينينيني 

 الطاغوت. واهنيار منهكا الكل  سقول وهي الثالثة للمرحلة والعسكرية السياسية املعطيات
 - وإمكانياهتنينينينينينيا  رفهنينينينينينيا احلنينينينينينيدود أبعنينينينينينيد وإىل تفهنينينينينينيم أن مسنينينينينينيلىة ثورينينينينينينية جهادينينينينينينية إسنينينينينينيالمية حركنينينينينينية لكنينينينينينيل طليعينينينينينينيةال القينينينينينينيادة علنينينينينينيى 

 وقوتنينينينينيه ضنينينينينيعفه ونقنينينينينيال وتركيبتنينينينينيه املعنينينينينيادي النظنينينينينيام وتنينينينينيتفهم والسياسنينينينينيية والسنينينينينيكانية الطبيعينينينينينية وجغرافيتهنينينينينيا عليهنينينينينيا تتىنينينينينيرك النينينينينيب واألر 
 إلزامينينينينينينيا ولكنينينينينينين طنينينينينينيويال يكنينينينينينيون قنينينينينينيد والنينينينينينيذي النينينينينينيالزم عنينينينينينيداداإل منينينينينينين سلسنينينينينينيلة مبتدئنينينينينينية بنفسنينينينينينيها حرهبنينينينينينيا برننينينينينينيامج لوضنينينينينينيع تتقنينينينينينيدم وبالتنينينينينينيا 
 بعنينينينينيد منهنينينينينيا قريبنينينينينيا أو الصنينينينينيفر إىل الثنينينينينيائرة بالعصنينينينينيابات تعنينينينينيود وقنينينينينيد أليتنينينينينية شنينينينينيبه تكنينينينينيون قنينينينينيد أخطنينينينينياء يف وسنينينينينيتقع التجربنينينينينية منينينينينين وسنينينينينيتتعلم
 اهلزائم.. من سلسلة



  

 اهلل تأييد بعد كفيل خري ار،باستمر  )كوادرها( من الباقون به يتىلى أن جي  الذي والثبات له تدعو الذي احلق يبقى ولكن
 اهلل. شاء إن املوعود بالنصر
 هنينينينينينيذا أن وخسنينينينينينيائر وعننينينينينينياء جهنينينينينينيد طنينينينينينيول وبعنينينينينينيد السنينينينينينيوريون اجملاهنينينينينينيدون فهنينينينينينيم كمنينينينينينيا تفهنينينينينينيم أن اإلسنينينينينينيالمية احلركنينينينينينيات هنينينينينينيذه علنينينينينينيى 
 تنظنينينينينينييمال إننينينينينينيه والتجارينينينينينينية، البنكينينينينينينية املؤسسنينينينينينيات ببننينينينينينياء الشنينينينينينيبيهة املعقنينينينينينيدة التنظيمينينينينينينية اهلياكنينينينينينيل تلنينينينينيني  إىل حيتنينينينينينياج ال احلنينينينينينيرب منينينينينينين الننينينينينينيوع

 والرتاخنينينينينينيي للتسنينينينينينيي  فينينينينينينيه بنينينينينينيال ال حمنينينينينينيدد، هننينينينينينيج ضنينينينينينيمن حمنينينينينينيدد، غنينينينينينير   دمنينينينينينية معنينينينينينيىن منينينينينينين الكلمنينينينينينية هنينينينينينيذه يف منينينينينينيا بكنينينينينينيل العسنينينينينينيكري
 واحلنينينينينينيزم الشنينينينينيورى إن والرخنينينينينينياء. السنينينينينيلم وجنينينينينيو النينينينينينيزمن عنينينينينيرب اهلرمنينينينينينية الدعوينينينينينية مؤسسنينينينينيتنا يف فشنينينينينيني  النينينينينيب الباهتنينينينينينية واالعتبنينينينينيارات والنينينينينيروتني
 يف تتنينينينينيوفر أن جينينينينيني  النينينينينيب هنينينينينيي وا فنينينينينية، واحلنينينينينيذر واملروننينينينينية والسنينينينينيريع، واحلكنينينينينييم الفنينينينينيوري القنينينينينيرار وإجيابينينينينينيات االتصنينينينينيال، وسنينينينينيرعة والضنينينينينيب 
 منينينينينين بنينينينينيال أوسنينينينينيع تاركنينينينينية العريضنينينينينية، العمنينينينينيل خطنينينينينيول يف قنينينينينيوي مركنينينينينيزي خبنينينينينيي  بفروعهنينينينينيا فيهنينينينينيا القينينينينينيادة تنينينينينيرتب  الشنينينينينيكل هنينينينينيذا منينينينينين حركنينينينينية

 بعنينينينينيد والضنينينينينيرورة رمالظنينينينيني يقتضنينينينينييه ومنينينينينيا واحلكمنينينينينية املمكنينينينينين ضنينينينينيمن لتتصنينينينينيرم بموعنينينينينية قينينينينينيادة حنينينينيني  املتسلسنينينينينيلة، للقينينينينينيادات الالمركزينينينينينية
 اإلسنينينينينينينيالمية الدعوينينينينينينية التنظيمنينينينينينيات أغلنينينينينيني  بنينينينينينيني أن شنينينينينيني  وال وفكرينينينينينينياً. وسياسنينينينينينيياً  عقينينينينينينيدياً  وعبأهتنينينينينينيا وهيأهتنينينينينينيا أعنينينينينينيدهتا قنينينينينينيد تكنينينينينينيون أن

 شاسنينينينينيع بنينينينينيون والفاعنينينينينيل.. النينينينينيدقيق التنظنينينينينييم منينينينينين املسنينينينينيتوى هنينينينينيذا وبنينينينينيني اإلسنينينينينيالم، حكنينينينينيم وإقامنينينينينية اجلهنينينينينياد بنينينينينيأمر املعنينينينينينية ونعنينينينيني  القائمنينينينينية،
 تلنينينينينينيني  صنينينينينينينيياغة تعنينينينينينينياد حنينينينينينيني  واملؤسسنينينينينينينيات واهلياكنينينينينينينيل.. العقلينينينينينينينية صنينينينينينينيعيد علنينينينينينينيى احلركنينينينينينينيات، تلنينينينينينيني  خنينينينينينينيلدا حقيقينينينينينينينية ثنينينينينينينيورة إىل حيتنينينينينينينياج
 وحببوحنينينينينية رخنينينينينياء يف يعيشنينينينينيون النينينينينيذين الرحنينينينينيل البنينينينينيدو عمنينينينينيل أسنينينينينيالي  منينينينينين إلخراجهنينينينينيا املعركنينينينينية تلنينينينيني  يناسنينينينيني  مبنينينينينيا جدينينينينينيد منينينينينين احلركنينينينينيات

 خلفه. من يق  ومن العدو ووعي قوة تناس  وجادة معاصرة عمل أسالي  إىل
 والبنينينينينيد باألسنينينينينيباب األخنينينينينيذ ومنينينينينين وأخنينينينينيريا أوال اهلل تأيينينينينينيد منينينينينين هلنينينينينيا البنينينينينيد اهلل بنينينينينيإذن جهادينينينينينية ثورينينينينينية سنينينينينيالميةإ عصنينينينينيابات حنينينينينيرب إن 
 أساسية: عوامل هلا تتوفر أن
 املسنيلمني واقنيع منين تنطلنيق النيب والشنيعارات األهنيدام منين بموعنية لبلنيورة يتصنيدى جهادي طليعي إسالمي تنظيم وجود .7
 ودنياهم. دينهم وأمر حياهتم واقع ومتس املعنية البالد يف
 واملؤوننينينية بنينينياجلنود إرفادهنينينيا خطنينينيول منينينينهم ليكنينينيون وتعبنينينياهم بنينينيامسهم وتنطنينينيق املسنينينيلمني مجنينينياهري إىل احلنينينيرب هنينينيذه تسنينينيتند أن .2

 مواجهتهنيا النظنيام يسنيتطيع  ال وضفنيي محاينية سياج هلا تشكل الب اجلماهري وس  يف تتىرك أن احلركة هذه واملعلومات..وعلى والدعم
 هنايته. سيىدد ذل  ألن يستطيعه ال ما وهو شاملة إبادة ربحب اجلماهري مبواجهة إال
 حني  اجلمنياهري وتعبانية اإلسنيالمي احلكنيم وغينياب والعسني  والطغينيان الظلنيم منين الثنيورة وينيربر يقتضنيي الذي الظرم وجود .3

 متفاوتة. بنس  الظرم هذا تعيش اإلسالم بالد معظم أن ش  وال األمر هذا يتفهموا
 يقتضنييه منيا وفنيق للعمنيل عريضنية خطوطنيا التصنيور يف يضنيع اسنيرتاتيجيا هنجنيا تعتمد تكاملةم شاملة خطة ضمن االنطالق .4
 سنينينوات بضنينيع يكلنيني  منينيا غالبنينيا النينيذي تصنينيىيىها يف واالنطنينيالق منهنينيا والنينيتعلم الذاتينينية التجربنينية علنينيى االعتمنينياد خ معطياتنينيه. بكنينيل الواقنينيع
 التكالي . باهظة انتكاسات وعدة
 الفرصنينية أن شنيني  فنينيال والعمنينيل الفنينيداء صنينيعيد علنينيى قنينيدوة ثابتنينية عازمنينية مصنينيممة قينينيادة اإلسنينيالمية للىركنينية وتنينيوفر العوامنينيل، هنينيذه تنينيوفرت فنينيإذا
 األشهادل. يقوم ويوم الدنيا احلياة يف آمنوا والذين رسلنا لننصر إننا الصدقل وعده فإن األسباب، عامل صعيد على مواتية



  

المبحااااث الرابااااع: قضااااايا هامااااة وأساساااايات فااااي حاااارب العصااااابات 
 مسلحة:اإلسالمية ال

يف ختنينينينينيام فقنينينينينيرات هنينينينينيذا الفصنينينينينيل النينينينينيذي سنينينينينيجلنا فينينينينينيه خالصنينينينينية الفكنينينينينيرة والعنينينينينيربة النينينينينيب استخلصنينينينينيناها منينينينينين التجربنينينينينية النينينينينيب مررننينينينينيا هبنينينينينيا يف 
احلركنينينينية اجلهادينينينينينية املسنينينينيلىة يف سنينينينينيوريا، ومنينينينيا قمننينينينينيا بنينينينيه منينينينينين اطالعنينينينينيات ومقارننينينينيات علنينينينينيى حركنينينينيات وثنينينينينيورات إسنينينينيالمية وعاملينينينينينية يف  نينينينينيروم 

رينينينينينيات والنينينينينيدروس العملينينينينينية النينينينينيب استخلصنينينينينيناها منينينينينين التجربنينينينينية، ومنينينينينين مقارنتهنينينينينيا بأشنينينينينيباهها سنينينينينياخنة، بقنينينينينيي أن ننينينينينيذكر ونلمنينينينينيح إىل أهنينينينينيم النظ
منينينينينينين التجنينينينينينيارب اإلسنينينينينينيالمية والعاملينينينينينينية ومنينينينينينين مانينينينينينيات احلنينينينينينيوارات واملدارسنينينينينينيات النينينينينينيب قمننينينينينينيا هبنينينينينينيا السنينينينينينيتخالإل هنينينينينينيذه الفوائنينينينينينيد املنينينينينينيوجزة منينينينينينين 

ا آالم النينينينينيدماء الزكينينينينينية وخسنينينينينيائر النظرينينينينينيات العملينينينينينية يف سنينينينينيري حركنينينينينية إسنينينينينيالمية جهادينينينينينية ثورينينينينينية مسنينينينينيلىة، فوائنينينينينيد كلنينينينيني  جهلهنينينينينيا وتعلمهنينينينيني
 بإذن اهلل.-وانتكاسات فادحة جي  أن ال تذه  سدى

 وأهم تل  الدروس:

ضنينينينينيرورة إجينينينينينياد خنينينينيني  عمنينينينينيل موحنينينينينيد جلمينينينينينيع املنينينينينيؤمنني بالعمنينينينينيل اجلهنينينينينيادي الثنينينينينيوري املسنينينينينيلح ومتينينينينينيزه عنينينينينين بنينينينينياقي ا طنينينينينيول يف تنظنينينينينييم - 1
 عالمي:مستقل متمايز بطريقته املتكاملة على الصعيد العسكري والسياسي واإل

فعنينينينينينينيادة ال تطمنينينينينينينيح العصنينينينينينينيابات الثنينينينينينينيائرة لتشنينينينينينينيكيل خنينينينينينيني  متمنينينينينينينيايز مبعنينينينينينينيىن التنظنينينينينينينييم اجلدينينينينينينينيد ذي الطروحنينينينينينينيات واألبعنينينينينينينياد الشنينينينينينينياملة وال 
يكنينينينينيون لنينينينينيديها الوقنينينينيني  وال اإلمكنينينينينيان ملثنينينينينيل هنينينينينيذا فتنصنينينينينيرم إلدارة املعركنينينينينية النينينينينيب تتمينينينينينيز بنينينينينيالروح العسنينينينينيكرية الثورينينينينينية، ولكنينينينينين سنينينينينيرعان منينينينينيا 

وتكنينينينيون فنينينينيرتة العمنينينينيل املسنينينينيلح هنينينينيي  لصنينينينيعيد الفكنينينينير أيضنينينينيا كمنينينينيا األسنينينينيلوبلايز علنينينينيى جتنينينينيد هنينينينيذه العصنينينينيابات نفسنينينينيها حباجنينينينية لطنينينينيرح متمنينينيني
مرحلنينينينية املخنينينينينيا  إلفنينينينيراز مثنينينينينيل هنينينينيذا ا نينينينيني  اجلدينينينينينيد كمنينينينيا حصنينينينينيل معننينينينيا لتميينينينينينيزه عنينينينين كنينينينينيل الشنينينينينيوائ  النينينينيب ورثتهنينينينينيا منينينينين املاضنينينينينيي، وهكنينينينينيذا 

ك، بنينينينينيني الفكنينينينينيرة والتطبينينينينينيق، ينهنينينينينيي هنينينينينيذا احلنينينينينيزب اجلدينينينينينيد مرحلنينينينينية الفصنينينينينيام النكنينينينينيدة احلنينينينينيادة بنينينينينيني الفكنينينينينيرة واملنينينينينينهج، وبنينينينينيني الشنينينينينيعار والسنينينينينيلو 
وجتنينينينينينيد هنينينينينينيذه الطليعنينينينينينية نفسنينينينينينيها متىولنينينينينينية إىل تكتنينينينينينيل سياسنينينينينينيي مسنينينينينينيتند إىل أرضنينينينينينيية صنينينينينينيلبة واسنينينينينينيعة االنتشنينينينينينيار بفضنينينينينينيل  احهنينينينينينيا يف بلنينينينينينيورة 
أهنينينينينيدام اجلمنينينينينياهري والعمنينينينينيل هبنينينينينيا وبنينينينينيامسهم، وهكنينينينينيذا يلعنينينينيني  العمنينينينينيل وحنينينينينيرارة املعركنينينينينية دورا إجيابينينينينينيا يف صنينينينينيقل النينينينينيروح الواحنينينينينيدة وضليصنينينينينيها 

السنينينينينيابقة واحلزبينينينينينيات املرتسنينينينينيبة، لتتكنينينينينيون منينينينينيع النينينينينيزمن قاعنينينينينيدة صنينينينينيلبة تتمنينينينينيايز بالتمنينينينينيازج الفكنينينينينيري منهينينينينينية حالنينينينينية منينينينينين شنينينينينيوائ  االنتمنينينينينياءات 
 املزيج الب البد أن متر هبا يف البداية.

وهكنينينينينينينيذا يوجنينينينينينينيد العمنينينينينينينيل املسنينينينينينينيلح والسياسنينينينينينينيي واملتكامنينينينينينينيل، حينينينينينينينيث ال تكنينينينينينينيون العصنينينينينينينيابات املسنينينينينينينيلىة بنينينينينينينيرد إحنينينينينينينيدى شنينينينينينينيع  حنينينينينينينيزب 
لوك قادتنينينينيه عبانينينينينيا يننينينينيوء بنينينينيه اجملاهنينينينينيدون النينينينيذين وقنينينينيع علنينينينينييهم دور النينينينيدفاع واحلنينينينينيرب، سياسنينينينيي مهنينينينيادن سنينينينينيلمي دعنينينينيوي تشنينينينيكل محايتنينينينينيه وسنينينيني

 وإ ا يكون العمل العسكري والسياسي واإلعالمي...اذ مهما حركة واحدة وقيادة واحدة.
لكللللم  رم يلللل  ال جلللل رب أي ايظجملللل  أل للللالفج   لللل ف  ا يللللماف  ا كال لللل  الشللللس ر ال   لللل يم أللللللي سللللو  احمجللللا يللللو ايظللللجن 

إل  للللل ج  فح لللللوم  رجلللللا  سمرجللللل ت ال لللللمجج  الم   لجلللللة  إلدو للللللا ح للللللة ال لللللب ت  ال كهكللللل . كمللللل  أثب لللللم أي يلللللش فحلللللم د ا
ايظجمللللل   ج  لللللج  أل لللللالفج   للللل ف  ا يلللللماف   للللل يم فللللل  سوالللللا ألللللللي فصلللللج    للللل  ي ف لللللرر كشلللللسبة فللللل   لللللسبا الم سلللللمد  

 لللل  ااجججة فمج للللة  أيمهلللل  أي فهم هلللل  الللللمف ع  لللل  ال يظللللجن   وسلللل  الجم  للللة ك لللل  فلللل  حلللل   ا ف لللل ح المس كللللة فلللل  فك الللل  ا
فسظلللللن ارللللل  ال لللللوادر المم جلللللة  للللل   ح  فللللل   ما لللللة المس كلللللة طسملللللة لال  كللللل    الك للللل  فضلللللال  مللللل  الللللوف    ح لللللن طبجس هللللل  
المم جللللة فلللل  أيللللماف  للللهرة لرسللللم  الملللليظن  الكللللوي  الم للللوحش    رللللي الس للللس أثب للللم ال جلللل رب أي ال يظللللجن الللللذي  سللللم 

سبللللل  كلللللوادر    ل  فللللل  ل  لللللوي فللللل  ح للللللة حللللل ب  لكلللللم أثبلللللم  لللللس ر ) ريجلللللة  ف لللللا لهلللللذ  المس كلللللة   فهمهللللل    جلللللب أي  



  

ال يظلللللجن( أ لللللا  لللللس ر ف  للللل  فللللل زا    رلللللف أألللللح  ا اللللللمف ء  السيللللل ء  ألذ  للللل   ي فللللل  الللللؤدي اال  كللللل الت  ياللللللم و    للللل  
أللللللي  الم  اجللللة  لللل   ريجللللة الللللم و   أللللللي اإلف لللل     سطلللل ب  لللل  ة ال يظللللجن  ي للللذا  للللؤدي البيلللل ء اله فلللل   الللللم وي ال يظجملللل 

 اإل ك ع    ف  ال وادر ف   وم  لجرة  امفج ي .
هنينينينيذا فضنينينينيالً عنينينينين أننينينينيه لنينينينين يكنينينينيون بإمكنينينينيان القينينينينيادة العامنينينينية يف احلالنينينينية هنينينينيذه، وغالبنينينينياً منينينينيا تكنينينينيون يف القسنينينينيم السنينينينيلمي غنينينينيري العسنينينينيكري 

جسنينينينينينينيم  أن تفهنينينينينينينيم طبيعنينينينينينينية املعركنينينينينينينية النينينينينينينيب ضوضنينينينينينينيها قينينينينينينينيادة فرعينينينينينينينية بنينينينينينينيأفراد جهازهنينينينينينينيا الفرعنينينينينينينيي بالنيابنينينينينينينية عنينينينينينينين القاعنينينينينينينيدين النينينينينينينيذين يشنينينينينينينيكلون
التنظنينينينينينينييم النينينينينينينيدعوي األساسنينينينينينينيي، وهكنينينينينينينيذا سنينينينينينينيرعان منينينينينينينيا يكتشنينينينينينيني  العسنينينينينينينيكريون، وهنينينينينينينيم يعنينينينينينينيانون منينينينينينينين ضنينينينينينينيراوة املعركنينينينينينينية أهننينينينينينينيم يف واد وأن 

يف واد آخنينينينينير وهننينينينينيا تبنينينينينيدأ املشنينينينينياكل بالتفنينينينينياقم، وميينينينينينيل السياسنينينينينييون  -النينينينينيذين غالبنينينينينياً منينينينينيا يفنينينينينيرون منينينينينيع بداينينينينينية تسنينينينينيخني األحنينينينينيداث–اآلخنينينينينيرين 
يون إىل التطنينينينينينينينينيرم واملتابعنينينينينينينينينية، ويتنينينينينينينينينيوتر الوضنينينينينينينينينيع النينينينينينينينينيذي غالبنينينينينينينينينياً منينينينينينينينينيا ينتهنينينينينينينينينيي للمهادننينينينينينينينينية والسنينينينينينينينينيلم وحلنينينينينينينينينيول الوسنينينينينينينينيني ، وميينينينينينينينينينيل العسنينينينينينينينينيكر 

باالنشنينينينينيقاق، فاليكفنينينينينيي أن يكنينينينينيون الرجنينينينينيل داعينينينينينية حنينينينيني  يكنينينينينيون باهنينينينينيداً مغنينينينينيواراً، وكنينينينينيل منينينينينين هنينينينينيو خنينينينينيارج املعركنينينينينية قاعنينينينينيد مهمنينينينينيا كنينينينينيان تقينينينينينياً 
لم منينينينينين احلنينينينيرب منينينينينين خنينينينينيالل وورعنينينينياً طاملنينينينينيا أننينينينيه لنينينينينييس ألنينينينينين عنينينينيذره اهلل تعنينينينينياىل. فلقنينينينينيد ثبنينينيني  أننينينينينيه لنينينينييس بإمكنينينينينيان الداعينينينينينية السياسنينينينيي أن ينينينينينيتع

قنينينينينينينيراءة الغنينينينينينينيزوات والسنينينينينينينيرايا والقينينينينينينينيام بعملنينينينينينينيه السياسنينينينينينينيي، يف حنينينينينينينيني أن بإمكنينينينينينينيان اجملاهنينينينينينينيد الداعينينينينينينينية أن ينينينينينينينيتعلم السياسنينينينينينينية ويبلنينينينينينينيور نظريتنينينينينينينيه 
ا اصنينينينية بنينينينيه واملعنينينينيربة عننينينينيه، والنينينينيب ضنينينينيدم معركتنينينينيه وكنينينينيذل  إعالمنينينينيه وكنينينينيل متطلبنينينينيات معركتنينينينيه النينينينيب ينينينينيديرها بنفسنينينينيه ويتىمنينينينيل نتائجهنينينينيا تبعنينينينياً 

 لذل .
 

ال عنينينينين أننينينينيه لنينينينين يكنينينينيون بإمكنينينينيان القينينينينيادة العامنينينينية يف احلالنينينينية هنينينينيذه، وغالبنينينينيا منينينينيا تكنينينينيون يف القسنينينينيم السنينينينيلمي غنينينينيري العسنينينينيكري هنينينينيذا فضنينينيني
أن تفهنينينينينينينيم طبيعنينينينينينينية املعركنينينينينينينية النينينينينينينيب ضوضنينينينينينينيها قينينينينينينينيادة فرعينينينينينينينية بنينينينينينينيأفراد جهازهنينينينينينينيا الفرعنينينينينينينيي بالنيابنينينينينينينية عنينينينينينينين القاعنينينينينينينيدين النينينينينينينيذين يشنينينينينينينيكلون جسنينينينينينينيم 

ن، وهنينينينينينينيم يعنينينينينينينيانون منينينينينينينين ضنينينينينينينيراوة املعركنينينينينينينية أهننينينينينينينيم يف واد وأن التنظنينينينينينينييم النينينينينينينيدعوي األساسنينينينينينينيي، وهكنينينينينينينيذا سنينينينينينينيرعان منينينينينينينيا يكتشنينينينينينيني  العسنينينينينينينيكريو 
يف واد آخنينينينينير وهننينينينينيا تبنينينينينيدأ املشنينينينينياكل بالتفنينينينينياقم، وميينينينينينيل السياسنينينينينييون  -النينينينينيذين غالبنينينينينياً منينينينينيا يفنينينينينيرون منينينينينيع بداينينينينينية تسنينينينينيخني األحنينينينينيداث-اآلخنينينينينيرين 

 للمهادننينينينينينينينينية والسنينينينينينينينينيلم وحلنينينينينينينينينيول الوسنينينينينينينينيني ، وميينينينينينينينينينيل العسنينينينينينينينينيكريون إىل التطنينينينينينينينينيرم واملتابعنينينينينينينينينية، ويتنينينينينينينينينيوتر الوضنينينينينينينينينيع النينينينينينينينينيذي غالبنينينينينينينينينيا منينينينينينينينينيا ينتهنينينينينينينينينيي
باالنشنينينينيقاق، فنينينينيال يكفنينينينيي أن يكنينينينيون الرجنينينينيل داعينينينينية حنينينيني  يكنينينينيون باهنينينينيدا مغنينينينيوارا، وكنينينينيل منينينينين هنينينينيو خنينينينيارج املعركنينينينية قاعنينينينيد مهمنينينينيا كنينينينيان تقينينينينيا 
وورعنينينينينيا طاملنينينينينيا أننينينينينيه لنينينينينييس ألنينينينينين عنينينينينيذره اهلل تعنينينينينياىل فلقنينينينينيد ثبنينينينيني  أن لنينينينينييس بإمكنينينينينيان الداعينينينينينية السياسنينينينينيي أن ينينينينينيتعلم منينينينينين احلنينينينينيرب منينينينينين خنينينينينيالل 

، يف حنينينينينينينيني أن بإمكنينينينينينينيان اجملاهنينينينينينينيد الداعينينينينينينينية أن ينينينينينينينيتعلم السياسنينينينينينينيية ويبلنينينينينينينيور نظريتنينينينينينينيه قنينينينينينينيراءة الغنينينينينينينيزوات والسنينينينينينينيرايا والقينينينينينينينيام بعملنينينينينينينيه السياسنينينينينينينيي
ا اصنينينينية بنينينينيه واملعنينينينيربة عننينينينيه، والنينينينيب ضنينينينيدم معركتنينينينيه وكنينينينيذل  إعالمنينينينيه وكنينينينيل متطلبنينينينيات معركتنينينينيه النينينينيب ينينينينيديرها بنفسنينينينيه ويتىمنينينينيل نتائجهنينينينيا تبعنينينينيا 

 ) إدراج خطأ من الناسا األول جزاه اهلل خريا(لذل .

جهنينينينينينينيزة الالزمنينينينينينينية حسنينينينينينيني  أ يتهنينينينينينينيا أوال بنينينينينينينيأول منينينينينينينيع ضنينينينينينينيبطها ومكافىنينينينينينينية جنوحهنينينينينينينيا للنينينينينينينيروتني يف ضنينينينينينينيرورة االهتمنينينينينينينيام بإنشنينينينينينينياء األ - 2
 العمل.
 القيادة: -أ 

وهنينينينينيي رأس اهلنينينينينيرم يف احلركنينينينينية اجلهادينينينينينية الثورينينينينينية أو منينينينينيا ميكنينينينينين تسنينينينينيميته أركنينينينينيان حنينينينينيرب الثنينينينينيورة اجلهادينينينينينية )وسنينينينينيأتعر  يف هنينينينينيذه الفقنينينينينيرة 
يف جتنينينينينينينيارب كثنينينينينينينيرية إسنينينينينينينيالمية وغنينينينينينينيري إسنينينينينينينيالمية ومنينينينينينينين إىل سنينينينينينينيرد أفكنينينينينينينيار مستخلصنينينينينينينية منينينينينينينين جتربنينينينينينينية خاصنينينينينينينية ومنينينينينينينين مطالعنينينينينينينيات ومقارننينينينينينينيات 

احلنينينينينيوارات املطولنينينينينية النينينينينيب أجريتهنينينينينيا عنينينينينيرب هنينينينينيذه التجربنينينينينية منينينينينيع شنينينينينيرائح شنينينينيني  منينينينينين املعنينينينينينيني مبثنينينينينيل هنينينينينيذه األمنينينينينيور، بنينينينينيدءا منينينينينين الرجنينينينينيال الكبنينينينينيار 



  

وره أصنينينينيىاب التجربنينينينية الطويلنينينينية والنظنينينينيرة الثاقبنينينينية، وحنينينيني  صنينينينيغار اجملاهنينينينيدين النينينينيذين عاشنينينينيوا جتنينينينيارب غنينينينينية تفنينينينيوق يف زمخهنينينينيا منينينينيا ميكنينينينين تصنينينيني
فنينينينينييهم قياسنينينينينيا لعمنينينينينيرهم الينينينينينيافع وجتنينينينينيربتهم القصنينينينينيرية، وسنينينينينيأثب  منينينينينيا اقتنعنينينينيني  بنينينينينيه منينينينينين جنينينينينيراء مطالعنينينينينيا  وحنينينينينيوارا  الكثنينينينينيرية املقارننينينينينية يف هنينينينينيذا 
اجملنينينينينينيال، ومنينينينينينيراقبب لسنينينينينينيري األحنينينينينينيداث يف قضنينينينينينييتنا بشنينينينينينيكل خنينينينينينياإل وحركنينينينينينيات عدينينينينينينيدة بشنينينينينينيكل عنينينينينينيام، سنينينينينينيأثبته ألن كنينينينينينيل منينينينينينيا ذكنينينينينينيرت منينينينينينيا 

 زادين إال قناعة فيما سأذه  إليه فيما يلي(:
عنينينينينيادة منينينينينيا يرفنينينينينيع راينينينينينية اجلهنينينينينياد والثنينينينينيورة نفنينينينينير منينينينينين الرجنينينينينيال املنينينينينيدنيني املنينينينينيؤمنني بفكنينينينينير حمنينينينينيدد والعنينينينينيازمني علنينينينينيى اجلهنينينينينياد يف سنينينينينيبيله إرضنينينينينياء 
هلل سنينينينينيبىانه وتعنينينينينياىل. ومنينينينينين هنينينينينيؤالء النفنينينينينير تكنينينينينيون ننينينينينيواة القينينينينينيادة الثورينينينينينية أو منينينينينيا أمسيننينينينينياه )أركنينينينينيان حنينينينينيرب الثنينينينينيورة اجلهادينينينينينية( ومنينينينينين خنينينينينيالل 

ء الننينينينياس، ومنينينينين خنينينينيالل املعركنينينينية والعمنينينينيل املباشنينينينير علنينينينيى أر  الواقنينينينيع، فينينينينيربز زينينينينيد كمؤهنينينينيل للقينينينينيادة املسنينينينيار الثنينينينيوري تتمنينينينيايز مقنينينينيادير هنينينينيؤال
كمؤهنينينينينيل ملوضنينينينينيوع اإلعنينينينينيالم منينينينينيثال أكثنينينينير منينينينينين غنينينينينيريه، وينينينينينيربز ثالنينينينيث ليثبنينينينيني  كفنينينينينياءة يف بنينينينينيال آخنينينينينير   ويثبتنينينينيه عملنينينينينيه وإخالصنينينينينيه، وينينينينينيربز عمنينينينير 

 وهكذا.
ر االقينينينينينينينيادة حياتنينينينينينينيه ورأسنينينينينينينيه..قليال منينينينينينينيا يننينينينينينينيدفع صنينينينينينينيغويف أجنينينينينينينيواء املعنينينينينينينيارك احلقيقينينينينينينينية ودرب اجلهنينينينينينينياد النينينينينينينيذي يكلنينينينينينيني  املتوسنينينينينينينيد لسنينينينينينينيدة 

النفنينينينينينيوس ملثنينينينينينيل هنينينينينينيذه املواقنينينينينينيع، وغالبنينينينينينيا منينينينينينيا يتمينينينينينينيز العنينينينينينياملون بالصنينينينينينيفاء واإلخنينينينينينيالإل وكلهنينينينينينيم يستشنينينينينينيعر قربنينينينينينيه منينينينينينين أجلنينينينينينيه يف كنينينينينينيل حلظنينينينينينية، 
ولنينينينينييس كمنينينينينيا يكنينينينينيون األمنينينينينير يف العمنينينينينيل السياسنينينينينيي والنينينينينيدعوي اهلنينينينينيني اللنينينينينيني النينينينينيذي ال يكلنينينينيني  أصنينينينينيىابه شنينينينينيياا ولنينينينينيو كنينينينينيان معارضنينينينينية وحربنينينينينياً 

ن فصنينينينينينييح ومسنينينينينيني  امنينينينينينين مواقنينينينينينيع آمننينينينينينية مطماننينينينينينية وراء احلنينينينينينيدود، ال يكلفهنينينينينينيم تضنينينينينينيىية وال جهنينينينينينيدا، وال حيتنينينينينينياج منينينينينينينهم إال إىل بينينينينينيني للنظنينينينينينيام
ملنينينينينينييح وقنينينينينينيدرة علنينينينينينيى التالعنينينينينيني  والنينينينينينيدهاء وبعنينينينينينيخ اجلهنينينينينينيد النينينينينينيذي يقابلنينينينينينيه بنينينينينينيد وسنينينينينينيلطان وجنينينينينينياه ومنينينينينينيال وصنينينينينينيولة وجولة...وهلنينينينينينيذا تنينينينينينيرى 

ه ويكينينينينينينينينينيدون لبعضنينينينينينينينينيهم ويكنينينينينينينينينيذبون ويغنينينينينينينينينيدرون أصنينينينينينينينينيىاب هنينينينينينينينينيذا اجملنينينينينينينينينيد اهلنينينينينينينينينيش يتهنينينينينينينينينيافتون علنينينينينينينينينيى هنينينينينينينينينيذا الكرسنينينينينينينينينيي ويتصنينينينينينينينينيارعون علينينينينينينينينيني
ويسنينينينينيتبيىون منينينينينيا ال جيينينينينينيزه الشنينينينينيرع، فضنينينينينيال عنينينينينين أن تقنينينينينيول منينينينينيا ال جيينينينينينيزه خنينينينيني  جهنينينينينيادي ألين أعنينينينينيرت  علنينينينينيى تسنينينينينيميته جهنينينينينيادي ابتنينينينينيداء، 
وال بنينينينينيال لإلسنينينينينيهاب، وننينينينينيرتك لكنينينينينيل مطلنينينينينيع أن يعتنينينينينيرب بتجربنينينينينية اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني السنينينينينيوريني وراء احلنينينينينيدود، وجتربنينينينينية احلركنينينينينيات الدعوينينينينينية 

الظنينينينينيروم السنينينينينيلمية، لنينينينينييىكم بنفسنينينينينيه علنينينينينيى منينينينينيا نقنينينينينيول )أعنينينينينيود للفكنينينينينيرة الرئيسنينينينينيية( فعننينينينينيدما تتمنينينينينيايز مقنينينينينيادير هنينينينينيؤالء الننينينينينياس األخنينينينينيرى يف 
خنينينينينينيالل إثبنينينينينينيات كفاءتنينينينينينيه ويصنينينينينينيادق لنينينينينينيه اآلخنينينينينينيرون دو نينينينينينيا كبنينينينينينيري عننينينينينينياء، ويسنينينينينينيري الركنينينينينيني  وتنضنينينينينينيم )الطاقنينينينينينيات(..  نيتوسنينينينينيد كنينينينينينيل موقعنينينينينينيه منينينينينيني

ى سنينينينينيبقتها إىل النينينينينيدرب، فنينينينينيال جتنينينينينيد هنينينينينيذه أيضنينينينينيا العننينينينينياء يف وهننينينينينيا ينينينينينيدخل ا نينينينيني  )كنينينينينيوادر( جدينينينينينيدة رمبنينينينينيا أثبتنينينينيني  كفاءهتنينينينينيا أكثنينينينينير منينينينينين أخنينينينينير 
بنينينينينينيل ينينينينينينيدفع هبنينينينينينيا العمنينينينينينيل إلينينينينينينيه، ودرب كنينينينينينيدرب اجلهنينينينينينياد احلنينينينينينيي خيتطنينينينينيني  كنينينينينينيوادره أوالً بنينينينينينيأول، وهكنينينينينينيذا  الوصنينينينينينيول إىل مسنينينينينينيتوى املسنينينينينينيؤولية،

 تسري األمور منطقية دو ا اختناقات خطرية.
-اهنينينينينينينيدون هنينينينينينينيو األجهنينينينينينينيزة امللىقنينينينينينينية بالعسنينينينينينينيكرية فنينينينينينينيأول منينينينينينينيا حيتاجنينينينينينينيه اجملومنينينينينينينين خنينينينينينينيالل العمنينينينينينينيل تنينينينينينينيربز احلاجنينينينينينينية إىل أجهنينينينينينينيزة متفرعنينينينينينينية، 

العالقنينينينينينينينيات ا ارجية...وهكنينينينينينينينيذا  -ز اإلعنينينينينينينينيالماجهنينينينينينينيني-العالقنينينينينينينينيات منينينينينينينينيع األنصنينينينينينينينيار الشنينينينينينينينيعبيني  -وجهنينينينينينينينياز التسنينينينينينينينيليح -كاجلهنينينينينينينينياز الفنينينينينينينيني 
)سنينينينينيأعود للتفصنينينينينييل يف هنينينينينيذا يف الفقنينينينينيرة )ب( األجهنينينينينيزة امللىقنينينينينية( فنينينينينيال تكنينينينينيون صنينينينينيناعة األجهنينينينينيزة سنينينينينيابقة للىاجنينينينينية هلنينينينينيا، ولكنينينينينين العكنينينينينيس 

حنينينينينيال تسنينينينينييري األمنينينينينيور بنينينينينياملقلوب كمنينينينينيا حصنينينينينيل يف جتربنينينينينية اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني يف سنينينينينيوريا، تنشنينينينينيذ أجهنينينينينيزة ويصنينينينينيرم  هنينينينينيو الصنينينينينيىيح، ويف
عليهنينينينينينيا املالينينينينينينيني خ يثبنينينينينيني  أن ال حاجنينينينينينية هلنينينينينينيا، وتفشنينينينينينيل وال تكنينينينينينيون قنينينينينينيد أفنينينينينينيادت إال يف إشنينينينينينيباع رغبنينينينينينية الزعامنينينينينينية عننينينينينينيد قينينينينينينيادي حمنينينينينينيرتم، 

واألجهنينينينينيزة. وقنينينينينيد عنينينينينيرب الشنينينينينيهيد سنينينينينييد رمحنينينينينيه اهلل ترأسنينينينينيها وأشنينينينينيرم علنينينينينيى فشنينينينينيلها، هنينينينينيذا هنينينينينيو خالصنينينينينية تصنينينينينيوري عنينينينينين التشنينينينينيكيل القينينينينينيادي 
 بإجينينينينينياز عمنينينينينيا وجدتنينينينينيه كىقيقنينينينينية منينينينينين خنينينينينيالل ألننينينينينيه عنينينينينيرّب  تعنينينينينياىل عنينينينينين هنينينينينيذا بكنينينينينيالم مشنينينينينيابه ولقنينينينينيد وجنينينينينيدت يف كلماتنينينينينيه رمحنينينينينيه اهلل بلسنينينينينيماً 

 ألارسب للعمل احلركي ومشاهدا .



  

ي، ينشنينينينينينينينيأ منينينينينينينينين فقنينينينينينينينيال: )إن اجملتمنينينينينينينينيع اإلسنينينينينينينينيالمي ينشنينينينينينينينيأ برتكينينينينينينينيني  عضنينينينينينينينيوي آخنينينينينينينينير غنينينينينينينينيري الرتكينينينينينينينيني  العضنينينينينينينينيوي للمجتمنينينينينينينينيع اجلنينينينينينينينياهل
أشنينينينينينينينينيخاإل وبموعنينينينينينينينينيات وفانينينينينينينينينيات جاهنينينينينينينينينيدت يف وجنينينينينينينينينيه اجلاهلينينينينينينينينينية إلنشنينينينينينينينينيائه، و نينينينينينينينينيددت أقنينينينينينينينينيدارها ومتينينينينينينينينينيزت مقاماهتنينينينينينينينينيا يف ثناينينينينينينينينينيا تلنينينينينينينينيني  
املعركنينينينينينية.. وهنينينينينينيذه احلركنينينينينينية جينينينينينيني  أن تواجنينينينينينيه الفتننينينينينينية واألذى واالبنينينينينينيتالء، فيفنينينينينيني  منينينينينينين يفنينينينينيني  ويرتنينينينينينيد منينينينينينين يرتنينينينينينيد ويصنينينينينينيدق اهلل منينينينينينين يصنينينينينينيدقه 

.هنينينينيني )فقنينينينيه النينينينيدعوة يف ا حركتنينينينيه حنينينيني  حيكنينينينيم اهلل بيننينينينيه وبنينينينيني قومنينينينيه بنينينينياحلق...( فيقضنينينينيي حنبنينينينيه ويستشنينينينيهد، ويصنينينينيرب منينينينين يصنينينينيرب وميضنينينينيي يف
  الل القرآن(

تنينينينينينينيربز القينينينينينينينيادة منينينينينينينين خنينينينينينينيالل العمنينينينينينينيل وتتنينينينينينينيابع فينينينينينينينيه وال يكنينينينينينينيون مثنينينينينينينية حاجنينينينينينينية ألن تنينينينينينينيربز منينينينينينينين خنينينينينينينيالل األسنينينينينينينيالي  …فاملختصنينينينينينينير املفينينينينينينينيد
عركنينينينينينينية منينينينينينينين هنينينينينينينيو أجنينينينينينينيدر منهنينينينينينينيا ومل أمسنينينينينينينيع فتثبنينينينينينيني  وجودهنينينينينينينيا أو تفنينينينينينينيرز امل -داء احلركنينينينينينينيات اإلسنينينينينينينيالمية املعاصنينينينينينينير-الربملانينينينينينينينية الدميقراطينينينينينينينية 

عامتنينينينينيه يف اجلهنينينينينياد السنينينينينيورية عنينينينينين أحنينينينينيد ننينينينينيازع النقينينينينيني  إبنينينينينيراهيم اليوسنينينينيني  منينينينينيثال أو غنينينينينيريه منينينينينين القينينينينينيادة امليدانينينينينينية للجهنينينينينياد ز  بنينينينينيةخنينينينينيالل جتر 
اختصاصنينينينينينيه، يف حنينينينينينيني سنينينينينينيام  كمنينينينينينيا سنينينينينينيام غنينينينينينيريي ألنينينينينينين شنينينينينينيارك يف الثنينينينينينيورة اجلهادينينينينينينية يف سنينينينينينيوريا الصنينينينينينيراع علنينينينينينيى الزعامنينينينينينية التافهنينينينينينية النينينينينينيذي  

اء احلنينينينينينيدود يف السنينينينينينيعودية واألردن والعنينينينينينيراق وأوربنينينينينينيا وغريهنينينينينينيا منينينينينينين مواقنينينينينينيع النعنينينينينينييم النينينينينينيوارم النينينينينينيب تنينينينينينيدار منهنينينينينينيا واحنينينينينينيدة منينينينينينين كنينينينينينيان جينينينينينينيري ور 
 أهم معارك املسلمني املصريية، وقد عربت عن الفكرة كما عايشتها إن شاء اهلل.

 ا  هو أنه:أما عن بنية القيادة وطريقة اضاذ القرار والشورى فالذي أفدته من جتربب ودراسب ومالحظ
 يف موضوع القيادة: -
جينينينينينينيني  أن تكنينينينينينينيون القينينينينينينينيادة حمنينينينينينينيدودة العنينينينينينينيدد ذات كفنينينينينينينياءة ميدانينينينينينينينية، ال أرى أن يزينينينينينينينيد عنينينينينينينيددها عنينينينينينينين األمنينينينينينينيري وثالثنينينينينينينية أو أربعنينينينينينينية  - 7

أعضنينينينينياء قينينينينينيادة مشنينينينينياركني لنينينينينيه يف القينينينينينيادة، ومدارسنينينينينية األمنينينينينيور بعمنينينينينيوم اجتاهاهتنينينينينيا وأن ميسنينينينيني  كنينينينينيل واحنينينينينيد منينينينينينهم جباننينينينيني  أو جهنينينينينياز مهنينينينينيم 
قسنينينينينيام الفاعلنينينينينية يف العمنينينينينيل، وأن يعطنينينينينيي فينينينينينيه كنينينينينيل واحنينينينينيد منينينينينينهم صنينينينينيالحيات واسنينينينينيعة ضنينينينينيمن ا طنينينينينيول العريضنينينينينية النينينينينيب منينينينينين األجهنينينينينيزة واأل

معطنينينينينينياة لنينينينينينييس فقنينينينينيني   نحينينينينينينيددها األمنينينينينينيري بعنينينينينينيد دراسنينينينينينيتها معهنينينينينينيم ويتخنينينينينينيذ فيهنينينينينينيا قنينينينينينيرارا، وهنينينينينينيذه الطريقنينينينينينية يف الصنينينينينينيالحيات جينينينينينيني  أن تكنينينينينينيو 
لنينينينينينيه دائنينينينينينيرة حركنينينينينينية وصنينينينينينيالحيات ضنينينينينينيمن جينينينينينيني  أن تكنينينينينينيون  .ألعضنينينينينينياء القينينينينينينيادة وإ نينينينينينيا لكنينينينينينيل منينينينينينين أوكلنينينينينيني  لنينينينينينيه مسنينينينينينيؤولية منينينينينينين صنينينينينينين  منينينينينينيا

املخطنينينينيني  العنينينينينيام، فقنينينينينيد أثبتنينينينيني  جتاربننينينينينيا وجتنينينينينيارب غريننينينينينيا أن أسنينينينينيوأ القنينينينينيادة هنينينينينيم أولانينينينيني  النينينينينيذين يتنينينينينيدخلون يف صنينينينينيالحيات مراوسنينينينينييهم بعنينينينينيد 
أن أعطنينينينينينيوهم إياهنينينينينينيا، حنينينينينيني  يصنينينينينينيل تنينينينينينيدخلهم إىل توافنينينينينينيه األمنينينينينينيور كعنينينينينينيدد )البطانينينينينينينيات( النينينينينينيب تعطنينينينينينيى لقاعنينينينينينيدة منينينينينينين القواعنينينينينينيد، كمنينينينينينيا كنينينينينينيان 

ان وراء احلنينينينينيدود يف عمنينينينينيان وبغنينينينينيداد.. كمنينينينينيا أننينينينينيه ال يقنينينينينيل عنينينينينين هنينينينينيذا احلنينينينيني  منينينينينين القنينينينينيادة سنينينينينيواء أولانينينينيني  النينينينينيذين حيصنينينينينيل منينينينينيع قينينينينينيادة اإلخنينينينينيو 
 يكونون آخر من يعلم مبا يدور يف قطاعات مسؤولياهتم، فثمة فرق بني أن تتدخل وأن تطلع على شؤون غريك.

صنينينينينينيالحيات القنينينينينينيرار، وال  جينينينينيني  أن يكنينينينينينيون إىل جاننينينينينيني  األمنينينينينينيري عنينينينينينيدد منينينينينينين اللجنينينينينيان أو األشنينينينينينيخاإل كمستشنينينينينينيارين ليسنينينينينيني  هلنينينينينينيم -2
يهنينينينينيم أن يكوننينينينينيوا أعضنينينينينياء قينينينينينيادة أو ال، وجينينينينيني  أن يركنينينينينيز األمنينينينينيري وقيادتنينينينينيه علنينينينينيى أن يكنينينينينيون هلنينينينينيم ثنينينينينيالث أننينينينينيواع منينينينينين املستشنينينينينيارين، أو منينينينينيا 

 ميكن تسميته بعد امتداد العمل )بالغرم االستشارية(:
ن منينينينينينين سنينينينينينين الشنينينينينينيباب أو الكهنينينينينينيول : غالبنينينينينينيا منينينينينينيا يكنينينينينينيون رجنينينينينينيال العمنينينينينينيل واحلركنينينينينينية منينينينينينين القنينينينينينيادة اجملاهنينينينينينيدياملستشنينينينينينيارون الشنينينينينينيرعيون -أ 

علنينينينينينينيى أكثنينينينينينينير االحتمنينينينينينينياالت، وغالبنينينينينينينيا منينينينينينينيا ال تكنينينينينينينيون سنينينينينينينيوية العلنينينينينينينيم الشنينينينينينينيرعي عننينينينينينينيدهم يف احلنينينينينينينيد النينينينينينينيذي ميكنينينينينينينينهم منينينينينينينين البنينينينينينيني  الشنينينينينينينيرعي 
 ةواإلفتنينينينينياء يف كثنينينينينيري منينينينينين األمنينينينينيور النينينينينيب تعنينينينينيرت  املسنينينينينيار، فنينينينينيإن تنينينينينيوفر أمنينينينينيري عامنينينينينيل وكنينينينينيان منينينينينين العلمنينينينينياء املشنينينينينيهود هلنينينينينيم بالصنينينينينيالح والقنينينينينيدر 

ا أثبتنينينينيه الواقنينينينيع وعانينينينيني  مننينينينينيه بنفسنينينينيي أشنينينينيد املعاننينينينياة أن معظنينينينيم العلمنينينينياء الشنينينينيرعيني املعنينينينيروفني بالقنينينينينيدرة فهنينينينيذا هنينينينيو النمنينينينيوذجي، ولكنينينينين منينينيني
علنينينينينينينيى الفتنينينينينينينيوى ليسنينينينينينينيوا منينينينينينينين رجنينينينينينينيال العمنينينينينينينيل واجلهنينينينينينينياد ولألسنينينينينينيني ، وال حنينينينينينينيول وال قنينينينينينينيوة إال بنينينينينينينياهلل. فنينينينينينينينىن حباجنينينينينينينية إىل العنينينينينينينيامل العامنينينينينينينيل 



  

ن منينينينين أن يكنينينينينيون رجنينينينيل العمنينينينيل القينينينينيادي قنينينينيد أخنينينينينيذ ومعظمهنينينينيم يف سنينينينين ال ميكنينينينينهم منينينينين مباشنينينينيرة مثنينينينينيل هنينينينيذا النينينينيدور الرينينينينيادي، فالبنينينينيد إذ
علنينينينينينينيى نفسنينينينينينينيه أن يكنينينينينينينيون راجعنينينينينينينيا إىل أمنينينينينينينيرهم فيمنينينينينينينيا يعرتضنينينينينينينيه منينينينينينينين مسنينينينينينينيائل ذات وجنينينينينينينيه شنينينينينينينيرعي و تنينينينينينينياج لفتنينينينينينينياوى، وإال تغلنينينينينينيني  النينينينينينينيرأي 
والسياسنينينينينينية علنينينينينينيى منينينينينينيا يوجبنينينينينينيه النينينينينينيدين، ودخلننينينينينينيا فيمنينينينينينيا دخنينينينينينيل يف أسنينينينينينيالفنا منينينينينينين التجنينينينينينياوزات النينينينينينيب بلغنينينينينيني  حنينينينينينيدا ،يفنينينينينينيا، فالشنينينينينينيرع قبنينينينينينيل 

 ينهما على اإلطالق، وإ ا قصدت أن الشرع فوق ما قد يبدو لنا مصلىة مؤقتة.السياسة وال تضارب ب
إذن وطاملنينينينيا أنننينينينيا نسنينينينيعى ألن نكنينينينيون مجاعنينينينية باهنينينينيدة، فقنينينينيد وضنينينينيعنا أنفسنينينينينا يف مقنينينينيام النينينينيذين يقولنينينينيون مسعننينينينيا وأطعننينينينيا لكنينينينيل منينينينيا ميلينينينينيه 

مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه األمنينينينينينيور، وأن تكنينينينينينيون الشنينينينينينيرع احلنينينينينينيني ، وجينينينينينيني  البىنينينينينينيث عنينينينينينين مثنينينينينينيل هنينينينينينيؤالء العلمنينينينينينياء النينينينينينيذين يقبلنينينينينينيون أن يعطنينينينينينيوا رأيهنينينينينينيم يف 
 للقيادة هبم صلة ولقاء ولو بشكل سري وهو األفضل ح  ال  سرهم فهم ندرة.

: وهنينينينينينينيم أصنينينينينينينيىاب ا نينينينينينينيربة منينينينينينينين املخضنينينينينينينيرمني العنينينينينينينيارفني مبعطينينينينينينينيات السنينينينينينينياحة ومنينينينينينينيا يتعلنينينينينينينيق بالقضنينينينينينينيية املستشنينينينينينينيارون السياسنينينينينينينييون -ب 
هنينينينينيم ملزمنينينينينية ئأن تكنينينينينيون العالقنينينينينية هبنينينينينيم سنينينينينيرية، وليسنينينينيني  آرا منينينينينين احلنينينينينيركيني السنينينينينيابقني املضنينينينينيموين النينينينينيوالء للقضنينينينينيية اجلهادينينينينينية. وكنينينينينيذل  جينينينينيني 

 بالضرورة ولكنها ذات قيمة كبرية يف اضاذ القرار.
: وهنينينينينيم أصنينينينينيىاب خنينينينينيربة يف بنينينينينيال العمنينينينينيل العسنينينينينيكري وينينينينينيا حبنينينينينيذا لنينينينينيو كنينينينينيان هلنينينينينيم جتنينينينينيارب يف تنظنينينينينييم املستشنينينينينيارون العسنينينينينيكريون -ج 

رة صنينينينينينيفة اإللنينينينينينيزام، ولكنينينينينينين لنينينينينينيه قيمنينينينينينية كبنينينينينينيرية فيمنينينينينينينيا أعمنينينينينينيال جهادينينينينينينية سنينينينينينيرية سنينينينينينيابقا أو ألارسنينينينينينية هلنينينينينينيا، كنينينينينينيذل  ال حيمنينينينينينيل رأيهنينينينينينينيم بالضنينينينينينيرو 
 ينعكس على القرار األخري، وال بأس أن تكون العالقة هبم سرية أيضا.

ية والسياسنينينينينيية والعسنينينينينيكرية منينينينينين أبننينينينينياء البلنينينينينيد الثنينينينينيائر فنينينينينياملهم أن ترجنينينينينيى عننينينينينيدهم عولنينينينينييس بالضنينينينينيرورة أن يكنينينينينيون أصنينينينينيىاب ا نينينينينيربة الشنينينينينير 
منينينينينين املفينينينينينيد االجتمنينينينينياع هبنينينينينيم معنينينينينيا يف جلسنينينينينيات واحنينينينينيدة إن تيسنينينينينير الظنينينينينينيرم  الفائنينينينينيدة واإلخنينينينينيالإل والسنينينينينيرية، ويف مرحلنينينينينية الحقنينينينينية يكنينينينينيون

لإلفنينينينينيادة منينينينينين احلنينينينينيوار املشنينينينينيرتك ليبنينينينينيني كنينينينينيل بنينينينينيال اختصاصنينينينينيه، وأن حيضنينينينينير أعضنينينينينياء القينينينينينيادة وبعنينينينينيخ الكنينينينينيوادر املعنينينينينيدة للقينينينينينيادة جانبنينينينينيا منينينينينين 
 تل  اللقاءات حس  الظرم.

إىل اإلفنينينينيادة منهنينينينيا علنينينينيى صنينينينيعيد القواعنينينينيد يف ويسنينينينيتفاد منينينينين هنينينينيؤالء بنينينينيأن يطلنينينيني  إلنينينينييهم إعنينينينيداد دراسنينينينيات وخطنينينيني  ومنينينينيا إليهنينينينيا ليصنينينينيار 
 مرحلة من املراحل بإشرام املسؤول عن التوجيه والتوعية واإلعداد الداخلي:

 يف موضوع الشورى واضاذ القرار:
 (.يف األصل املطبوع391 سبق أن مر معنا موجز لآلراء الواردة يف موضوع الشورى يف السياسة الشرعية )إل 

علنينينينينينينيى شنينينينينينينياردة وواردة يف خطنينينينينينينيول عملنينينينينينينيه العريضنينينينينينينية، ومعنينينينينينينياونوه معنينينينينينينيه باسنينينينينينينيتمرار، وقنينينينينينينيد يتيسنينينينينينينير لنينينينينينينيه فقائنينينينينينينيد العصنينينينينينينيابات مطلنينينينينينينيع  -
االجتمنينينينينينياع بقنينينينينينيادة جبهنينينينينينيات وأجنىنينينينينينية عمنينينينينينيل وال يتيسنينينينينينير أن يلتقنينينينينينيي بقائنينينينينينيد جننينينينينينياح آخنينينينينينير مل حيضنينينينينينير شنينينينينينيورى موضنينينينينينيوع مهنينينينينينيم لظنينينينينينيروم 

  معروفة.احلرب وعليه أن يلتقي مع األمري على أوامر معينة مبعطيات قد تكون معروفة لديه وقد تكون غري
و نينينينينيروم املعركنينينينينينية النينينينينيب ال تقبنينينينينينيل التميينينينينينينيع تفنينينينينير  علنينينينينينيى األمنينينينينينيري أن يستشنينينينينيري حنينينينينيني  أصنينينينينيغر عنصنينينينينينير منينينينينينين عناصنينينينينيره ليىنينينينينينيي  بنينينينينينياألمر -

 الواقع، ولكنها ال تسمح له بأن مييع األمر ويتىول إىل برد عداد أصوات ألعضاء قيادته يف أمر ما.
ل االنتقنينينينينينينينينيال حلنينينينينينينينينيال الصنينينينينينينينينيدامات املكشنينينينينينينينينيوفة ال تسنينينينينينينينينيمح كمنينينينينينينينينيا أن  نينينينينينينينينيروم السنينينينينينينينينيرية والسنينينينينينينينينييما يف املراحنينينينينينينينينيل األوىل للعمنينينينينينينينينيل قبنينينينينينينينيني-

باالجتمنينينينينينياع بكنينينينينينيل الكنينينينينينيوادر املفينينينينينينيدة ومشنينينينينينياورهتا يف اجتماعنينينينينينيات شنينينينينينيبه علنينينينينينينية. إن  نينينينينينيروم العمنينينينينينيل السنينينينينينيري تفنينينينينينير  علنينينينينينيى األمنينينينينينيري أن 
يتخنينينينينينيذ قنينينينينينيرارا بننينينينينينياء علنينينينينينيى معلومنينينينينينيات سنينينينينينيرية خطنينينينينينيرية ال ميكنينينينينينين بياهننينينينينينيا إال لعنينينينينينيدد حمنينينينينينيدود قنينينينينينيد ينىصنينينينينينير مبسنينينينينينياعده فقنينينينينيني ، ولنينينينينينييس لكنينينينينينيل 

 ة وقادة األجنىة.أعضاء القياد



  

وبفنينينينينير  إخنينينينينينيالإل األمنينينينينيري وبذلنينينينينينيه وسنينينينينيعه يف الشنينينينينينيورى والتفكنينينينينينيري والرجنينينينينيوع لقيادتنينينينينينيه خ لغنينينينينيرم استشنينينينينينيارته وتقلينينينينيني  األمنينينينينينير وتوكلنينينينينينيه -
علنينينينينينينيى اهلل واسنينينينينينينيتخارته يف كنينينينينينينيل األمنينينينينينينيور يبقنينينينينينينيى أجنينينينينينينيدى وأفضنينينينينينينيل )لديناميكينينينينينينينية( عمنينينينينينينيل العصنينينينينينينيابات أن يتمتنينينينينينينيع القائنينينينينينينيد األعلنينينينينينينيى هبنينينينينينينيذه 

املعلمنينينينية فقنينينيني ، وهنينينينيذا هنينينينيو الصنينينينيىيح شنينينينيرعاً والنينينينيذي علينينينينيه النينينينيدليل. ومبنينينينيا أن القائنينينينيد سنينينينييتىمل  ا اصنينينينية وهنينينينيو القنينينينيرار بننينينينياًء علنينينينيى الشنينينينيورى
بنفسنينينينينينيه أوال وبقيادتنينينينينينيه ثانينينينينينينيا مسنينينينينينيؤولية قنينينينينينيراره مباشنينينينينينيرة بكنينينينينينيل أبعنينينينينينياده و،نينينينينينياطره، فنينينينينينيال شنينينينينيني  أننينينينينينيه سيسنينينينينينيتفرغ وسنينينينينينيعه ولنينينينينينين يكنينينينينينيون قنينينينينينيراره 

النينينينينيب تنينينينينيدور للشنينينينينيورى إن كنينينينينيان لنينينينينيديهم مثنينينينينية  أعضنينينينينياء قيادتنينينينينيه محلنينينينينيه عنينينينينين رأينينينينينيه باملناقشنينينينينيات متعسنينينينينيفيا جملنينينينينيرد إثبنينينينينيات رأينينينينينيه ، وسنينينينينييكون أمنينينينينيا
 دليل وحجة، وال ش  أهنم قائمون على أعماهلم وبالتا  ميلكون احلجة فيما يقرتحون.

وبقنينينينينينيرار األمنينينينينينيري الشخصنينينينينينيي املبنينينينينيني  علنينينينينينيى الشنينينينينينيورى يتىمنينينينينينيل األمنينينينينينيري أو قائنينينينينينيد اجلننينينينينينياح صنينينينينينياح  القنينينينينينيرار مسنينينينينينيؤولية قنينينينينينيراره مباشنينينينينينيرة، -
دارتنينينينينينيه أو فشنينينينينينيله املتكنينينينينينيرر وعنينينينينينيدم صنينينينينينيالحيته وقلنينينينينينية كفاءتنينينينينينيه وسنينينينينينيرعان منينينينينينيا يسنينينينينينيق  ويثبنينينينينيني  عنينينينينينيرب العمنينينينينينيل  احاتنينينينينينيه التسلسنينينينينينيلية فيثبنينينينينيني  ج

ليىنينينينينيل حملنينينينينيه كنينينينيني ء آخنينينينينير ولنينينينينين ينينينينينيتمكن نفسنينينينينيه إال منينينينينين تنينينينينيرك اجملنينينينينيال ملنينينينينين هنينينينينيو أكفنينينينينيأ، أمنينينينينيا لنينينينينيو كنينينينينيان دوره األخنينينينينيذ بنينينينينيرأي األكثرينينينينينية فلنينينينينين 
 يكون من املمكن إلزامه باحلق يف حال الفشل السيما إن كان رأيه معاكسا لرأي األغلبية.

ذو أ ينينينينينينية)وهو: أين ال أجنينينينينينيدين منشنينينينينينيرحا إىل أن قائنينينينينينيدا مشنينينينينينيرفا علنينينينينينيى عملنينينينينينيه سنينينينينينييكون قنينينينينينيادرا علنينينينينينيى السنينينينينينيري يف إنفنينينينينينياذ  أمنينينينينينير آخنينينينينينير-
،طنينينيني  اضنينينينيذ النينينينيرأي فينينينينيه باألكثرينينينينية رغنينينينيم أننينينينيه معنينينينيار  هلنينينينيذا القنينينينيرار. فلنينينينين يسنينينينيتطيع قينينينينيادة أمنينينينير غنينينينيري مقتننينينينيع فينينينينيه، وسنينينينييكون هنينينينيذا بنينينينيال  

يل يف  نينينينينيرم ال يسنينينينينيمح لنينينينينيه باالسنينينينينيتقالة وتنينينينينيرك الننينينينينياس يف وسنينينينيني  ا طنينينينينيورة يف عمنينينينينيل عسنينينينينيكري، فأمنينينينينيا أن يسنينينينينيري دون قناعنينينينينية، أو يسنينينينينيتق
وهنينينينينيو منينينينينيا تنينينينينينص علينينينينينيه قنينينينينيوانني الدميقراطينينينينينية هنينينينينيو ضنينينينينيمان لنينينينينيرأي سنينينينينيديد،  (7%+51)املعركنينينينينية، باإلضنينينينينيافة إىل أننينينينيني  ال أعتقنينينينينيد أن بنينينينينيرد 

ولألسنينينينينيني  فقنينينينينينيد تشنينينينينينيرب هنينينينينينيذا النينينينينينيداء العصنينينينينينيري ملؤسسنينينينينينياتنا وولنينينينينينيد  نينينينينينيواهر خطنينينينينينيرية يف جسنينينينينينيم حركاتننينينينينينيا الدعوينينينينينينية، ولنينينينينينييس هننينينينينينيا بنينينينينينيال 
سنينينينينينيهاب وكمنينينينينينيا قنينينينينينيال أحنينينينينينيد جننينينينينينيراالت احلنينينينينينيرب العاملينينينينينينية لالدميقراطينينينينينينية هنينينينينينيي أسنينينينينينيوء الطنينينينينينيرق الضنينينينينينياذ قنينينينينينيرار عسنينينينينينيكري، وأكثنينينينينينير هيانينينينينينيات اإل

 األركان فشال هي أكربها عدداًل .
رمبنينينينينينيا ال يقتننينينينينينيع هبنينينينينينيذا الكنينينينينينيالم منينينينينينين مل جينينينينينينيرب نتنينينينينينيائج إطنينينينينينيالق روح الدميقراطينينينينينينية يف منظمنينينينينينيات عسنينينينينينيكرية وتدفعنينينينينينيه نظرياتنينينينينينيه الفلسنينينينينينيفية 

النينينينينيب أسنينينينينيلفناها وإين متأكنينينينينيد أن بربنينينينينيا حركينينينينينيا عنينينينينياش جتربنينينينينية عسنينينينينيكرية حينينينينينية سنينينينينييكون مرتيثنينينينينيا أمنينينينينيام رفضنينينينينيها  لنينينينينيدحخ كنينينينينيل هنينينينينيذه األدلنينينينينية
 دون متعن.

والبنينينينينيد منينينينينين القنينينينينيول أن تنينينينينيرك القائنينينينينيد بكنينينينينيل هنينينينينيذه الصنينينينينيالحيات أمنينينينينير حمفنينينينينيوم خبطنينينينينيورة  ولنينينينينيه إىل ديكتنينينينينياتور حقيقنينينينينيي السنينينينينييما إن هنينينينينيو 
حقيقينينينينينية ومنينينينيا مل تكنينينينينين تقنينينينينيوى اهلل مسنينينينييطرة علنينينينينيى العمنينينينينيل  أحنينينينيرز نصنينينينينيرا عسنينينينيكريا متتالينينينينينيا، منينينينينيا مل ينينينينيتم ضنينينينينيب  ذلنينينيني  منينينينينين قينينينينينيادة ناصنينينينيىة

وعلنينينينيى قيادتنينينينيه وأفنينينينيراده باسنينينينيتمرار، ولكنينينينين يبقنينينينيى هنينينينيذا ا طنينينينير أقنينينينيل خطنينينينيراً بكثنينينينيري منينينينين متيينينينينيع القنينينينيرار العسنينينينيكري وتضنينينينيييع املسنينينينيؤولية بنينينينينيني 
للتصنينينينينينيارع وألارسنينينينينينية أصنينينينينينيابع املصنينينينينينيوتني املرفوعنينينينينينية، فلسنينينينينيني  مقتنعنينينينينينيا بقينينينينينينيادة ثورينينينينينينية تفرزهنينينينينينيا االنتخابنينينينينينيات الربملانينينينينينينية النينينينينينيب تنينينينينينيدفع املسنينينينينينيؤولني 

احلمنينينينينيالت االنتخابينينينينينية بأسنينينينينيالي  ال تناسنينينينيني   نينينينينيروم املعركنينينينينية بنينينينينيل ال تناسنينينينيني  دينننينينينينيا احلنينينينينيني ، وال تنينينينينيؤدي لقنينينينينيرار عسنينينينينيكري فضنينينينينيال عنينينينينين 
أن يكنينينينينينينيون ثورينينينينينينينيا يتخنينينينينينينيذه جنينينينينينينييش منينينينينينينين القنينينينينينينيادة ويتىنينينينينينينيول فينينينينينينينيه القائنينينينينينينيد النينينينينينينيذي يفنينينينينينينيرت  أن يكنينينينينينينيون لحمنينينينينينينيركل العمنينينينينينينيل إىل بنينينينينينينيرد عنينينينينينينيداد 

 أصوات.
 فتح اهلل علي به من خالهلا ومن خالل مطالعب وحماورا  الطويلة. هذا ما أراه بناء على جتربب وما

 )اللهم اهدنا ملا اختل  فيه من احلق بإذن  إن  هتدي من تشاء إىل صرال مستقيم.(



  

األجهنينينينينينيزة امللىقنينينينينينينية: كمنينينينينينينيا أسنينينينينينيلفنا جينينينينينينيني  أن يكنينينينينينينيون إجينينينينينينياد األجهنينينينينينينيزة مرهوننينينينينينينيا بنينينينينينيالواقع النينينينينينينيذي يسنينينينينينينيتدعي ضنينينينينينيرورة كنينينينينينينيل منهنينينينينينينيا  - 2
لو بعنينينينينينيخ األجهنينينينينينيزة أعضنينينينينياء يف القينينينينينينيادة يف حنينينينينينيني يكنينينينينينيون منينينينينين املفينينينينينينيد أن يكنينينينينينيون مسنينينينينينيؤولو و رة أن يكنينينينينيون مسنينينينينينيؤ ولنينينينينينييس بالضنينينينينينيرو  ،بنينينينينيدوره

  علنينينينينيى أرجلهنينينينينيا فإهننينينينينيا سنينينينينيتجد فنينينينينيأجهنينينينينيزة أخنينينينينيرى أعضنينينينينياء يف القينينينينينيادة أل يتهنينينينينيا. أمنينينينينيا األجهنينينينينيزة النينينينينيب أعتقنينينينينيد أن الثنينينينينيورة إن تقنينينينينيدم  ووق
 نفسها حباجة إىل إنشائها فهي:

 وإحصائها ويضب  مصاريفها...جهاز التمويل: ويهتم بواردات احلركة 
 جهاز التسليح ويدرس احتياجات العمل وطرق تأمينه وإحصاء املتوفر منه وصيانته.

 جهاز الوثائق: ويهتم بتأسيس جهاز لتأمني الوثائق الالزمة ضمن املمكن :جوازات، أوراق شخصية..اذ.
 القيادة.جهاز اإلعالم: ويشرم على وضع وتنفيذ ،ط  العمل اإلعالمي بإشرام 
 اجلهاز الف : ويشرم على تأمني وصيانة املعدات والتكنولوجيا وتطويرها...

جهنينينينينينينياز العمنينينينينينينيل ا نينينينينينينيارجي: ويهنينينينينينينيتم بنينينينينينينيأمور احلركنينينينينينينية بكاملهنينينينينينينيا يف ا نينينينينينينيارج، منينينينينينينين إعنينينينينينينيالم ومجنينينينينينينيع تربعنينينينينينينيات ورعاينينينينينينينية مهجنينينينينينينيرين وعمنينينينينينينيل 
 خارجي.

 جهاز االستخبارات: ويهتم باألمن الداخلي وجبمع املعلومات عن العدو.
رشنينينينينيي : ويهنينينينينيتم حبفنينينينيني  كنينينينينيل الصنينينينينيادر والنينينينينيوارد منينينينينين الوثنينينينينيائق اهلامنينينينينية يف اجلماعنينينينينية ويشنينينينينيرم علنينينينينيى أمنهنينينينينيا وتشنينينينينيفري منينينينينيا يلنينينينينيزم جهنينينينينياز األ

 منها.
 جهاز اللجان الشعبية وإعانة املنكوبني: ويهتم بأمر تنظيم األنصار ورعايتهم ورعاية أمر املتضررين ضمن اإلمكان.

النينينينينينيب تتمنينينينينينيدد وتتوسنينينينينينيع وتتفنينينينينينيرغ منينينينينينين خنينينينينينيالل العمنينينينينينيل إال أننينينينينينيه جينينينينينيني   وجينينينينينيني  أن تتجنينينينينينيه القينينينينينينيادة إىل تأسنينينينينينييس نوينينينينينينيات هنينينينينينيذه األجهنينينينينينيزة
السنينينينينينييطرة عليهنينينينينينيا باإلشنينينينينينيرام املباشنينينينينينير حنينينينينيني  ال تتىنينينينينينيول ملؤسسنينينينينينيات بنكينينينينينينية كبنينينينينينيرية العنينينينينينيدد ثقيلنينينينينينية احلركنينينينينينية بنينينينينينيل جينينينينينيني  أن تكنينينينينينيون خادمنينينينينينية 

 للعمل ال عبأ عليه فقد يكفي للقيام ببعضها رجل واحد أو نفر قليل.

نظنينينينينييم اجلهنينينينينينيادي الثنينينينينيوري بنينينينينينيالقرار علنينينينينيى صنينينينينيعيد إدارة العمنينينينينينيل العسنينينينينيكري والسياسنينينينينينيي ضنينينينينيرورة أن تضنينينينينيطلع القينينينينينينيادة الواحنينينينينيدة للت -3
 واإلعالمي بشكل مباشر وميداين وشامل.

إن االفتقنينينينينينيار لقينينينينينينيادة واحنينينينينينيدة تنينينينينينيدير العمنينينينينينيل اإلسنينينينينينيالمي اجلهنينينينينينيادي الثنينينينينينيوري املسنينينينينينيلح، أول ننينينينينينيذر النينينينينينيدمار، وهكنينينينينينيذا كنينينينينينيان يف جتربتننينينينينينيا 
تنفيذينينينينينينينية ميدانينينينينينينينية ذات كفنينينينينينينياءة متعنينينينينينينيددة اجلواننينينينينينيني  علنينينينينينينيى املسنينينينينينينيتوى وغريهنينينينينينينيا، فطبيعنينينينينينينية العمنينينينينينينيل تفنينينينينينينير  أننينينينينينينيه علنينينينينينينيى قيادتنينينينينينينيه أن تكنينينينينينينيون 

السياسنينينينينينينيي والعسنينينينينينينيكري واإلعالمنينينينينينينيي بشنينينينينينينيكل شنينينينينينينيامل لتشنينينينينينينيكل منينينينينينينيا ميكنينينينينينينين تسنينينينينينينيميته أركنينينينينينينيان حنينينينينينينيرب ثورينينينينينينينية تفنينينينينينينيرز قياداهتنينينينينينينيا أوال بنينينينينينينيأول، 
تبعاتنينينينينيه  وتنمنينينينينيي روح املسنينينينينيؤولية يف األكفنينينينينياء لتعنينينينينيويخ ا سنينينينينيائر يف القينينينينينيادة، ومتكنينينينينين القائنينينينينيد منينينينينين اضنينينينينياذ قنينينينينيرار يعنينينينينيرم بالضنينينينينيب  والتمنينينينينيام

وإمكانينينينينينينية تنفينينينينينينيذه أو عنينينينينينيدمها وضنينينينينينيريبة ذلنينينينينيني ، فينينينينينينيدير معركتنينينينينينيه علنينينينينينيى بصنينينينينينيرية وال تننينينينينينيزل علينينينينينينيه األوامنينينينينينير منينينينينينين األعلنينينينينينيى دون أن تكلنينينينينيني  
ألي ثمللللللة فلللللل   جللللللوي ي جللللللما  رللللللي سلللللل د  الح كلللللل ت اإل للللللالفجة اال كال جللللللة أي  فهمللللللو  سبلللللل  أي أصنينينينينينيىاهبا أرقنينينينينينياً وال عننينينينينينياًء، 

أي الفلللل ر   ا لللل   للللج  ح كللللة ثور للللة اللللم   أللللماف  ف للللرح    للللج  د لللللة اللللمف   الف الللللمف ء ثميلللل  لرجهلللل  أ  ال ج يلللل   يللللو 
ف لللللل ك   ذات  للللللج د   ففلللللل  حللللللج    للللللوي فلللللل  الطبجسلللللل  أي ا للللللوي الكجلللللل د  فلللللل  الح لللللللة ال   جللللللة  ج  للللللجة اللللللم   ضللللللم  

 الم سمد   زار  لرمف ع ا ام    ف  ال ج  ة فب      ال اخ ج  يه .  او ص أ اه



  

حلركنينينينينينينية ثورينينينينينينينية أن تنتصنينينينينينينير وتسنينينينينينينيري علنينينينينينينيى بصنينينينينينينيرية بفعنينينينينينينيل قينينينينينينينيادتني منفصنينينينينينينيلتني إحنينينينينينينيدا ا ومل يكنينينينينينينين علنينينينينينينيى منينينينينينينير التنينينينينينينياريا فيمنينينينينينينيا نعمنينينينينينينيل 
سياسنينينينينية إعالمينينينينينية تعنينينينينييش حالنينينينينية األمنينينينينين يف النينينينينيداخل أو ا نينينينينيارج وأخنينينينينيرى ميدانينينينينينية عسنينينينينيكرية تعنينينينينياين  نينينينينيروم املعركنينينينينية. ولقنينينينينيد كاننينينينيني  قينينينينينيادة 

قنينينينينيد عاننينينينيني  احلركنينينينينية اجلهادينينينينينية الثنينينينينيورات الناجىنينينينينية باضنينينينينيطراد واحنينينينينيدة مسنينينينينييطرة علنينينينينيى كنينينينينيل الفعالينينينينينيات، ميدانينينينينينية تعنينينينينييش  نينينينينيروم معركتهنينينينينيا ل
الثورينينينينينينية السنينينينينينيورية يف مرحلنينينينينينية منينينينينينين املراحنينينينينينيل يف هنينينينينينيذا الواقنينينينينينيع عننينينينينينياء منينينينينينيرا دفنينينينينينيع مثننينينينينينيه حننينينينينينيو أربعنينينينينينيني ألنينينينينيني  قتينينينينينينيل يف )محنينينينينينياة( عنينينينينينيدا ا سنينينينينينيائر 

 املعنوية الفادحة الب أودت جبماعة عريقة ذات جذور يف سوريا.

وى اإلمينينينينينينينيان بنينينينينينينيالفكرة وقنينينينينينينيدرهتا علنينينينينينينيى التضنينينينينينينيىية ضنينينينينينينيرورة اضنينينينينينينيطالع القينينينينينينينيادة اجملاهنينينينينينينيدة الثورينينينينينينينية بنينينينينينينيدورها الرينينينينينينينيادي علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيت -4
 وإعطاء القدوة واملثل األعلى:

مبنينينينينينينيدى منينينينينينينيا  -مبشنينينينينينينيياة اهلل تعنينينينينينينياىل-تلعنينينينينينيني  القينينينينينينينيادة اجلهادينينينينينينينية الثورينينينينينينينية املعنينينينينينينينية بنينينينينينينيأمر إدارة الثنينينينينينينيورة دورا مفصنينينينينينينيليا باهلزمينينينينينينينية أو النصنينينينينينينير 
عينينينينية ومنينينينيا وهبهنينينينيا اهلل إينينينينياه منينينينين القنينينينيدرة علنينينينيى تقدمنينينينيه منينينينين دلينينينينيل علنينينينيى  احهنينينينيا أو فشنينينينيلها، وعلنينينينيى النينينينيرغم منينينينين أ ينينينينية كفنينينينياءة القينينينينيادة الطبي

واحلنينينينينينيرب منينينينينينين -التخطنينينينينيي  الشنينينينينينيامل والنينينينينيواعي هلنينينينينينيذه احلنينينينينينيرب، ومنينينينينيدى عبقريتهنينينينينينيا الذاتينينينينينينية، إال أن أهنينينينينيم منينينينينينيا جينينينينيني  أن ميينينينينينينيز هنينينينينينيذه القينينينينينيادة
 هو القدرة على التضىية وإعطاء املثل األعلى والقدوة. -هذا النوع

جنينينينينيني نب اجلننينينينينينيدي وإحجامنينينينينينيه علنينينينينينينيى نفسنينينينينينيه أو نفنينينينينينير قلينينينينينينيل منينينينينينينين  ففنينينينينينيي احلنينينينينينيرب تتعلنينينينينينيق أنظنينينينينينينيار اجلننينينينينينيود بقائنينينينينينيدهم ويف حنينينينينينيني ينينينينينينينينعكس
د قنينينينية وال  منينينينيد هلنينينينيا عاقبنينينينية. ولأجنينينينيواره، ينينينينينعكس إحجنينينينيام القائنينينينيد وتنينينينيردده وتلعثمنينينينيه واهنينينينينياره فشنينينينيال ذريعنينينينيا ورمبنينينينيا هزمينينينينية ال يسنينينينيرت هلنينينينيا سنينينينيو 

ئعنينينينينينيا يف فدائينينينينينينية لعنينينينينيني  هنينينينينينيذا يف فنينينينينينيرتة منينينينينينين الفنينينينينينيرتات دورا إجيابينينينينينينيا هنينينينينينيائال يف بداينينينينينينية املعركنينينينينينية يف سنينينينينينيوريا حنينينينينينيني قنينينينينينيدم  الطليعنينينينينينية مثنينينينينينياال را
قادهتنينينينينينيا املينينينينينينيدانيني وثبنينينينينينياهتم وقنينينينينينيدرهتم علنينينينينينيى مواجهنينينينينينية الشنينينينينينيهادة بصنينينينينينيدور مفتوحنينينينينينية ألنينينينينينيا دفنينينينينينيع الشنينينينينينيجاعة يف نفنينينينينينيوس اجملاهنينينينينينيدين والشنينينينينينيع  

كمنينينينينيا لعبنينينينيني  دورا سنينينينينيلبيا مفجعنينينينينيا يف مرحلنينينينينية قينينينينينيادة اإلخنينينينينيوان للعمنينينينينيل منينينينينين وراء احلنينينينينيدود عننينينينينيدما قنينينينينيدموا النينينينينيدليل تلنينينينينيو   .علنينينينينيى حنينينينينيد سنينينينينيواء
عركنينينينينية ألنينينينينيا دفنينينينينيع القاعنينينينينيدة للىنينينينينيرية والفشنينينينينيل والتنينينينينيربم بالقينينينينينيادة وشنينينينينيعروا أهننينينينينيا ال تشنينينينينياطرهم العنينينينيني ء اآلخنينينينينير علنينينينينيى إحجنينينينينيامهم عنينينينينين ركنينينينينيوب امل

ولقنينينينينينيد وصنينينينينينيل اإلحجنينينينينينيام إىل أهننينينينينينيم خبلنينينينينينيوا بإرسنينينينينينيال أوالدهنينينينينينيم إىل املعركنينينينينينية منينينينينينيع اجملاهنينينينينينيدين واحتفظنينينينينينيوا هبنينينينينينيم ألمهنينينينينينياهتم البنينينينينينيواكي ...وكنينينينينينيان 
 هلذا أسوأ األثر.

مل، اواإلقنينينينينينينيدام، باحلنينينينينينينيذر واجلنينينينينينينيرأة، بالراينينينينينينينيا الواسنينينينينينينيعة والفهنينينينينينينيم الشنينينينينينيني إن علنينينينينينينيى القينينينينينينينيادة أن تتىلنينينينينينينيى باحلكمنينينينينينينية والشنينينينينينينيجاعة، بالصنينينينينينينيرب
بالقنينينينينينيدرة علنينينينينينيى اضنينينينينينياذ قنينينينينينيرار سنينينينينينيريع ومبنينينينينينيادر يف  نينينينينينيرم اضنينينينينينيطراري ،ينينينينينيني  بالصنينينينينينيدق، بنينينينينينياإلخالإل، بالثبنينينينينينيات، بالقنينينينينينيدرة علنينينينينينيى املعاننينينينينينياة، 

  أن يتىلنينينينينينيى فيهنينينينينينيا، وأهننينينينينينيا تشنينينينينياركها اجلهنينينينينينيد والعناء...هنينينينينينيذا فضنينينينينينيال عنينينينينين أساسنينينينينينييات جينينينينينينيو بالقنينينينينيدرة علنينينينينينيى إشنينينينينينيعار القاعنينينينينينيدة أهننينينينينيا منهنينينينينينيا 
هبنينينينينينيا كنينينينينينيل باهنينينينينينيد يف سنينينينينينيبيل اهلل.. وعلنينينينينينيى هنينينينينينيذه القينينينينينينيادة أن تتخلنينينينينينيى عنينينينينينين دورهنينينينينينيا ومتلنينينينينيني  الشنينينينينينيجاعة  ملثنينينينينينيل هنينينينينينيذا القنينينينينينيرار إن وجنينينينينينيدت 

ة لألمنينينينينينير، أو وجنينينينينينيدت يف الصنينينينينيني  منينينينينينين هنينينينينينيو أكفأ..وهنينينينينينيذه شنينينينينينيجاعة وإخنينينينينينيالإل قلمنينينينينينيا يرقنينينينينينيى إليهنينينينينينيا بشنينينينينينير ويغلنينينينينيني  ؤ نفسنينينينينينيها غنينينينينينيري كفنينينينينيني
 صدقه حبه لسيادة هي مل  ميينه.

االسنينينينينينينيرتاتيجي الشنينينينينينينيامل وفهنينينينينينينيم معطينينينينينينينيات املسنينينينينينينيألة االسنينينينينينينيرتاتيجية علنينينينينينينيى أر  الواقنينينينينينينيع وامنينينينينينينيتالك املبنينينينينينينيادرة ضنينينينينينينيرورة التخطنينينينينينينيي   - 5
 وحماولة احلفان عليها باستمرار.

سنينينينينينيببا يف عشنينينينينينيرات املقاتنينينينينينيل النينينينينينيب  -كمنينينينينينيا رأيننينينينينينيا-لقنينينينينينيد كنينينينينينيان غينينينينينينياب النظنينينينينينيرة االسنينينينينينيرتاتيجية والراينينينينينينيا الشنينينينينينيمولية املنطلقنينينينينينية منينينينينينين الواقنينينينينينيع 
رغنينينينينينينيم أهننينينينينينينيا  -جلولنينينينينينينية. ولقنينينينينينينيد علمتننينينينينينينيا التجربنينينينينينينية أن االنطنينينينينينينيالق يف ضطنينينينينينينيي  حنينينينينينينيرب العصنينينينينينينياباتتسنينينينينينينيبب  يف اهلزمينينينينينينينية النكنينينينينينينيراء يف تلنينينينينينيني  ا



  

البنينينينينيد لنينينينينيه منينينينينين حنينينينينيد أدىن منينينينينين ا طنينينينينيول العريضنينينينينية يف اسنينينينينيرتاتيجية شنينينينينياملة علنينينينينيى املسنينينينينيتوى السياسنينينينينيي والعسنينينينينيكري  -حنينينينينيرب غنينينينينيري منظمنينينينينية
اء احلبنينينينينيل علنينينينينيى الغنينينينينيارب زاعمنينينينينيا كل بإلقنينينينينيشنينينينينيواإلعالمنينينينينيي واملنينينينينيا ...اذ وأن منينينينينين يتصنينينينينيور أن بإمكاننينينينينيه فعنينينينينيال إدارة حنينينينينيرب ثورينينينينينية هبنينينينينيذا ال

 أن هذا من التوكل على اهلل، فإنه يهزأ بنفسه ومبسؤوليته وسيدفع الثمن من دمه ودماء املسلمني.
إن حنينينينينينيرب العصنينينينينينيابات اإلسنينينينينينيالمية، شنينينينينينيأهنا شنينينينينينيأن كنينينينينينيل حنينينينينينيرب ثورينينينينينينية لنينينينينينين يكنينينينينينيون باإلمكنينينينينينيان ضطيطهنينينينينينيا وتنظريهنينينينينينيا علنينينينينينيى النينينينينينيورق خ 

ه سلسنينينينينيلة منينينينينين التفاصنينينينينييل واملراحنينينينينيل املتالحقنينينينينية النينينينينيب يفرضنينينينينيها واقنينينينينيع متغنينينينينيري ومفنينينينينياجذ الننينينينيزول هبنينينينينيذا النينينينينيورق إىل أر  الواقنينينينينيع، فالعمنينينينينيل كلنينينينيني
يف كنينينينينينيل حلظنينينينينينية، ولكنينينينينينين ورغنينينينينينيم ذلنينينينينيني  يبقنينينينينينيى منينينينينينين واجنينينينينيني  القينينينينينينيادة أن تنطلنينينينينينيق هبنينينينينينيا منينينينينينين حسنينينينينينيابات اسنينينينينينيرتاتيجية دقيقنينينينينينية آخنينينينينينيذة بعنينينينينينيني 

الحتمنينينينينينينينياالت االعتبنينينينينينينينيار معطينينينينينينينينيات الواقنينينينينينينينيع االسنينينينينينينينيرتاتيجية حنينينينينينينيني  يف أدق التفاصنينينينينينينينييل، فرتسنينينينينينينينيم ،ططنينينينينينينينيا معتمنينينينينينينينيدا علنينينينينينينينيى سلسنينينينينينينينيلة منينينينينينينينين ا
واحللنينينينينينيول البديلنينينينينينية املعنينينينينينيدة مسنينينينينينيبقا وكلمنينينينينينيا كاننينينينينيني  القينينينينينينيادة متمتعنينينينينينية بالعبقرينينينينينينية والبصنينينينينينيرية النافنينينينينينيذة وكلمنينينينينينيا كاننينينينينيني  الدراسنينينينينينية للواقنينينينينينيع أعمنينينينينينيق 
وأبعنينينينينيد غنينينينينينيورا، كاننينينينينيني  تلنينينينينيني  االحتمنينينينينينياالت حمنينينينينينيدودة العنينينينينينيدد ألكننينينينينية احللنينينينينينيول...إن أوىل نتنينينينينينيائج غينينينينينينياب النظنينينينينينيرة االسنينينينينينيرتاتيجية والتخطنينينينينينيي  

املتنينينينينينينينيوخى منينينينينينينينين العمنينينينينينينينيل العسنينينينينينينينيكري والسياسنينينينينينينينيي واإلعالمنينينينينينينينيي، و هنينينينينينينينيور الفوضنينينينينينينينيى التنظيمينينينينينينينينية وضنينينينينينينينيياع الشنينينينينينينينيامل هنينينينينينينينيي انعنينينينينينينينيدام املنينينينينينينينيردود 
اجملاهينينينينينينيد وتضنينينينينينيارهبا، وحنينينينينينينيدوث مفاجنينينينينينيآت يف سنينينينينينينيري األحنينينينينينيداث تعصنينينينينينيني  بلنينينينينيني  املشنينينينينينينيرفني علنينينينينينيى سنينينينينينينيري األمنينينينينينيور. كمنينينينينينينيا تنينينينينينيدفع بالعمنينينينينينينيل 

 أن يشاء اهلل. ىل حصار جيوب املقاومة وإهنائها واحدة تلو األخرى إالإالعسكري إىل الالمركزية الب تؤدي 
فعلنينينينينينيى القينينينينينينيادة أن تأخنينينينينينيذ يف حسنينينينينينيباهنا وهنينينينينينيي تضنينينينينينيع تصنينينينينينيورها االسنينينينينينيرتاتيجي الشنينينينينينيامل مجلنينينينينينية منينينينينينين العوامنينينينينينيل النينينينينينيب غالبنينينينينينيا منينينينينينيا تكنينينينينينيون 

 ثابتة معروفة امليزات واألثر، وهي مجلة املعطيات يف هذه املسألة املعقدة، وما  ميكن تسميتها 

 معطيات المسألة االستراتيجية :

 هتا الذاتية، وقواها الرديفة الصديقة والشعبية وأثر ذل  ومدى ثبات هذا الواقع. واقع الدعوة، وقو  - 7
 واقع العدو، وبنيته وقوته وبنااه وأصدقااه وحلفااه وطبيعة نقال ضعفه...  - 2
، ومنينيدى واقنينيع اجلمنينياهري وهنينيي احلكنينيم الفصنينيل يف اللعبنينية، وأوضنينياعها االجتماعينينية والسياسنينيية واالقتصنينيادية، وأثنينير ذلنيني  يف السنينيكان -3

 التعاط  مع األهدام املرفوعة، معرفة واقعيته يف نفسية الرتكيبة السكانية وشرائىها وأنواعها.
الطبيعينينينينينينينية العمرانينينينينينينينية، املننينينينينينينيام العنينينينينينينيام وأثرهنينينينينينينيا وصنينينينينينينيالحيتها أو  -التضنينينينينينينياريس -اجلغرافينينينينينينينيا الطبيعينينينينينينينية ملنطقنينينينينينينية العملينينينينينينينيات..األر  -4
 عدمها.
 طوائ ، جتمعات، أعراق، أقليات، وأثر كل منهم يف املسألة. اجلغرافيا السكانية، توزع السكان وأنواعهم، -5
اجلغرافينينينينينينينيا السياسنينينينينينينيية وأثرهنينينينينينينيا يف املعركنينينينينينينية النينينينينينينيب خيطنينينينينينيني  هلنينينينينينينيا.. التجمعنينينينينينينيات السياسنينينينينينينيية املوجنينينينينينينيودة يف السنينينينينينينياحة وأثرهنينينينينينينيا وقوهتنينينينينينينيا  - 1

 ودورها..صديقة، عدوة، حمايدة..تارخيها، مواقفها، رجاالهتا.
 وبالنظام وطبيعة تركيبته وإمكانية التأثري عليه.اجلوار وأثره وطبيعة عالقته بنا  - 1
اللعبنينينينينينينية السياسنينينينينينينيية املتعلقنينينينينينينية بننينينينينينينيا علنينينينينينينيى صنينينينينينينيعيد اإلقلنينينينينينينييم العنينينينينينينيريب، واإلسنينينينينينينيالمي، النينينينينينينيدو ...إىل آخنينينينينينينير ذلنينينينينينيني  منينينينينينينين دراسنينينينينينينينيات  - 9

 ملىقة وتصورات عن املعركة املقبلة أو الناشبة ومستلزماهتا وإمكانية تأمني اللوازم.. 
 زما ال بد منه يف اإلعداد البد من لف  النظر إىل نقال أساسية .. إال أن هذا الفهم وإن كان ال

  إن هنينينينينينينينيذه االسنينينينينينينينيرتاتيجية البنينينينينينينينيد وأن تكنينينينينينينينيون ثابتنينينينينينينينية إىل حنينينينينينينينيد منينينينينينينينيا يف خطوطهنينينينينينينينيا العريضنينينينينينينينية ألن تكنينينينينينينينيالي  تغريهنينينينينينينينيا فادحنينينينينينينينية إن
 أمكن . وجي  أن ال تكون احللول البديلة كثرية، بل حمدودة ومفصلة أيضا.



  

  ىلتىقينينينينينينيق ،طنينينينينيني  اسنينينينينينيرتاتيجي معنينينينينينيني جينينينينينيني  أن تكنينينينينينيون مرننينينينينينية إىل حنينينينينينيد كبنينينينينينيري وأن تعطنينينينينينيإن بموعنينينينينينية التكتيكنينينينينينيات املتالحقنينينينينينية 
 فيها أوسع الصالحيات للمنفذين امليدانيني    اإلشرام املباشر للقيادة ما أمكن.

  إننينينينينينيه لنينينينينينييس منينينينينينين الضنينينينينينيروري أن تتواجنينينينينينيد كنينينينينينيل الشنينينينينينيرول الالزمنينينينينينية السنينينينينينيرتاتيجية معيننينينينينينية لبلنينينينينينيوغ النصنينينينينينير فكثنينينينينينيريا منينينينينينيا ينينينينينينيوفر العمنينينينينينيل
 كن لتتوفر يف زمن السلم، والعمل كفيل بتوفريها بالتوكل على اهلل.شروطا الزمة مل ت

  جينينينينيني  تنينينينينيرك نسنينينينينيبة ال بنينينينينيأس هبنينينينينيا للمغنينينينينيامرة واالعتمنينينينينياد علنينينينينيى اهلل أوالً وآخنينينينينيراً فالعمنينينينينيل أساسنينينينينيه مغنينينينينيامرة، وحنينينينينيرب يرتصنينينينينيدنا فيهنينينينينيا
 العدو كما نرتصده ويعمد باستمرار إىل خداعنا كما نعمد حنن باملقابل إىل خداعه.

  كنينينينينية  نينينينينيرم منينينينينيا فرضنينينينينينا، وهننينينينينيا ال بنينينينينيد منينينينينين أن تتنينينينينيوفر قينينينينينيادة تتىلنينينينينيى بالبصنينينينينيرية والعبقرينينينينينية لتضنينينينينيع بموعنينينينينية منينينينينين قنينينينينيد يفنينينينينير  املعر
وسنينينينينيتكون طبيعينينينينينية  -كمنينينينينيا حصنينينينيل منينينينينيع الطليعنينينينينية منينينينينيثالً –التكتيكنينينينيات وصنينينينينيوالً إىل نقطنينينينينية التنينينينينيوازن ملتابعنينينينينية البننينينينياء منينينينينين خنينينينينيالل املعركنينينينينية 

 مثل هذا احلال صعبة وتكاليفها باهظة واهلل أعلم.

 وال وآخنينينينينينيرا أنننينينينينينيا نعمنينينينينينيل هلل وبنينينينينينياهلل وأن نصنينينينينينيرنا منينينينينينين عننينينينينينيده وأن اهلل أمرننينينينينينيا باالسنينينينينينيتعداد منينينينينينيا اسنينينينينينيتطعنا ومل جينينينينينيني  أن أال ننسنينينينينينيى أ
يعنينينينينينينينيد املسنينينينينينينينيلمون يومنينينينينينينينيا ماأعنينينينينينينينيد أعنينينينينينينينيدااهم ال عنينينينينينينينيددا وال عنينينينينينينينيدة وكنينينينينينينينيان نصنينينينينينينينير اهلل مشنينينينينينينينيروطا بنصنينينينينينينينير جننينينينينينينينيوده هلل ل إن تنصنينينينينينينينيروا اهلل 

 ينصركم ل صدق اهلل العظيم.

لتىنينينينينينيرك منينينينينينين خالهلنينينينينينيا، وجتسنينينينينينييد أهنينينينينينيدافها العادلنينينينينينية، وبلنينينينينينيورة شنينينينينينيعاراهتا النينينينينينيب متنينينينينينيس ضنينينينينينيرورة االلتصنينينينينينياق باجلمنينينينينينياهري املسنينينينينينيلمة وا - 1
 دينها ودنياها معا.

فلنينينينينينييس كافينينينينينينينيا أن ترفنينينينينينينيع احلركنينينينينينية اجلهادينينينينينينينية مبنينينينينينينيادئ اإلسنينينينينينيالم واحلاكمينينينينينينينية بتعمنينينينينينينييم منينينينينينيبهم. فاجلمنينينينينينينياهري العادينينينينينينينية منينينينينينين املسنينينينينينينيلمني لنينينينينينينين 
هتنينينينينينينينينيدم إىل إعمنينينينينينينينينيار دينينينينينينينينينينهم ودنينينينينينينينينينياهم وأن ينينينينينينينينينيأكلوا يف النهاينينينينينينينينينية مبنينينينينينينينينيادئ وشنينينينينينينينينيعارات عريضنينينينينينينينينية. وعلنينينينينينينينينيى احلركنينينينينينينينينية أن تفهمهنينينينينينينينينيم أهننينينينينينينينينيا 

مصنينينينينيلىتهم العاجلنينينينينية فضنينينينينيال عنينينينينين اآلجلنينينينينية متعلقنينينينينية مبنينينينينيدى تضنينينينينيىياهتم ومشنينينينينياركتهم. فالنينينينينيدين واملبنينينينينيادئ هنينينينينيي األسنينينينينياس وال شنينينينيني  وهنينينينينيي 
النينينينينيب  فنينينينينيز املسنينينينينيلم العنينينينينيادي علنينينينينيى اإلقنينينينينيدام والتضنينينينينيىية ولكنينينينينين البنينينينينيد منينينينينين ،اطبتنينينينينيه مبشنينينينينياكله اليومينينينينينية. والبنينينينينيد منينينينينين التقنينينينينيدم إلينينينينينيه بتىلينينينينينيل 

شنينينينينيقائه عنينينينينين البنينينينينيدائل النينينينينيب أعنينينينينيدهتا احلركنينينينينية اجلهادينينينينينية ملشنينينينينياكله علنينينينينيى الصنينينينينيعيد الشخصنينينينينيي وعلنينينينينيى صنينينينينيعيد اجملمنينينينينيوع  شنينينينينيام عنينينينينين أسنينينينينيباب
 ويف كل اجملاالت من أمنه إىل اقتصاده إىل أمور حاضره ومستقبله.

فىنينينينينينيرب العصنينينينينينيابات مسنينينينينينيتندة إىل اجلمنينينينينينياهري، وهنينينينينينيي مصنينينينينينيدر قوهتنينينينينينيا ومتطوعيهنينينينينينيا اجلنينينينينينيدد ومتوينهنينينينينينيا وإيوائهنينينينينينيا وإمنينينينينينيدادها باملعلومنينينينينينيات 
ملفصنينينينينيلة عنينينينينين  نينينينينيرك العنينينينينيدو، وينينينينينيوم تنفصنينينينينيل العصنينينينينيابات عنينينينينين اجلمنينينينينياهري فقنينينينينيد حكمنينينينيني  علنينينينينيى حرهبنينينينينيا باهلزمينينينينينية. فنينينينينيال ميكنينينينينين هلنينينينينيا وهنينينينينيي ا

احملنينينينينيدودة عنينينينينيددا املعدمنينينينينية عنينينينينيدة أن تواجنينينينينيه النظنينينينينيام بقوهتنينينينينيا الذاتينينينينينية، إن علنينينينينيى هنينينينينيذه العصنينينينينيابات أن تكسنينينينيني  تأيينينينينينيد السنينينينينيكان منينينينينيا أمكنينينينينين، 
مننينينينينيه، ومنينينينينين عجائنينينينيني  نعنينينينينيم اهلل أن النظنينينينينيام املعنينينينينيادي ال يسنينينينينيتطيع حبكنينينينينيم ألن هنينينينينيؤالء هنينينينينيم الوسنينينينيني  الكبنينينينينيري النينينينينيذي تتخفنينينينينيى فينينينينينيه وتنطلنينينينينيق 

باطلنينينينينيه النينينينينيذي نشنينينينينيأ علينينينينينيه أن حيينينينينينيد هنينينينينيذه اجلمنينينينينياهري، فسنينينينينيرعان منينينينينيا تتجنينينينينيه حربنينينينينيه إلنينينينينييهم وينينينينينينعكس نكالنينينينينيه هلنينينينينيم ليغطنينينينينيي علنينينينينيى فشنينينينينيله يف 
 القنينينينينينينيبخ علنينينينينينينيى العصنينينينينينينيابات ويقنينينينينينينينيدم بتعسنينينينينينينيفه و لمنينينينينينينيه وفجنينينينينينينينيور عسنينينينينينينياكره أروع هدينينينينينينينية للعصنينينينينينينيابات اجملاهنينينينينينينينيدة إذ يعمنينينينينينينيل علنينينينينينينيى جتنينينينينينينينينيد

وعلنينينينينينيى إعنينينينينينيالم اجملاهنينينينينينيدين أن حيسنينينينينينين اإلفنينينينينينيادة منينينينينينين هنينينينينينيذا الظنينينينينينيرم. ولقنينينينينينيد فشنينينينينينيل   .الشنينينينينينيع  كلنينينينينينيه يف املعركنينينينينينية لصنينينينينينياحلها بسنينينينينينيرعة فائقنينينينينينية
عنينينينينينيدة حنينينينينينيروب عصنينينينينينيابات عاملينينينينينينية انفصنينينينينينيل  عنينينينينينين السنينينينينينيكان وتآكلنينينينينيني ، وكاننينينينينيني  الثنينينينينينيورة السنينينينينينيورية واحنينينينينينيدة منينينينينينين هنينينينينينيذه الثنينينينينينيورات، ولقنينينينينينيد 

وكاننينينينيني  هنينينينينيذه إحنينينينينيدى أسنينينينينيباب اهلزمينينينينينية . فضنينينينينيال عنينينينينين أن  تآكلنينينينيني  و نينينينينيدد عنينينينينيددها وعزلنينينينيني  عنينينينينين مجاهريهنينينينينيا بنينينينينيا روج خنينينينينيارج احلنينينينينيدود،



  

هنينينينينينيذا أعطنينينينينينيى الشنينينينينينينيع  الشنينينينينينيعور بنينينينينينينيأن احلركنينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية قنينينينينينيد ضلنينينينينينيني  عننينينينينينيه وتركتنينينينينينينيه لقنينينينينينيدره يصنينينينينينينيارع احملتنينينينينينيل النصنينينينينينينيريي يف معركنينينينينينية غنينينينينينينيري 
 متكافاة.

ضنينينينينينينينيرورة االعتمنينينينينينينينياد علنينينينينينينينيى القنينينينينينينينيوى الذاتينينينينينينينينية يف التموينينينينينينينينيل والتسنينينينينينينينيليح وكنينينينينينينينيل أسنينينينينينينينيباب القنينينينينينينينيوة وعنينينينينينينينيدم الركنينينينينينينينيون إىل املسنينينينينينينينياعدات  - 7
 ارجية:ا 

فالكنينينينينيل  ،جينينينينيني  أن يعنينينينينيرم الثنينينينينيوار اجملاهنينينينينيدون املسنينينينينيلمون، أهننينينينينيم يف معنينينينينيركتهم هنينينينينيذه ينينينينينيدخلون حربنينينينينيا مصنينينينينيريية أحرقنينينينيني  فيهنينينينينيا السنينينينينيفن
يعلنينينينينيم منينينينينيدى خطنينينينينير انتصنينينينينيارهم علنينينينينيى اجلمينينينينينيع، ولنينينينينين مينينينينينيد هلنينينينينيم أحنينينينينيد ينينينينينيد العنينينينينيون ليعطنينينينينييهم أسنينينينينيباب النصنينينينينير، فنينينينينيإن حصنينينينينيل فلمصنينينينينيلىة 

ريننينينينينينينيا يف كنينينينينينيل أحننينينينينينينياء العنينينينينينيامل أن املصنينينينينينيدر األول للمنينينينينينينيال والسنينينينينينيالح جينينينينينينيني  أن مؤقتنينينينينينية أو ملنينينينينينيؤامرة مبيتنينينينينينينية. ولقنينينينينينيد أثبتنينينينينينيني  جتربتننينينينينينيا وجتربنينينينينينية غ
يكنينينينينيون منينينينينيا حيصنينينينينيل علينينينينينيه منينينينينين أينينينينينيدي العنينينينينيدو النينينينينيذي دخنينينينينيل احلنينينينينيرب ضنينينينينيدنا وأننينينينينيه جينينينينيني  اإلفنينينينينيادة منينينينينين هنينينينينيذا العتنينينينينياد، والنينينينينيذخرية والسنينينينينيالح 

دينا وأهلنينينينينييهم النينينينينيذي يتفضنينينينينيل بنقلنينينينينيه إىل جبهنينينينينيات القتنينينينينيال معننينينينينيا منينينينينيوفرا لننينينينينيا أفضنينينينينيل منينينينينيوارد التسنينينينينيليح والعتنينينينينياد. ولنينينينينين يشنينينينينيفق علنينينينينيى باهنينينينيني
املعنينينينينينينيذبني إال أنفسنينينينينينينيهم أو منينينينينينينيؤمن منينينينينينينين املسنينينينينينينيلمني هنينينينينينينيو واحنينينينينينينيد مننينينينينينينيا مهمنينينينينينينيا بعنينينينينينينيدت النينينينينينينيدار واملنينينينينينينيزار، ومنينينينينينينيا تبقنينينينينينينيى فلنينينينينينينين يكنينينينينينينيون نصنينينينينينينيريا 

 اسرتاتيجيا وجي  فهم هذا األمر مهما بل  من املرارة .

 املزيج التنظيمي.ضرورة الرتكيز على الرتبية والتوجيه املعنوي وإجياد القاعدة الفكرية الواحدة وإهناء حالة  - 9
نينينينينيفه  ترتكنينينينينيز احلركنينينينينية اجلهادينينينينينية الثورينينينينينية املسنينينينينيلىة علنينينينينيى حنينينينينيق تنينينينينيدعو لنينينينينيه، وجينينينينيني  أن ت   منينينينينيه للجمنينينينينياهري بكنينينينينيل إيضنينينينينياح وجينينينينيني  أن ه  ف  وتنيُ  هُ م 

قاعنينينينينينيدهتا علنينينينينينيى فهمنينينينينينيه، وترفنينينينينينيع منينينينينينين مسنينينينينينيتوى وعيهنينينينينينيا عنينينينينينيرب برننينينينينينيامج معنينينينينينيد للرتبينينينينينينية والتوجينينينينينينيه املعننينينينينينيوي، فغالبنينينينينينياً منينينينينينيا تكنينينينينينيون الطبقنينينينينينية  تنينينينينينيرل
لثنينينينينينيوار متفهمنينينينينينيني لقضنينينينينينييتهم مرتبنينينينينينيني عليهنينينينينينيا تربينينينينينينية إسنينينينينينيالمية وسياسنينينينينينيية وفكرينينينينينينية نوعينينينينينينية، وسنينينينينينيرعان منينينينينينيا تنينينينينينيذه  األوىل منينينينينينين اجملاهنينينينينينيدين ا

املعركنينينينينية بتلنينينينيني  الكنينينينينيوادر لتىنينينينينيل حملهنينينينينيا كنينينينينيوادر أقنينينينينيل فهمنينينينينيا وهكنينينينينيذا حنينينينيني  يضنينينينينيم الصنينينينيني  عناصنينينينينير ال ميينينينينينيزهم إال االننينينينينيدفاع واإلخنينينينينيالإل 
هننينينينينيا جينينينينيني  القنينينينينيول وقنينينينينينيد علمتننينينينينيا التجربنينينينينية أننينينينينيه جينينينينينيني  منينينينينيع اجلهنينينينينيل الكامنينينينينيل بالنظرينينينينينية اجلهادينينينينينينية النينينينينيب يرتكنينينينينيز إليهنينينينينيا العمنينينينينيل كلنينينينينينيه، ومنينينينينين 

االهتمنينينينينينيام بإعنينينينينينيداد برننينينينينينيامج تربنينينينينينيوي وإعنينينينينينيدادي وتوعينينينينينينية شنينينينينينيامل يضنينينينينينيم اإلعنينينينينينيداد النينينينينينيدي  والروحنينينينينينيي بنينينينينينيأعلى املسنينينينينينيتويات، توجهنينينينينينياً فكرينينينينينينياً 
مكنينينينينينينين وجهادينينينينينينياً ثورينينينينينينينيا مركنينينينينينيزاً وفهمنينينينينينينياً تارخيينينينينينينياً جلنينينينينينينيذور احلركنينينينينينية وواقعهنينينينينينينيا وأهنينينينينينيدافها املسنينينينينينينيتقبلية، كمنينينينينينيا يتضنينينينينينينيمن اإلعنينينينينينيداد العسنينينينينينينيكري امل

 والالزم ما استطعنا إىل ذل  سبيال...
إن توحينينينينينينينينيد القاعنينينينينينينينيدة الفكرينينينينينينينينية للمجاهنينينينينينينينيدين الثنينينينينينينينيوار ورفنينينينينينينينيع سنينينينينينينينيورية دينينينينينينينينينهم وتقنينينينينينينينيواهم خنينينينينينينينيري ضنينينينينينينينيمان يف احلصنينينينينينينينيول علنينينينينينينينيى صنينينينينينينيني  
متماسنينينينينينيني  كالنينينينينينينيذي ذكنينينينينينينيره القنينينينينينينيرآن لإن اهلل حينينينينينينيني  النينينينينينينيذين يقنينينينينينينياتلون يف سنينينينينينينيبيله صنينينينينينينيفاً  كنينينينينينينيأهنم بنينينينينينينينيان مرصنينينينينينينيوإلل ل حممنينينينينينينيد رسنينينينينينينيول اهلل 

داء علنينينينينيى الكفنينينينينيار رمحنينينينياء بينينينينينينهم تنينينينينيراهم ركعنينينينيا سنينينينينيجداً...ل جينينينينيني  إهننينينينياء حالنينينينينية املنينينينينيزيج التنظيمنينينينيي والقضنينينينينياء علنينينينينيى والنينينينيذين آمننينينينينيوا معنينينينينيه أشنينينيني
الرسنينينينينينيوبيات احلزبينينينينينينية العتيقنينينينينينية وسنينينينينينيتجد القينينينينينينيادة يف أجنينينينينينيواء اجلهنينينينينينياد خنينينينينينيري عنينينينينينيون علنينينينينينيى ذلنينينينينيني . ويبقنينينينينينيى هنينينينينينيذا خنينينينينينيري دافنينينينينينيع لنينينينينينيداء ا نينينينينينيالم 

 واالنشقاقات الب كان  دائما قدر الثورات واالنتفاضات.

 رب  التمدد التنظيمي وإخضاعه للسيطرة، وجتن  إثارة اجلماهري دون إمكانية لضبطها والسيطرة عليها. ضرورة -8
فعلنينينينينيى القينينينينينيادة أن  نينينينينيدد أسنينينينينيس عملينينينينينية التنظنينينينينييم وحجمنينينينينيه ضنينينينينيمن إمكانياهتنينينينينيا املادينينينينينية والتعبوينينينينينية يف السنينينينينييطرة علينينينينينيه واإلفنينينينينيادة مننينينينينيه، 

واالعتقنينينينينينينيال. كمنينينينينينينيا جينينينينينينيني  جتننينينينينينيني  إثنينينينينينينيارة اجلمنينينينينينينياهري عنينينينينينينيرب وجينينينينينينيني  تنينينينينينينيوفري أي عنصنينينينينينينير منينينينينينينين الشنينينينينينينيع  أن ينينينينينينينيؤدي ضنينينينينينينيمه إال إىل العنينينينينينيني ء 



  

عملينينينينينيات عسنينينينينيكرية إعالمينينينينينية دون حسنينينينينياب إمكانينينينينينية اإلفنينينينينيادة منينينينينين ذلنينينينيني  والسنينينينينييطرة علينينينينينيه. فنينينينينيال جينينينينيني  تنينينينينيوري  تلنينينينيني  اجلمنينينينينياهري بعمنينينينينيل 
موسنينينينينينيع وجعلهنينينينينينيا طعمنينينينينينية مباشنينينينينينيرة لثنينينينينينيأر السنينينينينينيلطة الشنينينينينينيامل دون إمكانينينينينينينية محايتهنينينينينينيا أو إمكانينينينينينينية اإلفنينينينينينيادة منينينينينينين انتفاضنينينينينينيتها )كمنينينينينينيا حصنينينينينينيل 

 يف سوريا. وقد مر بيانه(. 7891آذار  يف أحداث

ضنينينينينينينينينينيرورة االحتفنينينينينينينينينينيان بالقينينينينينينينينينينيادة وبكنينينينينينينينينينيوادر الثنينينينينينينينينينيورة األساسنينينينينينينينينينيية يف أر  املعركنينينينينينينينينينية وتنينينينينينينينينينيرك التواجنينينينينينينينينينيد يف ا نينينينينينينينينينيارج يف أضنينينينينينينينينينييق  - 11
 :احلدود

وكفنينينينينينينينينيى يف جتربتننينينينينينينينينيا املاضنينينينينينينينينيية عنينينينينينينينينيربة. فاملعركنينينينينينينينينية يف النينينينينينينينينيداخل جينينينينينينينينيني  تطويرهنينينينينينينينينيا وتكيفهنينينينينينينينينيا علنينينينينينينينينيى أرضنينينينينينينينينيها، لتبقنينينينينينينينينيى ألثلنينينينينينينينينية ألهنينينينينينينينينيدافها 
 لتصقة هبم.وجلماهريها م

ضنينينينينينيرورة إهننينينينينينياء حالنينينينينينية التمينينينينينينيع التنظيمنينينينينينيي وأمنينينينينينيرا  الدميوقراطينينينينينينية يف صنينينينينينيفوم التنظنينينينينينييم اجلهنينينينينينيادي الثنينينينينينيوري النينينينينينيذي جينينينينينيني  أن  - 11
 يكون نظام ضبطه عسكريا طاملا استمرت حالة احلرب:

جبهنينينينينينيا فقنينينينينينيد أثبتنينينينينيني  التجنينينينينينيارب أن الدميوقراطينينينينينينية هنينينينينينيي أسنينينينينينيوأ األسنينينينينينيالي  الضنينينينينينياذ قنينينينينينيرار عسنينينينينينيكري، يف حنينينينينينيني أثبتنينينينينيني  الشنينينينينينيورى النينينينينينيب أو 
 (.2الشرع وفرضها أهنا أضمن األسالي  للنجاح. وقد أسهبنا يف هذا يف الفقرة)

ضنينينينينينينينيرورة دراسنينينينينينينينية ورعاينينينينينينينينية ا نينينينينينينيني  البينينينينينينينينياين للثقنينينينينينينينية بنينينينينينينينيني القاعنينينينينينينينيدة والقينينينينينينينينيادة باسنينينينينينينينيتمرار واملسنينينينينينينينيارعة إىل عنينينينينينينينيالج اإلشنينينينينينينينيكاالت  - 12
 الناشاة أوال بأول دفعا لبالء االنشقاقات:
 ملباشرة يف حل تل  املعضالت.وجي  اعتماد اجلو األخوي واملصارحة وا

ضنينينينينيرورة عنينينينينيدم التنينينينينيورل يف وفاقنينينينينيات ميتنينينينينية منينينينينيع جهنينينينينيات إسنينينينينيالمية موجنينينينينيودة يف سنينينينينياحة الصنينينينينيراع ال تنينينينينيؤمن بنينينينينيالفكر اجلهنينينينينيادي  - 13
 الثوري املسلح.

ملنينينينينينيزج تركينينينينينيني  ،تلنينينينينيني  منينينينينينين الننينينينينينياس يف قافلنينينينينينية  يذفمهمنينينينينينيا بنينينينينينيدا شنينينينينينيعار توحينينينينينينيد جهنينينينينينيود املسنينينينينينيلمني براقنينينينينينيا ال جينينينينينيني  نسنينينينينينييان األثنينينينينينير السنينينينينيني
البنينينينينينيد منينينينينينين التمنينينينينينيايز، فمنينينينينينين اقتننينينينينينيع بالنينينينينينيدرب انضنينينينينينيم إلينينينينينينيه وشنينينينينينيغل موقعنينينينينينيه حسنينينينينيني  كفاءتنينينينينينيه ومنينينينينينين مل يقتننينينينينينيع فليسنينينينينينيل  ذاهبنينينينينينية للىنينينينينينيرب، و 

 درب العمل إىل اهلل عرب قناعته وله األجر حس  إخالصه وصوابه.
ولقنينينينينيد أثبتنينينينيني  سنينينينينياحة العمنينينينينيل اإلسنينينينينيالمي موضنينينينينيوع )تعددينينينينينية العمنينينينينيل اإلسنينينينينيالمي( كنينينينينيأمر واقنينينينينيع إن مل يكنينينينينين كنينينينينيأمر صنينينينينيائ  أحياننينينينينيا، 

السنينينينينينينياحة حسنينينينينينيني  اسنينينينينينينيتيعاهبا رمبنينينينينينينيا لعشنينينينينينينيرات التنظيمنينينينينينينيات الدعوينينينينينينينية واملسنينينينينينينيجدية وا ريينينينينينينينية والسياسنينينينينينينيية وكلهنينينينينينينيا قنينينينينينينيد  ففنينينينينينينيي حنينينينينينينيني تتسنينينينينينينيع
تكنينينينينينينيون إسنينينينينينينيالمية حسنينينينينينيني  منينينينينينينيا تطنينينينينينينيرح منينينينينينينين بنينينينينينينيرامج، فإهناتضنينينينينينينييق عنينينينينينينين اسنينينينينينينيتيعاب تنظيمنينينينينينينيني مسنينينينينينينيلىني دون أن يكنينينينينينينيون بينهمنينينينينينينيا بنينينينينينينيال 

الثنينينينينيورة اجلهادينينينينينية يف سنينينينينيوريا. فقطنينينينينياع اجلمنينينينينياهري تضنينينينينيارب وصنينينينينيدام يف العمنينينينينيل. وهنينينينينيذا منينينينينيا أثبتتنينينينينيه الكثنينينينينيري منينينينينين الثنينينينينيورات يف العنينينينينيامل ومنهنينينينينيا 
النينينينينينيب سنينينينينينينتوجه إليهنينينينينينيا بالتعبانينينينينينية واحنينينينينينيد وسنينينينينينييكون هنينينينينينيذا بنينينينينينيال صنينينينينينيدام وحنينينينينينيرب إعالمينينينينينينية.. واألهنينينينينينيدام العسنينينينينينيكرية املسنينينينينينيتهدفة واحنينينينينينيدة، 
والوضنينينينينيع األمنينينينيني  املرينينينينينير النينينينينيذي سنينينينينييلىقه تنظنينينينينييم عسنينينينينيكري بنينينينينيآخر أمنينينينينير البنينينينينيد واقنينينينينيع وقنينينينينيد حصنينينينينيل، والبنينينينينيد أن يفنينينينينير  الواقنينينينينيع علنينينينينيى تلنينينينيني  

اإلسنينينينينينينينيالمية اجلهادينينينينينينينينينية العسنينينينينينينينيكرية نوعنينينينينينينينيا منينينينينينينينينين التنسنينينينينينينينييق أو أن الواقنينينينينينينينيع سيصنينينينينينينينينيفي إحنينينينينينينينيداها وسنينينينينينينينييثب  األخنينينينينينينينينيرى. أو أن التنظيمنينينينينينينينيات 
صنينينينينيداما بينهمنينينينينيا سيىصنينينينينيل لتشنينينينينياب  معطينينينينينيات املسنينينينينياحة. ففنينينينينيي حنينينينينيني تنينينينينيرى إحنينينينينيداها اهلدننينينينينية منينينينينيع النظنينينينينيام نتيجنينينينينية  رفهنينينينينيا تنينينينينيراه أخنينينينينيرى 

ن سنينينينينينيلم  النفنينينينينينيوس وأخلصنينينينينيني  هلل فلنينينينينينين خيتلنينينينينيني  جرمينينينينينينية ال تغتفنينينينينينير.. وحيصنينينينينينيل الصنينينينينينيراع وضنينينينينينيياع اجلهنينينينينينيود. ولكنينينينينيني  أكنينينينينينياد أجنينينينينينيزم أننينينينينينيه إ



  

زعيمنينينينينينيان باهنينينينينينيدان علنينينينينينيى القينينينينينينيادة فنينينينينينيإن اختلفنينينينينينيا فأحنينينينينينيد ا أو كال نينينينينينيا غنينينينينينيري ،لنينينينينينيص. وقلمنينينينينينيا يفنينينينينينيرز العمنينينينينينيل اجلنينينينينينياد مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا ا نينينينينينيالم 
والبنينينينينينينيد منينينينينينينين توحينينينينينينينيد املتجهنينينينينينينيني للجهنينينينينينينياد العسنينينينينينينيكري املنينينينينينينيؤمنني حبمنينينينينينينيل السنينينينينينينيالح جهنينينينينينينيادا يف سنينينينينينينيبيل اهلل يف تنظنينينينينينينييم واحنينينينينينينيد، ال يكفنينينينينينينيي 

م التنسنينينينينييق إال هدننينينينينية يلىقهنينينينينيا الصنينينينينيراع فيمنينينينينيا بعنينينينينيد. هنينينينينيذا بنينينينينيني العسنينينينينيكريني. أمنينينينينيا منينينينينيع اجلماعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية النينينينينيب ال التنسنينينينينييق وال أفهنينينينيني
تنينينينينيؤمن باجلهنينينينينياد ومحنينينينينيل السنينينينينيالح فنينينينينيإن منينينينينين غنينينينينيري املنطقنينينينينيي التفكنينينينينيري يف النينينينينيدخول يف وفاقنينينينينيات وا نينينينينيادات معهنينينينينيا لنينينينينيدمج القاعنينينينينيد باجملاهنينينينينيد. 

 وكفى بتجربة الوفاق بني الطليعة واإلخوان درسا.
يكنينينينينينيون تعنينينينينينياون حمنينينينينينيدود بنقنينينينينينيال حمنينينينينينيددة وأن يكنينينينينيني  بعضنينينينينينينا عنينينينينينين اآلخنينينينينينير فنينينينينينينعم وهنينينينينينيذا منينينينينينيا جينينينينينيني  أن حيصنينينينينينيل إن يسنينينينينينير اهلل  أمنينينينينينيا أن
 تعاىل.

ضنينينينينينينيرورة عنينينينينينينيدم التنينينينينينينيورل يف  الفنينينينينينينيات مباشنينينينينينينيرة ومشنينينينينينينيروطة منينينينينينينيع جهنينينينينينينيات وأحنينينينينينينيزاب علمانينينينينينينينية مهمنينينينينينينيا كاننينينينينينيني  النينينينينينينيدعوة براقنينينينينينينية  - 14
 للوطنية والوحدة يف وجه الطاغوت وضم اجلهود ومصلىة اجلماهري..

ثبتنينينيني  هنينينينيذه األحنينينينينيزاب أهننينينينيا منىرفنينينينية وتابعنينينينينية، فضنينينينيال عنينينينين أن غالبهنينينينينيا قنينينينيد كاننينينيني  لنينينينينيه فرصنينينينية احلكنينينينيم يومنينينينينيا منينينينيا ولننينينينيا يف رقنينينينينياب فقنينينينيد أ
حنينينينينينيالم وغالنينينينينيني  قيادهتنينينينينينيا وأفكارهنينينينينينيا يف نطنينينينينينياق عنينينينينينيامل النينينينينينيردة. م جنينينينينينيواز مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه األعنينينينينينيدقادتنينينينينينيه دمنينينينينينياء وأعنينينينينينيرا .. هنينينينينينيذا فضنينينينينينيال عنينينينينينين 

يف حنينينينينينينينيال سنينينينينينينينيقول الطنينينينينينينينياغوت يف أجنينينينينينينينيواء دميوقراطينينينينينينينينية  احلكنينينينينينينينيم وجينينينينينينيني  الرتكينينينينينينينينيز علنينينينينينينينيى عنينينينينينينينيدم جنينينينينينينينيواز التنينينينينينينينيورل يف وعنينينينينينينينيود للمشنينينينينينينياركة يف
 وشعبية.. إىل آخر هذه القائمة املشبوهة من الطروحات.

ضنينينينينينيرورة إغنينينينينينيالق كنينينينينينيل بنينينينينينياب للمفاوضنينينينينينية وإلقنينينينينينياء السنينينينينينيالح منينينينينينيع الطنينينينينينياغوت املتمثنينينينينينيل يف النظنينينينينينيام احلنينينينينينياكم بعنينينينينينيد فنينينينينينيتح املعركنينينينينينية  - 15
 ألهنا ليس  إال استجرار للمذحبة واالستسالم.

ال ألن إمكانينينينينينية التفنينينينينياهم منينينينينيع مثنينينينينيل هنينينينينيذه األنظمنينينينينية قنينينينينيد سنينينينينيدت، ولنينينينينين يكنينينينينيون منينينينينين املمكنينينينينين أن يتفنينينينينياو  فلنينينينينين تفنينينينينيتح هنينينينينيذه املعركنينينينينية إ
اجلنينينينينيزار وذبيىتنينينينينيه، ولنينينينينين يكنينينينينيون منينينينينين وسنينينينينييلة ناجعنينينينينية للتفنينينينينياهم بعنينينينينيد فنينينينينيتح املعركنينينينينية إال عنينينينينيرب املعركنينينينينية، إال عنينينينينيرب السنينينينينيالح، وكنينينينينيل منينينينينيا عنينينينينيداه 

 استجرار لالستسالم واهلل أعلم.



  

ة اجلهادينينينينينينينينية املسنينينينينينينيلىة علنينينينينينينينيى صنينينينينينينينيعيد تبنينينينينينينينيادل ا نينينينينينينينيربات والكنينينينينينينينيوادر والتجنينينينينينينينيارب ضنينينينينينينيرورة التعنينينينينينينينياون منينينينينينينينيع احلركنينينينينينينينيات اإلسنينينينينينينينيالمي - 11
 والدعم ضمن إطار عمل منفصل يفرضه الظرم مع تنمية الشعور بوحدة املآل املطلقة.

ضنينينينينينيرورة التعنينينينينينياون منينينينينينيع احلركنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد االتفنينينينينينياق والتعنينينينينينياون واإلفنينينينينينيادة منهنينينينينينيا يف بنينينينينينيال اإلعنينينينينينيالم والنينينينينينيدعم  - 17
 لنصح.املادي واإلرشاد وا

ضنينينينينينينينيرورة ضنينينينينينينينيب  العالقنينينينينينينينينيات التعاونينينينينينينينينية واملصنينينينينينينينينيلىية املشنينينينينينينينيرتكة منينينينينينينينيع اهليانينينينينينينينينيات واجلماعنينينينينينينينيات غنينينينينينينينينيري اإلسنينينينينينينينيالمية بإخضنينينينينينينينينياعها  - 19
لسياسنينينينينية شنينينينينيرعية حمققنينينينينية حمكومنينينينينية مبنينينينينيا يقنينينينينيرره اإلسنينينينينيالم وبأضنينينينينييق إطالقنينينينينيات الضنينينينينيرورة وفنينينينينيق أصنينينينينيولية تناسنينينينيني  الفكنينينينينير والطنينينينينيرح وتناسنينينينيني  

 الوعي السياسي للص  اجملاهد.
بنينينينينينيني و  افنينينينينينيق بنينينينينينيني تركينينينينينينيز اجلهنينينينينينيود وإجينينينينينينياد التفنينينينينينيوق احمللنينينينينينيي يف التكتينينينينينيني  العسنينينينينينيكري علنينينينينينيى قنينينينينينيوات العنينينينينينيدوضنينينينينينيرورة إجينينينينينينياد التو  - 18

االنتشنينينينينينيار وتغطينينينينينينية رقعنينينينينينية النينينينينينيبالد عنينينينينينين طرينينينينينينيق  املروننينينينينينية وخفنينينينينينية احلركنينينينينينية وسنينينينينينيرعتها. وإجينينينينينينياد ننينينينينينيوع منينينينينينين العمنينينينينينيل املخطنينينينينيني  بشنينينينينينيكل مركنينينينينينيزي 
 واسرتاتيجي إليقاع اجليش يف االرتباك والتناقخ وإهدار معنويات جنوده.

باسنينينينينينينيتهدام راوسنينينينينينينيه منينينينينينينيع بداينينينينينينينية  ضنينينينينينينيرورة االهتمنينينينينينينيام بإعطنينينينينينينياب اجلهنينينينينينينياز السياسنينينينينينينيي واألمنينينينينينيني  والعسنينينينينينينيكري للنظنينينينينينينيام املعنينينينينينينيادي- 21
 املعركة حيث يكون يف مرحلة االسرتخاء مثل )رئيس الدولة، الوزراء وأعضاء الربملان، وكبار ضبال األمن واجليش...(

لنينينينينينيني  إىل فنينينينينينينيتح جبهنينينينينينينيات ثانوينينينينينينينية حقيقينينينينينينينية. وبنينينينينينينيذل  دون تطنينينينينينينيوير ذ ضنينينينينينينيرورة ردع أصنينينينينينينيدقاء النظنينينينينينينيام عنينينينينينينين تأيينينينينينينينيده ودعمنينينينينينينيه - 21
 حياصر النظام ويردع أصدقاءه عن الوقوم من احلركة موقفا عدائيا معلنا.

، ألن كنينينينينينيل اجلينينينينينينيوش القائمنينينينينينية ضنينينينينينيرورة عنينينينينينيدم االرتكنينينينينينياز علنينينينينينيى اجلنينينينينينييش يف وقنينينينينيني  مبكنينينينينينير لتنظنينينينينينييم انقنينينينينينيالب عسنينينينينينيكري حمنينينينينينيال  - 22
كنينينينينيوادر عسنينينينينيكرية غنينينينينيري ملتزمنينينينينية إسنينينينينيالمياً وسنينينينينييؤدي  نينينينينياح مثنينينينينيل هنينينينينيي جينينينينينيوش قائمنينينينينية يف األسنينينينينياس علنينينينينيى   يف النينينينينيدول العربينينينينينية واإلسنينينينينيالمية

اجملاهنينينينينينينينيدين املسنينينينينينينينيلمني النينينينينينينينيذين سنينينينينينينينييكونون أقلينينينينينينينينية هنينينينينينينينيذا االنقنينينينينينينينيالب إىل اسنينينينينينينينيتالم العسنينينينينينينينيكريني النينينينينينينينيذين سنينينينينينينينيرعان منينينينينينينينيا سنينينينينينينينيينقلبون علنينينينينينينينيى 
مستضنينينينينيعفة سنينينينينيرعان منينينينينينيا تنينينينينيذوب أو تصنينينينينينيطدم بالعسنينينينينيكريني اجلنينينينينيدد. ويف جتربنينينينينينية عبنينينينينيد الناصنينينينينينير واإلخنينينينينيوان املصنينينينينيريني خنينينينينينيري العنينينينينيربة وعلنينينينينينيى 

عكنينينينيس جينينينيني  منينينينيع بداينينينينية العمنينينينيل إجينينينينياد عناصنينينينير باهنينينينيدة ثورينينينينية يف اجلنينينينييش كضنينينينيبال تنينينينيابعني للىركنينينينية يعملنينينينيون علنينينينيى تنفينينينينيذ منينينينيا تنينينينيأمر بنينينينيه ال
لتفكينينينينيني  اجلنينينينينييش املعنينينينينيادي والتسنينينينينيريع هبزميتنينينينينيه يف احلنينينينينيرب كمؤسسنينينينينية قمعينينينينينية إلعنينينينينيادة تركيبنينينينينيه بعنينينينينيد سنينينينينيقول الطنينينينينياغوت كوسنينينينينييلة إسنينينينينيالمية 

 أساسية يف الدولة.
هنينينينينيذا األسنينينينينيلوب النينينينينيذي أثبنينينينيني  فشنينينينينيله وكنينينينينيان  شنينينينينيوم وحنينينينينيرب التمركنينينينينيز ضنينينينينيد اجلنينينينينييش النظنينينينينيامي،ضنينينينينيرورة جتننينينينيني  الصنينينينينيدام املك - 23

فادحنينينينينينيا يف ا سنينينينينينينيائر النينينينينينينيب أحنينينينينينينيدثها. وعلنينينينينينيى العصنينينينينينينيابات اجملاهنينينينينينينيدة أن تسنينينينينينينيتمر يف حرهبنينينينينينينيا املنظمنينينينينينية طويلنينينينينينينية النينينينينينينينفس سنينينينينينينيعيا إىل دخنينينينينينينيول 
وفر جنينينينينينيو يسنينينينينينياعد علنينينينينينيى مرحلنينينينينينية اهلجومنينينينينينيات املوسنينينينينينيعة دون التمركنينينينينينيز، والنينينينينينيب متتنينينينينينيد حنينينينينيني  حصنينينينينينيول ننينينينينينيوع منينينينينينين التنينينينينينيوازن يف القنينينينينينيوى أو تنينينينينيني

 الدخول يف صدامات مفتوحة إلسقال النظام.
ولنينينينينينين يكنينينينينينيون باإلمكنينينينينينيان إنشنينينينينينياء مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه املننينينينينينياطق احملنينينينينينيررة والنينينينينينيدفاع عنهنينينينينينيا إال إذا وفنينينينينينيرت عوامنينينينينينيل خاصنينينينينينية جنينينينينينيدا كاسنينينينينينيتنادها إىل 

فيهنينينينينيا، خطنينينينينيول متنينينينينيوين مضنينينينينيمونة ومسنينينينينيتمرة، وتنينينينينيوفر وعنينينينينيورة يف املسنينينينينيال  جتعنينينينينيل منينينينينين العسنينينينينيري علنينينينينيى اجلنينينينينييش السنينينينينييطرة عليهنينينينينيا والتىنينينينينيرك 
وإحاطتهنينينينينينيا مبنطقنينينينينينية عملينينينينينينيات واسنينينينينينيعة نشنينينينينينيطة تكنينينينينينيون نصنينينينينيني  حمنينينينينينيررة )الفعالينينينينينينية فيهنينينينينينيا لعصنينينينينينيابات الثنينينينينينيوار وحينينينينينينيث يتهنينينينينينيدد كنينينينينينيل مسنينينينينينيل  



  

قنينينينينينيوات اجلننينينينينينيود احلكنينينينينينيوميني( وبنينينينينينيدون تنينينينينينيوفر مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه العوامنينينينينينيل تبقنينينينينينيى مثنينينينينينيل هنينينينينينيذه احملنينينينينينياوالت ضنينينينينينيربا منينينينينينين اجملازفنينينينينينية واملقنينينينينينيامرة بنينينينينينيأرواح 
 ن  رفاً إجبارياً مل خيرته اجملاهدون رغبة فيه.املدنيني ولقد كان يف درس محاة عربة رغم أنه كا

النينينينينينيذي يصنينينينينينيور باسنينينينينينيتمرار قضنينينينينينياءه علنينينينينينيى و  .ضنينينينينينيرورة اتبنينينينينينياع هننينينينينينيج اإلعنينينينينينيالم الصنينينينينينيادق ملواجهنينينينينينية إعنينينينينينيالم الطنينينينينينياغوت الكنينينينينينياذب - 24
حنينينينينينية ا سنينينينينينيائر ااجملاهنينينينينينيدين وسنينينينينينييطرته علنينينينينينيى الوضنينينينينينيع. لقنينينينينينيد أثبتنينينينينيني  جتربنينينينينينية اإلعنينينينينينيالم اإلخوانينينينينينينية، والسنينينينينينييما أثننينينينينينياء النفنينينينينينيري وحنينينينينينيرب محنينينينينينياة فد

تبنينينينينينية علنينينينينينيى إعنينينينينينيالم مهنينينينينينيول كنينينينينينيذوب، عنينينينينينيدا عنينينينينينين منينينينينينيا يف ذلنينينينينيني  منينينينينينين جتنينينينينينياوزات شنينينينينينيرعية بصنينينينينينيرم النظنينينينينينير عنينينينينينين الفتنينينينينينياوى الشنينينينينينيائهة النينينينينينيب املرت 
 أباح  أن يكذب املسلمون ألغرا  خرية.

فيجنينينينينينيني  علنينينينينينينيى إعنينينينينينينيالم اجملاهنينينينينينينيدين أن ينىنينينينينينينيو منىنينينينينينينيى صنينينينينينينيادقا جيعنينينينينينينيل  مننينينينينينينيه مصنينينينينينينيدر معلومنينينينينينينيات مؤكنينينينينينينيد منينينينينينينيع النينينينينينينيزمن لنينينينينينينيدى العنينينينينينينيدو 
أحياننينينينينينيا منينينينينينين الصنينينينينينيدمات أبلنينينينينيني  األثنينينينينينير علنينينينينينيى املنينينينينينيدى البعينينينينينينيد وال جينينينينينينيوز للمجاهنينينينينينيدين أن  والصنينينينينينيديق وهلنينينينينينيذا األمنينينينينينير رغنينينينينينيم منينينينينينيا قنينينينينينيد حيدثنينينينينينيه

يكنينينينينينيذبوا لتهنينينينينينيوين خسنينينينينينيائرهم أو املبالغنينينينينينية خبسنينينينينينيائر عنينينينينينيدوهم وعلنينينينينينييهم يف أقصنينينينينينيى احلنينينينينينياالت أن يسنينينينينينيكتوا عنينينينينينين أنبنينينينينينياء ال يرينينينينينينيدون إبالغهنينينينينينيا 
 وكذب ادعائه. أو أن يواروا عما يريدون. فىربنا قام  على عدالة طرحنا وصدق خطنا مقابل طغيان عدونا

  والأة الكو 
، وهبنينينينينيوب رينينينينينياح حيوينينينينينية ونشنينينينينيال يف مفاصنينينينينيلها النينينينينيب شنينينينينياخ  كثنينينينينيري منهنينينينينيا كمنينينينينيا جدينينينينينيد إن احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية تشنينينينينيهد منينينينينييالد جتدينينينينينيد

أن هنينينينينينينيذه النينينينينينينيروح اجلهادينينينينينينينية الشنينينينينينينيابة يف احلركنينينينينينينيات اإلسنينينينينينينيالمية تواجنينينينينينينيه بموعنينينينينينينية منينينينينينينين الصنينينينينينينيعوبات اهلائلنينينينينينينية بعضنينينينينينينيها خنينينينينينينيارجي وبعضنينينينينينينيها 
 داخلي..

ن يعتنينينينينينينينيربوا، إن املعركنينينينينينينية منينينينينينينينيع الطنينينينينينينياغوت قائمنينينينينينينينية وعلنينينينينينينيى قينينينينينينينينيادة احلركنينينينينينينية اإلسنينينينينينينينيالمية أن تفنينينينينينينيتح اجملنينينينينينينينيال أمنينينينينينينينيام ونرينينينينينينينيد منينينينينينينينين إخوانننينينينينينينيا أ
التجدينينينينينيد والكنينينينينيوادر الشنينينينينيابة املخلصنينينينينية للعمنينينينينيل، فتفينينينينينيدها منينينينينين تراثهنينينينينيا وجتربتهنينينينينيا وتنينينينينيرتك هلنينينينينيا بنينينينينيال االننينينينينيدفاع منعنينينينينياً للشنينينينينيرم النينينينينيذي البنينينينينيد 

 حاصل إن سارت األمور على ما هي عليه.
ني اهلنينينينينيدم وهنينينينينيو إقامنينينينينية حكنينينينينيم اهلل ومقاومنينينينينية الطواغينينينينيني ، وبنينينينينيني الوسنينينينينييلة وهنينينينينيي التنظيمنينينينينيات النينينينينيب قامنينينينيني  إن مثنينينينينية تضنينينينينيارب حنينينينينينياه، بنينينينيني

 دمنينينينينية هنينينينينيذا اهلنينينينينيدم. ومثنينينينينية تننينينينينياقخ خطنينينينينير نعيشنينينينينيه بنينينينينيني الشنينينينينييوم وتقالينينينينينيدهم املعهنينينينينيودة ووالئهنينينينينيم هلياكنينينينينيل حزبينينينينينية هرمنينينينينية وبنينينينينيني شنينينينينيباب 
 وال إلقامة احلكم اإلسالمي.،لص مندفع يريد أن يشق طريقة يف اجلهاد خروجا من حال الظلم الواقعة ووص

لقنينينينينيد أثبتنينينينيني  احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية يف سنينينينينيوريا الشنينينينينيام عنينينينينيرب ثورهتنينينينينيا، وكنينينينينيذل  بنينينينينيوادر االنطالقنينينينينية اجلهادينينينينينية يف مصنينينينينير وغريهنينينينينيا منينينينينين بنينينينينيالد 
العنينينينينيامل اإلسنينينينينيالمي، أن القينينينينينيادات التقليدينينينينينية للعنينينينينيامل اإلسنينينينينيالمي غالبنينينينينيا منينينينينيا تفشنينينينينيل يف إحنينينينينيداث تغينينينينينيري ننينينينينيوعي يف تفكريهنينينينينيا وسنينينينينيرعان منينينينينيا 

ة هنينينينينيذه التينينينينينيارات الناشنينينينينياة. لقنينينينينيد أصنينينينينيبى  مصنينينينينيلىة هنينينينينيذه اهلياكنينينينينيل التافهنينينينينية وثننينينينينيا نعكنينينينيني  علينينينينينيه رغنينينينينيم ا سنينينينينيائر الفادحنينينينينية تنتقنينينينينيل ملقاومنينينينيني
 الب ندفعها.

إنننينينينينينينيا حباجنينينينينينينية إىل ثنينينينينينينيورة داخلينينينينينينينية يف بنينينينينينينيال عملننينينينينينينيا النينينينينينينيدعوي، وجينينينينينينيني  أن تعينينينينينينينيد القينينينينينينينيادات اإلسنينينينينينينيالمية املخلصنينينينينينينية  حسنينينينينينينياباهتا حنينينينينينيني  
ن عملينينينينينية الرتمنينينينينييم والبننينينينينياء طبيعينينينينينية. جينينينينيني  أن يفهنينينينينيم اجلمينينينينينيع أننينينينينيه ال يكفنينينينينيي يكنينينينينيون التطنينينينينيوير داخلينينينينينيا قبنينينينينيل فنينينينينيوات األوان، وحنينينينيني  تكنينينينينيو 

أن يكنينينينينينيون األم قنينينينينينيدميا يف احلنينينينينينيزب حنينينينينيني  يكنينينينينينيون باهنينينينينينيدا، وال يكفنينينينينينيي أن يكنينينينينينيون الشنينينينينينييا وقنينينينينينيورا حنينينينينيني  يكنينينينينينيون قائنينينينينينيدا، وجينينينينينيني  إفسنينينينينينياح 
 اجملال أمام القوى الشابة والدماء اجملاهدة اجلديدة. ح  تكون والدة ا   اجلديد والدة طبيعية.



  

إال أن سنينينينينينيري األمنينينينينينيور رغنينينينينينيم رجائننينينينينينيا ال يبشنينينينينينير مبثنينينينينينيل هنينينينينينيذه النينينينينينيوالدة وكنينينينينينيأن قنينينينينينيدر هنينينينينينيذا املنينينينينينييالد أن يكنينينينينينيون قيصنينينينينينيريا، جينينينينينيني  أن نعمنينينينينينيل 
مجيعنينينينينيا حينينينينينيث ميكنينينينينين تنينينينينياليف األمنينينينينير حنينينينيني  ال ينينينينينيؤدي هنينينينينيذا النمنينينينينيو ا نينينينينيري إىل االنفجنينينينينيار النينينينينيذي يبنينينينينيدو وكأننينينينينيه حتمينينينينينيا. وهلل األمنينينينينير منينينينينين قبنينينينينيل 

 ومن بعد.



  

 ت يف الشام املباركة.الفصل الرابع: خطوات على طريق الثبا

 مقدمة:

احلمنينينينينينيد هلل أن باإلمكنينينينينينيان القنينينينينينيول أننينينينينينيه ورغنينينينينينيم أنننينينينينينيا ولنينينينينينيدنا كىركنينينينينينية جهادينينينينينينية يف بنينينينينينيالد الشنينينينينينيام يف  نينينينينينيروم االسنينينينينينيتثنائية إال أن هنينينينينينيذه 
الطروحنينينينينيات الفكرينينينينينية اجلهادينينينينينية الرافضنينينينينية هلنينينينينيذا الواقنينينينينيع املرينينينينينير ال تنينينينينيأ  بنينينينينيدعا منينينينينين القنينينينينيول. فهنينينينينيا هنينينينينيي سنينينينينياحة النينينينينيوطن اإلسنينينينينيالمي الكبنينينينينيري 

تشنينينينينينيهد منينينينينينييالد فكنينينينينينير اجلهنينينينينينياد، وانبعنينينينينينياث رايتنينينينينينيه منينينينينينين داخنينينينينينيل صنينينينينينيفوم احلركنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية ذات التنينينينينينياريا النينينينينينيدعوي  عربينينينينينينية وعجمينينينينينينية
الطوينينينينينينيل، وهنينينينينينياهي أخبنينينينينينيار االنتفاضنينينينينينيات اجلهادينينينينينينية هننينينينينينيا وهننينينينينينياك تطالعننينينينينينيا بأخبنينينينينينيار اجملاهنينينينينينيد الثنينينينينينيائر حنينينينينينيامال بندقيتنينينينينينيه مقنينينينينينيررا إرسنينينينينينياء خنينينينينيني  

ل  إلينينينينينيه حالنينينينينية املسنينينينينيلمني ودعنينينينينيوهتم يف  نينينينينيل حكومنينينينينيات جدينينينينينيد يف سنينينينينياحة النينينينينيدعوة ينينينينينيأ  بنينينينينيدوره مكمنينينينينيال الطرينينينينينيق مبنينينينينيا يناسنينينينيني  منينينينينيا وصنينينينيني
 الكفر واجلور والعس .

ولنينينينينينيو أنننينينينينينيا عنينينينينينيدنا إىل النينينينينينيوراء بضنينينينينينيعة عقنينينينينينيود ننينينينينينيا رين يف مسنينينينينينيار النينينينينينيدعوة إىل اهلل، ذلنينينينينيني  املسنينينينينينيار النينينينينينيذي ولنينينينينينيد إبنينينينينينيان أو بعنينينينينينيد سنينينينينينيقول 
 ا الفة اإلسالمية الب آل  يف أواخر أيامها إىل رمز إسالمي وحس .

أحننينينينينياء شنينينينيني  منينينينينين النينينينينيوطن اإلسنينينينينيالمي يف مصنينينينينير والشنينينينينيام وتركينينينينينيا والباكسنينينينينيتان...اذ بطنينينينينيروح متشنينينينينياهبة   نينينينينيد أن ذلنينينينيني  املسنينينينينيار ولنينينينينيد يف
  وسنينينينينينينيي ، نظنينينينينينيام شنينينينينينينيامل ارتضنينينينينينينياه اهلل ىتنينينينينينيدعو إىل العنينينينينينينيودة لفهنينينينينينيم اإلسنينينينينينينيالم فهمنينينينينينيا بولينينينينينينينيا كنينينينينينيدين ودولنينينينينينينية وعبنينينينينينيادة وعقينينينينينينينيدة، مصنينينينينيني

 لعباده املؤمنني، وأوكل إليهم واج   قيقه على سبيل الفر .
اجملنينينينيال أمنينينينينيام مالينينينينيني املسنينينينينيلمني النينينينيذين كنينينينينيانوا يعنينينينيانون منينينينينين  إلسنينينينيالمي ارتفنينينينينياع شنينينينيعار اجلهنينينينينياد والنينينينيدعوة، فا نينينينينياً وهكنينينينيذا شنينينينيهد العنينينينينيامل ا

 ؛االسنينينينينينينينيتعمار واالضنينينينينينينينينيطهاد يف كنينينينينينينينينيل بقنينينينينينينينينياع النينينينينينينينيوطن اإلسنينينينينينينينينيالمي. وراحنينينينينينينينيني  النينينينينينينينينيدعوة تشنينينينينينينينينيق طريقهنينينينينينينينيا، وكعهنينينينينينينينينيد كنينينينينينينينينيل دعنينينينينينينينينيوات ا نينينينينينينينينيري
ة طريقهنينينينينينيا صنينينينينينيابرة مصنينينينينينيابرة فتىمنينينينينينيل النينينينينينيدعاة اصنينينينينينيطدم  بنينينينينينيإرادة الطواغينينينينينيني  ورثنينينينينينية فرعنينينينينينيون و نينينينينينيرود. وابتنينينينينينيدأت احملننينينينينينية وتابعنينينينينيني  النينينينينينيدعو 

السنينينينينينيجن والقهنينينينينينير والقتنينينينينينيل وكنينينينينينيل صنينينينينينينوم الظلنينينينينينيم. وتتالنينينينينيني  السنينينينينينينون وزاد طغينينينينينينيان الطغنينينينينينياة وثبنينينينينيني  صنينينينينينيرب النينينينينينيدعاة إال أن احلنينينينينينيال وصنينينينينينيل  
لوضنينينينينيع ال يطنينينينينياق. وبنينينينينيدل أن تتطنينينينينيور النينينينينيدعوة تلقائينينينينينيا لتفنينينينينيرز قيادهتنينينينينيا امليدانينينينينينية الشنينينينينيابة، ولتولنينينينينيد ا نينينينيني  املنطقنينينينينيي والطبيعنينينينينيي لعنينينينينيالج تلنينينينيني  

اع املارقنينينينينية والظاملنينينينينية، بنينينينينيدل ذلنينينينيني  راحنينينينيني  النينينينينيدعوة متنينينينينير يف مسنينينينيارات حسنينينينيني  الظنينينينينيرم النينينينينيذي نشنينينينينيأ يف كنينينينينيل منطقنينينينينية منينينينينين املننينينينينياطق، األوضنينينيني
وتولنينينينيدت نظرينينينينيات دعوينينينينينية شنينينيني  أسنينينينيفرت عنينينينينين منينينينيدارس يف النينينينينيدعوة تراوحنينينيني  بنينينينيني النينينينينيدعوة إىل اهلل منينينينين خنينينينيالل مهادننينينينينية الطنينينينياغوت بنينينينينيل 

ح بنينينينيه الطنينينينياغوت منينينينين أجنينينينيواء برملانينينينينية دميقراطينينينينية، فنينينينيتالحم النينينينيدعاة وااللتصنينينينياق بنينينينيه أحياننينينينيا، وبنينينينيني النينينينيدعوة إىل اهلل منينينينين خنينينينيالل منينينينيا يسنينينينيم
يف معظمهنينينينينيا  ممنينينينينيع صنينينينينينوم أخنينينينينيرى منينينينينين ضنينينينينيىايا الظلنينينينينيم واحلكنينينينينيم االسنينينينينيتبدادي، منينينينينين جتمعنينينينينيات وطنينينينينينية أو قومينينينينينية أو غنينينينينيري ذلنينينينيني  تتقنينينينينيو 

علنينينينينينينيى فكنينينينينينينير علمنينينينينينينياين مرتنينينينينينينيد، وشنينينينينينينيكل  معهنينينينينينينيا معارضنينينينينينينيات سياسنينينينينينينيية. وانصنينينينينينينيرف  النينينينينينينيدعوة يف مننينينينينينينياطق أخنينينينينينينيرى لتتنينينينينينينيابع طريقهنينينينينينينيا عنينينينينينينيرب 
 الصرب الالهنائي متىملة القتل والعذاب والسجن والتشديد دون طائل...مدرسة 

ولقنينينينينينيد لعبنينينينينيني  القينينينينينينيادات التقليدينينينينينينية النينينينينينيب قنينينينينينيادت النينينينينينيدعوة خنينينينينينيالل العقنينينينينينيود الثالثنينينينينينية أو األربعنينينينينينية األخنينينينينينيرية لعبنينينينينيني  النينينينينينيدور األكنينينينينينيرب فيمنينينينينينيا 
تسنينينينينينيتطع أن تتطنينينينينينيور مبنينينينينينيا  اسنينينينينينيتقر علينينينينينينيه الطرينينينينينينيق. ومل تسنينينينينينيتطع تلنينينينينيني  القينينينينينينيادات ولألسنينينينينيني  رغنينينينينينيم اإلخنينينينينينيالإل يف كثنينينينينينيري منينينينينينين األحينينينينينينيان، مل

يناسنينينينينيني  تطنينينينينينيور أسنينينينينينيالي  الطواغينينينينينيني  يف  جنينينينينينييم النينينينينينيدعوة وتقلنينينينينينييم أ افرهنينينينينينيا بنينينينينينيل وتنينينينينينيدمريها يف بعنينينينينينيخ األحينينينينينينيان، ألنينينينينينيا جعنينينينينينيل الشنينينينينينيباب 
النينينينينينينينيذي تنينينينينينينينيرل علنينينينينينينينيى فكنينينينينينينينير اجلهنينينينينينينينياد واملفاصنينينينينينينينيلة والتمنينينينينينينينيايز، عنينينينينينينينيرب كتابنينينينينينينينيات ومنينينينينينينينيواع  سلسنينينينينينينينيلة الطبقنينينينينينينينية األوىل منينينينينينينينين املفكنينينينينينينينيرين النينينينينينينينيدعاة  

م...كنينينينينيل هنينينينينيذا جعنينينينينيل الشنينينينينيباب يعنينينينينييش يف حالنينينينينية منينينينينين الفصنينينينينيام الصنينينينينيع  بنينينينينيني فكنينينينينيره وطموحنينينينينيه كنينينينينياملودودي وسنينينينينييد والبننينينينينيا وعنينينينينيودة وغريه



  

وبنينينينيني ركنينينينينيود القينينينينيادة الدعوينينينينينية وعنينينينيدم قنينينينينيدرهتا علنينينينيى التطنينينينينيور والنمنينينينينياء وتولينينينينيد خنينينينيني  اجلهنينينينياد النينينينينيذي غنينينينيدت كنينينينينيل مقدماتنينينينيه ومربراتنينينينينيه تطنينينينينيرح 
شنينينينينينينينيق طريقهنينينينينينينينيا عنينينينينينينينيرب نفسنينينينينينينينيها بإحلنينينينينينينينياح. وبنينينينينينينينيدال منينينينينينينينين أن تسنينينينينينينينيمح تلنينينينينينينيني  القينينينينينينينينيادات لتلنينينينينينينيني  الطموحنينينينينينينينيات الشنينينينينينينينيابة والصنينينينينينينينيادقة منينينينينينينينين أن ت

التنظيمنينينينيات األم للنينينينينيدعوة، مفينينينينينيدة منينينينينين كنينينينينيم هائنينينينينيل منينينينينين اإلمكانينينينينينيات البشنينينينينيرية واملادينينينينينية والعلمينينينينينية، ومنينينينينين النينينينينيذخر التنينينينينيارخيي اجملينينينينينيد ألنينينينينيا لنينينينينيو  
كنينينينينينيان و نينينينينيني  يف طريقنينينينينينيه الصنينينينينينيىيح الجتاحنينينينينيني  النينينينينينيدعوة تلنينينينينيني  الصنينينينينينيروح الطاغوتينينينينينينية واجتثتهنينينينينينيا منينينينينينين اجلنينينينينينيذور. ولكنينينينينينين حلكمنينينينينينية يعلمهنينينينينينيا 

ا هنينينينينيذا املنىنينينينينيى. واضنينينينينيطرت التطلعنينينينينيات اجلهادينينينينينية النينينينينيب  منينينينينيل فكنينينينينير اجلهنينينينينياد العلمنينينينينيي الثنينينينينيوري املسنينينينينيلح اهلل مل تنينينينينينح النينينينينيدعوة عنينينينينيرب قياداهتنينينينيني
هننينينينيا وهننينينينياك أن تشنينينينيق الطرينينينينيق بنفسنينينينينيها حمدثنينينينية منينينينيا أمسنينينينيوه انشنينينينينيقاقاً عنينينينين اجلماعنينينينيات األم. ولعنينينينيل أبنينينينيرز منينينينينيا حصنينينينيل يف هنينينينيذا االجتنينينينياه هنينينينينيو 

شنينينينيبيه بنينينينيه منينينينيا حصنينينينيل منينينينين انتفاضنينينينيات جهادينينينينية يف أر  منينينينييالد الطليعنينينينية املقاتلنينينينية علنينينينيى ينينينينيد الشنينينينيهيد منينينينيروان حدينينينينيد يف الشنينينينيام املباركنينينينية و 
 الكنانة مصر ويف غري ذل  من البلدان...

حينينينينينينيث مل يسنينينينينينيمح تصنينينينينينيل  جلنينينينينينيد النينينينينينيدعوة املتمثنينينينينينيل هبيكليتهنينينينينينيا التقليدينينينينينينية املسنينينينينينييطرة بنينينينينينيالتطور الطبيعنينينينينينيي، كنينينينينينيان البنينينينينينيد منينينينينينين أن ينينينينينينيأ  
ها عنينينينينين قيادهتنينينينينيا وخطهنينينينينيا وطريقنينينينينية ذلنينينينيني  التطنينينينينيور انفجارينينينينينيا. وهكنينينينينيذا انشنينينينينيطرت منينينينينيدارس النينينينينيدعوة وبنينينينينيرزت طنينينينينيروح اجلهنينينينينياد باحثنينينينينية لنفسنينينينيني

 عملها...
 )وعسى أن تكرهوا شيااً وهو خري لكم وعسى أن  يوا شيااً وهو شر لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون(.

فنينينينينينيإذا عنينينينينينينيدنا بعنينينينينينينيد هنينينينينينينيذا اإلسنينينينينينينيهاب للىنينينينينينينيديث عنينينينينينينين جتربتننينينينينينينيا اجلهادينينينينينينية ا اصنينينينينينينية يف الشنينينينينينينيام املباركنينينينينينينية فإنننينينينينينينيا  نينينينينينينيد أنننينينينينينينيا ننينينينينينينيأ  كخنينينينينينيني  
 ق الذي ميز الدعوة اإلسالمية يف ش  أماكنها منذ مطلع السبعينات.جهادي ثوري ضمن هذا السيا

أمنينينينينينينينيا اآلن فنينينينينينينينينىن منينينينينينينينيدعوون إىل صنينينينينينينينيياغة حلقنينينينينينينينية جدينينينينينينينينيدة يف سلسنينينينينينينينيلة النينينينينينينينيدعوة املباركنينينينينينينينية يف الشنينينينينينينينيام، حلقنينينينينينينينية تولنينينينينينينينيد والدة طبيعينينينينينينينينية 
آمنينينينينين بنينينينينيدرهبم منينينينينين بنينينينينيدورها لنينينينينيتلم شنينينينينيعث أولانينينينيني  اجملاهنينينينينيدين النينينينينيذين جاهنينينينينيدوا وهنينينينينياجروا ورابطنينينينينيوا ونصنينينينينيروا خنينينينينيالل املرحلنينينينينية املاضنينينينينيية ومنينينينينين 

أبننينينينينينياء هنينينينينينيذا الشنينينينينينيع  املسنينينينينينيلم ليكوننينينينينينيوا ورثنينينينينينية تلنينينينينيني  الراينينينينينينية اجلهادينينينينينينينية الصنينينينينينيافية املرتفعنينينينينينية عنينينينينينين كنينينينينينيل أشنينينينينينيكال ا لنينينينينيني  واملنينينينينينيزج العقائنينينينينينينيدي 
املنىنينينينيرم. واملرتفعنينينينية أيضنينينينيا عنينينينين كنينينينيل أسنينينينيباب ا نينينينيور والضنينينينيع  النينينينيب بنينينينيرزت كنتيجنينينينية منينينينين نتنينينينيائج اهلزمينينينينية العسنينينينيكرية والنفسنينينينيية يف اجلولنينينينية 

ة النينينينينينيب رفعهنينينينينينيا منينينينينينيروان الشنينينينينينيهيد ورفنينينينينينياق خ تناقلتهنينينينينينيا منينينينينينين بعنينينينينينيدهم األينينينينينينيدي املخلصنينينينينينية النينينينينينيب تابعنينينينينيني  اجلهنينينينينينياد السنينينينينينيالفة. وارثنينينينينينية تلنينينينينيني  الراينينينينينيني
املسنينينينينيلح سنينينينينيواء منينينينينين سنينينينينيار منينينينينينهم عنينينينينيرب خنينينينيني  الطليعنينينينينية أو عنينينينينيرب ا طنينينينينيول التنظيمينينينينينية األخنينينينينيرى. منينينينينين النينينينينيذين اقتنعنينينينينيوا حبتمينينينينينية خلنينينينينيع احملتنينينينينيل 

ونظنينينينينينينينيرا إىل أن سنينينينينينينينياحة العمنينينينينينينينيل  .علنينينينينينينينيى أنقاضنينينينينينينينيهم النصنينينينينينينيريي البعثنينينينينينينينيي الكنينينينينينينينيافر إلقامنينينينينينينينية احلكنينينينينينينينيم اإلسنينينينينينينينيالمي النينينينينينينينيذي يرضنينينينينينينينيي اهلل تعنينينينينينينينياىل
اجلهنينينينينيادي يف سنينينينينيوريا قنينينينينيد خلنينينينيني  منينينينينين إمكانينينينينينية  قينينينينينيق اهلنينينينينيدم عنينينينينيرب الوسنينينينينيائل النينينينينيب آلنينينينيني  إىل أحنينينينينيوال تننينينينينياقخ اهلنينينينينيدم. ونعنينينينيني  تلنينينينيني  
التنظيمنينينينيات، واسنينينينيتىال إمكنينينينيان االسنينينينيتمرار عنينينينيرب تلنينينيني  القننينينينيوات كمنينينينيا بيننينينينيا آنفنينينينيا فإننينينينيا وبكنينينينيل منينينينيا ميينينينينيز دينننينينينيا احلنينينينيني  وفكرننينينينيا اجلهنينينينيادي 

ن حركينينينينية وواقعينينينينية منينينينيدعوون إلرسنينينينياء خنينينيني  تنظيمنينينينيي جدينينينينيد متمينينينينيز. لينطلنينينينيق بتلنينينيني  الراينينينينية منينينينين جدينينينينيد، منينينينين جتربنينينينية ثنينينينيرة وحمننينينينية احلنينينينيي منينينيني
عنيفنينينينينينية عنينينينينينيرب أكثنينينينينينير منينينينينينين مخسنينينينينينية عشنينينينينينير عامنينينينينينيا منينينينينينين اجلهنينينينينينياد املسنينينينينينيلح وأكثنينينينينينير منينينينينينين أربعنينينينينينيني عامنينينينينينيا منينينينينينين النينينينينينيدعوة هنينينينينينيي مرياثننينينينينينيا كمجاهنينينينينينيدين 

حكنينينينينيم اهلل يف هنينينينينيذه البقعنينينينينية املباركنينينينينية منينينينينين وطنننينينينينيا اإلسنينينينينيالمي  ومنينينينينيرياث كنينينينينيل مسنينينينينيلم عامنينينينينيل يهمنينينينينيه أن يشنينينينينيارك يف العمنينينينينيل والنينينينينيدعوة إلقامنينينينينية
 الكبري.



  

 الباب األول : م اهيم البد منها

 المبح  ا     ف ضجة اال  م ار 
محلنينينينينينينيوا السنينينينينينينيالح وقنينينينينينينيرروا  -رمحنينينينينينينيه اهلل-منينينينينينينين املعنينينينينينينيروم أن اجملاهنينينينينينينيدين األوائنينينينينينينيل وعلنينينينينينينيى رأسنينينينينينينيهم الشنينينينينينينييا الشنينينينينينينيهيد منينينينينينينيروان حدينينينينينينينيد  

افر بننينينينياء علنينينينيى قناعنينينينية راسنينينينيخة منينينينينهم بنينينينيأن اجلهنينينينياد واحلالنينينينية هنينينينيي منينينينيا وصنينينينيل  إلينينينينيه فنينينينير  عنينينينيني الصنينينينيدام منينينينيع النظنينينينيام النصنينينينيريي احملتنينينينيل الكنينينيني
علنينينينينينيى كنينينينينينيل مسنينينينينينيلم يف هنينينينينينيذا البلنينينينينينيد. فقنينينينينينيد اسنينينينينينيتوىل علنينينينينينيى احلكنينينينينينيم وعلنينينينينينيى رقنينينينينينياب املسنينينينينينيلمني ودمنينينينينينيائهم وأعراضنينينينينينيهم وأمنينينينينينيواهلم فانينينينينينية مرتنينينينينينيدة 

ال ينينينينينيرون محنينينينينيل السنينينينينينيالح مارقنينينينينية عنينينينينين اإلسنينينينينيالم، أمجنينينينينيع علنينينينينيى كفرهنينينينينيا سنينينينينيل  وخلنينينينيني  علمنينينينينينياء األمنينينينينية اإلسنينينينينيالمية، حنينينينيني  أولانينينينيني  النينينينينيذين 
لضنينينينيع  يف املسنينينينيلمني وعنينينينيدم أهلينينينينية فنينينينييهم. وقنينينينيد كنينينينيان هنينينينيذا النينينينيرأي منينينينين الشنينينينييا وإخواننينينينيه اجملاهنينينينيدين مبنينينيني  علنينينينيى فكنينينينير إسنينينينيالمي حركنينينينيي 

عنينينينينينيل اهلل للكنينينينينينيافرين علنينينينينينيى املنينينينينينيؤمنني سنينينينينينيبيال  وقنينينينينينيد اسنينينينينينيتدل علمنينينينينينياء السياسنينينينينينية الشنينينينينينيرعية هبنينينينينينيذه واضنينينينينينيح، فنينينينينينياهلل سنينينينينينيبىانه يقنينينينينينيول:قولن جي
افر يف رقنينينينينياب املسنينينينينيلمني أينينينينينيا كنينينينينيان مسنينينينينيتوى هنينينينينيذه الوالينينينينينية والسنينينينينييما أ هنينينينينيا ورأسنينينينينيها مجيعنينينينينيا وهنينينينينيي اآلينينينينينية علنينينينينيى عنينينينينيدم جنينينينينيواز والينينينينينية الكنينينينيني

والينينينينينية أمنينينينينير املسنينينينينيلمني، أي الوالينينينينينية التشنينينينينيريعية والتنفيذينينينينينية العامنينينينينية أو منينينينينيا يسنينينينينيمى )باإلمامنينينينينية(. فنينينينينيال جتنينينينينيوز إمامنينينينينية الكنينينينينيافر علنينينينينيى املسنينينينينيلمني 
 وهذا حمل اتفاق بني العلماء.
منينينينينينين باهنينينينينينيدي سنينينينينينيوريا الشنينينينينينيام، أدركنينينينينينيوا وعلنينينينينينيى رأسنينينينينينيهم الشنينينينينينييا منينينينينينيروان مرامنينينينينينيي حنينينينينينيزب  ن اجملاهنينينينينينيدين األوائنينينينينينيلإفضنينينينينينيال عنينينينينينين ذلنينينينينيني  فنينينينينيني

البعنينينينينيث والنصنينينينينيريين النينينينينيذين كنينينينينيانوا متخفنينينينينيني  نينينينيني  ردائنينينينينيه، أدركنينينينينيوا مرامنينينينينيي هنينينينينيذا احلنينينينينيزب العمينينينينينيل املنينينينينيزروع يف هنينينينينيذه البقعنينينينينية اهلامنينينينينية يف بنينينينينيالد 
سنينينينينينينيلطة، وأنفنينينينينينينيذت برنابهنينينينينينينيا املنينينينينينينيدروس ني( إىل الياملسنينينينينينينيلمني، كمنينينينينينينيا أدركنينينينينينينيوا ا طنينينينينينينير النينينينينينينيداهم إن وصنينينينينينينيل  الفانينينينينينينية املرتنينينينينينينيدة )أعنينينينينينيني  النصنينينينينينينيري 

واملبينينينينينيني  يف  كنينينينينينييم هنينينينينينيذه الفانينينينينينية بأسنينينينينينيلوب طنينينينينينيائفي مبنينينينينيني  علنينينينينينيى حكنينينينينينيم األقلينينينينينينية، ومنينينينينينيا سنينينينينينييلىق باملسنينينينينينيلمني ودينينينينينينينهم منينينينينينين جنينينينينينيراء هنينينينينينيذا 
 الوضع غري الطبيعي وغري اجلائز.

وت اجلنينينينينينيائر فكنينينينينينيان أن صنينينينينينيدعوا بنينينينينينياحلق وتبننينينينينينيوا النينينينينينيرأي القائنينينينينينيل بفرضنينينينينينيية اجلهنينينينينينياد فرضنينينينينينيية عينينينينينينينية علنينينينينينيى املسنينينينينينيلمني،  لنينينينينينيع هنينينينينينيذا الطنينينينينينياغ
والسنينينينييما بعنينينينينيد أن وصنينينينينيل النصنينينينينيرييون للسنينينينينيلطة، وبنينينينيدأوا بتنفينينينينينيذ برننينينينينيابهم الطوينينينينينيل املنينينينينيدى يف حنينينينيرب اإلسنينينينينيالم ودحنينينينينيره منينينينينين هنينينينينيذه البقعنينينينينية 
املباركنينينينينينية وعلمننينينينينينية مجنينينينينينياهري املسنينينينينينيلمني وتكفنينينينينينيريهم يف ،طنينينينينيني  مجنينينينينينياعي هنينينينينينيذا فضنينينينينينيال عنينينينينينين الظلنينينينينينيم والعسنينينينينيني  واجلنينينينينينيور النينينينينينيذي حلنينينينينينيق بالننينينينينينياس 

مني العمنينينينينينيل علنينينينينينيى رفنينينينينينيع الظلنينينينينينيم، ومنينينينينينيا إىل ذلنينينينينيني  منينينينينينين األسنينينينينينيباب الفرعينينينينينينية يف فرضنينينينينينيية علنينينينينينيى اخنينينينينينيتالم طبقنينينينينينياهتم، وأوجنينينينينيني  علنينينينينينيى املسنينينينينينيل
اجلهنينينينياد وضنينينينيرورة محنينينينينيل السنينينينيالح. وهكنينينينيذا صنينينينينيدع الشنينينينييا وإخواننينينينيه بنينينينينياحلق النينينينيذي آمننينينينيوا بنينينينينيه وضنينينينيىوا يف سنينينينيبيله فقضنينينينينيى معظمهنينينينيم حنبنينينينينيه 

ية . ويضنينينينيطر فرينينينينيق آخنينينينير ومنينينينينهم منينينينين ينتظنينينينير. ويسنينينينيري الركنينينيني  ويلىنينينينيق بنينينينيه منينينينين أراد اهلل لنينينينيه ا نينينينيري منينينينين املسنينينينيلمني مقتنعنينينينيني هبنينينينيذه الفرضنينينيني
منينينينينينينين املسنينينينينينينيلمني للصنينينينينينينيدام والنينينينينينينيدفاع، بعنينينينينينينيد أن عمنينينينينينينيم الطنينينينينينينياغوت النصنينينينينينينيريي حربنينينينينينينيه لتشنينينينينينينيمل كنينينينينينينيل املسنينينينينينينيلمني. وينينينينينينينيذكر هننينينينينينينيا أن طوائنينينينينينيني  

والبنينينينيد منينينينين القنينينينيول أننينينينينيه رغنينينينيم كنينينينيل هنينينينيذا الوضنينينينيوح، فنينينينيالزال يف املسنينينينينيلمني  !أخنينينينيرى منينينينين املسنينينينيلمني حلقنينينيني  بركنينينيني  اجلهنينينينينياد ألسنينينينيباب شنينينيني 
ه كىكمنينينينينينينيه يف غنينينينينينينيريه منينينينينينينين البلنينينينينينينيدان، فنينينينينينينير  كفاينينينينينينينية إن قنينينينينينينيام بنينينينينينينيه النينينينينينينيبعخ سنينينينينينينيق  عنينينينينينينين ألنينينينينينينين يقنينينينينينينيول أن اجلهنينينينينينينياد يف هنينينينينينينيذا البلنينينينينينينيد حكمنينينينينينيني

أفلللل  سي   يلللل  فإ للللا فلللل ك  للللج   رللللي فلللل   ر للللا ح مللللا فلللل  ف للللرم   للللور  ..  ري ا سلللل   فلللل   لللل ب أ لللللي فإ للللا اآلخنينينينيرين...
، وهنينينينينيم مجنينينينينيوع الشنينينينينيباب والشنينينينينييوم يف   سلللللج   رلللللي فللللل  سصلللللم  اليظللللل م  للللل لح ب  السلللللماء  يلللللمد  فللللل  دفلللللا أ    ضلللللا أ  ف للللللا

حلركنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية كلهنينينينينينيا تقريبنينينينينينيا، وال سنينينينينينييما أفنينينينينينيراد تنظنينينينينينييم الطليعنينينينينينية وأفنينينينينينيراد تنظيمنينينينينينيات اإلخنينينينينينيوان املسنينينينينينيلمني وبعنينينينينينيخ أفنينينينينينيراد احلركنينينينينينيات ا
 اجلهاد منهم أو من حلق هبم اضطرارا. أاألخرى. فهؤالء حوربوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم بغري حق، سواء من بد

 إىل ذل  سبيال، مفرو  على كل منهم.إن استطاعوا  مفىكم هؤالء أن دفاعهم عن أنفسه



  

كمنينينينينيا أن مسنينينينينيؤولية أخنينينينينيرى تعلقنينينينيني  يف أعننينينينينياقهم وهنينينينينيي فنينينينينيتح بنينينينينياب اجلهنينينينينياد علنينينينينيى املسنينينينينيلمني وإدخنينينينينياهلم يف دائنينينينينيرة النكنينينينينيال وتوجنينينينيني  
مكنينينينينيان حشنينينينينيد األدلنينينينينية النينينينينيب اقتنعننينينينينيا هبنينينينينيا وآمننينينينينيا مبوجبهنينينينينيا إمياننينينينينيا  -يف هنينينينينيذه الفقنينينينينيرة-النينينينينيدفاع عنينينينينينهم ومتابعنينينينينية اجلهنينينينينياد ولنينينينينييس املكنينينينينيان هننينينينينيا 

ضنينينينينيية اجلهنينينينينياد عملينينينينينيا علنينينينينيى كنينينينينيل املسنينينينينيلمني تقريبنينينينينيا يف مشنينينينينيارق األر  ومغارهبنينينينينيا، والسنينينينينييما علنينينينينيى وجنينينينينيه التخصنينينينينييص أولانينينينيني  عميقنينينينينيا بفر 
ر بمنينينينينيع علنينينينيى كفرهنينينينينيا، كاحلنينينينينيال يف سنينينينيوريا فقنينينينينيد أفردننينينينينيا هلنينينينيذه األدلنينينينينية معظنينينينينيم اجلنينينينيزء الثنينينينينياين بعننينينينينيوان كفنينينينينيالنينينينيرازحني  نينينينيني  كنينينينينيابوس حكومنينينينية  
منينينينينينيا نرينينينينينينيد قولنينينينينينيه أن الغالبينينينينينينية السنينينينينينياحقة منينينينينينين الشنينينينينينيباب والشنينينينينينييوم ينينينينينينيق اجلهنينينينينينياد الثنينينينينينيوري املسنينينينينينيلح(. لكنينينينينينين ر )أفكنينينينينينيار وأساسنينينينينينييات علنينينينينينيى ط

النينينينينيذين سنينينينينياروا يف األحنينينينينيداث النينينينينيب مررننينينينينيا هبنينينينينيا بشنينينينينيكل أو بنينينينينيآخر كنينينينينيانوا مقتنعنينينينينيني بنينينينينيأهنم كنينينينينيانوا ينفنينينينينيذون فنينينينينير  عنينينينينيني علنينينينينييهم يف اجلهنينينينينياد، 
اركتهم أو أهننينينينينيم يقومنينينينينيون بفنينينينينير  كفاينينينينينية عنينينينينين املسنينينينينيلمني النينينينينيذين يعجنينينينينيزون عننينينينينيه يف سنينينينينيوريا، وبننينينينينياء علنينينينينيى هنينينينينيذا كاننينينينيني  مسنينينينينيا تهم ومشنينينينيني

 يف صنع األحداث بقليل أو كثري بناء على الشعور هبذه الفرضية  وعلى اإلميان هبا.
علنينينينينينيى منينينينينينيا بيننينينينينينيا وشنينينينينينياء اهلل سنينينينينينيبىانه وتعنينينينينينياىل أن خيسنينينينينينير املسنينينينينينيلمون تلنينينينينيني  اجلولنينينينينينية اهلامنينينينينينية يف  -بتقنينينينينينيدير اهلل-حنينينينينينيداث ألخ سنينينينينينيارت ا

 هذه احلرب الضروس.
كنينينينينيل األصنينينينينيعدة يف األمنينينينينيوال واألنفنينينينينيس وغنينينينينيري ذلنينينينيني ، كنينينينينيان منينينينينين وكنينينينينيان منينينينينين أسنينينينينيوء منينينينينيا أسنينينينينيفرت عننينينينينيه رغنينينينينيم ا سنينينينينيائر الفادحنينينينينية علنينينينينيى  

أسنينينينينيوء منينينينينيا أسنينينينينيفرت عننينينينينيه هنينينينينيذه اهلزمينينينينينية اجلماعينينينينينية للبقينينينينينية الباقينينينينينية منينينينينين اجملاهنينينينينيدين واملنينينينينيرابطني النينينينينيذين أسنينينينينيق  يف أينينينينينيديهم نتيجنينينينينية الضنينينينينيربات 
واحننينينينينيرام راينينينينينية  املتالحقنينينينينية النينينينينيب حلقنينينينيني  باجملاهنينينينينيدين ونتيجنينينينينية لتسنينينينينيل  القينينينينينيادة السنينينينينيياة علنينينينينيى زعامنينينينينية منينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين الفلنينينينينيول اجملاهنينينينينيدة،

 اجلهاد عن الطرح اإلسالمي الصايف.
وبنينينينينيدال منينينينينين أن تفنينينينينيرز مثنينينينينيل هنينينينينيذه احلنينينينينيال فانينينينينية منينينينينين الثنينينينينيابتني تلنينينينينيم شنينينينينيتات هنينينينينيؤالء اجملاهنينينينينيدين احملبطنينينينينيني، مل يكنينينينينين إال إحبنينينينينيال شنينينينينيامل، 
ل وهزمينينينينينية نفسنينينينينيية كاملنينينينينية وإعنينينينينيرا  عنينينينينين متابعنينينينينية اجلهنينينينينياد، وهكنينينينينيذا كنينينينينيان، فقنينينينينيد بنينينينينيدأت عملينينينينينية اهلجنينينينينيرة املعاكسنينينينينية ومغنينينينينيادرة سنينينينينياحة الربنينينينينيا

واجلهنينينينينياد مننينينينينيذ فنينينينينيرتة سنينينينينيابقة ألحنينينينينيداث محنينينينينياة نتيجنينينينينية فسنينينينينياد القينينينينينيادة أو فشنينينينينيلها، خ كاننينينينيني  الطامنينينينينية اجلماعينينينينينية يف محنينينينينياة ومنينينينينيا تالهنينينينينيا منينينينينين 
 -ونقصنينينينينينيد سنينينينينينياحة الربنينينينينينيال-دمنينينينينينيار و نينينينينينيال ، خ دمنينينينينينيار الطليعنينينينينينية وسنينينينينينيقول حمنينينينينينياوالت اإلصنينينينينينيالح كمنينينينينينيا منينينينينينير معننينينينينينيا آنفنينينينينينيا فغنينينينينينيادر السنينينينينينياحة

د واملنينينينينينينيراب ، ليضنينينينينينينيربوا يف األر  بنينينينينينينياحثني عنينينينينينينين مسنينينينينينينيتقبلهم الشخصنينينينينينينيي جنينينينينينينيل أو كنينينينينينينيّل تلنينينينينينيني  الطاقنينينينينينينيات اهلامنينينينينينينية منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب اجملاهنينينينينينيني
 تاركني هذا الع ء مرميا ال يقوم به أحد.

إننينينينيه منينينينين الطبيعنينينينيي أن تكنينينينيون الصنينينينيدمة قاسنينينينيية وأن تسنينينينيفر عنينينينين هنينينينيذه اهلجنينينينيرة وهنينينينيذا اإلعنينينينيرا  لفنينينينيرتة منينينينيا هنينينينيي فنينينينيرتة منينينينيا بعنينينينيد األزمنينينينية، 
املتعنينينينيني علنينينينييهم وهنينينينيذه األماننينينينية الكنينينينيربى النينينينيب تعلقنينينيني  يف  أمنينينينيا أن تسنينينينيفر هنينينينيذه املأسنينينينياة عنينينينين إحبنينينينيال مجنينينينياعي ينسنينينينيي الكنينينينيل هنينينينيذا الفنينينينير 

أعننينينينينياقهم، أماننينينينينية ثقيلنينينينينية متنوعنينينينينية املناصنينينينينيي ال زالنينينينيني  رغنينينينينيم تباعنينينينينيد األينينينينينيام تلقنينينينينيي بثقلهنينينينينيا علنينينينينيى ضنينينينينيمري الكثنينينينينيريين منينينينينينهم، أماننينينينينية حننينينينينيو دينينينينينين 
تقليننينينينينيا النينينينينيذين خّلفننينينينينياهم ون، أماننينينينينية حننينينينينيو شنينينينيهدائنا ومعا  يعيثنينينينينيون فينينينينينيه فسنينينينينيادا كمنينينينيا يشنينينينينيانياهلل املنتهنينينيني  احملنينينينينيارب املنينينينينيرتوك جملرمنينينينينيي النصنينينينيريي

والنجنينينينينينيدة ومتابعنينينينينينية الطرينينينينينينيق، أماننينينينينينية حننينينينينينيو أهليننينينينينينيا وآبائننينينينينينيا وأمهاتننينينينينينيا النينينينينينيذين  ورائننينينينينينيا تستصنينينينينينيرخنا دمنينينينينينيااهم وسنينينينينينيجوهنم و فزننينينينينينيا علنينينينينينيى الثنينينينينينيأر
الكاسنينينينينير الشنينينينينيرير...أمانة حننينينينينيو كراماتننينينينينيا وعزتننينينينينيا ورجولتننينينينينيا، ومتابعنينينينينية النينينينينيدرب والثبنينينينينيات علنينينينينيى حنينينينينيق  تركننينينينينياهم فريسنينينينينية لثنينينينينيأر ذلنينينينيني  النينينينينيوحش

بنينينينينينينينيه وضنينينينينينينينيىينا منينينينينينينينين أجله...أماننينينينينينينينية حننينينينينينينينيو ديارننينينينينينينينيا وأموالننينينينينينينينيا وأرزاقننينينينينينينينيا النينينينينينينينيب هنبنينينينينينينيني  لنتشنينينينينينينينيرد ذات اليمنينينينينينينينيني وذات الشنينينينينينينينيمال طاملنينينينينينينينيا آمننينينينينينينينيا 
نسنينينينينينيتجدي العنينينينينينييش الكفنينينينينينينيام. تنينينينينينيرى هنينينينينينينيل يكفيننينينينينينيا العنينينينينينينيذر يف العجنينينينينينيز عنينينينينينين محنينينينينينينيل األماننينينينينينية بنينينينينينينيل يف اإلعنينينينينينيرا  النينينينينينينيذي يصنينينينينينيل إىل حنينينينينينينيد 

 خيانتها.. هل يكفينا ؟؟



  

ال يكلنينينينيني  اهلل نفسنينينينينيا إال وسنينينينينيعها ؟ هنينينينينيل يكفيننينينينينيا العنينينينينيذر أم أننينينينينيه ينينينينينيا تنينينينينيرى عنينينينينيذر هنينينينينيل يكفيننينينينينيا العنينينينينيذر بأنننينينينينيا عملننينينينينيا وسنينينينينيعينا وفشنينينينينيلنا و 
لتربينينينينينير هنينينينينيذا الرتاجنينينينينيع عنينينينينين املبنينينينينيدأ للعنينينينينيودة لنينينينينيدنيا طاملنينينينينيا تركناهنينينينينيا هلل، خ عنينينينينيدنا إليهنينينينينيا اضنينينينينيطرارا فأعجبتننينينينينيا وأنسنينينينينيتنا منينينينينيا كنينينينينيان منينينينينين قضنينينينينيية 

 تات.وجهاد. فرحنا نركخ وراءها كل يسابق خليله ويغب  أو حيسد من يسبقه يف نيل هذا الف
وأخنينينينينيص أولانينينينيني  النينينينينيذين شنينينينينياركوا فينينينينينيه يومنينينينينيا منينينينينيا بشنينينينينيكل أو بنينينينينيآخر بنينينينينيدءا منينينينينين -تنينينينينيرى هنينينينينيل اشنينينينينيرتطنا علنينينينينيى اهلل عننينينينينيدما بنينينينينيدأنا اجلهنينينينينياد 

صنينينينينينير لنصنينينينينينير ومنينينينينينين حسنينينينينينين ألحسنينينينينينين حنينينينينيني  نهنينينينينينيل اشنينينينينينيرتطنا أن تسنينينينينينيري الراينينينينينينية اجلهادينينينينينينية منينينينينينين -التأيينينينينينينيد املعننينينينينينيوي وحنينينينينيني  محنينينينينينيل السنينينينينينيالح 
عنهنينينينينينيا ؟ إن كنينينينينينيان هنينينينينينيذا شنينينينينينيعورنا النينينينينينيداخلي فمنينينينينينيا فهمننينينينينينيا اجلهنينينينينينياد نسنينينينينينيتمر فيهنينينينينينيا ؟؟ فنينينينينينيإذا تعثنينينينينينيرت وواجهنينينينينيني  الصنينينينينينيعاب فإنننينينينينينيا سنينينينينينينتخلى 

إذاً، وال عرفننينينينينينيا سنينينينينينينة اهلل يف ابنينينينينينيتالء ومتىنينينينينينييص أوليائنينينينينينيه، وعشنينينينينينيرات اآلينينينينينينيات واألحادينينينينينينيث والشنينينينينينيواهد منينينينينينين سنينينينينينيرية رسنينينينينينيول اهلل صنينينينينينيلى اهلل 
جنينينينينيوع علينينينينينيه وسنينينينينيلم وسنينينينينيرية صنينينينينيىبه ومنينينينينين تنينينينينيبعهم بإحسنينينينينيان تؤكنينينينينيد لننينينينينيا أن هنينينينينيذا الطرينينينينينيق طرينينينينينيق حمنينينينينين ومصنينينينينياع  وقتنينينينينيل وتشنينينينينيريد وفقنينينينينير و 

 وبشر الصابرين.…ونقص يف األموال واألنفس والثمرات 
طرينينينينينينيق قلمنينينينينينيا جينينينينينينيد السنينينينينينيالكون فينينينينينينيه أجنينينينينينيرهم يف النينينينينينيدنيا. فاألصنينينينينينيل يف األجنينينينينينير أننينينينينينيه عننينينينينينيد كنينينينينينيرمي عزينينينينينينيز يف جننينينينينينية عرضنينينينينينيها السنينينينينينيماوات 

نصنينينينينينير واألر . أجنينينينينينير جزينينينينينينيل علنينينينينينيى القينينينينينينيام بفنينينينينينير  قنينينينينينيد افرتضنينينينينينيه اهلل عليننينينينينينيا كمنينينينينينيا افنينينينينينيرت  الصنينينينينينيالة والصنينينينينينييام والزكنينينينينينياة وغريهنينينينينينيا. أمنينينينينينيا أن ي
 اهلل جنده فهذا وعده املقطوع عليه وهو الصادق احلكيم العامل بتوقيته وكيفيته واملؤهلني له لينزله عليهم.

فهنينينينينيو مسنينينينينينية النينينينينينيدرب، حنينينينيني  أن اهلل تعنينينينينينياىل يبنينينينينينيني لننينينينينينيا أن العننينينينينينياء فهنينينينينيو أجنينينينينينير مضنينينينينينيمون منينينينينين رب كنينينينينينيرمي إمنينينينينينيا النصنينينينينير أو الشنينينينينينيهادة. أمنينينينينينيا 
 نفهم قوله تعاىل: هذا النصر ال يأ  إال بعد ضراوة احملنة وإال فكي 

 .771قح  إذا استيأس الرسل و نوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصرنا  سورة يوس  :
وقولنينينينينينينيه تعنينينينينينينياىل: قأم حسنينينينينينينيبتم أن ترتكنينينينينينينيوا وملنينينينينينينيا يعلنينينينينينينيم النينينينينينينيذين جاهنينينينينينينيدوا منينينينينينينينكم ومل يتخنينينينينينينيذوا منينينينينينينين دون اهلل وال رسنينينينينينينيوله وال املنينينينينينينيؤمنني 

 .71وليجة واهلل خبري مبا تعملون  سورة التوبة 
سنينينينيني  الننينينينينياس أن يرتكنينينينينيوا أن يقولنينينينينيوا آمننينينينينيا وهنينينينينيم ال يفتننينينينينيون. ولقنينينينينيد فتننينينينينيا النينينينينيذين منينينينينين قنينينينينيبلهم فلنينينينينييعلمن اهلل النينينينينيذين ويقنينينينينيول تعنينينينينيال: قأح

 .212صدقوا وليعلمن الكاذبني  العنكبوت 
قنينينينينينينيص منينينينينينينين األمنينينينينينينيوال واألنفنينينينينينينيس والثمنينينينينينينيرات وبشنينينينينينينير الصنينينينينينينيابرين البقرة نويقنينينينينينينيول تعنينينينينينينياىل:قولنبلونكم بشنينينينينينينيذ منينينينينينينين ا نينينينينينينيوم واجلنينينينينينينيوع و 

755. 
ري وكلننينينينيا يعلنينينينيم هنينينينيذا وكلننينينينيا يقنينينينيرأ السنينينينيرية وينينينينيرى أن رسنينينينيل اهلل قاطبنينينينية علينينينينيه السنينينينيالم وفنينينينييهم سنينينينييدنا حممنينينينيد هنينينينيذه آينينينينيات اهلل وغريهنينينينيا كثنينينيني

صنينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينيلم خضنينينينينينيعوا هلنينينينينيذا االمتىنينينينينينيان الربنينينينينينياين فقنينينينينيد جاهنينينينينينيد صنينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم يف مكنينينينينية صنينينينينينيابرا حمتسنينينينينيبا يبنينينينينينيني احلنينينينينينيق 
وعنينينينياىن أكثنينينينير ألنينينينيا نعنينينينياين منينينينين بنينينينيالء املشنينينينيركني وكثنينينينيرهتم  وجيهنينينينير بنينينينيه ويتىمنينينينيل النينينينيبالء هنينينينيو وصنينينينيىبه ثالثنينينينية عشنينينينير سنينينينينة، خ انتقنينينينيل للمديننينينينية

وشنينينينينينيوكتهم، ومنينينينينينين فسنينينينينينياد املننينينينينينيافقني وإرجنينينينينينيافهم، ومنينينينينينين تنينينينينينيآمر اليهنينينينينينيود و،ططنينينينينينياهتم ومنينينينينينين هتدينينينينينينيد النينينينينينيدول العظمنينينينينينيى يف جنينينينينينيواره وبأسنينينينينينيها 
 وهكذا...فما وهن وصىبه وما استكانوا.

منينينينيا عنينينينياىن، ولنينينينيوال صنينينينيربهم وجهنينينينيادهم ملنينينينيا  وجنينينينياء أمنينينينير اهلل ودار الزمنينينينيان وعنينينينياىن كنينينينيل ،لنينينينيص وكنينينينيل مصنينينينيلح منينينينين أمنينينينير اجلهنينينينياد والثبنينينينيات
وصنينينينينيلنا إسنينينينينيالم وال نعمننينينينينيا بنعمنينينينينية ربننينينينينيا الوارفنينينينينية دون فضنينينينينيل مننينينينينيا وال نصنينينينيني . وجنينينينينياء دورننينينينينيا...واهلل تعنينينينينياىل يقنينينينينيول: قومنينينينينين جاهنينينينينيد فإ نينينينينيا 

 28جياهد لنفسه إن اهلل لغ  عن العاملني  العنكبوت 



  

، عسنينينينينينينيى اهلل أن يكنينينينينينيني  بنينينينينينينيأس النينينينينينينيذين كفنينينينينينينيروا ويقنينينينينينينيول سنينينينينينينيبىانه:قفقاتل يف سنينينينينينينيبيل اهلل ال تكلنينينينينينيني  إال نفسنينينينينينيني  وحنينينينينينينير  املنينينينينينينيؤمنني
 .94واهلل أشد بأسا وأشد تنكيال  النساء 

كمنينينينينينيا أهننينينينينينيا مسنينينينينينيؤولية مجاعينينينينينينية دفنينينينينينيع الظلنينينينينينيم وإحكنينينينينينيام شنينينينينينيرع اهلل، وكنينينينينينيل   -إقامنينينينينينية فنينينينينينير  منينينينينينين فنينينينينينيرو  اهلل-فهنينينينينينيي مسنينينينينينيؤولية فردينينينينينينية 
صنينينينينية أولانينينينيني  النينينينينيذين مسنينينينينيؤول، وكنينينينينيل نفنينينينينيس مبنينينينينيا كسنينينينينيب  رهيننينينينينية والسنينينينينيؤال النينينينينيذي يطنينينينينيرح نفسنينينينينيه ونطرحنينينينينيه علنينينينينيى إخوانننينينينينيا اجملاهنينينينينيدين، خا

 ملنينينينيوا قسنينينينيطا منينينينين أعبنينينينياء اجلهنينينينياد قبنينينينيل غنينينينيريهم، لنينينينيان كنينينينيان جهادننينينينيا فيمنينينينيا سنينينينيل  مبنينينيني  علنينينينيى شنينينينيعور بنينينينيالفر  والقينينينينيام بنينينينيه، فمنينينينيا النينينينيذي 
قبنينينينينيل ذلنينينينيني  علنينينينينيى نتغنينينينينيري وتبنينينينينيدل ؟ فنينينينينياحلرب زادت ضنينينينينيراوة والكفنينينينينير زاد عتنينينينينيوا، والظلنينينينينيم زاد عسنينينينينيفا وقنينينينينيوة، وإذ بننينينينينيا نعنينينينينير  ونفنينينينينير ؟ بنينينينينيل و 

فرضنينينينينينيا، فاالسنينينينينينيتمرار علنينينينينينيى النينينينينينيدرب والثبنينينينينينيات فينينينينينينيه أكنينينينينينيرب فريضنينينينينينية وأوكنينينينينينيد ذلنينينينينيني  أن العمنينينينينينيل النينينينينينيذي أننينينينينينيه أمنينينينينينير واقنينينينينينيع. إلن كنينينينينينيان اجلهنينينينينينياد 
بنينينينينيدأناه وكلفننينينينينيا أنفسنينينينينينا وكلفننينينينينيا الننينينينينياس معننينينينينيا منينينينينيا كلننينينينينيا بنينينينينيه علنينينينينييم، كلنينينينيني  اإلسنينينينينيالم واملسنينينينينيلمني واألهنينينينينيل والعشنينينينينيرية منينينينينيا ال قبنينينينينيل هلنينينينينيم بنينينينينيه 

 من البدء فيه وهذا بنّي.وأصبح دفاعنا أوج  من ذي قبل، ووجه الفريضة يف متابعة الطريق أكثر منطقية 
أمنينينينينيا القنينينينينيول كينينينينيني  ؟ واحلنينينينينيال هنينينينينيي منينينينينيا وصنينينينينينيل  إلينينينينينيه. فنينينينينيذل  سنينينينينيؤال لنينينينينيه جنينينينينيواب آخنينينينينينير، نرينينينينينيد أن نصنينينينينيل قبنينينينينيل هنينينينينيذا لتبينينينينينيان هنينينينينينيذه 
احلقيقنينينينينية النينينينينيب غابنينينينيني  عنينينينينين أذهنينينينينيان غالبيتننينينينينيا بسنينينينينيب  احلنينينينينيال النينينينينيذي أوصنينينينينيلنا إلينينينينينيه الواقنينينينينيع املرينينينينينير وضنينينينينيع  ثقتننينينينينيا بأنفسنينينينينينا وبنينينينينياهلل وبفهمننينينينينيا 

 عليهنينينينيا غالبيتننينينينينيا، وبسنينينينيب  إعنينينينينيرا  لوبالتسنينينينيليم واالستسنينينينينيالم للعجنينينينيز وبسنينينينينيب  منينينينين الطريقنينينينينية النينينينيب تنينينينينير  غنينينينيري الواضنينينينينيح للطرينينينينيق وتكاليفنينينينينيه
الشنينينينينينينييوم والعلمنينينينينينينياء عنينينينينينينين أداء دورهنينينينينينينيم وأماننينينينينينينية منينينينينينينيرياث حممنينينينينينينيد صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينيه وسنينينينينينينيلم يف أعننينينينينينينياقهم . فغابنينينينينينيني  عننينينينينينينيا هنينينينينينينيذه البديهنينينينينينينية 

رقنينينينينينياب املسنينينينينينيلمني وإقامنينينينينينية حكنينينينينينيم اهلل القنينينينينينيومي البسنينينينينينييطة: أننينينينينينيه لنينينينينينيان كنينينينينينيان اجلهنينينينينينياد يف سنينينينينينيبيل اهلل إلزالنينينينينينية حكنينينينينينيم الكفنينينينينينير البنينينينينينيني منينينينينينين علنينينينينينيى 
ا بنينينينينينيه وعملننينينينينينيا لنينينينينينيه فنينينينينينيإن متابعتننينينينينينيا للنينينينينينيدرب والثبنينينينينينيات علينينينينينينيه بعنينينينينينيد تتنينينينينينيا  احملنينينينينينين، وتصنينينينينينيىيح املسنينينينينينيري وتلمنينينينينينيس احلنينينينينينيل بنينينينينينيدال عننينينينينينيه فرضنينينينينينيا آمننينينينينيني

الصنينينينينينيىيح الشنينينينينينيرعي القنينينينينينيومي أشنينينينينينيد فرضنينينينينينيية وأهنينينينينينيم أثنينينينينينيرا . صنينينينينينيىيح أن االسنينينينينينيتمرار غنينينينينينيدا أصنينينينينينيع  وأشنينينينينينيق علنينينينينينيى كافنينينينينينية األصنينينينينينيعدة، والعنينينينينينيوز 
قنينينينينينية باتنينينينينيني  أكنينينينينينيرب وأعنينينينينيني ، ولكنينينينينينين هنينينينينينيذا كلنينينينينينيه ال يعنينينينينيني  أن احلنينينينينينيل قنينينينينينيد اسنينينينينينيتىال وأن الطرينينينينينينيق قنينينينينينيد سنينينينينينيد، فثمنينينينينينية حنينينينينينيل دائمنينينينينينيا والفقنينينينينينير والفا

هنينينينينيا وقلينينينينينيل يفقنينينينينيه فوأبنينينينينيدا، لكنهنينينينينيا الصنينينينينيعاب النينينينينيب تتطلنينينينيني  النوعينينينينينية الثابتنينينينينية، ولننينينينينيا يف قصنينينينينية طنينينينينيالوت وجنينينينينيالوت خنينينينينيري العنينينينينيربة. وكلننينينينينيا يعر 
ل موجنينينينينيود وخطنينينينينية تلمسنينينينينيه بيننينينينينية وقنينينينينيد أشنينينينينيار إليهنينينينينيا القنينينينينيرآن منينينينينيداليلها، واألقنينينينينيل منينينينينينهم منينينينينين حيمنينينينينيل نفسنينينينينيه علنينينينينيى تطبينينينينينيق منينينينينيا فهنينينينينيم، فاحلنينينينيني

الكنينينينينينينينيرمي: قوالنينينينينينينينيذين جاهنينينينينينينينيدوا فيننينينينينينينينيا لنهنينينينينينينينيديّنهم سنينينينينينينينيبلنا  ولنينينينينينينينيذل  قنينينينينينينينيال اإلمنينينينينينينينيام أمحنينينينينينينينيد وعبنينينينينينينينيد اهلل يب املبنينينينينينينينيارك رضنينينينينينينينيي اهلل عنينينينينينينينينهم: إذا 
 م باهلداية.اختل  العلماء فعليكم برأي أهل الثغور. أي املرابطني للجهاد )لقول اهلل الذي أشرنا إليه( فقد تكفل اهلل هل

فنينينينيالطريق الصنينينينيائ  مرهنينينينيون بعنينينينيزم نفنينينينير منينينينين الصنينينينيادقني، بنينينينيالعزم والنينينينينية علنينينينيى البىنينينينيث عننينينينيه للسنينينينيري فينينينينيه، حبنينينينيث الصنينينينيادق العنينينينيازم علنينينينيى 
اجلهنينينينينينياد. ولكننينينينينينيه مكلنينينينينيني  وشنينينينينينياق واهلل و  الصنينينينينينيابرين، ولنينينينينينيان كنينينينينينيان اجلهنينينينينينياد الينينينينينينيوم فنينينينينينير  علنينينينينينيى املسنينينينينينيلمني يف سنينينينينينيوريا فهنينينينينينيذه الفرضنينينينينينيية 

 درب وخاضوا التجربة وعليهم تقع مهمة قيادة االستمرار.أوج  يف أعناق السابقني وقد خربوا ال

 المبح  ال      كجف   وي البح  ف  المش رة أل ج  ج  ؟
مننينينينينينيذ أن بنينينينينينيدأت النكسنينينينينينية واالهنينينينينينينيار بعنينينينينينيد مأسنينينينينينياة محنينينينينينياة والتىنينينينينينيال  النينينينينينيوط  ومنينينينينينين خ دمنينينينينينيار الطليعنينينينينينية وتشنينينينينينيرذم املسنينينينينينيلىني وعنينينينينينيدم 

رة لإلخنينينينينينيوة ومغنينينينينينيادرهتم وإعراضنينينينينينيهم عنينينينينينين سنينينينينينياحة الربنينينينينينيال متكنينينينينينينهم منينينينينينين إصنينينينينينيالح منينينينينينيا فسنينينينينينيد. ومنينينينينينين خ منينينينينينيا أسنينينينينينيفر عننينينينينينيه ذلنينينينينيني  منينينينينينين هجنينينينينيني
واجلهنينينينينينينياد، مننينينينينينينيذ ذلنينينينينينيني  احلنينينينينينينيني وحنينينينينينيني  اآلن، مانينينينينينينيات ألنينينينينينينيوم احلنينينينينينينيوارات دارت بنينينينينينينيني الشنينينينينينينيباب والشنينينينينينينييوم وكنينينينينينينيل املعنينينينينينينينيني هبنينينينينينينيذا األمنينينينينينينير.. 
حنينينينينينيوارات ومناقشنينينينينينيات متنوعنينينينينينية املننينينينينينياح تنينينينينينيدرو كلهنينينينينينيا حنينينينينينيول منينينينينينيا كنينينينينينيان منينينينينينين أمنينينينينينيور، لتجنينينينينينيرت أحزاننينينينينينيا وتسنينينينينينيتعيد ذكنينينينينينيرى آالم، وتنينينينينينيتهم طرفنينينينينينيا 

وهلنينينينينينينيذا السنينينينينينينيؤال النينينينينينينيذي حينينينينينينينيري املخلصنينينينينينينيني منينينينينينينينهم والنينينينينينينيذين …آخنينينينينينينير، وتلنينينينينينينيوم زينينينينينينينيدا وتنينينينينينينيربئ عمنينينينينينينيرا.. لتصنينينينينينينيل بالنهاينينينينينينينية لإلحبنينينينينينينيالوتنينينينينينينيربئ 



  

قنينينيني  بالننينينينياس منينينينيا ال علنينينينيم يتىنينينينيدثون ويتىنينينينياورون حرقنينينينية وأسنينينينيى حبثنينينينيا عنينينينين ،نينينينيرج منينينينين هنينينينيذه الطامنينينينية النينينينيب أملنينينيني  باجلهنينينينياد واجملاهنينينينيدين وأحل
 ما هو ؟ !؟ البديل إال هلل به من ضرر. ما احلل وكي  املخرج ؟؟؟ وما البديل

ولنينينينينينيان كننينينينينينيا يف صنينينينينينيفىاتنا القادمنينينينينينية سنينينينينينينىاول تبينينينينينينيان بعنينينينينينيخ األفكنينينينينينيار علنينينينينينيى طرينينينينينينيق إجينينينينينينياد هنينينينينينيذا البنينينينينينيديل إال أننينينينينينيه جينينينينينيني  أن نرسنينينينينينيا 
جينينينينيني  أن نتىنينينينينينيدث عنينينينينين طريقنينينينينية طنينينينينيرح السنينينينينينيؤال ومنينينينينيا جينينينينيني  أن يتىلنينينينينيى بنينينينينينيه  -مفهنينينينينينيوم فرضنينينينينيية االسنينينينينيتمرار-مفهومنينينينينيا الزمنينينينينيا ثانينينينينينيا بعنينينينينيد 

ال يكنينينينينينينيون ضنينينينينينينيربا منينينينينينينين )التىشنينينينينينينييش( النينينينينينينيذي تعنينينينينينينيود علينينينينينينينيه غالبنينينينينينينيا الجنينينينينينينيرتار املأسنينينينينينينياة السنينينينينينينيائل الباحنينينينينينينيث حنينينينينينيني  يكنينينينينينينيون البىنينينينينينينيث إجيابينينينينينينينيا و 
واختتنينينينيام السنينينينيهرة بتوزينينينينيع أكينينينينياس االهتنينينينيام علنينينينينيى املتهمنينينينيني، واالنسنينينينيىاب بنينينينيراء منينينينين كنينينينيل تبعنينينينينية ومسنينينينيؤولية بعنينينينيد شنينينينياي سنينينينياخن يف سنينينينينيهرة 

 … ريفة
 كجف   وي البح  ف  المش رة    ح    جر أل ج  ج  ؟

ة عشنينينينينينينيناها بأنفسنينينينينينينينا البنينينينينينينيد أن نعنينينينينينينيرتم بنينينينينينينيأن نسنينينينينينينيبة كبنينينينينينينيرية منينينينينينينين إخوانننينينينينينينيا حنينينينينينيني  اآلن البنينينينينينينيد أن نعنينينينينينينيرتم ومنينينينينينينين خنينينينينينينيالل جتربنينينينينينينية مرينينينينينينينير 
د السنينينينينينيياق إلينينينينينينيه عفنينينينينينيوا يف جلسنينينينينينية أننينينينينينيس بنينينينينينيني اإلخنينينينينينيوة اعتنينينينينينيادت حبثنينينينينينيه كننينينينينينيوع منينينينينينين اهلنينينينينينيراء واللغنينينينينينيو ااعتنينينينينينيادت حبنينينينينينيث هنينينينينينيذا األمنينينينينينير إن قنينينينينيني

قينينينينينيادة السنينينينينينيالفة س الأواحلنينينينينيديث الشنينينينينييق لنينينينينيذكريات مضنينينينيني ، حينينينينينيث غالبنينينينينيا منينينينينيا ينتهنينينينينينيي احلنينينينينيديث بتلبنينينينينييس هتمنينينينينية الفشنينينينينيل واالحننينينينينيرام بنينينينينير 
احلضنينينينيور حزننينينينيا وعطفنينينينيا،  خالنينينينيذكر، وبصنينينيني  اللعننينينينيات علنينينينيى حلنينينينياهم وبالتنينينينيأثر ملنينينينيا أصنينينينياب املسنينينينيلمني منينينينين بنينينينيالء، وقنينينينيد تنينينينيدمع عينينينينيون بعنينينيني

خ ترتفنينينينينيع اآلهنينينينينيات واألننينينينينيات واحلسنينينينينيرات لتقنينينينينيول ال حنينينينينيول وال قنينينينينيوة …أو حرقنينينينينية لنينينينينيذكرى شنينينينينيهيد منينينينينين الشنينينينينيهداء أو أسنينينينينيري منينينينينين املعتقلنينينينينيني
دون اهلل كاشنينينينينينينيفة، خ ينينينينينينينيدور احلنينينينينينينيديث دورتنينينينينينينيه العادينينينينينينينية ليصنينينينينينينيري إىل مشنينينينينينينياكل احلينينينينينينينياة ودنينينينينينينينيا  إال بنينينينينينينياهلل العلنينينينينينينيي العظنينينينينينينييم، لنينينينينينينييس هلنينينينينينينيا منينينينينينينين

 وما إليها، هذا يف قطاع الشباب.…العمل واألزواج واهلموم واألهل
أمنينينينينينينينيا يف قطنينينينينينينينياع بعنينينينينينينينيخ الشنينينينينينينينييوم فاحلنينينينينينينينيال هنينينينينينينينيي هنينينينينينينينيي...اللهم إال أهننينينينينينينينيم يف كثنينينينينينينينيري منينينينينينينينين األحينينينينينينينينيان يصنينينينينينينينيبون اللنينينينينينينينيوم علنينينينينينينينيى الشنينينينينينينينيباب 

ومنينينينينيا جنينينينينيروا إلينينينينينيه املسنينينينينيلمني اآلمننينينينينيني منينينينينين الننينينينينياعمني، بنينينينينيذّل السنينينينينيلطان فبنينينينينيدلوا بطيشنينينينينيهم ذلنينينينيني  النعنينينينينييم وطيشنينينينينيهم والطليعنينينينينية ومحاسنينينينينيهم، 
وال قنينينينينينينيوة إال بنينينينينينينياهلل العلنينينينينينينيي العظنينينينينينينييم ؟ ليسنينينينينينينيلها منينينينينينينين دون اهلل   ول، فسنينينينينينينياحمهم اهلل أو قنينينينينينينياتلهم اهلل والحنينينينينينينيوتشنينينينينينينيريداً  وقنينينينينينينيتالً  نكنينينينينينينياالً و  وبنينينينينينينياالً 

قضنينينينينينينيايا املسنينينينينينينيلمني يف هنينينينينينينيذا البلنينينينينينينيد املصنينينينينينينيابر. والعجينينينينينينيني  يف  كاشنينينينينينينيفة . وبنينينينينينينيني هنينينينينينينيؤالء تنينينينينينينيرتاوح أراء السنينينينينينينيامرين يف حنينينينينينينيديث حنينينينينينينيول أهنينينينينينينيم
األمنينينينينير أن هنينينينينينيؤالء السنينينينينينيامرين هنينينينينينيم أنفسنينينينينيهم أصنينينينينينيىاب احملننينينينينينية وضنينينينينينيىاياها وقنينينينينيد عنينينينينينياىن كنينينينينينيل واحنينينينينينيد منينينينينينهم وشنينينينينينيارك و منينينينينينيل نصنينينينينينييبا منينينينينينين 
ضنينينينيريبتها منينينينين فقنينينينيد حبيبنينينينيا قنينينينيتال أو أسنينينينيرا أو تشنينينينيريدا ودمنينينينيار مسنينينينيتقبل وفرقنينينينية أهنينينينيل ووطنينينينين إىل آخنينينينير هنينينينيذه الضنينينينيرائ  النينينينيب دفعهنينينينيا الكنينينينيل 
أو الغالبينينينينينية. إن هنينينينينيذا لعجينينينينيني  أن تسنينينينينيمر الضنينينينينيىية حبنينينينينينيديث سنينينينينيف  دمهنينينينينيا واسنينينينينيتالب ماهلنينينينينيا وانتهنينينينينينياك عنينينينينير  هلنينينينينيا وتنتقنينينينينيل عنينينينينين هنينينينينينيذا 
احلنينينينينيديث وكنينينينينيأن شنينينينينيياا ال يعنيهنينينينينيا، حقنينينينينينيا إننينينينينيه ملنينينينينين اجلنينينينينيدير بننينينينينينيا أن نبكنينينينينيي علنينينينينيى أنفسنينينينينينا وعلنينينينينيى هنينينينينينيذا النينينينينيذل والضنينينينينيعة والعجنينينينينيز ونعنينينينينينيخ 

 البنان ح  نقطعها.
مل يبىنينينينينيث هنينينينينيذا املوضنينينينينيوع ؟ هنينينينينيذا إن حبنينينينينيث، فقنينينينينيد  نينينينينيول األمنينينينينير إىل أشنينينينينيد، فقنينينينينيد  تنينينينينيرى هنينينينينيل سنينينينينيأل أحنينينينينيد هنينينينينيؤالء السنينينينينيامرين نفسنينينينينيه

أصنينينينيبح اإلخنينينينيوة يتربمنينينينيون منينينينين إعنينينينيادة احلنينينينيديث هبنينينينيذا األمنينينينير ويرتكنينينينيون السنينينينيهرة ال يعكنينينينير صنينينينيفوها ترهنينينينيات املاضنينينينيي، بنينينينيل مشنينينينيكل احلاضنينينينير 
 …يف شؤون الدنيا

واحلنينينينيال منينينينيا هنينينينيي علينينينينيه، فنينينينير  عنينينينيني أم أمنينينينير هنينينينيل سنينينينيأل أحنينينينيد مننينينينيا نفسنينينينيه مبنينينينياذا يعنينينينينيه هنينينينيذه األمنينينينير ؟ وهنينينينيل أمنينينينير اجلهنينينينياد بالنسنينينينيبة إلينينينينيه 
اختينينينينياري ؟ وهنينينينيل نكنينينينينيوإل القينينينينيادة علنينينينينيى عقبيهنينينينيا يعفينينينينيه منينينينينين املسنينينينيؤولية، أم ال ؟ بنينينينينيل هنينينينيل يشنينينينيارك أو هنينينينينيل شنينينينيارك هنينينينينيو نفسنينينينيه بشنينينينينيكل 
مباشنينينينينينينينير أم ال ؟ وبصنينينينينينينينيورة أخنينينينينينينينيص هنينينينينينينينيل يشنينينينينينينينيارك بإعراضنينينينينينينينيه عنينينينينينينينين األمنينينينينينينينير وانصنينينينينينينينيرافه لشنينينينينينينينيأن نفسنينينينينينينينيه باملأسنينينينينينينينياة النينينينينينينينيدائرة علنينينينينينينينيى اإلسنينينينينينينينيالم 



  

كنينينينينينيل واحنينينينينيد مننينينينينينيا حيتنينينينينياج ألن يقنينينينينيني  منينينينينيع نفسنينينينينينيه وأمنينينينينيام ربنينينينينينيه وقفنينينينينية تأمنينينينينينيل وصنينينينينيدق، إن هنينينينينينيذه األسنينينينينيالة اجلوهرينينينينينينية واملسنينينينينيلمني أم ال ؟ إن  
هنينينينينيي مفتنينينينينياح القضنينينينينيية، وهننينينينينيا نتوجنينينينينيه حننينينينينين لنينينينينيه كمسنينينينينيلم معنينينينيني  هبنينينينينيذا األمنينينينينير أو هكنينينينينيذا نفنينينينينيرت  ، فمنينينينينين مل يهنينينينينيتم بنينينينينيأمر املسنينينينينيلمني فلنينينينينييس 

يهنينينينينيا األم )السنينينينينييما األم اجملاهنينينينينيد( منينينينينيا البنينينينينيديل ؟ منينينينينينهم، أو كمنينينينينيا قنينينينينيال صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم نتوجنينينينينيه إلينينينينينيه بالسنينينينينيؤال: عننينينينينيدما تسنينينينينيأل أ
هنينينينينينيل تسنينينينينينيأل عننينينينينينيه للثقافنينينينينينية واالطماننينينينينينيان ؟ أم لتبىنينينينينينيث عننينينينينينيه حنينينينينيني  جتنينينينينينيده ؟ فنينينينينينيإن وجدتنينينينينينيه فىنينينينينيني  تبىنينينينينينيث عنينينينينينين دورك فينينينينينينيه فنينينينينينيإن وجدتنينينينينينيه 

 فى  تكون مهياا ومستعدا لتىمل تبعات هذا العلم وهذه املعرفة وتكون صانعا لذل  البديل؟ بعون اهلل تعاىل.
 ، وأننينينينينيني  اجملاهنينينينينينيد صنينينينينينياح  التجربنينينينينينية واملعاننينينينينينياة وا نينينينينينيربة والقضنينينينينينيية، وصنينينينينينياح  التضنينينينينينيىيات واملعنينينينينيني  بكنينينينينينيل نصنينينينينينير فنينينينينيإن مل تكنينينينينينين أننينينينينيني

 أو هزمية تتم يف صعيدها ؟ إن مل تكن أن  املع  هبذا البديل فمن إذاً ؟ .
 خالصة القول أخي:

دوره وواجبنينينينينينيه  حنينينينينيني  يكنينينينينينيون البىنينينينينينيث يف املشنينينينينينيكلة إجيابينينينينينينيا، جينينينينينيني  أن يكنينينينينينيون حبنينينينينينيث الباحنينينينينينيث عنينينينينينين تكلينينينينينيني ، حبنينينينينينيث الباحنينينينينينيث عنينينينينينين
وحنينينينينينيق اهلل يف عنقنينينينينينيه، حننينينينينينيو ديننينينينينينيه وعرضنينينينينينيه وإخواننينينينينينيه الشنينينينينينيهداء واملعتقلنينينينينينيني، وأهلنينينينينينيه املعنينينينينينيذبني فلهنينينينينينيؤالء القلنينينينينينية منينينينينينين البنينينينينينياحثني معننينينينينينيا عنينينينينينين 
البنينينينيديل وضنينينينيعنا هنينينينينيذا الكتنينينينياب و ملننينينينينيا هنينينينيذا العننينينينينياء وهنينينينيو أقنينينينينيل الواجنينينيني . كثنينينينيريون هنينينينينيم أولانينينيني  البنينينينينياحثون جعجعنينينينية عنينينينينين هنينينينيذا البنينينينينيديل. 

وا سنينينينينييل األسنينينينينيالة املعهنينينينينيودة: فكينينينينيني  نعمنينينينينيل ؟ ومنينينينينيا إمكانيتننينينينينيا ؟ سنينينينينييىاربنا أتعنينينينينيذروا األعنينينينينيذار وبنينينينينيد هحنينينينيني  إذا تنينينينينيراءى هلنينينينينيم أننينينينينيه وجنينينينينيدو 
ة إىل علمنينينينينياء جنينينينينيفنينينينينيالن ؟ سنينينينينييتأل  عليننينينينينيا فنينينينينيالن ؟ ومنينينينينين أينينينينينين املنينينينينيال ؟ وكينينينينيني  السنينينينينيالح ؟ ومنينينينينين سنينينينينييفب لننينينينينيا ؟ وحننينينينينين قلينينينينينيل، خ إنننينينينينيا حبا

م ز يق مكلفنينينينينية وال سنينينينينيند إال اهلل. ونكنينينينينياد  نينينينينيفنينينينينيالطر  !تقودننينينينينيا فنينينينينينىن شنينينينينيباب ضنينينينينيعام ال أحنينينينينيد يعنينينينينيرتم عليننينينينينيا إىل آخنينينينينير تلنينينينيني  األعنينينينينيذار
شنينينينيباههم، حنينينيني  إذا منينينينيا ملسنينينينيوا منينينينين أأن باحثنينينينيا صنينينينيادقا عنينينينين البنينينينيديل سنينينينييهتدي إلينينينينيه وسنينينينييجد معنينينينيه وسنينينينييجمع طرينينينينيق احلنينينينيق بينينينينينهم وبنينينينيني 

أنفسنينينينينينيهم الصنينينينينينيدق والعنينينينينينيزم فسنينينينينينييجدون البنينينينينينيديل، عننينينينينينيدما جينينينينينينيدون ذواهتنينينينينينيم ويعرفنينينينينينيون تكلينينينينينيني  اهلل هلنينينينينينيم وسنينينينينينييعلمون أهننينينينينينيم هنينينينينينيم البنينينينينينيديل، 
أمنينينينيا كينينينيني ؟ فمنينينينين خنينينينيالل اجلهنينينينياد واملسنينينينيري روينينينينيداً روينينينينيداً ديل، الشنينينينيباب املنينينينيؤمن الصنينينينيادق وعزمنينينينيه علنينينينيى الثبنينينينيات واملسنينينينيري هنينينينيم أسنينينينياس البنينينيني

الفنينينينينينيا ني، ال يكلنينينينيني  اهلل نفسنينينينينينيا إال وسنينينينينينيعها، وصنينينينينيدق اهلل العظنينينينينينييم: قوالنينينينينيذين جاهنينينينينينيدوا فيننينينينينيا لنهنينينينينينيدينهم سنينينينينينيبلنا يفنينينينينيتح اهلل وهنينينينينينيو خنينينينينيري 
.  

 قكم من فاة قليلة غلب  فاة كثرية بإذن اهلل 
 ن تنصروا اهلل ينصركم ويثب  أقدامكم قإ

 قإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد .

 المبح  ال  ل   البح     المخ ج  البم    
عنينينينينيامل األسنينينينينيباب فاملسنينينينينيلم منينينينينيأمور منينينينينين اهلل تعنينينينينياىل  الفضنينينينينيل كلنينينينينيه هلل فهنينينينينيو صنينينينينياحبه يؤتينينينينينيه منينينينينين يشنينينينينياء، هنينينينينيذا حنينينينينيق ننينينينينيؤمن بنينينينينيه، أمنينينينينيا يف

:قوأعنينينينيدوا هلنينينينينيم منينينينيا اسنينينينيتطعتم منينينينينين قنينينينيوة ومنينينينين ربنينينينينيال ا ينينينينيل  ومنينينينين اإلعنينينينينيداد كنينينينيل منينينينيا منينينينينين شنينينينيأنه أن يشنينينينيد منينينينينين عنينينينيزم املسنينينينينيلم باإلعنينينينيداد 
وقوتنينينينيه، ويرفنينينينيع بأسنينينينيه يف وجنينينينيه أعدائنينينينيه، ومنينينينين أهنينينينيم اإلعنينينينيداد والسنينينينينييما بعنينينينيد جولنينينينية فاشنينينينيلة ومعركنينينينية خاسنينينينيرة أن ينصنينينينيرم املنينينينيؤمن لنفسنينينينينيه 

درسنينينينينيها وحيللهنينينينينيا ليزينينينينينيل أسنينينينينيباهبا خ ليتوجنينينينينيه إىل التصنينينينينيور الصنينينينينيىيح حياسنينينينينيبها وينينينينينيدرس منينينينينيا كنينينينينيان منينينينينين أمنينينينينير جتربتنينينينينيه وأخطائنينينينينيه فيتجاوزهنينينينينيا، ي
بعزمينينينينينية صنينينينينيادقة مصنينينينينيممة. ولعنينينينينيل أهنينينينينيم منينينينينيا نقنينينينينيوم بنينينينينيه للوصنينينينينيول إىل بنينينينينيديل ناضنينينينينيج هنينينينينيو تلمنينينينينيس احلنينينينينيل منينينينينين خنينينينينيالل دراسنينينينينية التجربنينينينينية بكنينينينينيل 

معرفنينينينينينية  جزئياهتنينينينينينيا والوقنينينينينينيوم علنينينينينينيى منينينينينينيواطن ا طنينينينينينيأ والصنينينينينينيواب، خ تقينينينينينينييم الواقنينينينينينيع، ومنينينينينينيا آل إلينينينينينينيه احلنينينينينينيال. والسنينينينينينيؤال املهنينينينينينيم النينينينينينيذي جتنينينينينيني 
جوابنينينينينيه، منينينينينيا هنينينينينينيو مرياثننينينينينيا بعنينينينينينيد هنينينينينيذه احلقبنينينينينينية اجلهادينينينينينية النينينينينينيب امتنينينينينيدت أكثنينينينينينير منينينينينين عشنينينينينينير سنينينينينينوات بنينينينينينيدأ منينينينينين منينينينينينيروان وطلقنينينينينيات تالمذتنينينينينينيه 



  

نننينينينينيا هنينينينيذا املنينينينينيرياث منينينينينين األوائنينينينيل وانتهنينينينينياء بسنينينينيقول محنينينينينياة وعنينينينينيدنان وطليعتنينينينيه املقاتلنينينينينية وتصنينينينينيفية اجملاهنينينينيدين وتشنينينينينيردهم يف ا نينينينيارج، وهنينينينينيل ميكّ 
 ار والعجز التام ؟املتابعة أم أهنا حالة العط  والدم

 المبح  ال ا    ف  يو فج اثي  الجه دي ؟
 فادحة هي ا سائر الب منينا هبا يف هذه اجلولة ولعلها أصبى  بينة من خالل ما قدمنا من نبذة تارخيية:

 فأعمدة اجلهاد األول وقادته املتمرسني راحوا ضىية اجلولة األوىل وما تالها من القتال. -
ملرتبينينينينينينينية يف منينينينينينينيدارس النينينينينينينيدعوة املختلفنينينينينينينية يف طنينينينينينينيول النينينينينينينيبالد وعرضنينينينينينينيها راحنينينينينينيني  ضنينينينينينينيىية االعتقنينينينينينينيال. والطاقنينينينينينينيات املؤمننينينينينينينية ا -

وهنينينينينينيي كنينينينينينيوادر منينينينينينين أفضنينينينينينيل منينينينينينيا أ بنينينينينيني  احلركنينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية املعاصنينينينينينيرة، شنينينينينينيباب بنينينينينينياآلالم أعنينينينينينيدم جلهنينينينينينيم، ومنينينينينينين بقنينينينينينيي ضنينينينينينينيمه 
 السجن وال يعلم مبصريه إال اهلل.

والنكنينينينينينينينيال والسنينينينينينينينيجن ومنينينينينينينينيا قصنينينينينينينينية  عشنينينينينينينينيرات األلنينينينينينينينيوم منينينينينينينينين املنينينينينينينينيدنيني واألنصنينينينينينينينيار واملؤينينينينينينينينيدين راحنينينينينينينينيوا ضنينينينينينينينيىية القتنينينينينينينينيل -
 ا مسة والثالثني ألفا من شهداء محاة ببعيدة عنا.

سنينينينينينيقول هيبنينينينينينية املسنينينينينينيلمني وارتنينينينينينيداد كثنينينينينينيري منينينينينينين مجنينينينينينياهريهم عنينينينينينينهم بسنينينينينينيب  املثنينينينينينيل السنينينينينينييذ النينينينينينيذي قدمنينينينينينيه قنينينينينينيادة احلركنينينينينينية  -
ل اإلسنينينينينيالمية السنينينينينييما يف ا نينينينينيارج، وبفعنينينينينيل النينينينينيبالء الكبنينينينينيري النينينينينيذي انصنينينينيني  علنينينينينيى راوس الننينينينينياس واإلرهنينينينينياب النينينينينيذي عاشنينينينينيوه طنينينينينيوا

 تل  احلقبة من الزمن.
 خسائر مادية ال  صى من أضرار حلق  باجملاهدين وأهليهم وذويهم وأنصارهم. -
 انكفاء موجة التأييد العارمة الب القتها احلركة اجلهادية من إخواننا يف األقطار اإلسالمية األخرى. -
يكتمنينينينينينينينيل النينينينينينينينيبالء، هنينينينينينينينيذه اهلزمينينينينينينينينية خنينينينينينينينيروج العلمنينينينينينينينياء وتعطنينينينينينينينيل دور املسنينينينينينينينياجد يف ضنينينينينينينينيريج األجينينينينينينينينيال املؤمننينينينينينينينية، وأخنينينينينينينينيرياً ول -

النفسنينينينينينينيية الشنينينينينينينياملة النينينينينينينيب حلقنينينينينينيني  مبنينينينينينينين تبقنينينينينينينيى منينينينينينينين اجملاهنينينينينينينيدين واملنينينينينينينيرابطني، فراحنينينينينينينيوا يغنينينينينينينيادرون سنينينينينينينياحة اجلهنينينينينينينياد والربنينينينينينينيال تباعنينينينينينينيا 
 مبعنويات حمطمة ونفسيات تعبة متربمة هبذا الدرب وما أتى به، ساعية على دنياها وأسباب معاشها.

زمينينية مبشنينيكلة ال ميكنينين جتاوزهنينيا إن تركنيني  وراءهنينيا قلوبنينيا عازمنينية علنينيى املسنينيري وجتنينياوز وهنينيذه قمنينية النينيبالء وطامتنينيه الكنينيربى، فليسنيني  اهل
 الواقع إىل نصر تال يعيد لإلسالم بده وحيقق نصره.

ولكنينين اهلزمينينية احلقنينينية هنينيي أن تنجلنينينيي املعركنينية عنينين قتلنينينيى األجسنينياد وقتلنينينيى األرواح والنفنينيوس وبنينيذل  حيقنينينيق العنينيدو مبتغنينينياه فمنينين قتنينينيل 
حطنينيم روحنينيه ومعنوياتنينيه، فهنينيو ال خيشنينياه بنينيأكثر ألنينيا خيشنينيى ذلنيني  اجلسنينيد النينيذي ال حنينيراك فينينيه وهننينيا كاننيني  اسنينيرتاح مننينيه، ومنينين بقنينيي فقنينيد 

شنييااً منيا نتنيزود …مصيبتنا...إىل آخر تل  القائمة من ا سائر . ولكن ترى هل أورثتنا تل  احلقبة السنيالفة شنييااً منين اإلجيابينيات ؟ 
 اء اهلزمية أعم  العيون عنه.به ملتابعة السري ؟ نعم لقد كان هناك الكثري ولكن أجو 

لقد أورثتنا احلقبة املاضية ما إن أحسن اإلفادة منه الستطاع املؤمنون بإذن اهلل ونصره أن يتجاوزوا حمنتهم ويتابعوا درهبم إىل 
 نصر بإذن اهلل فلقد كان ألا أورثنا إياه:لا

 التجربة الطويلة املتنوعة: - 1
امتدت ح  اآلن أكثنير منين ثالثنية عشنير سنينة حفلني  بالنيدروس العظنيام، ويف شني  املينيادين لقد حفل  املرحلة املاضية وهي جتربة 

لقنينيد كاننيني  جتنينيارب دفعننينيا مثنهنينيا غنينيا  النينيدم، جتنينيارب لنينيو أحسنينينا دراسنينيتها واإلفنينيادة منهنينيا ألعطتننينيا اجلنينيذور املتيننينية يف  نينيرك منينيدروس هنينيو 



  

، وهكنينيذا هنينيي حلقنينيات التطنينيور يف كنينيل مننينياحي احلينينياة النصنينير إن شنينياء اهلل. وهنينيي سنينينة الكنينيون، فلنينيوال خطنينيأ السنينيل  ملنينيا اسنينيتفاد ا لنيني 
-ومنهنينيا احلنينيروب والثنينيورات ولنينيان كنينيان منينين اجلنينيدير بننينيا ومنينين واجبننينيا دراسنينية جتنينيارب املسنينيلمني وغنينيري املسنينيلمني لإلفنينيادة منينين النينيدروس، 

  يقننيا متجنبنيني تلنيه التجربة الذاخرة ح  نشق طر ذ، فإنه من واجبنا االنتفاع هب-واحلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق هبا 
 املطبات الب وقع هبا أسالفنا حبكم حداثة التجربة وقلة ا ربة.

  ففنينيي جتنينيارب القتنينيال طبقنيني  أسنينيالي  فنجىنيني  بعضنينيها وأخفنينيق بعضنينيها وتعنينير  اجملاهنينيدون للنصنينير واهلزمينينية وتركنينيوا لننينيا دروسنينيا ال
سنينيا جينيني  البننينياء عليهنينيا واالنطنينيالق إىل تقنينيدر بنينيثمن حنينيول جنينيدوى طنينيرق القتنينيال يف هنينيذا البلنينيد ومشنينياكله ولوازمنينيه وأفضنينيل سنينيبله، درو 

 األمام، وال جيوز أبدا أن نبدأ من حيث بدأ اآلخرون نستعيد دفع ضريبة الدم لدروس مرت علينا واعتربنا منها.
 .اهلجرة والعمل من ا ارج ودروسها، طبيعة احلياة الب مرت بنا وسلبياهتا وإجيابياهتا 
  منه وما دفعنا بسببه وتكبدنا من خسائر.الركون إىل األنظمة اجملاورة وما أفدنا 
 .املؤامرات الب تعر  هلا اجملاهدون سواء من أعدائهم أو من صفوم النفاق واإلرجام فيهم من أصدقائهم املزعومني 
 .التىال  الذي قام بني اإلخوان واألحزاب العلمانية برعاية العراق والثمن الذي دفعناه 
 وهو ما وقع فيه بعخ الطليعة وما جرى من حوار بني النظام واإلخوان. استدراجات العدو للصلح واملهادنة 

 متايز الص : - 2
 يقول اهلل تعاىل:قما كان اهلل ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه ح  مييز ا بيث من الطي   صدق اهلل العظيم.

فنيرتة كنيان الكنيل فيهنيا باهنيد وكنيل ينيزعم  فهذا التمايز والتمىيص النيذي حصنيل،إحدى مثنيرات التجربنية ومنيرياث اجلهنياد. فقنيد منيرت
لنفينينيه منينيا ينينيزعم، وتتالنيني  التبعنينيات وسنينيق  منينين سنينيق  علنينيى الطرينينيق وبلنيني  احملبنينية صنينيفوفا أكنينيرب منينين الننينياس فثبنيني  قنينيوم وارتنينيد آخنينيرون، 

النينينينينينينينينينينينينينيدرك مواقنينينينينينينينينينينينينيني  الننينينينينينينينينينينينينينياس وتتالنينينينينينينينينينينينينيني  التبعات..قتنينينينينينينينينينينينينينيل ..أسنينينينينينينينينينينينينينير ..نكال..فاقنينينينينينينينينينينينينينية..  كوتأرجىنينينينينينينينينينينينينيني  بنينينينينينينينينينينينينينيني هنينينينينينينينينينينينينينيذه القمنينينينينينينينينينينينينينية وذا
 املؤمنون وزلزلوا حقا . خوم..ضع ..هوان..هنال  ابتلي

تل إميانا وعقينيدة وفكنيرا عنين سنيبق إمينيان ووضنيوح هنيدم..وكان هننياك منين قاتنيل طمعنيا هلنيدم شخصنيي القد كان يف الص  من ق
وهنينينينينيدم دنيوي...وكنينينينينيان منينينينينين قاتنينينينينيل مسعنينينينينية ..ورياء..وشجاعة..وعصنينينينينيبية..ونكاية يف السنينينينينيلطة، فرينينينينينيق آخنينينينينير وجنينينينينيد الثمنينينينينيرة وقنينينينينيد آن 

 يد اجملاهدين وزعيمهم.. آخر اضطر للىرب فىارب، فمنهم من صدق، ومنهم من سق .أواهنا..فاصط  يريد حصته وصار س
ففنينيي خضنينيم املعركنينية وزمحتهنينيا مل يكنينين لتتمنينيايز الصنينيفات وتتبنينياين املعنينيادن فكنينيل ينينيدعي وصنينيال بليلنينيى، الكنينيل باهنينيد مهنينياجر، ولكنينين 

ت احملننينية وبنينيدأت مرحلنينية النينيدفع وسنينيقط  أن ينينيذر املنينيؤمنني علنينيى منينيا هنينيم علينينيه حنيني  ميينينيز ا بينينيث منينين الطينيني  واشنينيتد تعنينياىل حاشنينيا اهلل
القشنينينيور وباننينيني  احلقائق...ومنينينيا مثنينينيل احلنينينيرب حمكنينينيا ملعنينينيادن الرجنينينيال، فلنينينييس الطرينينينيق طرينينينيق خطنينيني  وادعنينينياءات كمنينينيا هنينينيو حنينينيال النينينيدعوة 

منيا قتلننيا ههننيا  يءالسلمية، الطريق هنا تضىية وبذل وعطاء...وسرعان ما  هر من كنيرر قنيول  أسنيالفه: قلنيو كنيان لننيا منين األمنير شني
كمنينيا  هنينير منينين قال:قهنينيذا منينيا وعنينيد اهلل ورسنينيوله وصنينيدق اهلل   48و هنينير منينين قنينيال :قإئنينيذن   وال تفتنيني   التوبنينية  754ران  آل عمنيني

 . 22ورسوله وما زادهم إال إميانا وتسليما  األحزاب 
الء وعلنينيى صنينيعيد الشنينيع  املسنينيلم ذاتنينيه متنينيايز الننينياس ففنينيي الوقنيني  النينيذي احننينياز فينينيه بعنينيخ املرتنينيدين منينين أبننينياء املسنينيلمني ليصنينيطفوا أذ

ثبني  منين ثبني  وانسنيى  منين اهننيزم حيمنيل اآلخنيرين  مألعداء اهلل، احننياز آخنيرون ليضنيمهم ركني  اجلهنياد. وعلنيى صنيعيد النيدعاة أنفسنيه
لعمنيل عسنيكري معلننيا البينيان تلنيو البينيان ليؤكنيد براءتنيه منين اجلهنياد. و هنير منين احننيرم يف النيدعوة يرينيد  ةتبعة الدرب وينيربأ منين كنيل دعنيو 



  

م يرينينينيد منينينينهم نصنينينيرا حلقنينينيه، واهلل سنينينيبىانه يقنينينيول:قوال تركننينينيوا إىل النينينيذين  لمنينينيوا فتمسنينينيكم الننينينيار. النينينيذين مهادننينينية أعنينينيداء اهلل يف حمنينينيالفته
 738يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة فإن العزة هلل مجيعًا  النساء 
لح بنينيالقوة دفاعنينيا عنينين دينينين اهلل ليكوننينيوا وهكنينيذا متنينيايزت الطنينيروح واجلماعنينيات وأصنينيبح ألكننينيا اآلن أن ينُينيدعى منينين آمنينين باجلهنينياد املسنيني

مجاعنية واحنينيدة علنينيى بيننينية منينين أمنينيرهم يف تكنيالي  الطرينينيق وصنينيدق اهلل العظيم:قليهلنيني  منينين هلنيني  عنين بيننينية وحينينيي منينين حنينيي عنينين بيننينية  
 األنفال.

 اجملاهدون اجملربون أصىاب ا ربة:  - 3
اختنياره اهلل إىل جنيواره شنيهيدا إن شنياء اهلل، ووقنيع يف وعلى صعيد الشباب بعد هذه احملنة..لقنيد سنيق  يف سنياحات اجملنيد وا لنيود منين 

تنتظنينير ا نينيالإل علنينيى أينينيدي جننينيد اهلل، ومنينيا يعلنينيم جننينيود ربنيني  إال  ،األسنينير نفنينير آخنينير مازالنيني  قلنينيوهبم متوجهنينية إىل اهلل وآمنينياهلم متعلقنينية بنينيه
مال جرحنيه وآالم هزميتنيه يف هو..فريق ثالث وهم من نع  من بقية اجملاهدين تشنيرذموا يف أقطنيار األر  كنيل يبىنيث عنين خاصنية أمنيره حنيا

نفسه. إن هؤالء اجملاهدين السابقني هم قسم هام من مرياث هذه احلقبة ونتائجها...إن هؤالء الشباب النيذين أجلانيوا إىل هنيذا االعتنيزال 
هنيدرا خنيربت النيدرب وعاشني  التجربنية ومترسني  بنيه، وحنيرام أن تضنييع  ةبفعل املثل السيذ الذي ضربه الشيوم والقنيادة، هنيم كنيوادر باهنيد

ليبنينيدأ اجلهنينياد منينيرة أخنينيرى بنينيأغرار ال يعرفنينيون منينين أمنينير هنينيذه احملننينية شنينيياا...إهنا واهلل مسنينيؤولية لعنينيل اهلل تعنينياىل سنينيائلنا عنهنينيا. لقنينيد عنينياش هنينيؤالء 
اجلهاد والربال واهلجرة واملؤامرات واحملن وعرفنيوا منين زينيد ومنين عمنيرو، منين هنيؤالء الالعبنيني يف هنيذه السنياحة، وننيالوا حظهنيم منين التنيدري  

داد والتنفيذ ليتخرجوا رجاال عنيركتهم احملننية، إن إخوانننيا هنيؤالء ثنيروة ال تقنيدر وعلنيى منين يتصنيدر للمسنيؤولية أن حيسنين اإلفنيادة منينهم واألع
فهم حبات عقد مثني تناثرت هنا وهناك وينيوم جيمعهنيا خنيي  التنظنييم والقينيادة سنييكونون ركينيزة متيننية ألي عمنيل جهنيادي عسنيكري، فنيال 

 والش  أهنم حم  الرجاء وهم إىل درهبم عائدون إن شاء اهلل. ألي حماولة جتديد عنهم غىن

 الرصيد الشع  اإلسالمي يف سوريا: -4 
أعنينينينينينيوام طنينينينينينيوال منينينينينينيرت علنينينينينينيى هنينينينينينيذا الشنينينينينينيع  املسنينينينينينيلم املصنينينينينينيابر يف هنينينينينينيذا البلنينينينينينيد النينينينينينيذبيح يرتكنينينينينينيه جنينينينينينيزار ليتناولنينينينينينيه آخنينينينينينير، ويبيعنينينينينينيه متنينينينينينياجر 

ق مرينينينينينيع تنينينينينيرتل علينينينينينيه الشنينينينينيرحية الغالبنينينينينية منينينينينين الطبقنينينينينية الفاعلنينينينينية ليتناولنينينينينيه متنينينينينياجر، شنينينينينيعارات ترفنينينينينيع، عقائنينينينينيد تنينينينينيالك يف أطنينينينينيرام األلسنينينينينين، نفنينينينينيا
. ووسنينينينينيني  تلنينينينينيني   واسنينينينينينيتلم النصنينينينينينيرييون الكفنينينينينينيرة السنينينينينينيلطة وازدادت شنينينينينينيدة االحننينينينينينيدار والظلنينينينينينيم والكبنينينينينيني  وازداد النينينينينينيذل والعننينينينينيني .يف الدولنينينينينينية

رفنينينينينينينيخ عمنينينينينينينيل النينينينينينينيدياجري ترتفنينينينينينينيع راينينينينينينينية الكوكبنينينينينينينية اجملاهنينينينينينينيدة لتقنينينينينينينيول: ال لتلنينينينينينيني  املهنينينينينينينيازل، رافضنينينينينينينية الواقنينينينينينينيع املهنينينينينينينيني بكنينينينينينينيل أبعنينينينينينينياده ترفضنينينينينينينيه 
وتضنينينينينينينيىية وبنينينينينينينيذل ال رفنينينينينينينيخ شنينينينينينينيعارات ونظرينينينينينينينيات وأهنينينينينينينيدام فضفاضنينينينينينينية تلوكهنينينينينينينيا األلسنينينينينينينين وتنينينينينينينيزدان هبنينينينينينينيا  ا طنينينينينينيني  وبياننينينينينينينيات املننينينينينينينياهج. 
ويتنينينينينينينفس الننينينينينينياس الصنينينينينينيعداء، وينينينينينينيرون يف هنينينينينينيذه البارقنينينينينينية األمنينينينينينيل، ويبنينينينينينيذلون أمامهنينينينينينيا الغنينينينينينيا  والنينينينينينيرخيص، ويف أقنينينينينينيل منينينينينينين عنينينينينينيام ونصنينينينينيني  منينينينينينين 

تننينينينينينينياد ملنينينينينينينيذ حناجرهنينينينينينينيا ،اطبنينينينينينينية اجملاهنينينينينينينيدين أهننينينينينينينيا تفنينينينينينينيديهم بنينينينينينينيالروح بالنينينينينينينيدم، اجلهنينينينينينينياد املعلنينينينينينينين تنطلنينينينينينينيق مانينينينينينينيات ألنينينينينينينيوم يف أحننينينينينينينياء النينينينينينينيبالد ل
وتطنينينينينيالبهم بإعطائهنينينينينيا السنينينينينيالح لتشنينينينينياركهم شنينينينينيرم اجلهنينينينينياد. مل تكنينينينينين تلنينينينيني  احلركنينينينينيات بنينينينينيرد عواطنينينينيني  جاشنينينينيني  فقنينينينيني . فقنينينينينيد فنينينينينيتح الننينينينينياس 

النصنينينينينير.  بينينينينينيوهتم عملينينينينينياً للمجاهنينينينينيدين وأصنينينينينيبح احلنينينينينيديث عنينينينينينهم علنينينينينيى كنينينينينيل شنينينينينيفة ويف كنينينينينيل بلنينينينينيس، وابتهلنينينينيني  القلنينينينينيوب إىل اهلل تسنينينينينيتنزل
لقنينينينينيد ملنينينينينيس الننينينينينياس فنينينينينييهم الصنينينينينيدق وروح القنينينينينيدوة النينينينينيب افتقنينينينينيدوها مننينينينينيذ زمنينينينينين ال قنينينينينيدوة ا طنينينينيني  والشنينينينينيعارات، وشنينينينينياء اهلل للكنينينينينيل احملننينينينينية، 

 وسارت األمور على النىو الذي بينا، والقى الناس العن  والظلم واإلهاب جبريرة عمل اجملاهدين.



  

ار احلنينينينينيروب النينينينينيذين زاودوا علنينينينينيى اجلهنينينينينياد واجملاهنينينينينيدين وعلنينينينينيى الننينينينينياس واحلمنينينينينيد هلل أن الكثنينينينينيري منينينينينينهم بنينينينينيات يعنينينينينيرم اآلن أننينينينينيه جبرينينينينينيرة جتنينينينيني
أنفسنينينينيهم وكنينينينيان منينينينيا كنينينينيان، ورغنينينينيم كنينينينيل النينينينيدياجري منينينينيا تنينينينيزال ذكنينينينيرى اجلهنينينينياد ذاخنينينينيرة يف ضنينينينيمري ذلنينينيني  الشنينينينيع  كىلنينينينيم عنينينينيز منينينينيّر يف لينينينينيل ذل 

لقنينينينينيد أننينينينينيار  وضنينينينينيعة. ومنينينينينيا تنينينينينيزال للصنينينينينيادقني منينينينينين اجملاهنينينينينيدين مكاننينينينينية يف قلنينينينينيوب الننينينينينياس، وال ينينينينينيزال لنينينينينيدى النينينينينيبعخ معقنينينينينيد األمنينينينينيل والرجنينينينينياء.
اجملاهنينينينينيدون بنينينينينيدمائهم درب احلنينينينينيق إىل إرضنينينينينياء اهلل وعنينينينينيزة احلينينينينينياة النينينينينيدنيا، لقنينينينينيد كاننينينينيني  هنينينينينيزة حركنينينينيني  فنينينينينييهم منينينينينيا ننينينينينيام منينينينينين النخنينينينينيوة واحلمينينينينينية 
عنينينينينينينيرب عشنينينينينينينيرات بنينينينينينينيل مانينينينينينينيات السنينينينينينينينني، ورغنينينينينينينيم تلنينينينينينيني  الرتاجعنينينينينينينيات والنكسنينينينينينينيات يف نسنينينينينينينيبة األنصنينينينينينينيار واملؤينينينينينينينيدين للجهنينينينينينينياد واجملاهنينينينينينينيدين يف 

ننينينينينية قنينينينينيد تركنينينينيني  يف صنينينينينيفوم الشنينينينينيع  أنصنينينينينيارا لإلسنينينينينيالم واجلهنينينينينياد كشنينينينينيرحية تشنينينينينيكل صنينينينينيفوم الشنينينينينيع  بسنينينينينيب  منينينينينيا كنينينينينيان، فنينينينينيإن تلنينينينيني  احمل
 قاعدة مهمة ألي انطالقة جهادية  افرة يف املستقبل بإذن اهلل.

إن أعنينينينينينينيداء اهلل يف سنينينينينينينيوريا يعرفنينينينينينينيون هنينينينينينينيذا جينينينينينينينيدا، وترتعنينينينينينينيد فرائصنينينينينينينيهم خوفنينينينينينينيا مننينينينينينينيه، لقنينينينينينينيد نالنينينينينينيني  احملننينينينينينينية ،تلنينينينينينيني  صنينينينينينينيفوم املسنينينينينينينيلمني 
عمرين النصنينينينينيريين. أحينينينينينياء بكاملهنينينينينيا هنينينينينيدم  ودكنينينينيني  بيوهتنينينينينيا فنينينينينيوق األحينينينينينياء دكنينينينينيا، بنينينينينيازر وأورثنينينينينيتهم حقنينينينينيدا مقدسنينينينينيا علنينينينينيى هنينينينينيؤالء املسنينينينينيت

مجاعينينينينينية كثنينينينينيرية جنينينينينيرت علنينينينينيى منينينينينيرآى منينينينينين الننينينينينياس ومسنينينينينيمع. بينينينينينيوت كثنينينينينيرية نكبنينينينيني  بشنينينينينيهيد أو سنينينينينيجني أو شنينينينينيريد، لقنينينينينيد أصنينينينينيبح للقضنينينينينيية 
جنينينينينينيبهم عنهنينينينينينيا إال يف نفنينينينينينيوس الكثنينينينينينيريين وزن وطعنينينينينينيم، لقنينينينينينيد شنينينينينينياركوا فيهنينينينينينيا ودفعنينينينينينيوا جنينينينينينيزءا منينينينينينين ضنينينينينينيريبتها، لقنينينينينينيد أصنينينينينينيبى  قضنينينينينينييتهم ال حي

اإلعنينينينينينيرا  منينينينينينين أصنينينينينينيىاهبا عنينينينينينين دور القنينينينينينيدوة الطبيعنينينينينينيي النينينينينينيذي جينينينينينيني  أن يصنينينينينينيريوا إلينينينينينينيه ليكوننينينينينينيوا طليعنينينينينينية ألولانينينينينيني  املسنينينينينينيلمني املصنينينينينينيابرين 
 املتىفزين.

إن أولانينينينينيني  األطفنينينينينينيال النينينينينينيذين شنينينينينينيهدوا ذلنينينينينيني  العننينينينينيني  وهنينينينينينيم صنينينينينينيغار ينينينينينينيافعون صنينينينينينياروا رجنينينينينينياال يف مقتبنينينينينينيل العمنينينينينينير اآلن بعنينينينينينيد أن منينينينينينيرت 
آسنينينينينينينيي، والزالنينينينينينيني  تلنينينينينينيني  النينينينينينينيذكريات الدامينينينينينينينية راسنينينينينينينيخة يف راوسنينينينينينينيهم...ويوم يعنينينينينينينيود للراينينينينينينينية أكثنينينينينينينير منينينينينينينين سنينينينينينينيبع سنينينينينينينينوات علنينينينينينينيى تلنينينينينينيني  امل

أصنينينينينينيىاهبا وينينينينينينيوم يكوننينينينينينيون علنينينينينينيى مسنينينينينينيتوى القنينينينينينيدوة ومضنينينينينينيرب املثنينينينينينيل كمنينينينينينيا فعنينينينينينيل أسنينينينينينيالفهم فنينينينينينيإهنم سنينينينينينيريون قيمنينينينينينية هنينينينينينيذا الرصنينينينينينييد الشنينينينينينيع  
 اهلائل يف صفوم الشع  املسلم وسيعلمون أن دماء إخواهنم مل تذه  هدرا.

 صفوم أبناء احلركات اإلسالمية وشعوب العامل اإلسالمي:الرصيد الكبري يف -5
بعنينينينيد طنينينينيول السنينينينينوات العجنينينينيام النينينينيب منينينينير هبنينينينيا املسنينينينيلمون علنينينينيى امتنينينينيداد النينينينيوطن اإلسنينينينيالمي كلنينينينيه وتلنينينيني  السنينينينينون النينينينيب مل يسنينينينيمع هبنينينينيا 
إال أخبنينينينينينيار النينينينينينيذل والصنينينينينينيغار والنكبنينينينينينيات واحملنينينينينينين واملنينينينينينيذابح منينينينينينين سنينينينينينيجني وقتنينينينينينيل وتشنينينينينينيريد ينصنينينينينيني  علنينينينينينيى راوس النينينينينينيدعاة يف كنينينينينينيل مكنينينينينينيان، 
محلنينينينينيني  السنينينينينينينوات األخنينينينينينيرية روح اجلهنينينينينينياد حينينينينينينية فاعلنينينينينينية منينينينينينيوثرة تنبعنينينينينينيث طالئعهنينينينينينيا هننينينينينينيا وهننينينينينينياك يف بنينينينينينيالد اإلسنينينينينينيالم. وأصنينينينينينيبح املسنينينينينينيلمون 

 يطالعون ولو قليال عن أخبار اجملاهد الثائر الذي يرد الصاع صاعني ألولا  الفراعنة الذين أ هروا يف األر  الفساد.
أبنينينينينينيرز تلنينينينينيني  االنتفاضنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية اجلنينينينينينيادة يف وجنينينينينينيه الطغينينينينينينيان وعتنينينينينينيوه،  ولقنينينينينينيد كاننينينينينيني  الثنينينينينينيورة اجلهادينينينينينينية يف سنينينينينينيوريا واحنينينينينينيدة منينينينينينين

وسنينينينينيرعان منينينينينيا ملانينينينيني  أخبارهنينينينينيا رغنينينينينيم أعنينينينينيداء اهلل النينينينينيذين فرضنينينينينيوا عليهنينينينينيا حصنينينينينيارا إعالمينينينينينيا دولينينينينينيا رهيبنينينينينيا شنينينينينيارك  فينينينينينيه كنينينينينيل أجهنينينينينيزة إعنينينينينيالم 
ملانينينينيني  أخبارهنينينينينيا األمسنينينينينياع النينينينينيدول العربينينينينينية واإلسنينينينينيالمية املرتنينينينينيدة سنينينينينيواء منينينينينيا كنينينينينيان منهنينينينينيا صنينينينينيديقا أو عنينينينينيدوا للنظنينينينينيام السنينينينينيوري. وسنينينينينيرعان منينينينينيا 

ووضنينينينينينيع املسنينينينينينيلمون أينينينينينينيديهم علنينينينينينيى أفانينينينينينيدهتم ينتظنينينينينينيرون منينينينينينيا ستسنينينينينينيفر عننينينينينينيه هنينينينينينيذه التجربنينينينينينية اليافعنينينينينينية لتكنينينينينينيون قنينينينينينيدوة هلنينينينينينيم يف كنينينينينينيل مكنينينينينينيان، 
شنينينينينيياا منينينينينين  -ولنينينينينيو علنينينينينيى سنينينينينيبيل املشنينينينينياعر-واننينينينينيدفع أبننينينينينياء احلركنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية يف كنينينينينيل مكنينينينينيان يتلقفنينينينينيون أخبارهنينينينينيا ويشنينينينينياركون إخنينينينينيواهنم 

 يف النينينينينينيدعم املنينينينينينيادي واإلعالمنينينينينينيي وتنينينينينينيأثر منينينينينينين هنينينينينينيذا، كمنينينينينينيا كنينينينينينيان إخنينينينينينيوة األردن جنينينينينينيزاهم اهلل خنينينينينينيريا، الضنينينينينينيريبة بينمنينينينينينيا شنينينينينينيارك آخنينينينينينيرون فعنينينينينينيال
لقنينينينينينيد كاننينينينينيني  الثنينينينينينيورة يف سنينينينينينيوريا معقنينينينينينيد أمنينينينينينيل وحمنينينينينيني  رجاء...وأصنينينينينينيبح هلنينينينينينيا أنصنينينينينينيار يف الكثنينينينينينيري منينينينينينين مننينينينينينياطق احليوينينينينينينية يف بنينينينينينيالد املسنينينينينينيلمني. 



  

لانينينينيني  هننينينينينيا وهننينينينينياك والسنينينينينييما أولانينينينيني  النينينينينيذين وشنينينينينياء اهلل منينينينينيا كنينينينينيان... وانعكنينينينينيس هنينينينينيذا وبشنينينينينيكل حنينينينينياد سنينينينينيلبا علنينينينينيى الكثنينينينينيري منينينينينين إخوانننينينينينيا أو 
 يفصلنا عنهم بعد الدار ونزاهة املبل  املنىاز.

ورغنينينينينينيم ذلنينينينينيني  منينينينينينياتزال أخبنينينينينينيار اجلهنينينينينينياد يف الشنينينينينينيام املباركنينينينينينية علنينينينينينيى بؤسنينينينينينيها احلنينينينينينيا  موضنينينينينينيع اهتمنينينينينينيام الكثنينينينينينيري منينينينينينين اإلخنينينينينينيوة املسنينينينينينيلمني يف 
اهلنينينينينينيام النينينينينينيذي تركتنينينينينينيه احلركنينينينينينية اجلهادينينينينينينية يف بقنينينينينينياع النينينينينينيوطن اإلسنينينينينينيالمي، ومنينينينينينيا تنينينينينينيزال هنينينينينينيذه التجربنينينينينينية معقنينينينينينيد أمنينينينينينيل ورجنينينينينينياء، إن هنينينينينينيذا الرصنينينينينينييد 

الشنينينينينيام املباركنينينينينية، رصنينينينينييد مثنينينينينيني سنينينينينييكون لنينينينينيه كبنينينينينيري األثنينينينينير ينينينينينيوم يعنينينينينيود أصنينينينينيىاهبا وبنينينينينيدها، وينينينينينيوم تعنينينينينيود لتسنينينينينيل  الطرينينينينينيق املسنينينينينيتقيم، ولنينينينينييس 
اجملاهنينينينيدون يف الشنينينينيام وغريهنينينينيا يف غنينينينيىن عنينينينين مثنينينينيل هنينينينيذا النينينينيدعم النينينينيذي يشنينينينيكل مرتكنينينينيزا هامنينينينيا منينينينين النينينينيدعم الردينينينيني  حنينينينيني تعطنينينينيي النينينينيدماء 

 ة يف سبيل اهلل أعظم مردودها.املسفوح
لعنينينينيل أهنينينينيم مرياثننينينينيا اجلهنينينينيادي بعنينينينيد التمنينينينيايز والتجربنينينينية املتنوعنينينينية هنينينينيو منينينينيا حصنينينينيل منينينينين نضنينينينيوج لنينينينيدى فانينينينية منينينينين اجملاهنينينينيدين  النضنينينينيوج:-1

وإن كنينينينيانوا قالئنينينينيل بالنسنينينينيبة ألعنينينينيداد الفلنينينينينيول النازحنينينينية عنينينينين أر  املعركنينينينية والربنينينينينيال. لقنينينينيد مكننينينيني  التجربنينينينية الثنينينينينيرة املتنوعنينينينية ومنينينينيا تالهنينينينيا منينينينينين 
تفسنينينينينيخ  فينينينينينيه كنينينينينيل اهلياكنينينينينيل والطروحنينينينينيات، ومنينينينينيا عاننينينينينياه اإلخنينينينينيوة املشنينينينينيردون هننينينينينيا وهننينينينينياك منينينينينين جتنينينينينيارب ومعرتكنينينينينيات احلينينينينينياة  فنينينينينيرتة سنينينينينيبات

بعنينينينينيد ننينينينينيزوحهم وابتعنينينينينيادهم عنينينينينين تلنينينينيني  املنينينينينيؤثرات النينينينينيب شنينينينينيل  تفكنينينينينيريهم واسنينينينينيتلب  قدرتنينينينينيه علنينينينينيى التطنينينينينيور بفعنينينينينيل طريقنينينينينية اإلسنينينينينيالميني يف 
 …الرتبية اإلمعية

خ يف مراجعنينينينينينية احلسنينينينينينيابات ومالحقنينينينينينية أسنينينينينينيباب الفشنينينينينينيل وجنينينينينينيذوره واالطنينينينينينيالع لقنينينينينينيد مكننينينينينيني  هنينينينينينيذه الفنينينينينينيرتة النينينينينينيب اسنينينينينينيتفاد منهنينينينينينيا النينينينينينيبع
علنينينينينينيى جتنينينينينينيارب اآلخنينينينينينيرين منينينينينينين إسنينينينينينيالميني وغنينينينينينيري إسنينينينينينيالميني يف املضنينينينينينيمار الثنينينينينينيوري والسياسنينينينينينيي، مكننينينينينينيتهم منينينينينينين الوصنينينينينينيول إىل درجنينينينينينية منينينينينينين 

ابعنينينينينية النضنينينينينيوج تبشنينينينينير بكنينينينينيل خنينينينينيري. إن هنينينينينيذا النضنينينينينيوج علنينينينينيى الصنينينينينيعيد الشخصنينينينينيي يف معنينينينينيرتك التجربنينينينينية وعلنينينينينيى الصنينينينينيعيد الفكنينينينينيري بفعنينينينينيل املت
واملدارسنينينينينية واملطالعنينينينينية واالحتكنينينينينياك باملنينينينينيذاه  واألفكنينينينينيار والسنينينينينييما منينينينينيا وفرتنينينينينيه اهلجنينينينينيرة يف شنينينينيني  أقطنينينينينيار األر  منينينينينين سنينينينينيعة األفنينينينينيق واتسنينينينينياع 
الراينينينينينيا، هنينينينينيو ثنينينينينيروة حقيقينينينينينية متكنينينينينين إىل حنينينينينيد كبنينينينينيري منينينينينين إعنينينينينيادة احلسنينينينينيابات وألارسنينينينينية النقنينينينينيد النينينينينيذا  واسنينينينينيتقراء حنينينينينيل يقنينينينينيرب منينينينينين الصنينينينينيواب 

 إن شاء اهلل.
الننينينينينيوعي املمتنينينينينياز هنينينينينيذه الزالنينينينيني  دون املسنينينينينيتوى املطلنينينينينيوب يف الكنينينينينيم واالنتشنينينينينيار،  بنينينينينيه أن دائنينينينينيرة النضنينينينينيوجولكنينينينينين منينينينينيا جينينينينيني  االعنينينينينيرتام 

وذلنينينينينيني  بسنينينينينينيب  إعنينينينينينيرا  الكثنينينينينينيريين منينينينينينين الكنينينينينينيوادر احلقيقينينينينينينية بنينينينينينيني اجملاهنينينينينينيدين عنينينينينينين االهتمنينينينينينيام يف هنينينينينينيذا األمنينينينينينير ولألسنينينينينيني ، والينينينينينينيزال هنينينينينينيذا 
 والت قادمة.واجباً من أهم واجبات الذين سيتصدون للملمة الص  وتضميد اجلراح سعياً جل

هنينينينيو اتسنينينينينياع الراينينينينينيا يف الصنينينينينيعيد السياسنينينينينيي والفكنينينينيري واالطنينينينينيالع علنينينينينيى طنينينينينيرق الننينينينينياس يف التفكنينينينينيري ولعنينينينيل أهنينينينينيم مننينينينينياحي هنينينينينيذا النضنينينينينيوج 
والعمنينينينينينيل ألنينينينينينيا ينينينينينينيوفر بنينينينينينياال خصنينينينينينيبا للمقارننينينينينينية والدراسنينينينينينية، لعنينينينينينيل اهلل ييسنينينينينينير العنينينينينينياملني القنينينينينينيدرة علنينينينينينيى الراينينينينينينيا الشنينينينينينيمولية يف ضطنينينينينينييطهم ألي 

 عمل قادم إن شاء اهلل.
ى...أن هنينينينينيذا املنينينينينيرياث املتننينينينينيوع منينينينينين جتربنينينينينية ثنينينينينيرة، ومتنينينينينيايز صنينينينيني ، وباهنينينينينيدين متننينينينينياثرين وبنينينينينيربني ورصنينينينينييد شنينينينينيع  إسنينينينينيالمي  وهكنينينينينيذا ننينينينينير 

بقلينينينينيل، منينينينيرياث  سكبنينينينيري يف سنينينينيوريا الشنينينينيام ومنينينينيا حوهلنينينينيا منينينينين بنينينينيالد املسنينينينيلمني ومنينينينيا اكتسنينينينيبته الفكنينينينيرة وحاملوهنينينينيا منينينينين نضنينينينيوج، منينينينيرياث لنينينينيي
 درة علنينينينينيى االسنينينينينيتمرارقنينينينينيد منينينينينين التبعنينينينينيات واملسنينينينينيؤولية، فلنينينينينين تنعنينينينينيدم القيمتنينينينينيه علنينينينينيى باحنينينينينيث متبصنينينينينير، منينينينينيرياث حيملننينينينينيا املزينينينينيني ىمثنينينينينيني ال ضفنينينينيني

مجاعينينينينينينينينية وأصنينينينينينينينيبى  طريقنينينينينينينينية حبنينينينينينينينيث املشنينينينينينينينيكلة منطقينينينينينينينينية والصنينينينينينينينيمود إن تنينينينينينينينيوفر العنينينينينينينينيزم، وأصنينينينينينينينيبح الشنينينينينينينينيعور بفرضنينينينينينينينيية االسنينينينينينينينيتمرار قناعنينينينينينينينية 
لننينينينينيا وإجيابينينينينينية. فلنينينينينيان كاننينينينيني  خسنينينينينيائرنا فادحنينينينينية فنينينينينيال شنينينينيني  أهننينينينينيا مل تنينينينينيذه  هنينينينينيدرا. نسنينينينينيأل اهلل أن نفينينينينينيد منينينينينين تلنينينينيني  ا سنينينينينيائر وأن تكنينينينينيون 



  

منطلقنينينينينينيا راسنينينينينينيخا يف طرينينينينينينيق صنينينينينينيىيح. وهكنينينينينينيذا فنينينينينينيإن وعنينينينينينيي هنينينينينينينيذا املنينينينينينيرياث هنينينينينينيو أول احلنينينينينينيوافز علنينينينينينيى املضنينينينينينيي  قنينينينينينيدما يف طرينينينينينينيق الثبنينينينينينينيات 
 واالستمرار على احلق إن شاء اهلل تعاىل .

 الح  الجذري  الك ار الصسب  المبح  الخ فس 
كنينينينينيان يف جتربتننينينينينيا الطويلنينينينينية املتنوعنينينينينية ومنينينينينيا  لقنينينينينيد كاننينينينيني  معايشنينينينينيتنا الطويلنينينينينية لألحنينينينينيداث ومشنينينينينياركتنا فيهنينينينينيا بشنينينينينيكل مباشنينينينينير وينينينينينيومي، ومنينينينينيا  

كنينينينينيان منينينينينين مانينينينينيات احلنينينينينيوارات واملناقشنينينينينيات واملننينينينينيا رات، وسنينينينينياعات التفكنينينينينيري الطويلنينينينينية يف حنينينينينيل هنينينينينيذه املعضنينينينينيلة، ومنينينينينيا كننينينينينيا نستشنينينينينيعره منينينينينين 
فرضنينينينينيية االسنينينينينيتمرار فرضنينينينينيية عينينينينينينية علنينينينينيى كنينينينينيل منينينينينين شنينينينينيارك يف األحنينينينينيداث، والسنينينينينييما ألنينينينينين محنينينينينيل السنينينينينيالح وجاهنينينينينيد ورابنينينينيني  يف سنينينينينيبيل اهلل، 

ن منهجننينينينيا اإلجينينينينيايب النينينينيواقعي يف البىنينينينيث عنينينينين احلنينينينيل والبنينينينيديل النينينينيذي قادننينينينيا لنظنينينينيرة  ليلينينينينية شنينينينياملة للوضنينينينيع ومعطياتنينينينيه وال خ منينينينيا كنينينينيان منينينيني
سنينينينينييما بعنينينينينيد سنينينينينيقول راينينينينينية اجلهنينينينينياد احلقيقينينينينينية للثنينينينينيورة اإلسنينينينينيالمية يف سنينينينينيوريا...كراية إسنينينينينيالمية صنينينينينيافية باهنينينينينيدة، ودمنينينينينيار وانتهنينينينينياء حامليهنينينينينيا 

حنينينينينينيات الشنينينينينينياذة أو الواهننينينينينينية. إن كنينينينينينيل ذلنينينينينيني  كنينينينينينيان  يشنينينينينينيري وبوضنينينينينينيوح تنينينينينينيام إىل أن هبنينينينينينيذا املفهنينينينينينيوم وخلنينينينينينيو السنينينينينينياحة إال منينينينينينين  تلنينينينينيني  الطرو 
طبيعنينينينينينينية احلنينينينينينينينيل الشنينينينينينينينيايف ملعضنينينينينينينينيلة هبنينينينينينينيذا املسنينينينينينينينيتوى جينينينينينينينيني  أن يكنينينينينينينينيون منينينينينينينين الننينينينينينينينيوع اجلنينينينينينينينيذري الالترقيعنينينينينينينينيي.. لقنينينينينينينيد كنينينينينينينينيان املنطنينينينينينينينيق واحلنينينينينينينينيس 

جنا املنطقنينينينينيي اإلسنينينينيالمي السنينينينيليم يشنينينينينيري هلنينينينيذا علنينينينيى خطورتنينينينينيه منينينينين اسنينينينيتنتاج. هنينينينينيذا فضنينينينيال عنينينينين أن السنينينينينينوات البائسنينينينية النينينينيب تلنينينينيني  اسنينينينيتنتا
هنينينينينينيذا، محلنينينينينيني  النينينينينينيدليل عقنينينينينيني  النينينينينينيدليل علنينينينينينيى عقنينينينينينيم كنينينينينينيل حنينينينينينيل ترقيعنينينينينينيي طنينينينينينيرح يف السنينينينينينياحة ونفنينينينينينيذ ومل يسنينينينينينياوي نصنينينينينينييبه منينينينينينين الفشنينينينينينيل إال 
اإلحبنينينينينيال النينينينينيذي اعنينينينينيرتى أصنينينينينيىابه ودفعهنينينينينيم لشنينينينينيبه الينينينينينيأس ومنينينينينين خ اللىنينينينينياق بقوافنينينينينيل املهنينينينينيزومني منينينينينين أسنينينينينيالفهم. ورغنينينينينيم أن ذلنينينينيني  احلنينينينينيل  

منينينينينين املخلصنينينينينيني البنينينينينياحثني عنينينينينين حنينينينينيل، فقنينينينينيد كنينينينينيان إلزامينينينينينيا شنينينينينيبيها بنينينينينيذل   كنينينينينيان ثورينينينينينيا جنينينينينيدا، وأصنينينينينيع  منينينينينين أن تتىملنينينينينيه عقنينينينينيول كثنينينينينيري
 الذي يلجذ اجلراح لبرت عضو مريخ اضطراراً ال حباً يف البرت.

حنينينينينيال توصنينينينينيلنا إىل اعتقنينينينينياده منينينينينين خنينينينينيالل فهمننينينينينيا لنينينينينيدين اهلل أوال وللغاينينينينينية والوسنينينينينييلة يف سنينينينينيياق هنينينينينيذا الفهنينينينينيم ثانينينينينينيا، بعينينينينينيدا عنينينينينين تلنينينينيني  
بقينينينينينيود التقليدينينينينينية واحلزبينينينينينية النينينينينيب تعنينينينينيود عليهنينينينينيا الكثنينينينينيري منينينينينين أبننينينينينياء احلركنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية بفعنينينينينيل  الطريقنينينينينية العرجنينينينينياء منينينينينين التفكنينينينينيري واملكبلنينينينينية

الرتبينينينينينينية اإلمعينينينينينينية النينينينينينيب جنينينينينينياوزت تربينينينينينينية منىنينينينينينيريف الصنينينينينينيوفية بكثنينينينينينيري يف هنينينينينينيذا املضنينينينينينيمار. ولقنينينينينينيد اقتنعننينينينينينيا بنينينينينينيه واثقنينينينينينيني بنينينينينينياهلل أوال خ منينينينينينيدفوعني 
ث اجلهنينينينينينيادي اإلجينينينينينينيايب العظنينينينينينييم النينينينينينيذي ننطلنينينينينينيق مننينينينينينيه  ولنينينينينينييس منينينينينينين ومتفنينينينينينيائلني بالنتيجنينينينينينية النينينينينينيب توصنينينينينينيلنا إليهنينينينينينيا يف  لينينينينينينيل الواقنينينينينينيع واملنينينينينينيريا

ين حبثنينينينينينيوا عنينينينينينين احلنينينينينينيل والبنينينينينينيديل بعينينينينينينيد هنينينينينينيذا النينينينينينيدمار ذالصنينينينينينيفر أو  نينينينينيني  الصنينينينينينيفر كمنينينينينينيا يظنينينينينينين الكثنينينينينينيريون. لقنينينينينينيد صنينينينينينيار كنينينينينينيل املخلصنينينينينينيني النينينينينيني
 ذل  الواقع املريع: مالشامل إىل أحد ثالث حلول بديلة أما

هنينينينينينينيذا الضنينينينينينينيياع واخنينينينينينينيتالل النينينينينينينيوراق، واالنصنينينينينينينيرام إىل البىنينينينينينينيث عنينينينينينينين  اهلزمينينينينينينينية واالستسنينينينينينينيالم لألمنينينينينينينير الواقنينينينينينينيع واالنسنينينينينينينيىاب منينينينينينينين أ ال 
الشنينينينينيأن ا نينينينينياإل والتمسنينينينيني  بالنينينينينيدين الشخصنينينينينيي والتخلنينينينينيي عنينينينينين املسنينينينينيؤولية، واللىنينينينينياق بركنينينينيني  منينينينينين اهننينينينينيزم دون أن يكلنينينينيني  نفسنينينينينيه عننينينينينياء 

 البىث عن بديل، بانتظار أن يعود للجهاد صفاءه والعودة عند ذل .
داخنينينينينينيل اجلماعنينينينينينية، والتمسنينينينينيني  بقدسنينينينينينيية الشنينينينينينيرعية التنظيمينينينينينينية والعمنينينينينينيل علنينينينينينيى نضنينينينينينيمام جلوقنينينينينينيات اإلصنينينينينينيالح الرتقيعنينينينينينيي منينينينينينين اال ث  جللللللل  

 اإلصالح التدرجيي    عباءة اجلماعة.
: احلنينينينيل اجلنينينينينيذري وهنينينينيو جتمينينينينينيع املخلصنينينينيني املقتنعنينينينيني باجلهنينينينينياد والفنينينينيداء والتضنينينينينيىية وبنينينينيدء العمنينينينيل منينينينينين جدينينينينيد بعينينينينينيدا عنينينينين هنينينينينيذه ث لل للللل 

يقنينينينينينينيوم هبنينينينينينينيذا العنينينينينينيني ء وهنينينينينينينيذا منينينينينينينيا كنينينينينينينيان يعنينينينينينينيرب عننينينينينينينيه  التفسنينينينينينينيخات بتخطنينينينينينينيي  هنينينينينينينيادئ شنينينينينينينيامل وإرسنينينينينينينياء خنينينينينينيني  متمينينينينينينينيز للعمنينينينينينينيل اجلهنينينينينينينيادي
وقبنينينينينينيل أن ننتقنينينينينينيل إىل احلنينينينينينيديث عنينينينينينين حتمينينينينينينية احلنينينينينينيل اجلنينينينينينيذري وشنينينينينينيرعيته ديننينينينينينيا وعقنينينينينينيال،  !فينينينينينينيا غنينينينينينيرية النينينينينينيدين! باالنشنينينينينينيقاق عنينينينينينين اجلماعنينينينينينية



  

يبنينينينينينيدو أننينينينينينيه منينينينينينين املفينينينينينينيد التىنينينينينينيدث عنينينينينينين منينينينينينيآل أصنينينينينينيىاب الطنينينينينينيرحني السنينينينينينيابقني بعنينينينينينيد مضنينينينينينيي حننينينينينينيو أربنينينينينينيع سنينينينينينينوات أو أكثنينينينينينير علنينينينينينيى ذلنينينينينيني  
 .35الدمار الشامل

املتواضنينينينيع فنينينينيإين مقتننينينينيع منينينينيع منينينينين اقتننينينينيع بنينينينيل منينينينيؤمن بأننينينينيه احلنينينينيل الوحينينينينيد الننينينينياجح واملمكنينينينين والشنينينينيرعي جنينينينيدا بعنينينينيد سنينينينيقول  ييف رأينينينيني أمنينينينيا
آخنينينينير اآلمنينينينيال باجلهنينينينياد ونعنينينيني  سنينينينيقول الطليعنينينينية بعنينينينيد حماوالهتنينينينيا الطيبنينينينية. كمنينينينيا كاننينينيني  قنينينينيد سنينينينيقط  آمنينينينيال العسنينينينيكريني وانتهنينينينيى حاملوهنينينينيا 

 بعد. يف صفوم اإلخوان املسلمني، وهلل األمر من قبل ومن
   أمنينينينينينينيا بالنسنينينينينينينيبة ألصنينينينينينينيىاب النينينينينينينيرأي بنينينينينينينياالعتزال واالنصنينينينينينينينيرام إىل احلينينينينينينينياة الشخصنينينينينينينيية لالهتمنينينينينينينيام بالنينينينينينينيدين الشخصنينينينينينينينيي

رضنينينينينينينيية باالسنينينينينينينيتمرار النينينينينينينيب بيناهنينينينينينينيا بانتظنينينينينينينيار انصنينينينينينينيالح أحنينينينينينينيوال اجلهنينينينينينينياد للعنينينينينينينيودة إلينينينينينينينيه. ففضنينينينينينينيال عنينينينينينينين أن هنينينينينينينيذا النينينينينينينيرأي يتعنينينينينينينيار  والف
ا لنينينينينين يرتكننينينينينيا إن تركننينينينينياه، نا ثبنينينينيني  لننينينينينيا منينينينينين أن عنينينينينيدو سنينينينينييما قنينينينينيي حنينينينينيق اجملاهنينينينينيدين النينينينينيذين ضنينينينينيىوا وجاهنينينينينيدوا ورابطنينينينينيوا، وفضنينينينينيال عمنينينينينيوال

وأنننينينينينينيا وكنينينينينينيل املسنينينينينينيلمني منينينينينينين ورائننينينينينينيا ننينينينينينيدفع ضنينينينينينيريبة منينينينينينيا كنينينينينينيان منينينينينينين عملننينينينينينيا مركبنينينينينينية مضنينينينينينياعفة. فالننينينينينينيا ر يف أحنينينينينينيوال أولانينينينينيني  املعتنينينينينينيزلني 
نغمسنينينينينيوا فيهنينينينينيا بنينينينينيني دارس وعامنينينينينيل وتنينينينينياجر، وسنينينينينيرعان اوقنينينينينيد عنينينينينيادوا للنينينينينيدنيا عنينينينينيودة النينينينينينهم اجلنينينينينيائع وسنينينينينيرعان منينينينينيا  -غنينينينينيالبهم-جينينينينينيدهم 
التجربنينينينينية، وكأننينينينيه ال ينينينينينيربطهم رابنينينيني  أماننينينينينية   للىينينينينينياة الطبيعينينينينية املسنينينينينياملة وكأننينينينيه مل يكنينينينينين ذلنينينيني  املاضنينينينينيي ومل تكنينينينين هلنينينينينيم تلنينينيني منينينينيا عنينينينيادوا

وواجنينينينيني  حننينينينينيو دينينينينينين اهلل ودمنينينينينياء الشنينينينينيهداء وأننينينينينيات ألنينينينينيوم املعتقلنينينينينيني ومالينينينينينيني النينينينينيرازحني  نينينينيني  ننينينينينيري ذلنينينينيني  االحنينينينينيتالل الكنينينينينيافر. ومنينينينينيا 
زم علنينينينينيى العنينينينينيودة للجهنينينينينياد حنينينينينيني يصنينينينينيبح نظيفنينينينينيا سنينينينينياطعا ال شنينينينينيبه فينينينينينيه لبثنينينينيني  تلنينينينيني  األعنينينينينيذار الواهينينينينينية والتسنينينينينيويفات الفارغنينينينينية منينينينينين العنينينينيني

وال غبنينينينينيار علينينينينينيه، منينينينينيا لبثنينينينيني  أن زالنينينينيني  واننينينينينينيدثرت، وخنينينينينيرج أصنينينينينيىاهبا منينينينينين هنينينينينيذه اللعبنينينينينية تنينينينينينياركني األمنينينينينير كلنينينينينيه، هنينينينينيذا فضنينينينينيال عنينينينينينين أن 
لنينينينينينيوا يف لتمثينينينينينينيل واحلماينينينينينينية، وقعنينينينينينيوا  يف النفنينينينينينياق واملداهننينينينينينية ودخلجلهنينينينينينيم وبفعنينينينينينيل احلاجنينينينينينية إىل اجلماعنينينينينينية سنينينينينينيواء مادينينينينينينيا أو وثائقينينينينينينيا أو 

دوائنينينينينينير حمنينينينينينياور القنينينينينينيوى وبنينينينينينيرزت ألارسنينينينينينيات منينينينينينين الصنينينينينينيغار والنينينينينينيذل يعجنينينينينيني  املنينينينينينيرء كينينينينينيني  تصنينينينينينيدر عنينينينينينين باهنينينينينينيد سنينينينينينيابق كنينينينينينيان يف صنينينينينيني  
املنينينينينيدافعني عنينينينينين دينينينينينين اهلل يف ينينينينينيوم منينينينينين األينينينينينيام، وال يغرننينينينينيا أن االحتينينينينينيال علنينينينينيى النصنينينينينيوإل منينينينينيازال ينينينينينيوفر ملعتنينينينينيذر يتخنينينينينيذ منينينينينين دون اهلل 

حنينينينينيديث ليسنينينينينيرت عنينينينينيوار اهنزامنينينينينيه ونفاقنينينينينيه وال نرينينينينينيد أن  منينينينينيل سنينينينينيطرنا املثلنينينينينية ورسنينينينينيوله واملنينينينينيؤمنني وليجنينينينينية، ينينينينينيوفر لنينينينينيه أن حيتنينينينينيال بآينينينينينية أو 
 احلية وكل األخوة يعرفوهنا من تصرفات بعخ هذه النماذج وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

  فهنينينينينينينيم جنينينينينينينيل أولانينينينينينيني  اإلخنينينينينينينيوة  !!عنينينينينينينية الشنينينينينينينيرعيةاأمنينينينينينينيا بالنسنينينينينينينيبة ألصنينينينينينينيىاب اإلصنينينينينينينيالح الرتقيعنينينينينينينيي املتنينينينينينينيدرج عنينينينينينينيرب اجلم
لنينينينينيدعوة والنينينينينيذين ترسنينينينينيا يف أذهنينينينينياهنم ذلنينينينيني  املفهنينينينينيوم ا نينينينينياطذ عنينينينينين الشنينينينينيرعية واجلماعنينينينينية والتنظنينينينينييم، ومعظمهنينينينينينيم القنينينينينيدماء يف سنينينينينيل  ا

واحلنينينينينينيق أحنينينينينينيق أن يقنينينينينينيال، ينينينينينينيأملون للىنينينينينينيال املفجنينينينينينيع ويرينينينينينينيدون اإلصنينينينينينيالح، ولكنينينينينينين ال يسنينينينينينيتطيعون شنينينينينينيم هنينينينينينيواء العمنينينينينينيل خنينينينينينيارج غرفنينينينينينية 
 !.مقفلة تسمى اجلماعة الشرعية

بضنينينينينينيرورة احلنينينينينينيل اجلنينينينينينيذري فنينينينينينيإن حصنينينينينينيل وثبنينينينينيني  باإلقننينينينينينياع ضنينينينينينيرورة ذلنينينينينيني .  مانينينينينينيات احلنينينينينينيوارات جنينينينينينيرت، وعبثنينينينينينيا كاننينينينينيني  حماولنينينينينينية إقننينينينينينياعهم
ا احلنينينينينيل النينينينينيذي  ذفعبثنينينينيا كاننينينينيني  حماولنينينينية إقننينينينينياعهم بإمكانينينينينية ذلنينينينيني . فنينينينيإن حصنينينينينيل  هنينينينيذه القناعنينينينينية، فعبثنينينينيا حماولنينينينينية إقننينينينياعهم باملشنينينينينياركة يف هنينينيني

اإلصنينينينينينيالح  وهكنينينينينينيذا سنينينينينينيلكوا طرينينينينينينيق !كنينينينينينيان يسنينينينينينياوي بالنسنينينينينينيبة هلنينينينينينيم ا نينينينينينيروج عنينينينينينين الطاعنينينينينينية ومفارقنينينينينينية اجلماعنينينينينينية واملنينينينينينيوت ميتنينينينينينية اجلاهلينينينينينينية
 ؟!.الرتقيعي عرب اجلماعة فماذا كان

مخنينينينينينينيس سنينينينينينينينوات حنينينينينينيني  اآلن منينينينينينينيرت علنينينينينينينيى النينينينينينينيدمار املنينينينينينينيروع والفضنينينينينينينييىة الشنينينينينينينياملة، عشنينينينينينينيرات حمنينينينينينينياوالت اإلصنينينينينينينيالح علنينينينينينينيى مسنينينينينينينيتوى 
اجلماعنينينينينينينية حصنينينينينينينيل  يف شنينينينينينيني  املينينينينينينينيادين وأدرك أصنينينينينينينيىاهبا أنفسنينينينينينينيهم قبنينينينينينينيل غنينينينينينينيريهم أهننينينينينينينيم داخلنينينينينينينيون يف حلقنينينينينينينية مفرغنينينينينينينية متامنينينينينينينيا منينينينينينينيا فتانينينينينينينيوا 
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لشنينينينينينيمس وغربنينينينينيني ، فطريقنينينينينينية بننينينينينينياء اجلماعنينينينينينية ومؤسسنينينينينينياهتا ونظامهنينينينينينيا وقنواهتنينينينينينيا التنظيمينينينينينينية وقدسنينينينينينيية الثوابنينينينينيني  ينينينينينينيدورون معهنينينينينينيا منينينينينينيا طلعنينينينينيني  ا
فيهنينينينينينيا والنينينينينينيب تتمتنينينينينينيع بعصنينينينينينيمة آينينينينينينيات اهلل الشنينينينينينييعة، وارتباطاهتنينينينينينيا الداخلينينينينينينية وا ارجينينينينينينية كنينينينينينيل ذلنينينينينيني  كنينينينينينيان كافينينينينينينيا لالسنينينينينينيتنتاج أي أن حماولنينينينينينية 

أصنينينينينير املصنينينينيلىون علنينينينينيى التجربنينينينينية.. وال …. ولكنينينينينين عبثنينينينيا رب منينينينينين ضنينينينينيياع اجلهنينينينيدضنينينينياإلصنينينينيالح عنينينينينيرب النينينينيدوران يف تلنينينينيني  األفنينينينيالك املفرغنينينينينية 
نرينينينينينيد أن نضنينينينينيرب عشنينينينينيرات األمثلنينينينينية فلنينينينينييس هننينينينينيا حملهنينينينينيا، ولكنينينينينين هنينينينينيا هنينينينينيي النتيجنينينينينية ماثلنينينينينية أمنينينينينيام العينينينينينيون لقنينينينينيد أسنينينينينيق  يف أينينينينينيدي عشنينينينينيرات 
املصنينينينينينينيلىني واضنينينينينينينيذوا طنينينينينينينيريقهم حننينينينينينينيو السنينينينينينينيعودية أو ا لنينينينينينينييج أو النينينينينينينينييمن أو سنينينينينينينيواها منينينينينينينين بنينينينينينينيالد اهلل الواسنينينينينينينيعة ليلىقنينينينينينينيوا بسنينينينينينينيابقيهم منينينينينينينينين 

اب النينينينينيرأي بالعزلنينينينينية متلمسنينينينينينيني نفنينينينينيس األعنينينينينيذار، سنينينينينينيالكني نفنينينينينيس السنينينينينيبيل ولكنينينينينينين بفنينينينينيارق زمنينينينيني  قنينينينينينيد يصنينينينينيل إىل مخنينينينينيس سنينينينينينينوات. أصنينينينينيى
وضنينينينينينينينيمتهم احلينينينينينينينينياة يف دورهتنينينينينينينينيا العادينينينينينينينينية وراحنينينينينينينينيوا يعنينينينينينينينيدون منينينينينينينينيع منينينينينينينينين يعنينينينينينينينيدو، لعلهنينينينينينينينيم يلىقنينينينينينينينيون منينينينينينينينين قطنينينينينينينينيار النينينينينينينينيدنيا النينينينينينينينيراكخ مركبنينينينينينينينيا  

. أمنينينينينيا الثنينينينينيابتون منينينينينين املصنينينينينيلىني فقنينينينينيد اسنينينينينيتمروا وقنينينينينيد وخرجنينينينينيوا منينينينينيع منينينينينين خنينينينينيرج منينينينينين اللعبنينينينينية إال منينينينينين دائنينينينينيرة التبعينينينينينية واملداهننينينينينية…كغنينينينينيريهم
املوقنينينينيني  ودرسنينينينينيه  للقنينينينينيد انشنينينينينيطرت اجلماعنينينينينية إىل مجنينينينينياعتني وهنينينينينيذا منينينينينيا كنينينينينيان يف منظنينينينينيور كنينينينينيل منينينينينين حلنينينينيني؟ توجنينينينيني  جهنينينينينيودهم اإلصنينينينينيالحية

بعينينينينينيد تلنينينينيني  األزمنينينينينية الشنينينينينياملة. لقنينينينينيد متكننينينينينيوا منينينينينين عنينينينينيزل أسنينينينينيباب النينينينينيبالء يف نظنينينينينيرهم واضنينينينينيطروا حنينينينيني  حياصنينينينينيروهم أن يتكتلنينينينينيوا منينينينينيع بعنينينينينيخ 
وهنينينينينينيا هنينينينينينيي اجلماعنينينينينينية …ب النينينينينينيبالء ولكنينينينينينين منينينينينينين احلجنينينينينينيوم األصنينينينينينيغر أو منينينينينينين أصنينينينينينيىاب النينينينينينيبالء املسنينينينينينيتور وغنينينينينينيري املباشنينينينينينيرآخنينينينينينير منينينينينينين أسنينينينينينيبا

ومنينينينينينينيا زال يف نفنينينينينينينيس …مجاعتنينينينينينينيان ويف كنينينينينينينيل منهنينينينينينينيا منينينينينينينين يرينينينينينينينيد اإلصنينينينينينينيالح علنينينينينينينيى طريقتنينينينينينينيه، إصنينينينينينينيالح الشنينينينينينينيطر املنينينينينينينيريخ النينينينينينينيذي هنينينينينينينيو فينينينينينينينيه
 املصلىني بقية والتاريا مير وحنن يف سبات.

همنينينينية، ومل يعنينينينيد إجينينينينياد حنينينينيل هلنينينينيا هنينينينيو اهلنينينينيدم، ومل تعنينينينيد احللنينينينيول لتناسنينينيني  طبيعنينينينية حالنينينينية عجينينينيني .. مل تعنينينينيد مصنينينينييبة املسنينينينيلمني هنينينينيي امل
 احلرب الب حنن فيها وال لتناس  السكني املسنونة الب تذبح فينا ليل هنار من الوريد إىل الوريد.

ب لقنينينينينينيد انصنينينينينينيب  كنينينينينينيل حمنينينينينينياوالت اإلصنينينينينينيالح علنينينينينينيى التنظيم...إصنينينينينينيالح اجلماعنينينينينينية، إصنينينينينينيالح اهلياكل...إصنينينينينينيالح هنينينينينينيذه املؤسسنينينينينينية النينينينينيني
منينينينينينينيا عنينينينينينينيادت مجاعنينينينينينينية تواجنينينينينينينيه حالنينينينينينينية حنينينينينينينيرب أوكلنينينينينينيني  إليهنينينينينينينيا مهمنينينينينينينية النينينينينينينيدفاع عنينينينينينينين اإلسنينينينينينينيالم واملسنينينينينينينيلمني، بنينينينينينينيل غنينينينينينينيدت مؤسسنينينينينينينية لرعاينينينينينينينية 
املهجنينينينينيرين وتلبينينينينينية احتياجنينينينينياهتم وتنينينينينيأمني عقنينينينينيود عمنينينينينيل هلنينينينينيم، وتنينينينينيأمني بعنينينينينيخ وثنينينينينيائقهم، واسنينينينينيتجداء صنينينينينيدقات احملسنينينينينينني للثنينينينينياكالت منينينينينين 

 نسائهم، فال حول وال قوة إال باهلل.
   لقنينينينينينيد بلغنينينينينيني  مصنينينينينينييبتنا حنينينينينينيدا أصنينينينينينيبىنا معنينينينينينيه مضنينينينينينيطرين للعنينينينينينيودة لالتفنينينينينينياق ؟! احلنينينينينينيل جنينينينينينيذرياملنينينينينينياذا جينينينينينيني  أن يكنينينينينينيون

علنينينينينيى مفهنينينينينيوم بنينينينينيدهي مشنينينينينيرتك يقربننينينينينيا لإلجابنينينينينية علنينينينينيى سنينينينينيؤال يهنينينينينيم املتىنينينينينياورين . فقبنينينينينيل أن  نينينينينياوب علنينينينينيى السنينينينينيؤال املرعنينينينيني  لكثنينينينينيري 
ة وهنينينينينيي مقاومنينينينينية منينينينينين إخوانننينينينينيا كهنينينينينيذا السنينينينينيؤال، جينينينينيني  أن نتىنينينينينياور وأن نتفنينينينينيق علنينينينينيى مفهنينينينينيومي اهلنينينينينيدم والوسنينينينينييلة يف قضنينينينينييتنا الراهننينينينيني

 احملتل النصريي الذي طغى وبغى وول  يف دمائنا وأعراضنا ح  الثمالة.
يرضنينينينينيي اهلل تعنينينينينياىل ويعينينينينينيد بالتنينينينينيا  احلقنينينينينيوق إىل نصنينينينينياهبا، ونعتقنينينينينيد أن هنينينينينيذا هنينينينينيو  يإلزالتنينينينينيه وإقامنينينينينية احلكنينينينينيم اإلسنينينينينيالمي الصنينينينينيرم النينينينينيذ

وهنينينينينينيذا منينينينينينين املنطنينينينينينيق النينينينينينيواقعي -مجيعنينينينينينيا  اهلنينينينينينيدم النينينينينينيذي منينينينينينين أجلنينينينينينيه اشنينينينينينيتعل  حربننينينينينينيا منينينينينينيع النظنينينينينينيام، أمنينينينينينيا وسنينينينينينييلتنا لنينينينينينيذل  فقنينينينينينيد اتفقننينينينينينيا
غنينينينيني  هنينينينينيذه اجملاهينينينينينيد مالينينينينينيني احملنينينينينياوالت لأن هنينينينينيدفا كهنينينينينيذا اهلنينينينينيدم الشنينينينينيامل ال ميكنينينينينين أن حيقنينينينينيق مبجاهينينينينينيد فردينينينينينية حنينينينيني  ولنينينينينيو ب -لألشنينينينينيياء

وحنينينيني  لنينينينيو شنينينينيارك فيهنينينينيا مجينينينينيع املسنينينينيلمني بنينينينيال اسنينينينيتثناء طاملنينينينيا أهننينينينيا أفعنينينينيال وردود أفعنينينينيال فردينينينينية فلنينينينين حنقنينينينيق هنينينينيدفنا الكبنينينينيري، لنينينينيذا البنينينينيد منينينينين 
 وهكذا نتفق على أن:! نظيمالت

هنينينينينيو خلنينينينينيع الظلنينينينينيم املتسنينينينينيل  علنينينينينيى رقنينينينينياب املسنينينينينيلمني واملتمثنينينينينيل بنينينينينياحملتلني النصنينينينينيرييني حكنينينينينيام البلنينينينينيد واسنينينينينيتبداله حبكنينينينينيم اهلل  الهلللللللمف 
 الذي ارتضى لنا اإلسالم دينا.



  

والعمنينينينينينيل  هنينينينينيي التنظنينينينينييم أو منينينينينيا اصنينينينينيطلح علنينينينينيى تسنينينينينيميته )باجلماعنينينينينية( وبنائنينينينينيه بننينينينينياء ينينينينينيتالءم منينينينينيع هنينينينينيذا اهلنينينينينيدم الصنينينينينيع . الو جلرللللللة 
 .36وفق أسلوب وخطة مدروسة مبينة لتىقق اهلدم بأسلوب عمل مجاعي

أن هنينينينينينينيدفا كهنينينينينينينيذا ال ميكنينينينينينينين أن ينينينينينينينيتم سنينينينينينينيلما، وحنينينينينينيني  ال  -وننينينينينينينيتكلم يف قطنينينينينينينياع العقنينينينينينينيل والعقنينينينينينينيالء-ثبنينينينينينيني  لكنينينينينينينيل عاقنينينينينينينيل  الط  لكللللللللة 
، وسنينينينينينيبق ننينينينينينيدخل اجلنينينينينينيدل، فىنينينينينيني  لنينينينينينيو كنينينينينينيان باإلمكنينينينينينيان أن ينينينينينينيتم سنينينينينينيلما، فقنينينينينينيد أصنينينينينينيبح الوقنينينينينيني  متنينينينينينيأخرا بعنينينينينينيد أن دخلننينينينينينيا حالنينينينينينية احلنينينينينينيرب

 السي  العذل وال حول وال قوة إال باهلل.
لنعنينينينينيد إىل سنينينينينيؤالنا اآلن، بعنينينينينيد أن سنينينينينيارت األمنينينينينيور علنينينينينيى النىنينينينينيو النينينينينيذي بيننينينينينيا يف النبنينينينينيذة التارخيينينينينينية والنينينينينيب مل يكنينينينينين تقنينينينينيدميها علنينينينينيى هنينينينينيذا 

. هنينينينينيل البىنينينينينيث عبثنينينينينيا إذ ال ميكنينينينينين أن  ضنينينينينيي باالسنينينينينيتنتاج قينينينينينيد أ لنينينينينية بنينينينينيدون االعتمنينينينينياد علنينينينينيى منينينينينيا منينينينينير وفهمنينينينينيه واسنينينينينيتخالإل العنينينينينيربة مننينينينينيه
باإلمكنينينينينيان أن حننينينينينيق هنينينينينيذا اهلنينينينينيدم؟ بنينينينينيل ومنينينينينيا هنينينينينيو أقنينينينينيل مننينينينينيه وهنينينينينيو النينينينينيدفاع عنينينينينين النينينينينيدين والعنينينينينير  وعنينينينينين النينينينينينفس علنينينينينيى األقنينينينينيل.. دون أن 
ننينينينيدرس جتربتننينينينيا لنسنينينينيتفيد منهنينينينيا ونعينينينينيد بناءننينينينيا مبنينينينيا يتناسنينينيني  وحالنينينينية احلنينينينيرب النينينينيب حننينينينين فيهنينينينيا بنينينينيل حالنينينينية احلنينينينيرب الضنينينينيروس، حنينينينيرب اإلبنينينينيادة 

فنعتمنينينينينيد بننينينينينياء تنظنينينينينييم عسنينينينينيكري جنينينينينياد حنشنينينينينيد لنينينينينيه كنينينينينيل الطاقنينينينينيات والقنينينينينيدرات ونتبنينينينينيىن ! دالنينينينينيب نتعنينينينينير  هلنينينينينيا حننينينينينين وأهلننينينينينيا ودينننينينينينيا يف البلنينينينيني
معتمنينينينينينيدين علنينينينينينيى اهلل وحنينينينينينيده مصنينينينينينيىىني راينينينينينينية اهلوينينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية النينينينينينيب حنمنينينينينينيل …خطنينينينينينية شنينينينينينياملة مسنينينينينينيتفيدين منينينينينينين كنينينينينينيل تلنينينينينيني  التجنينينينينينيارب

النينينينيذي ننطلنينينينيق مننينينينيه حنينينيني  نسنينينينيتأهل نصنينينينير اهلل، وحنينينيني  نسنينينينيتأهل االسنينينينيم النينينينيذي حنملنينينينيه والشنينينينيعار املقنينينينيدس النينينينيذي نرفعنينينينيه والتنينينينياريا الناصنينينينيع 
وننينينينيؤدي األماننينينينية يف السنينينينيري علنينينينيى النينينينيدرب النينينينيذي استشنينينينيهد منينينينين أجلنينينينيه أسنينينينيالفنا. إنننينينينيا لنينينينين حنقنينينينيق شنينينينيياا منينينينيا مل نسنينينينيل  هنينينينيذا السنينينينيبيل وهنينينينيا 
هنينينينيي التجنينينينيارب تلنينينينيو التجنينينينيارب وعلنينينينيى منينينينيدى سنينينينينني طنينينينيوال تثبنينينيني  هنينينينيذا ومنينينينيازال الرتاجنينينينيع منينينينين سنينينينييذ إىل أسنينينينيوء ولريمحننينينينيا اهلل منينينينين مصنينينينيري 

رب منينينينينيا يسنينينينينيميه عنينينينينيري علنينينينينيى هنينينينينيذا املننينينينينيوال. لقنينينينينيد كنينينينينيان كنينينينينيل هنينينينينيذا يف منظورننينينينينيا ولقنينينينينيد ناديننينينينينيا بنينينينينيه و لنينينينيني  إن حننينينينينين اسنينينينينيتأنفنا السنينينينينيذأسنينينينينيود منينينينينين 
أصنينينينينينيىابه )القننينينينينينيوات التنظيمينينينينينينية( لقنينينينينينينيد رفعننينينينينينيا عشنينينينينينيرات التقنينينينينينيارير وحاورننينينينينينينيا عشنينينينينينيرات احلنينينينينينيوارات وارتفعنينينينينيني  األصنينينينينينينيوات كلهنينينينينينيا منينينينينينين هننينينينينينينيا 

لكأنننينينينينيا …أن تسنينينينينيري يف هنينينينينيذه املتاهنينينينينيةوهننينينينينياك تننينينينينيادي هبنينينينينيذا بعينينينينينيد األزمنينينينينية والنينينينينيدمار الشنينينينينيامل. ومل يكنينينينينين منينينينينين عجينينينينيني . لقنينينينينيد أرينينينينينيد لألمنينينينينيور 
ولكنينينينينين ال ...فلنينينينينييس لننينينينينيا أن ننسنينينينينياق وراء االسنينينينينيتنتاج مهمنينينينينيا بلنينينينيني  منينينينينين القنينينينينيوة لنجعنينينينينيل مننينينينينيه دلنينينينينييال، )فعلنينينينينيى !!  نينينينينيزم أننينينينينيه أمنينينينينير دبنينينينينير بلينينينينينيل

مثنينينينينيل الشنينينينينيمس فاشنينينينينيهد أو فنينينينينيدع( وال شنينينينيني  أن األينينينينينيام احلبنينينينينياىل سنينينينينيتلد احلقنينينينينيائق، جينينينينيني  أن نقنينينينينيول ومهمنينينينينيا كنينينينينيان هنينينينينيذا الكنينينينينيالم حمرجنينينينينيا... 
شنينينينينيه كنينينينينيل اإلخنينينينينيوة وال أحنينينينينيد جيهنينينينينيل هنينينينينيذا ...لقنينينينينيد آلنينينينيني  األمنينينينينيور إىل أينينينينينيدي زعامنينينينينيات وقينينينينينيادات مل تكنينينينينين يف ينينينينينيوم منينينينينينين فقنينينينينيد عرفنينينينينيه وعا

األينينينينيام قينينينينيادات للجهنينينينياد، بنينينينيل علنينينينيى العكنينينينيس لقنينينينيد قنينينينياوم معظمهنينينينيا التينينينينيار اجلهنينينينيادي حنينينيني  األخنينينينيري، فلمنينينينيا وقنينينينيع أمنينينينير اهلل وأصنينينينيبح قضنينينينياء 
عنينينينينيرب امتنينينينينيداداهتا وإمكاناهتنينينينينيا وثقنينينينينية املسنينينينينيلمني يف  -كمنينينينينيا بيننينينينينيا-البنينينينينيد مننينينينينيه، تصنينينينينيدت لنينينينينيه هنينينينينيذه القينينينينينيادات خوفنينينينينيا وطمعنينينينينيا واسنينينينينيتطاع  

،تلنينينينيني  اجلهنينينينينيات هبنينينينينيا أن ) نينينينينيول( كنينينينينيل تلنينينينيني  البطنينينينينيوالت النينينينينيب قنينينينينيدم اجملاهنينينينينيدون دمنينينينينياءهم مثننينينينينيا هلنينينينينيا لصنينينينينياحلها، فرتبعنينينينيني  علنينينينينيى قمنينينينينية اجملنينينينينيد 
علنينينينينيى  فمثلتننينينينينيا وبامسننينينينينيا أقنينينينينيدم   -القواعنينينينينيد اإلسنينينينينيالمية العازمنينينينينية علنينينينينيى اجلهنينينينينياد-وأمسنينينينينيك  بكنينينينينيل خينينينينينيول اللعبنينينينينية مبنينينينينيا فيهنينينينينيا حننينينينينين أنفسنينينينينينا

كنينينينينينيل منينينينينينيا أقنينينينينينيدم  علينينينينينينيه، مبنينينينينينيا فينينينينينينيه اإلقنينينينينينيدام علنينينينينينيى بينينينينينينيع الراينينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية الصنينينينينينيافية لتالمينينينينينينيذ عفلنينينينينينيق واحلنينينينينينيوراين وأضنينينينينينيراهبم منينينينينينين أعنينينينينينيداء 
جتنينينينينيني  دمنينينينينينيااهم بعنينينينينينيد يف املسنينينينينينيجد األمنينينينينينيوي ومسنينينينينينيجد السنينينينينينيلطان وسنينينينينينياحات الشنينينينينينيرم  اإلسنينينينينينيالم النينينينينينيوالغني يف دمنينينينينينياء أهلننينينينينينيا وإخوانننينينينينينيا ومل

مسننينينينينينيا خططنينينينينيني  للىنينينينينينيرب ودفعنينينينينيني  بننينينينينينيا إليهنينينينينينيا حنينينينينينيني اقتضنينينينينينيى الظنينينينينينيرم ذلنينينينينيني  يف يف كنينينينينينيل أحننينينينينينياء الشنينينينينينيام. وبامسننينينينينينيا أثنينينينينينيرت وسنينينينينينيادت وبا
الوقنينينينيني  النينينينينيذي وفنينينينينيرت فينينينينينيه أنفسنينينينينيها وأبناءهنينينينينيا وأقرباءهنينينينينيا وأرسنينينينينيل  هبنينينينينيم للدراسنينينينينية يف اجلامعنينينينينيات ا ارجينينينينينية مبنينينينينينح دراسنينينينينيية قنينينينينيدمتها تزلفنينينينينيا 

                                                           
ة فكنينينينينيرة التنظنينينينينييم وتكنينينينينيون لدينينينينينيه منينينينينيا دعنينينينينياه سنينينينينيرايا املقاومنينينينينية اإلسنينينينينيالمية العاملينينينينينية )راجنينينينينيع كتابنينينينينيه دعنينينينينيوة املقاومنينينينينية وقنينينينينيد غنينينينينيري املصنينينينينين  فنينينينينيرج اهلل عننينينينينيه ورمحنينينينينيه رمحنينينينينية واسنينينينينيع 36
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احلقيقنينينينينية لقنينينينينيد كاننينينينيني  هنينينينينيذه هنينينينينيي ! جهنينينينينيات ذات أغنينينينينيرا  مبيتنينينينينية بعنينينينينيد أن أصنينينينينيبى  هياكنينينينينيل الكنينينينينيرباء بفضنينينينينيل دمائننينينينينيا تسنينينينينيتىق التزلنينينينيني 
ولقنينينينينيد انطلنينينينينيى عليننينينينينيا كغريننينينينينيا أن باإلمكنينينينينيان أن نقنينينينينيوم باإلصنينينينينيالح، ولنينينينينيو إىل حنينينينينيد منينينينينيا عنينينينينيرب تلنينينينيني  اهلياكنينينينينيل وعنينينينينيرب اإلسنينينينينيالم والشنينينينينيرع دون 
احلاجنينينينينية لفصنينينينينيم عنينينينينيروة أخنينينينينيرى لنعجنينينينينيل منينينينينين الثالثنينينينينية أربعنينينينينية ومنينينينينين األربعنينينينينية مخسنينينينينية. وهنينينينينيو أمنينينينينير طاملنينينينينيا كرهننينينينينياه منينينينينيا كرهنينينينينيه غريننينينينينيا. لكنينينينينين يف 

رجنينينينينينينيا، فلقنينينينينينينيد  نينينينينينينيددت أسنينينينينينينيباب النينينينينينينيبالء متامنينينينينينينيا. ومل يكنينينينينينينين باإلمكنينينينينينينيان أن حيصنينينينينينينيل وقنينينينينينيني  منينينينينينينين األوقنينينينينينينيات أصنينينينينينينيبى  األمنينينينينينينيور أكثنينينينينينينير ح
لنينينينينينينيني  الثوابنينينينينينينيني  ذات القداسنينينينينينينينية منينينينينينينينين آينينينينينينينينيات اهلل يف تلقنينينينينينينينيد كنينينينينينينينيان اإلصنينينينينينينينيالح ومنينينينينينينينيازال مرهوننينينينينينينينيا بإسنينينينينينينينيقال  ...صنينينينينينينينيالح دون إزالتهنينينينينينينينيااإل

تغنينينينينيرق مننينينينينيذ أن خلنينينينينيوا اجلماعنينينينينية أولانينينينيني  اجلننينينينينيراالت الشنينينينينييوم العجنينينينينيزة النينينينينيذين منينينينينيازالوا متمسنينينينينيكني بنينينينينيأطرافهم األربعنينينينينية بدفنينينينينية السنينينينينيفينة النينينينينيب 
بغرفنينينينينية القبطنينينينينيان فيهنينينينينيا، ورغنينينينينيم أن املنينينينينياء أتنينينينينيى علنينينينينيى كنينينينينيل طوابنينينينينيق املركنينينينيني  ومل يبنينينينينيق يف السنينينينينيفينة عائمنينينينينيا إال غرفنينينينينية القبطنينينينينيان تلنينينينيني ، فمنينينينينيازال 

ولينينينيني  األمنينينينير كنينينينيان هنينينينيذا وحسنينينيني . فلقنينينينيد اسنينينينيتطاع  هنينينينيذه القينينينينيادات وعنينينينيرب هنينينينيذه  !بىان اهلل! سنينينينيطنينينينياقم القينينينينيادة يصنينينينير علنينينينيى أنننينينينيا خبنينينينيري
أن متسنينينينينينيني  وبفضنينينينينينينيل  كمهنينينينينينينيا مبادينينينينينينينيات اجلماعنينينينينينينية علنينينينينينينيى كنينينينينينينيل األصنينينينينينينيعدة، وال سنينينينينينينييما يف بنينينينينينينيال املنينينينينينينيال  السنينينينينينينينني الطنينينينينينينيوال منينينينينينينين احملننينينينينينينية

والوثنينينينينينينينيائق والتمثينينينينينينينينينيل يف البلنينينينينينينينيدان اجملنينينينينينينينينياورة حينينينينينينينينيث يقنينينينينينينينينييم الشنينينينينينينينيباب، وعنينينينينينينينينيرب الصنينينينينينينينيالت القوينينينينينينينينينية النينينينينينينينيب حققوهنينينينينينينينينيا باألنظمنينينينينينينينية واهليانينينينينينينينينيات 
ضنينينينينينينينينيمن  بنينينينينينينينينيذل  األغلبينينينينينينينينينية االنتخابينينينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينينيالمية الكثنينينينينينينينينيرية، اسنينينينينينينينينيتطاع  أن تشنينينينينينينينينيرتي والء غالبينينينينينينينينينية أفرادهنينينينينينينينينيا إقناعنينينينينينينينينيا أو إجبنينينينينينينينينيارا، ف

لنينينينينينيني  القواعنينينينينينينيد والسنينينينينينينييما يف ا لنينينينينينينييج والسنينينينينينينيعودية تالدسنينينينينينينيتورية باسنينينينينينينيتمرار ويف كنينينينينينينيل انتخنينينينينينينياب ينينينينينينينيتم وعلنينينينينينينيى كنينينينينينينيل املسنينينينينينينيتويات، فمعظنينينينينينينيم 
منينينينينينينين احملننينينينينينينية واحلنينينينينينينيرب بشنينينينينينينيكل مباشنينينينينينينير، ومل تصنينينينينينينيطدم طموحاتنينينينينينينيه العقائدينينينينينينينية وال معاناتنينينينينينينيه  وأوربنينينينينينينيا هنينينينينينينيي منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب النينينينينينينيذي مل يعنينينينينينينيانِ 

لقينينينينينيادة النينينينينيب مازالنينينينيني  مقبولنينينينينية بشنينينينينيكل أو بنينينينينيآخر لنينينينينيدى قاعنينينينينيدة سنينينينينيطىية ال مبدئينينينينينية  أو جاهلنينينينينية مبنينينينينيا دار الشخصنينينينينيية بتصنينينينينيرفات هنينينينينيذه ا
وهكنينينينينيذا أصنينينينينيبح اجملاهنينينينينيدون النينينينينيذين رابطنينينينينيوا طيلنينينينينية  !ومنينينينينيا ينينينينينيدور يف مواقنينينينينيع األحنينينينينيداث، ولكنهنينينينينيا قواعنينينينينيد معنينينينينيدودة يف اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني
ا أقلينينينينينية يف هنينينينينينيذه األكثرينينينينينية، وحنينينينيني  ولنينينينينينيو حنينينينينيق هلنينينينينينيم تلنينينينيني  املرحلنينينينينية اسنينينينينينيتعدادا للجهنينينينينياد بعنينينينينيد أن جاهنينينينينينيدوا وهنينينينينياجروا ورابطنينينينينينيوا ...أصنينينينينيبىو 

فنينينينينيإهنم ال يشنينينينينينيكلون شنينينينينينيياا. ونظنينينينينينيرا ألنننينينينينينيا مجاعنينينينينينية املسنينينينينينيلمني أمنينينينينينية ! التصنينينينينيوي  وقنينينينينينيد حنينينينينينيرم معظمهنينينينينينيم مننينينينينينيه الفتقنينينينينينيارهم للقنينينينينينيدم التنظيمنينينينينينيي
رار فنينينينينيإن قنينينينينيانون مخسنينينينينيني باملائنينينينينية زائنينينينينيد واحنينينينينيد منينينينينيازال هنينينينينيو السنينينينينياري بينننينينينينيا لتىدينينينينينيد الكفنينينينينياءات والقينينينينينيادات وإقنينينينيني! برملانينينينينينية متطنينينينينيورة بنينينينينيدورنا

القينينينينينينيادات. إن هنينينينينينيذه األخطبوطينينينينينينية النينينينينينينيب أمسنينينينينينيك  هبنينينينينينيا قينينينينينينينيادة اجلماعنينينينينينية باجلماعنينينينينينية ومؤسسنينينينينينينياهتا وإمكانياهتنينينينينينيا وقواعنينينينينينيدها...هي النينينينينينينيب 
تفسنينينينينينير لننينينينينينيا تكنينينينينينيرر انتخنينينينينينياب نفنينينينينينيس القينينينينينينيادات العنينينينينينياجزة والفاشنينينينينينيلة والالشنينينينينينيعبية بصنينينينينينيورة متكنينينينينينيررة حنينينينينيني  ولنينينينينينيو كاننينينينينيني  االنتخابنينينينينينيات حنينينينينينيرة 

قة الفنينينينينيارة ذات االرتباطنينينينينيات املختلفنينينينينية هبنينينينينيذه القينينينينينيادة تنينينينينيوفر هلنينينينينيا األغلبينينينينينية باسنينينينينيتمرار نزيهنينينينينية كمنينينينينيا تسنينينينينيمى جتنينينينينياوزا...ألن الغالبينينينينينية السنينينينينياح
)املشاغبني( يف اجلماعنينينينينينية فقنينينينينينيد أصنينينينينينيبىوا أقلينينينينينينية وهكنينينينينينيذا اضنينينينينينيطروا لالنسنينينينينينيىاب نيأمنينينينينينيا اجملاهنينينينينينيدون أو منينينينينينين اصنينينينينينيطلح علنينينينينينيي بتسنينينينينينيميتهم بنينينينينيني

مية اجلامعة...وهكنينينينينينيذا منينينينينينيرت  بصنينينينينينيم  وحسنينينينينينيرة منينينينينينين هنينينينينينيذه اللعبنينينينينينية القنينينينينينيذرة غنينينينينينيري األخالقينينينينينينية والسنينينينينينيائرة  نينينينينيني  أنبنينينينينينيل الشنينينينينينيعارات اإلسنينينينينينيال
كنينينينينينينيل املآسنينينينينينينيي بنينينينينينينيدءا منينينينينينينين قطنينينينينينينيع األمنينينينينينينيوال عنينينينينينينين اجملاهنينينينينينينيدين واملشنينينينينينينياركة يف إعنينينينينينينيدامهم يف النينينينينينينيداخل، وانتهنينينينينينينياء بورطنينينينينينينية التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  
وصنينينينينيمة العنينينينينيار الكبنينينينينيرية يف جبنينينينينيني احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية يف سنينينينينيوريا...احلل  منينينينينيع السنينينينينيفاح السنينينينينيابق ضنينينينينيد سنينينينينيفاح الحنينينينينيق القتسنينينينينيام السنينينينينيلطة 

وهكنينينينينيذا ! فيالنينينينينيه منينينينينين بنينينينينيديل يسنينينينينيتىق القتنينينينينيل يف سنينينينينيبيله! ا جاهلينينينينينية ونصنينينينينيفها إسنينينينينيالم ميثلنينينينينيه هنينينينينيؤالء القنينينينينيادةفيمنينينينينيا بعنينينينينيد يف حكومنينينينينية نصنينينينينيفه
أدركننينينينينيا اللعبنينينينينية ولكنينينينينين بشنينينينينيكل متنينينينينيأخر إىل حنينينينينيد منينينينينيا ... لقنينينينينيد كنينينينينيان عليننينينينينيا أن ننينينينينيدرك هنينينينينيذه احلقيقنينينينينية املنينينينينيرة: إنننينينينينيا معشنينينينينير النينينينينيذين جاهنينينينينيدوا 

 نينينينيني  قينينينينينيادات شنينينينيني  أسنينينينينيفر عنهنينينينينيا الظنينينينينيرم كمنينينينينيا منينينينينير معننينينينينيا  وشنينينينينياركوا يف اجلهنينينينينياد مبنينينينينيا قسنينينينينيم اهلل، خ هنينينينينياجروا خ رابطنينينينينيوا، طلبنينينينينيا للجهنينينينينياد
أقلينينينينينينينية ذات صنينينينينينينيفات مشنينينينينينينيرتكة، يف هنينينينينينينيذه الزمحنينينينينينينية منينينينينينينين األصنينينينينينينينام واألننينينينينينينيواع واألشنينينينينينينيكال النينينينينينينيب تراكمنينينينينينيني  يف القواعنينينينينينينيد باسنينينينينينينيم اجلهنينينينينينينياد 
واجلماعنينينينينينية والتنظنينينينينينينييم والشنينينينينينينيرعية إىل آخنينينينينينينير هنينينينينينينيذه املسنينينينينينينيميات...إنه لنينينينينينينيان كنينينينينينينيان املعينينينينينينينيار يف االنتمنينينينينينينياء التنظيمنينينينينينينيي هنينينينينينينيو بموعنينينينينينينية األفكنينينينينينينيار 



  

ملبنينينينينينيادئ النينينينينينيب حيملهنينينينينينيا املنينينينينينيرء وينينينينينينيدافع عنهنينينينينينيا ويتخنينينينينينيذ بننينينينينينياء عليهنينينينينينيا موقفنينينينينينيه ويتىمنينينينينينيل منينينينينينيا يننينينينينينيتج عننينينينينينيه، وهنينينينينينيذا هنينينينينينيو أسنينينينينينياس التجمعنينينينينينيات وا
التنظيمينينينينينينية مبفهومهنينينينينينيا السياسنينينينينينيي واحلركنينينينينينيي، فإننينينينينينيه البنينينينينينيد منينينينينينين القنينينينينينيول أنننينينينينينيا مجاعنينينينينينية واحنينينينينينيدة كننينينينينينيا حنينينينينينيني محلننينينينينينيا السنينينينينينيالح متعرضنينينينينينيني لكنينينينينينيل 

ود حنينينينيني  حنقنينينينيق أهنينينينيدافنا ونعمنينينينينيل هلنينينينيا وفنينينينيق أسنينينينينيلوب يناسنينينينيبها ويتناسنينينينيني  تبعنينينينيات هنينينينيذا املوقنينينينيني  املسنينينينيؤول...ومجاعة واحنينينينيدة جينينينينيني  أن نعنينينيني
منينينينينينيع حجنينينينينينيم املسنينينينينينيؤولية املرتتبنينينينينينية عليهنينينينينينيا وال عليننينينينينينيا أن الظنينينينينينيرم قنينينينينينيد أجربننينينينينينيا علنينينينينينيى التشنينينينينينيرذم يف مجاعنينينينينينيات شنينينينينيني  بفعنينينينينينيل اخنينينينينينيتالل األوراق 

 وبريق الشعارات والتالع  بسالمة طوية املسلمني ردحا من الزمن.
احلقنينينينينينيائق انكشنينينينينينيافا يسنينينينينينيمح باضنينينينينينياذ موقنينينينينيني  مننينينينينينيه، إن الشنينينينينينيرع ال جيينينينينينينيز لننينينينينينيا وحننينينينينينين تنكشنينينينينيني   القنينينينينينيد كنينينينينينيان يف الوقنينينينينيني  متسنينينينينينيع كيمنينينينينيني

نعتقنينينينينيد منينينينينيا نعتقنينينينينيد أن نعمنينينينينيل  نينينينيني  قينينينينينيادة اسنينينينينيتباح  احللنينينينيني  منينينينينيع املرتنينينينينيدين وتعاقنينينينينيدت علنينينينينيى مشنينينينينياركتهم احلكنينينينينيم بعنينينينينيد إسنينينينينيقال النظنينينينينيام 
متأكنينينينينيدين أن اسنينينينينيتمرارنا وال جيينينينينينيز لننينينينينيا العمنينينينينيل  نينينينيني  قينينينينينيادة هنينينينينيي بالنسنينينينينيبة للجمينينينينينيع بنينينينينيني ا ياننينينينينية والعجنينينينينيز والفشنينينينينيل، ذلنينينينيني  طاملنينينينينيا أنننينينينينيا 

وسنينينينينينييزيد يف اجملنينينينينينيد النينينينينينيذي حققوه...لقنينينينينينيد أصنينينينينينيبح جلينينينينينينيا لننينينينينينيا يف مرحلنينينينينينية منينينينينينين  ه نينينينينيني  قيادهتنينينينينينيا لنينينينينينين يقصنينينينينينير يف عمرهنينينينينينيا، بنينينينينينيل سنينينينينينييزيد فينينينينينيني
املراحنينينينينيل أن مصنينينينينيلىة اإلسنينينينينيالم واجلهنينينينينياد واإلعنينينينينيداد ملعركتننينينينينيا املصنينينينينيريية إلعنينينينينيالء كلمنينينينينية اهلل والنينينينينيب  ولننينينينينيا فيهنينينينينيا ملوقنينينينينيع النينينينينيدفاع عنينينينينين املصنينينينينيري 

منينينينينيا يسنينينينينيمى مبصنينينينينيلىة اجلماعنينينينينية والتنظنينينينينييم والنينينينينيذي يقصنينينينينيد بنينينينينيه بموعنينينينينية منينينينينين األشنينينينينيخاإل احملنينينينينيددين وبموعنينينينينية منينينينينين تصنينينينينيطدم متامنينينينينيا منينينينينيع 
وهننينينينينينيا ! اهلياكنينينينينينيل والقنينينينينينيوانني واألنظمنينينينينينية الداخلينينينينينينية وبموعنينينينينينية منينينينينينين الفنينينينينينيارين احلريصنينينينينينيني علنينينينينينيى دنينينينينينينياهم ومنينينينينينيا أبقنينينينينينيى هلنينينينينينيم الطنينينينينينياغوت منهنينينينينينيا

تينينينينينينينيار أن ننىنينينينينينينياز للهنينينينينينينيدم أو ننىنينينينينينينياز للوسنينينينينينينييلة، بالضنينينينينينينيب  اكتشنينينينينينينيفنا الفصنينينينينينينيام احلقيقنينينينينينينيي بنينينينينينينيني اهلنينينينينينينيدم والوسنينينينينينينييلة وأصنينينينينينينيبح عليننينينينينينينيا االخ
؟! لىة اإلسنينينينينينينيالم ومنينينينينينينيا يوجبنينينينينينينيه أوىل باالحنينينينينينينينياز أم مصنينينينينينينيلىة جتمنينينينينينينيع وجنينينينينينينيد أصنينينينينينينيال  دمنينينينينينينية ذلنينينينينينيني  اهلنينينينينينينيدمصنينينينينينينيهنينينينينينينيل م! وليختنينينينينينينيار عاقنينينينينينينيل

 وال حول وال قوة إال باهلل..! وأجلأ اجلراح آلخر العالج البرت الزماً  وهكذا أصبح جليا أن احلل اجلذري غدا ضرباً 
يتبنينينينينيع، عنينينينينياملون كننينينينينيا ومنينينينينيا زلننينينينينيا إن كنينينينينيان هنينينينينيذا يعنينينينيني  أن : اهلل غايتننينينينينيا، والرسنينينينينيول قنينينينينيدوتنا، القنينينينينيرآن دسنينينينينيتورنا، اجلهنينينينينياد فنينينينينياحلق أحنينينينينيق أن 

 سنينينينينيبيلنا، املنينينينينيوت يف سنينينينينيبيل اهلل أمسنينينينينيى أمانيننينينينينيا. أمنينينينينيا أن يعنينينينيني  والء وطاعنينينينينية عمينينينينينياء وإمعينينينينينية عرجنينينينينياء وتبعينينينينينية، لنينينينينيو علنينينينينيى الضنينينينينيالل وسنينينينينيكوتاً 
ومنينينينينيادام االنتمنينينينينياء يعنينينينيني  هنينينينينيذا فإنننينينينينيا ننينينينينيرده ! واملنينينينينيداهنني فنينينينينيال، ومنينينينينيا أمرننينينينينيا اهلل هبنينينينينيذا عنينينينينين احلنينينينينيق، وانقينينينينينياد للعجنينينينينيزة والفاشنينينينينيلني واملتنينينينينياجرين

علنينينينينييكم أيهنينينينينيا السنينينينينيادة، لنتنينينينينيابع طريقننينينينينيا بأنفسنينينينينينا وعلنينينينينيى طريقتننينينينينيا، والبنينينينينيد منينينينينين التمنينينينينيايز لتىقينينينينينيق اهلنينينينينيدم وكفاننينينينينيا منينينينينيا كنينينينينيان منينينينينين شنينينينينيرور 
، واحلمنينينينينينيد هلل أنننينينينينينيا وجنينينينينينيدناها وهنينينينينينيا هنينينينينينيي لقنينينينينينيد كاننينينينينيني  هنينينينينينيذه هنينينينينينيي احلقيقنينينينينينية املنينينينينينيرة النينينينينينيب اكتشنينينينينينيفناها متنينينينينينيأخرين! ا الئنينينينينيني  غنينينينينينيري املتجانسنينينينينينية

السنينينينينوات متنينينينير عليننينينينيا لتؤكنينينينيد أننينينينيه كنينينينيان تصنينينينيورا قريبنينينينيا منينينينين الصنينينينيواب إن شنينينينياء اهلل تعنينينينياىل، وعلنينينينيى كنينينينيل منينينينيا منينينينين أحنينينينيد ينينينينيزعم حنينينيني  وال منينينينين 
يتمنينينينينينيىن القنينينينينينيدرة علنينينينينينيى هنينينينينينيذا النينينينينينيزعم...أن النصنينينينينينيرييني وأسنينينينينينيدهم حنينينينينينياربوا قسنينينينينينيما منينينينينينين املسنينينينينينيلمني ووفنينينينينينيرا قسنينينينينينيما آخنينينينينينير وال أحنينينينينينيد ينينينينينينيزعم أن 

 فريق من الناس، وأن على كل من أراد احلرب أن مير عرب قيادة أركاهنم. حربه حكر على
لقنينينينينينيد حنينينينينينيارب النصنينينينينينيرييون اإلسنينينينينينيالم واملسنينينينينينيلني قاطبنينينينينينية وملنينينينينينين أراد النينينينينينيدفع واجلهنينينينينينياد أن حينينينينينينيارهبم مبنينينينينينيا ينينينينينينيرى منينينينينينين هنينينينينينيدى اهلل ومنينينينينينيا يفنينينينينينيتح 

أن نتنينينينينينيابع حربننينينينينينيا علنينينينينينيى علينينينينينينيه لنينينينينينيريد كينينينينينينيد الطغنينينينينينياة عنينينينينينين دينينينينينينين اهلل وغنينينينينينير  املسنينينينينينيلمني ...ومنينينينينينيا أمنينينينينينير النينينينينينيدفاع حبكنينينينينينير علنينينينينينيى أحنينينينينينيد وجينينينينينيني  
... النينينينينينينيدروس منطلقنينينينينينينيني منينينينينينينين منينينينينينينيرياث جهنينينينينينينيادي كبنينينينينينينيري  طريقننينينينينينينيا كمنينينينينينينيا بنينينينينينينيدأناها مسنينينينينينينيتفيدين منينينينينينينين جتربتننينينينينينينيا الطويلنينينينينينينية متعلمنينينينينينينيني منينينينينينينين تلنينينينينينيني

 معتمدين على العلي القدري أوال وآخرا ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز.
ه اإلسنينينينينينينيالمي الصنينينينينينينيرم والنظينينينينينينيني  بعينينينينينينينيدا عنينينينينينينين كنينينينينينينيل إن علنينينينينينينيى النينينينينينينيذين آمننينينينينينينيوا بضنينينينينينينيرورة اجلهنينينينينينينياد إلعنينينينينينينيالء كلمنينينينينينينية اهلل وإقامنينينينينينينية حكمنينينينينينيني

أنصنينينينيام بعينينينينيدا عنينينينين كنينينينينيل أنصنينينينيام احللنينينينيول املداهننينينينينية واملهادننينينينية املستسنينينينيلمة، وآمننينينينينيوا بأننينينينيه لنينينينين يكنينينينينيون منينينينين طرينينينينيق هلنينينينينيذا واحلنينينينيال هنينينينيي منينينينينيا 
بننينينينينينياء عسنينينينينينيكريا نابعنينينينينينيا منينينينينينين هنينينينينينيذه الراينينينينينينيا، بننينينينينينياء ال  موصنينينينينينيل  إلينينينينينينيه يف سنينينينينينيوريا الشنينينينينينيام إال اجلهنينينينينينياد الثنينينينينينيوري املسنينينينينينيلح علنينينينينينييهم بننينينينينينياء أنفسنينينينينينيه



  

ى أننينينينينينيه تنظنينينينينينييم إسنينينينينينيالمي قبنينينينينينيل كنينينينينينيل شنينينينينينيذ، بكنينينينينينيل منينينينينينيا هلنينينينينينيذه الكلمنينينينينينية العريضنينينينينينية منينينينينينين دالئنينينينينينيل وضنينينينينينيواب ...جلمع أولانينينينينيني  اجملاهنينينينينينيدين ينسنينينينينيني
وأمنينينينينيواهلم يف تنظنينينينينييم واحنينينينينيد هنينينينينيو الوسنينينينينييلة هلنينينينينيذا اهلنينينينينيدم السنينينينينيامي...فقد  مالصنينينينينيادقني العنينينينينيازمني علنينينينينيى التضنينينينينيىية يف سنينينينينيبيل اهلل بأنفسنينينينينيه

اب كنينينينينيل فكنينينينينير حنينينينينيول فكنينينينينيرهم وقينينينينينيادهتم يف أوسنينينينينيال العنينينينينياملني يف محلنينينينيني  األينينينينينيام األخنينينينينيرية منينينينينيا كنينينينينيان جينينينينيني  أن حيصنينينينينيل منينينينينين متنينينينينيايز أصنينينينينيى
هنينينينينينينينيذه القضنينينينينينينينيية وهكنينينينينينينينيذا اجتمنينينينينينينينيع أصنينينينينينينينيىاب الطنينينينينينينينيروح الوطنينينينينينينينينية والقومينينينينينينينينية وا ليطنينينينينينينينية اإلسنينينينينينينينيالمية اجلاهلينينينينينينينينية غنينينينينينينينيري املنضنينينينينينينينيبطة ليكوننينينينينينينينيوا 

صنينينينينينيفا واحنينينينينينيدا يلنينينينينينيم إلينينينينينينيه منينينينينينين يسنينينينينينيتأهل االنطنينينينينينيواء  نينينينينيني  راينينينينينينية كهنينينينينينيذه الراينينينينينينية، وجتمنينينينينينيع أصنينينينينينيىاب العنينينينينينيزائم ا نينينينينينيائرة والطنينينينينينيروح  مألنفسنينينينينينيه
التائهنينينينينينينينية الرتقيعينينينينينينينينية حنينينينينينينينيول شخصنينينينينينينينيياهتم وثوابنينينينينينينيني  تنينينينينينينينيارخيهم العتينينينينينينينينيد ليواجهنينينينينينينينيوا هنينينينينينينينيذه احلنينينينينينينينيرب الضنينينينينينينينيروس مبنينينينينينينينيا عهنينينينينينينينيدوه منينينينينينينينين سلسنينينينينينينينيلة 

 االجتماعات وبناء املؤسسات الب ال تنتهي...
ليكوننينينينينينينينيوا ألنفسنينينينينينينيهم كياننينينينينينينينياهتم، وعلنينينينينينينينيى اجملاهنينينينينينينينيدين بنينينينينينينينيدورهم أن  !وتشنينينينينينينيرذم آخنينينينينينينينيرون حنينينينينينينينيول طروحنينينينينينينينيات شنينينينينينيني  أو زعامنينينينينينينينيات شنينينينينينينيني  

 جيتمعوا.
لقاعنينينينيدة املؤمننينينينية منينينينين بقينينينينية اجملاهنينينينيدين الصنينينينيادقني أن تلنينينينيم شنينينينيعثها وتلملنينينينيم جراحاهتنينينينيا وتسنينينينيتنفر عزائمهنينينينيا ومنينينينيا تبقنينينينيى منينينينين نرينينينينيد هلنينينينيذه ا

زاد الطرينينينينيق لتكنينينينيون قنينينينينيدوة لكنينينينيل باهنينينينيد عنينينينينيازم علنينينينيى االنضنينينينيمام هلنينينينينيذا الركنينينيني  منينينينين إخنينينينينيوة النينينينيدرب علنينينينيى اخنينينينينيتالم مشنينينينيارهبم طاملنينينينيا أهننينينينينيم 
سنينينينينينينييجد ضنينينينينينينيالته يف قنينينينينينينيدوة الفنينينينينينينيدائي املسنينينينينينينيلم اجملاهنينينينينينينيد إن شنينينينينينينياء اهلل توصنينينينينينينيلوا إىل مثنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه القناعنينينينينينينية لرينينينينينينينيادة الشنينينينينينينيع  املنينينينينينينيؤمن النينينينينينينيذي 

تعنينينينياىل...إن عنينينينينيدم اجتمنينينينينياع منينينينينين آمنينينينينين باجلهنينينينينياد يف صنينينينيني  واحنينينينينيد هنينينينينيو النينينينينيذي جيعلننينينينينيا ننينينينينيراوح مكانننينينينينيا يف مرحلنينينينينية االنتظنينينينينيار النينينينينيب جينينينينيني  أن 
 تنتهي بإذن اهلل.

 الباب الثاني: إيضاحات على طريق البديل:

متكامنينينينينيل لوقنينينينيني  سلسنينينينينيلة االهنينينينينينيارات النينينينينيب تعرضنينينينيني  ومازالنينينينيني  تتعنينينينينير   وحننينينينينين نتصنينينينينيدى لطنينينينينيرح وجهنينينينينية نظرننينينينينيا حنينينينينيول بنينينينينيديل شنينينينينيامل
لنينينينينينيه احلركنينينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية واجلهادينينينينينينينية يف سنينينينينينينيوريا الشنينينينينينينيام، لعنينينينينينينيل منينينينينينينين املفينينينينينينيد أن نوضنينينينينينينيح بعنينينينينينينيخ املفنينينينينينينياهيم النينينينينينينيب نراهنينينينينينينيا ضنينينينينينينيرورية لشنينينينينينينيمولية 

 التصور يف هذا املوضوع.

 المبحاااث األول: ضااارورة اإلفاااادة مااان التجاااارب الذاتياااة واإلساااالمية والعالمياااة عبااار
 دراستها دراسة مقارنة واست ادة:

منينينينينينين الطبيعنينينينينينيي أن أهنينينينينينيم منينينينينينيا ينينينينينينيتعلم املنينينينينينيرء مننينينينينينيه هنينينينينينيو جتربتنينينينينينيه الذاتينينينينينينية، خ عنينينينينينيرب االتعنينينينينينيان بغنينينينينينيريه، وقنينينينينينيد حفنينينينينينيل القنينينينينينيرآن الكنينينينينينيرمي بتوجينينينينينينيه 
املنينينينينينيؤمنني ألنفسنينينينينينيهم ليىاسنينينينينينيبوها وليتعظنينينينينينيوا مبنينينينينينيا يصنينينينينينييبها. قأو ملنينينينينينيا أصنينينينينينيابتكم مصنينينينينينييبة قنينينينينينيد أصنينينينينينيبتم مثليهنينينينينينيا، قلنينينينينينيتم أىّن هنينينينينينيذا ؟ قنينينينينينيل هنينينينينينيو 

نفسنينينينينينينيكم . كمنينينينينينينيا دأب القنينينينينينينيرآن الكنينينينينينينيرمي علنينينينينينينيى سنينينينينينينيرد قصنينينينينينينيص الغنينينينينينينيابرين وجتنينينينينينينيارهبم يف كنينينينينينينيل اجملنينينينينينينياالت قإن يف قصصنينينينينينينيهم منينينينينينينين عننينينينينينينيد أ
 …لعربة ق قل سريوا يف األر  فانظروا  

 دعنينينينيوة إىل اهلل يزينينينينيد عمرهنينينينيا عنينينينين أربعنينينينينيني سنينينينينة بعنينينينيد سنينينينينوات اهلجنينينينيوم والننينينينينيوم اج   يلللل  الذااجللللة فلللل   للللور   الشللللل م :
جلهنينينينينيادي املسنينينينينيلح منينينينينيع السنينينينينيلطة عنينينينينيرب مراحنينينينينيل منهنينينينينيا السنينينينينيري ومنهنينينينينيا العلنينينينيني ، دروسنينينينينيا الطويلنينينينينية منهنينينينينيا سنينينينينيتة عشنينينينينير سنينينينينينة يف الصنينينينينيدام ا

ومنينينينينيا مثنينينينينيل .. رائعنينينينينية حاولننينينينينيا أن نتطنينينينينيرق هلنينينينينيا بالتىلينينينينينيل واالسنينينينينيتقراء واالسنينينينينيتنتاج لننينينينينيتعلم منينينينينين درس مضنينينينينيى ونعتنينينينينيرب مبىننينينينينية وفشنينينينينيل منينينينينير
 الفشل الذي ال يقصم الظهر، يف روعة اإلفادة فهو جيمع الدرس إىل التجربة إىل اجملرب.

  يف كنينينينينينينينينيل النينينينينينينينينيوطن اإلسنينينينينينينينينيالمي وأحنائنينينينينينينينينيه، وال سنينينينينينينينينييما يف البقنينينينينينينينينياع املشنينينينينينينينينياهبة يف ب اإل لللللللللالفجج  المس أللللللللل  اجللللللللل ر :
 رفهنينينينينينيا لظروفننينينينينينيا جتنينينينينينيارب دعوينينينينينينية، حمنينينينينينين، بنينينينينينيالء، جهنينينينينينياد، صنينينينينينيدمات، فشنينينينينينيل،  نينينينينينياح، دروس رائعنينينينينينية ملعتنينينينينينيرب، ولألسنينينينينيني  فمنينينينينينيا فتنينينينينينيذ 



  

فاجعنينينينينينينية هنينينينينينينيي تلنينينينينينيني   .اإلسنينينينينينينيالميون يتلقنينينينينينينيون نفنينينينينينينيس الضنينينينينينينيربات ويتلقنينينينينينينيون نفنينينينينينينيس احملنينينينينينينين، وال يفينينينينينينينيد بعضنينينينينينينيهم منينينينينينينين جتنينينينينينينيارب بعنينينينينينينيخ
الظنينينينينياهرة. إن عليننينينينينيا أن نتجنينينينينياوز هنينينينينيذا ا طنينينينينيأ لنفينينينينينيد منينينينينين جتنينينينينيارب إخوانننينينينينيا بنينينينينيل ولنجنينينينينياوز ذلنينينينيني  ولننينينينينيدون جتربتننينينينينيا ونقنينينينينيدمها إلخنينينينينيوان 
لننينينينينيا حيثمنينينينينيا كنينينينينيانوا حنينينينيني  يفينينينينينيدوا منهنينينينينيا، فهنينينينينيا حننينينينينين يف كنينينينينيل ربنينينينينيوع النينينينينيوطن اإلسنينينينينيالمي نشنينينينينيهد منينينينينييالد خنينينينيني  اجلهنينينينينياد يف كنينينينينيل مكنينينينينيان، 

تجربنينينينينية اجلهادينينينينينية يف كنينينينينيل مكنينينينينيان والسنينينينينييما التجربنينينينينية اجلهادينينينينينية الثورينينينينينية املسنينينينينيلىة النينينينينيب منينينينينير وعلنينينينينيى أقطابنينينينينيه وأنصنينينينينياره أن يفينينينينينيدوا منينينينينين ال
 هبا باهدو الشام بشموهلا وغناء دروسها.

 يقنينينينينينيول صنينينينينينيلى اهلل علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم: احلكمة ضنينينينينينيالة ال جلللللل رب ال ور للللللة الس لمجللللللة ضللللللم الللللللمك  اور  ت  اال لللللل سم ر :
 ليه الصالة والسالم.املؤمن أينما وجدها التقطها فهو أحق هبا[ أو كما قال ع

والبنينينينينينيد منينينينينينين اإلشنينينينينينيارة إىل أن معظنينينينينينيم حنينينينينينيروب االسنينينينينينيتقالل والتىرينينينينينينير يف أحننينينينينينياء النينينينينينيوطن اإلسنينينينينينيالمي قنينينينينينيد قادهنينينينينينيا اإلسنينينينينينيالم وباهنينينينينينيدوه 
وكلهنينينينينينينيا حنينينينينينينيروب  نينينينينينينيافرة أدت إىل هزمينينينينينينينية املسنينينينينينينيتعمر احملتنينينينينينينيل وانتصنينينينينينينيار اجملاهنينينينينينينيدين. إال أهننينينينينينينيا لألسنينينينينينيني  حنينينينينينينيروب وثنينينينينينينيورات أجهضنينينينينينيني  يف 

لقومينينينينينينينيون والوطنينينينينينينينيون. ليصنينينينينينينينعوا منهنينينينينينينيا أبنينينينينينينيادا هلنينينينينينينيم وليقيمنينينينينينينيوا علنينينينينينينيى أشنينينينينينينيالء شنينينينينينينيهدائها وتضنينينينينينينيىياهتم هناياهتنينينينينينينيا ليسنينينينينينينيتغلها العلمنينينينينينينيانيون وا
حكومنينينينينيات كنينينينينيافرة علمانينينينينينية تابعنينينينينية للمسنينينينينيتعمر، لتعينينينينينيد احنينينينينيتالل النينينينينيبالد بأسنينينينينيلوب متطنينينينينيور. ورغنينينينينيم ذلنينينينيني  فبنينينينينيالعودة إىل تنينينينينياريا وأحنينينينينيداث 

العظيمنينينينينينية، فثنينينينينينيورة اجلزائنينينينينينير وثنينينينينينيورة ا طنينينينينينيايب  تلنينينينينيني  الثنينينينينينيورات اجلهادينينينينينينية )وقنينينينينينيد ضنينينينينينياع  معظنينينينينينيم جتارهبنينينينينينيا ومل تنينينينينينيدون(، فإننينينينينينيا  نينينينينينيد النينينينينينيدروس
وثنينينينينينينيورة املهنينينينينينينيدي يف السنينينينينينينيودان وحنينينينينينينيروب اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني يف فلسنينينينينينينيطني ويف القتنينينينينينينيال ضنينينينينينينيد اإلنكلينينينينينينينيز يف مصنينينينينينينير وجهنينينينينينينياد املختنينينينينينينيار يف 
ليبينينينينينينينيا وحنينينينينينينيروب االسنينينينينينينيتقالل يف تنينينينينينينيونس وجهنينينينينينينياد املسنينينينينينينيلمني يف الباكسنينينينينينينيتان واهلننينينينينينينيد وأفغانسنينينينينينينيتان واجلمهورينينينينينينينيات اإلسنينينينينينينيالمية السنينينينينينينيوفيتية 

اذ جتنينينينينيارب رائعنينينينينية جيهنينينينينيل تارخيهنينينينينيا معظنينينينينيم أبننينينينينياء املسنينينينينيلمني، ويعنينينينينير  عنينينينينين اإلفنينينينينيادة …إفريقينينينينينيا وأندونيسنينينينينييا وجننينينينينيوب شنينينينينيرق آسنينينينينيياوبنينينينينيالد 
هنينينينينينيذه التجنينينينينينيارب النينينينينينيب يقنينينينينينيول يف إحنينينينينينيداها )منينينينينينياو !! منهنينينينينينيا ودراسنينينينينينيتها منينينينينينين تربعنينينينينينيوا علنينينينينينيى قمنينينينينينية اهلنينينينينينيرم النينينينينينيدعوي يف احلركنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية

بنينينينينينيد الكنينينينينيرمي ا طنينينينينيايب أننينينينينينيه أسنينينينينيتاذ لنينينينينينيه يف حنينينينينيرب العصنينينينينينيابات، تسنينينينينيي توننينينينيني ( واملسنينينينينينيمى شنينينينينييا ومنظنينينينينينير حنينينينينيرب العصنينينينينيابات يقنينينينينينيول عنينينينينين ع
هنينينينينينيذا اجملاهنينينينينينيد النينينينينينيذي جابنينينينينينيه فرنسنينينينينينيا وإسنينينينينينيبانيا ومنينينينينينين ورائهمنينينينينينيا أوربنينينينينينيا وأمريكنينينينينينيا وهنينينينينينيزمهم يف كثنينينينينينيري منينينينينينين املعنينينينينينيارك طيلنينينينينينية سنينينينينينينوات أسنينينينينينير يف 

( !مننيخ تألبنينينينيني  علينينينينينيه القنينينينينيوى الصنينينينينيليبية وتنينينينينيآمرت علينينينينينيه املسنينينينينيمى زوراً )أمنينينينينيري املنينينينينيؤ ! إحنينينينينيداها فقنينينينيني  أكثنينينينينير منينينينينين عشنينينينينيرين ألنينينينيني  إسنينينينينيباين
فهزمنينينينينينيوه وأسنينينينينينيلموه ألعدائنينينينينينيه رمحنينينينينينيه اهلل. هنينينينينينيذه واحنينينينينينيدة منينينينينينين التجنينينينينينيارب وغريهنينينينينينيا أكثنينينينينينير، ولكنينينينينينين جينينينينينيني  ! حممنينينينينينيد ا نينينينينينيامس ملنينينينينيني  املغنينينينينينيرب

اإلشنينينينينينيارة إىل أننينينينينينيه علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد جتنينينينينينيارب املسنينينينينينيلمني يف التصنينينينينينيدي لطغينينينينينينيان احلكومنينينينينينيات الكنينينينينينيافرة واجلنينينينينينيائرة يف بنينينينينينيالد املسنينينينينينيلمني، والقائمنينينينينينية 
سنينينينينينيقة واملنينينينينيارقني، فإنننينينينينيا نكنينينينينياد ال  نينينينينيد للمسنينينينينينيلمني جتنينينينينيارب ناضنينينينينيجة علنينينينينيى صنينينينينيعيد اجلهنينينينينينياد بأبننينينينينياء املسنينينينينيلمني منينينينينين الفجنينينينينيرة والكفنينينينينيرة والف

الفعلنينينينينينيي. فقنينينينينينيد احنصنينينينينينيرت حنينينينينيني  اآلن كنينينينينينيل أعمنينينينينينياهلم يف النينينينينينيدعوة والصنينينينينينيدع بنينينينينينياحلق و منينينينينينيل األذى وا نينينينينينيروج منينينينينينين املنينينينينينيذابح للنينينينينينيدخول إىل 
أوىل هنينينينينينينيذه التجنينينينينينينيارب اذ. ولعنينينينينينينيل …السنينينينينينينيجون يف حلقنينينينينينينية مفرغنينينينينينينية عجيبنينينينينينينية ألبسنينينينينينينيها أصنينينينينينينيىاهبا ثوبنينينينينينينيا منينينينينينينين الصنينينينينينينيرب واحلكمنينينينينينينية والثبنينينينينينينيات

اإلسنينينينينينينيالمية وأغناهنينينينينينينيا يف هنينينينينينينيذا السنينينينينينينيياق هنينينينينينينيو جهنينينينينينينياد املسنينينينينينينيلمني املسنينينينينينينيلح يف سنينينينينينينيوريا ضنينينينينينينيد أعنينينينينينيني  أركنينينينينينينيان الكفنينينينينينينير يف حكومنينينينينينينيات بنينينينينينينيالد 
املسنينينينينينينيلمني وهنينينينينينينيو نظنينينينينينينيام أسنينينينينينينيد النصنينينينينينينيريي املنينينينينينينيدعوم منينينينينينينين أشنينينينينينينيكاله منينينينينينينين حكنينينينينينينيام النينينينينينينيبالد العربينينينينينينينية واإلسنينينينينينينيالمية املتغنينينينينينينيذي بنينينينينينينيأموال بنينينينينينينيرتول 

االسنينينينينينينيتعمار الغنينينينينينيريب والشنينينينينينينيرقي واليهنينينينينينينيودي علنينينينينينيى حنينينينينينينيد سنينينينينينينيواء وهننينينينينينيا تكمنينينينينينينين قيمنينينينينينينية هنينينينينينينيذه املسنينينينينينيلمني واملسنينينينينينينيتند إىل تنينينينينينينيوازن غرينينينينينيني  منينينينينينينين 
 التجربة الثرة وصعوبتها.

ولكنينينينينينين الننينينينينينيا ر يف جتنينينينينينيارب وتنينينينينينيواريا الشنينينينينينيعوب يف العصنينينينينينير احلنينينينينينيديث والسنينينينينينييما بعينينينينينينيد احلنينينينينينيرب العاملينينينينينينية الثانينينينينينينية، جينينينينينينيد رصنينينينينينييدا هنينينينينينيائال 
العميلنينينينينينية وأعطنينينينينيني  مثنينينينينينياال يف التضنينينينينينيىية والثبنينينينينينينيات  منينينينينينين نضنينينينينينياالت أمنينينينينينيم مستضنينينينينينيعفة قاومنينينينينيني  االسنينينينينينيتعمار أو احلكومنينينينينينيات الديكتاتورينينينينينينية



  

حنينينينينينيرب العصنينينينينينيابات  م( والسنينينينينينييما تلنينينينينيني  احلنينينينينينيروب النينينينينينيب اضنينينينينينيذ أصنينينينينينيىاهبا ألنفسنينينينينينيه…جنينينينينينيديرا بنينينينينينيأن نفينينينينينينيد مننينينينينينيه )فاحلكمنينينينينينية ضنينينينينينيالة املنينينينينينيؤمن
ضنينينينينيد أشنينينينينيكال العسنينينينيني  والظلنينينينينيم. والبنينينينينيد أن ننينينينينيذكر هننينينينينيا جتنينينينينيارب الشنينينينينيعوب يف كنينينينينيل منينينينينين كوبنينينينينيا ودول أمريكنينينينينيا الالتينينينينينينية وفيتننينينينينيام والصنينينينينيني 

اذ. فقنينينينينينينيد قاومنينينينينينيني  الشنينينينينينينيعوب املستضنينينينينينينيعفة هننينينينينينينياك أشنينينينينينينيكاال منينينينينينينين …ينينينينينينينير يف كثنينينينينينينيري منينينينينينينين دول إفريقينينينينينينينيا السنينينينينينينيوداء وماليزينينينينينينينياوحنينينينينينينيروب التىر 
احلكومنينينينينيات والقنينينينينيوى مشنينينينينياهبة لتلنينينينيني  النينينينينيب تقنينينينينيوم يف بالدننينينينينيا، واسنينينينينيتطاع  يف كثنينينينينيري منينينينينين األحينينينينينيان بفضنينينينينيل حنينينينينيروب العصنينينينينيابات املنظمنينينينينية 

أن يقنينينينينينيني  أمامهنينينينينينينيا الكثنينينينينينينيريون ألنينينينينينينين -ئينينينينينينينية جنينينينينينينيديرة ولألسنينينينينينيني املسنينينينينينينيتمرة أن تصنينينينينينينيل إىل أهنينينينينينينيدافها ضنينينينينينينياربة أمثلنينينينينينينية رائعنينينينينينينية يف الثبنينينينينينينيات والفدا
سيجهجللللة ف ر للللة  حلللل    ل للللي  فملللل  ا وللللذ  السللللز   لللل لسجز ييلللل  ليلللل دد  -ينينينينيدعون ألنفسنينينينيهم اإلسنينينينيالم ليتعلمنينينينيوا الثبنينينينيات والتضنينينينيىية

عبينينينينينيدة وحننينينينينين اجملاهنينينينينيدون النينينينينيدعاة أعنينينينينيز منينينينينين أن نقنينينينيني  لنأخنينينينينيذ العنينينينينيربة منينينينينين أ طللللل   ال بللللل ت  ف  للللل ي ال ضلللللحجة  أحفللللل د و للللللم  أ لللللو 
وهنينينينينيي  ؛وهكنينينينينيذا يتأسنينينينينيتذ عليننينينينينيا ليسنينينينينيرت عنينينينينيواره ويسنينينينينيرت حقيقنينينينينية أمنينينينينير يتصنينينينينيدع هلنينينينينيا فنينينينينيؤاد كنينينينينيل مسنينينينينيلم! يني وكفنينينينينيارهم حطنينينينيني  جهنينينينينينمشنينينينينييوع

أن املسنينينينينينينيلمني وعلنينينينينينينيى منينينينينينينيدى عشنينينينينينينيرات السنينينينينينينينني بعينينينينينينينيد االسنينينينينينينيتقالل اجلغنينينينينينينيرايف النينينينينينينيذي حصنينينينينينينيل  علينينينينينينينيه كثنينينينينينينيري منينينينينينينين بنينينينينينينيالد املسنينينينينينينيلمني، مل 
ملرتنينينينينيدة أكثنينينينينير منينينينينين فرسنينينينينيان سنينينينينيجون وأبطنينينينينيال مشنينينينينيانق يف غنينينينينيري يكوننينينينينيوا يف أحسنينينينينين أحنينينينينيواهلم وإزاء تلنينينينيني  احلكومنينينينينيات الكنينينينينيافرة واألوضنينينينينياع ا

منينينينينينيا ردع وال مقاومنينينينينينية إجيابينينينينينينية عنينينينينينينيدة. مل نسنينينينينينيتطع ولألسنينينينينيني  كىركنينينينينينية إسنينينينينينيالمية بعنينينينينينيد مضنينينينينينيي أكثنينينينينينير منينينينينينين مخسنينينينينينيني عامنينينينينينيا علنينينينينينيى عمنينينينينينير 
ي  وهتنينينينينينينيني  األعنينينينينينينينيرا  ذالنينينينينينينينيدعوة يف بعنينينينينينينينيخ املننينينينينينينينياطق أن نقنينينينينينينينيدم املثنينينينينينينينيل إال يف الصنينينينينينينينيرب واملنينينينينينينينيوت والثبنينينينينينينينيات يف السنينينينينينينينيجون فريسنينينينينينينينية للتعنينينينينينينيني

وال نرينينينينينينينيد أن نضنينينينينينينيرب األمثلنينينينينينينية ونسنينينينينينينيمي األشنينينينينينينيياء حنينينينينينيني  ال نقنينينينينينينيع يف احلنينينينينينينيرج واإلحنينينينينينينيراج والكنينينينينينينيل يعنينينينينينينيرم ومل يعنينينينينينينيد …ننيولعشنينينينينينينيرات السنينينينينينيني
 هناك ما يكتم.

والعجينينينينيني  الغرينينينينيني  النينينينينيذي ينينينينينيدمي الفنينينينينيؤاد أن هنينينينينيذه التجربنينينينينية الغنينينينينينية منينينينينين النينينينينيدعوة والصنينينينينيرب والثبنينينينينيات علنينينينينيى احملنينينينينين والسنينينينينيجون واجملنينينينينيازر 
! الضنينينينينياذ اجلهنينينينينياد املسنينينينينيلح وسنينينينينييلة دفنينينينينيع ورد الصنينينينينياع ألولانينينينيني  الظلمنينينينينية بصنينينينينياعنيمل تسنينينينينيفر يف كثنينينينينيري منينينينينين النينينينينيبالد ألصنينينينينيىاهبا عنينينينينين العنينينينينيربة 

وإ نينينينينيا علنينينينينيى العكنينينينينيس أسنينينينينينيفرت عنينينينينين عجنينينينينيز أبشنينينينينينيع، فنينينينينيراح اإلسنينينينينيالميون يتلمسنينينينينينيون العنينينينينيزة والنصنينينينينيرة يف حلنينينينينيني  الطنينينينينياغوت اجلنينينينينيزار نفسنينينينينينيه 
صنينينينينينيدع مننينينينينينيه بنينينينينينياحلق لعنينينينينينيل هنينينينينينيذا يتفضنينينينينينيل عليننينينينينينيا بكرسنينينينينينيي يف الربملنينينينينينيان املرتنينينينينينيد ن…يومنينينينينينيا أو حلنينينينينيني  املعارضنينينينينينية الكنينينينينينيافرة املرتنينينينينينيدة يومنينينينينينيا آخنينينينينينير 

ويتفلسنينينينينيني  العنينينينينينياجز وجينينينينينينيد يف هنينينينينينيذا النينينينينينيدين النينينينينينيذي أصنينينينينينيبح بعنينينينينينيد أن مسنينينينينينيخه أصنينينينينينيىابه كمنينينينينينيا قنينينينينينيال ! ونوصنينينينينينيل صنينينينينينيوت اهلل إىل املسنينينينينينيلمني
ومنينينينينيازال كنينينينينيل عنينينينينياجز خينينينينينيرج عليننينينينينيا بآينينينينينية أو حنينينينينيديث أو أثنينينينينير منينينينينين السنينينينينيرية  (وهنينينينينيذا النينينينينيدين لفنينينينينير  يسنينينينينيره قنينينينينيد احتنينينينينيوى مسنينينينينييلمة)الشنينينينينياعر: 

وال حنينينينينينيول وال قنينينينينينيوة إال بنينينينينينياهلل. نعنينينينينينيود لسنينينينينينيياق فكرتننينينينينينيا ! ئمنينينينينينيه علنينينينينينيى قنينينينينينيد مقاسنينينينينينيه القنينينينينينيزموالتنينينينينينياريا ويلوينينينينينينيه ويشنينينينينينيده بنينينينينينيالطول والعنينينينينينير  ليال
إن   )ال  م للللل  ل رملللللة الحلللللق السلللللزالء فهمللللل  ك  لللللم فبجيلللللة أي اكللللل  م ر للللل   الطللللل  وت  ال ا لللللكط أللللل  سة(.منينينينيوجزين القنينينينينيول 

يف حنينينينينيرب العصنينينينينيابات  أفنينينينينيرزت لنفسنينينينينيها طالئنينينينينيع نضنينينينينيال و رينينينينينير، وقنينينينينيدم  جتنينينينينيارب ثنينينينينيرةناضنينينينينيلة واملقاومنينينينينية، كثنينينينينيريا منينينينينين شنينينينينيعوب العنينينينينيامل امل
وأمثلنينينينينية رائعنينينينينية منينينينينين الفنينينينينيدائيني واألبطنينينينينيال النينينينينيوطنيني والثنينينينينيوريني الثنينينينينيابتني، وبالتنينينينينيا  قنينينينينيدم  جتنينينينينيارب ودروس مدوننينينينينية يف غالبهنينينينينيا واملقاومنينينينينية، 

وقنينينينينيد أصنينينينينيبى  املكاتنينينينيني  حنينينينيني  العربينينينينينية حافلنينينينينية بتلنينينينيني  الكتنينينينيني  وتنينينينينيواريا تلنينينينيني  التجنينينينينيارب وتفاصنينينينينييلها، وحنينينينينيري بننينينينينيا وبكنينينينينيل باهنينينينينيد يرينينينينينيد 
املقدسنينينينية دفاعنينينينيا عنينينينين دينينينينين اهلل أن يفينينينينيد منينينينين دروسنينينينيها، فاحلكمنينينينية ضنينينينيالة املنينينينيؤمن وعلينينينينيه أن يطلنينينيني  العلنينينينيم خنينينينيو  غمنينينينيار هنينينينيذه احلنينينينيرب 

 مبا يف ذل  ال ش  علم احلرب واملقاومة وهذا من صميم اإلسالم.
صنينينينينيىيح أن كنينينينينيل تلنينينينيني  الثنينينينينيورات قامنينينينيني  علنينينينينيى عقائنينينينينيد مارقنينينينينية كنينينينينيافرة شنينينينينييوعية يف الغالنينينينيني ، مرفوضنينينينينية بالنسنينينينينيبة إليننينينينينيا ومصنينينينينينفة ضنينينينينيمن 

النينينينينيذي هنينينينينيو ملنينينينينية واحنينينينينيدة وصنينينينينيىيح أن أغلنينينينيني  الثنينينينينيوريني إن مل يكنينينينينين كلهنينينينينيم قنينينينينياموا بعنينينينينيد انتصنينينينينيارهم باالسنينينينينيتيالء علنينينينينيى أشنينينينينيكال الكفنينينينينير 
وصنينينينينينينيىيح أن يف …وهنينينينينينينيذه طبيعنينينينينينينية اإلنسنينينينينينينيان النينينينينينينيذي ال حيكمنينينينينينينيه دينينينينينينينين اهلل القنينينينينينينيومي…السنينينينينينينيلطة ليعنينينينينينينيدوا املثنينينينينينينيال النينينينينينينيديكتاتوري واملتسنينينينينينينيل 



  

توننينينينيني  السنينينينينيفاح، يف تركسنينينينينيتان وغريهنينينينينيا إال  ييف ماوتسنينينينيني أولانينينينيني  الثنينينينينيوريني منينينينينين ولنينينينيني  يف دمنينينينينياء املسنينينينينيلمني يف بالدهنينينينينيم، كمنينينينينيا كنينينينينيان احلنينينينينيال
أن هنينينينينينيذا أمنينينينينينينير آخنينينينينينينير لنينينينينينينيه بنينينينينينينيال حبثنينينينينينيه وال خينينينينينينينيتل  عليننينينينينينينيا إن شنينينينينينينياء اهلل، نرينينينينينينينيد فقنينينينينيني  اإلشنينينينينينينيارة إىل اإلفنينينينينينينيادة منينينينينينينين دروس تلنينينينينينيني  احلنينينينينينينيروب 
والتجنينينينينينينيارب والثورينينينينينينينية املفينينينينينينينيدة فقنينينينينينيني ، منينينينينينينيع كامنينينينينينينيل النينينينينينينيوعي لعنينينينينينينيدم ا لنينينينينينيني  بنينينينينينينيني اإلفنينينينينينينيادة منينينينينينينين النينينينينينينيدروس والتشنينينينينينينيويش بعقائنينينينينينينيد فاعليهنينينينينينينيا 

اسنينينينينينيدة، وهنينينينينينيذا ال خيفنينينينينينيى علنينينينينينيى املسنينينينينينيلم املنينينينينينيؤمن املتبصنينينينينينير، ولنينينينينينيذل  جينينينينينيني  أن تبقنينينينينينيى اإلفنينينينينينيادة منينينينينينين هنينينينينينيذه النينينينينينيدروس واجنينينينينيني  قينينينينينينيادات الف
 اجلهاد والراسخني من اجملاهدين. وليس لصغار الشباب املسلم الذي مل تثب  عقيدته كما جي  بعد.

سنينينينينيبنا حبصنينينينينيافة وعلنينينينينيم، كمنينينينينيا يفينينينينينيد أحنينينينينيدنا نرينينينينينيد أن نفينينينينينيد منينينينينين دروس تلنينينينيني  التجنينينينينيارب السياسنينينينينيية والعسنينينينينيكرية ونأخنينينينينيذ منهنينينينينيا منينينينينيا ينا
 من آلة أو اخرتاع بصرم النظر عن مصدره، وهذا بعخ اإلعداد الذي أمر به اهلل تعاىل واهلل املوفق..

 المبحث الثاني: العمل والتطور من خالل الحركة:

قائمنينينينية النشنينينينياطات اإلنسنينينينينيانية  لقنينينينيد أصنينينينيبح فنينينينين التنظنينينينييم والثنينينينيورة واحلركنينينينية السياسنينينينيية واحنينينينيدا منينينينينين أهنينينينيم العلنينينينيوم والفننينينينيون النينينينيب تنينينينيأ  يف
النينينينينينينيب ال ميكنينينينينينينين تطويرهنينينينينينينيا كنظرينينينينينينينينيات فكرينينينينينينينية وقواعنينينينينينينيد هندسنينينينينينينينيية يف رأس املنظنينينينينينينير دون أن يكنينينينينينينيون إسنينينينينينينينيقاطها علنينينينينينينيى أر  الواقنينينينينينينيع هنينينينينينينينيو 

إننينينينينينينيه ال ميكنينينينينينينين احلكنينينينينينينيم علنينينينينينينيى نظرينينينينينينينية ثورينينينينينينينية بالنجنينينينينينينياح إال …أسنينينينينينينياس بلورهتنينينينينينينيا وامتىنينينينينينينيان صنينينينينينينيىتها وجنينينينينينينيدواها خ االنتقنينينينينينينيال إىل تطبيقهنينينينينينينيا
أي بنينينينينينينياملردود الفعلنينينينينينينيي هلنينينينينينينيذه النظرينينينينينينينية، فمعطينينينينينينينيات القضنينينينينينينيية املتشنينينينينينينيابكة منينينينينينينين صنينينينينينينيراع األفكنينينينينينينيار …واقنينينينينينينيعمبقنينينينينينينيدار  احهنينينينينينينيا علنينينينينينينيى أر  ال

واألينينينينينيدلوجيات بنينينينينيني ا صنينينينينيوم وتغنينينينينيري منينينينينيوازين القنينينينينيوى يف كنينينينينيل حلظنينينينينية والطنينينينينيابع املتىنينينينينيول بنينينينينيل املتىنينينينينيول بسنينينينينيرعة لتلنينينينيني  العناصنينينينينير الداخلنينينينينية 
فهنينينينينينيذا النهنينينينينينير …ن خنينينينينينيالل واقنينينينينينيع ثابنينينينينيني  جامنينينينينينيديف اللعبنينينينينينية، والسنينينينينينييما لعبنينينينينينية احلنينينينينينيرب جيعنينينينينينيل منينينينينينين املسنينينينينينيتىيل التنظنينينينينينيري والتخطنينينينينينيي  هلنينينينينينيا منينينينينيني

اجلنينينينينياري منينينينينين املعطينينينينينيات ال يسنينينينينيمح بفهمنينينينينيه والتكينينينينيني  معنينينينينيه إال اإلحبنينينينينيار فينينينينينيه والتخطنينينينينيي  لنينينينينيه انطالقنينينينينيا منينينينينين واقنينينينينيع احلنينينينينيال. وا طنينينينينيأ كنينينينينيل 
أن  طنينينينيني  هلنينينينينيذا …ا طنينينينيأ، النينينينينيذي تنينينينينيدفع مثننينينينينيه هننينينينينيا هنينينينيزائم وإحباطنينينينينيات قنينينينينيد تكنينينينينيون القاضنينينينينيية، وقنينينينينيد تبلنينينيني  ضنينينينينيريبتها األلنينينينينيوم منينينينينين األرواح

 ري من على الشاطذ الثاب  الذي ال يتىرك.النهر املتغ
فمختصنينينينينير القضنينينينينيية أن احلنينينينينيرب فنينينينينين وعلنينينينينيم ال ميكنينينينينين إتقاننينينينينيه والتخطنينينينينيي  لنينينينينيه إال منينينينينين خنينينينينيالل ألارسنينينينينيته ولعنينينينينيل هنينينينينيذا أخنينينينينيص يف احلنينينينينيرب 
الثورينينينينية، وتبقنينينينيى حكمنينينينينية القائنينينينيد املخطنينينينيني  هلنينينينيا هنينينينينيو إدراك الثابنينينيني  واملتىنينينينيول يف هنينينينينيذه اللعبنينينينية، ليتمسنينينينيني  بالثابنينينيني  والنينينينينيذي ينينينينيربز هويتهنينينينينيا 

وميكنينينينينين بننينينينينيااه، ويتىنينينينينيول منينينينينيع املتىنينينينينيول عنينينينينيرب الضنينينينينيرورة لإلمسنينينينينياك باملروننينينينينية وحرينينينينينية احلركنينينينينية منينينينينيا أمكنينينينينين. ومنينينينينين هننينينينينيا تنينينينينيأ  ضنينينينينيرورة وهدفنينينينينيه 
 وحدة القيادة السياسية العسكرية لثورة ما.

لقنينينينينيد أدركننينينينينيا صنينينينينيىة هنينينينينيذا الكنينينينينيالم بعنينينينينيد التجربنينينينينية والنينينينينيدرس القاسنينينينينيي منينينينينين خنينينينينيالل العمنينينينينيل خنينينينينيارج احلنينينينينيدود، وحماولنينينينينية إدارة املعركنينينينينية منينينينينين 
وبننينينينياء علنينينينيى فهنينينينيم التفاصنينينينييل املهمنينينينية …املعطينينينينيات وعنينينينيدم فهمهنينينينيا كمتىنينينينيرك. والتخطنينينينيي  هلنينينينيا منينينينين فرينينينينيق لينفنينينينيذها آخنينينينيرونخنينينينيالل ثبنينينينيات 

النابعنينينينينية منينينينينين اإلمجنينينينينيال النينينينينيذي قنينينينينيدمنا لنينينينينيه يف السنينينينينيطور املاضنينينينينيية، بضنينينينينيرورة العمنينينينينيل عنينينينينيرب تسلسنينينينينيل بموعنينينينينيات التكتيكنينينينينيات العملينينينينينية، علنينينينينيى 
أن يسنينينينينيمى تنظيمنينينينينيا باملقينينينينينياس السياسنينينينينيي والعسنينينينينيكري عنينينينينيرب  صنينينينينيعيد بننينينينينياء التنظنينينينينييم منينينينينين جدينينينينينيد وإرسنينينينينياء خطنينينينينية، وإيصنينينينينياله إىل منينينينينيا ميكنينينينينين

العمنينينينيل املباشنينينينير يف هنينينينيذا األمنينينينير والتطنينينينيور وإرسنينينينياء األساسنينينينييات يف هنينينينيذه الرحلنينينينية خاصنينينينية منينينينين خنينينينيالل احلركنينينينية وعلنينينينيى ضنينينينيوء األمنينينينير الواقنينينينيع 
  هنينينينينيذا علنينينينينيى صنينينينينيعيد بعنينينينينيخ املتغنينينينينيري منينينينينيع االهتمنينينينينيام الكامنينينينينيل بنينينينينيل وإعطنينينينينياء األولوينينينينينية الكاملنينينينينية إلرسنينينينينياء منينينينينيا هنينينينينيو ثابنينينينيني  يف طريقننينينينينيا ونعنينينينيني

اجلاننينينينينينيني  الفكنينينينينينينيري واألينينينينينينينيدلوجي أو منينينينينينينيا ميكنينينينينينينين أن يسنينينينينينينيمى باملصنينينينينينينيطلح السياسنينينينينينينيي احلنينينينينينينيديث لنظريتننينينينينينينيا اجلهادينينينينينينينية الثورينينينينينينينيةل بكنينينينينينينيل منينينينينينينيا 
تشنينينينينيمله منينينينينين فكنينينينينير منينينينينيدعوم بالنينينينينيدليل الشنينينينينيرعي املسنينينينينيتنب  منينينينينين دينننينينينينيا ودسنينينينينيتورنا وسنينينينينينة نبيننينينينينيا حممنينينينينيد صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم ومنينينينينيا تشنينينينينيمله 

بالعقينينينينينينينينيدة والفكنينينينينينينينير واألسنينينينينينينينيلوب وهنينينينينينينينيذا منينينينينينينينيا حاولننينينينينينينينيا إثباتنينينينينينينينيه يف كتنينينينينينينينياب منينينينينينينينين اإلشنينينينينينينينيارة إىل ثوابنينينينينينينيني  سياسنينينينينينينينيية يف مواقنينينينينينينيني  ذات صنينينينينينينينيلة 



  

التخطنينينينينينيي  املرحلنينينينينينيي  -التكتيكنينينينينينيات املتبعنينينينينينية علنينينينينينيى صنينينينينينيعيد البننينينينينينياء التنظيمنينينينينينيي-فمنينينينينينيا نرينينينينينينيد اإلشنينينينينينيارة إلينينينينينينيه هننينينينينينيا، هنينينينينينيو بموعنينينينينينية…منفصنينينينينينيل
زمينينينينية الفاجعنينينينينية النينينينيب حننينينينينين فيهنينينينيا اآلن. لقنينينينيد تغنينينينيريت كثنينينينيري منينينينين املعطينينينينيات بعنينينينيد اهل-للعمنينينينيل احلركنينينينيي والسنينينينييما يف مرحلنينينينية منينينينيا قبنينينينيل الصنينينينيدام

يف اجلولنينينينينية املاضنينينينينيية وأهنينينينينيم تلنينينينيني  التغنينينينينيريات هنينينينينيو منينينينينيا طنينينينينيرأ علنينينينينيى صنينينينينيعيد البننينينينينياء النفسنينينينينيي لكثنينينينينيري منينينينينين إخوانننينينينينيا علنينينينينيى كنينينينينيل املسنينينينينيتويات منينينينينين 
كثنينينينينينيري منهنينينينينينيا تقنينينينينينيدم وتطنينينينينينيور وغنينينينينينيدا مالئمنينينينينينيا للطنينينينينينيرح، …الشنينينينينينييوم والعلمنينينينينينياء وحنينينينينيني  أصنينينينينينيغر اجملاهنينينينينينيدين واسنينينينينينيتعداداهتم ملثنينينينينينيل هنينينينينينيذه الطنينينينينينيروح

املرتاجعنينينينينيني وتقنينينينينيدم املتقنينينينينيدمني عوامنينينينينيل متشنينينينينيابكة نفسنينينينينيية واقتصنينينينينيادية وفكرينينينينينية واجتماعينينينينينية كمنينينينينيا وكثنينينينينيري منهنينينينينيا تراجنينينينينيع. ولعنينينينيني  يف تراجنينينينينيع 
اذ ولنينينينينينيذل  إن كثنينينينينيريا منينينينينينين تصنينينينينينيوراتنا تصنينينينينيطدم منينينينينينيع الواقنينينينينينيع عننينينينينيدما نننينينينينينيزل هبنينينينينينيا للعمنينينينينينيل …تغنينينينينيريت معطينينينينينينيات القنينينينينينيوى الصنينينينينيديقة واملعادينينينينينينية

 امليداين يف التنظيم وبنائه، وتعدل حنو األفضل من خالل العمل وقس على هذا.
أفضنينينينينيل األسنينينينينيالي  هنينينينينيو العمنينينينينيل املنينينينينيرن، وتطنينينينينيويره منينينينينين خنينينينينيالل املمارسنينينينينية واألمنينينينينير الواقنينينينينيع فنينينينينيإن عملننينينينينيا هنينينينينيذا هنينينينينيو أبعنينينينينيد األعمنينينينينيال عنينينينينين و 

إمكنينينينينيان االسنينينينينيتمرار فينينينينينيه منينينينينين خنينينينينيالل تفصنينينينينييل خطنينينينينية عمنينينينينيل يف رأس مفكنينينينينير أو أكثنينينينينير منينينينينين املهتمنينينينينيني بنينينينينياألمر خ الننينينينينيزول هبنينينينينيذا القمنينينينينييص 
 املقاس. املفصل إللباسه لذل  الواقع املعقد، وشده وقصه ليناس 

 المبحث الثالث: النموذج المطلوب للبديل:

تلنينينينيني  النينينينينيب خلفهنينينينينيا الوضنينينينينيع املهنينينينينيزوم اجلدينينينينينيد، وسنينينينينينأ  علنينينينينيى بياهننينينينينيا يف الفقنينينينينيرة التالينينينينينية إن شنينينينينياء اهلل. …أننينينينينيواع متعنينينينينيددة منينينينينين اإلخنينينينينيوة 
لنينينينيى اللىنينينينياق إنننينينينيا نأمنينينينيل أن يفينينينينيذ إىل خنينينيني  اجلنينينينياد كنينينينيل أولانينينيني  النينينينيذين كنينينينيان هلنينينينيم شنينينينيرم املشنينينينياركة يف اجلهنينينينياد، وكنينينينيل أولانينينيني  العنينينينيازمني ع

هبنينينينينيذا الركنينينينيني  ولكنننينينينينيا وحننينينينينين نرسنينينينينيي تصنينينينينيورا هلنينينينينيذا ا نينينينيني  منينينينينين جدينينينينينيد عليننينينينينيا أن  ينينينينينيز هلنينينينينيذه القاعنينينينينيدة األساسنينينينينيية أولانينينينيني  الكنينينينينيوادر اجملنينينينينيربني 
إهننينينينينينيا …املخلصنينينينينينيني النينينينينينيذين مل هتنينينينينينيزهم اهلزمينينينينينينية السنينينينينينياحقة، بنينينينينينيل رأوا فيهنينينينينينيا مصنينينينينينيداق وعنينينينينينيد اهلل يف متىنينينينينينييص تلنينينينينيني  النينينينينينيدعوة وإهننينينينينينيم لقلينينينينينينيل

تينينينينينينية والصنينينينينينيراع النينينينينينيداخلي فيننينينينينينيا بنينينينينينيني الفطرينينينينينينية يف جتمينينينينينينيع النصنينينينينينيري إلثبنينينينينينيات الوجنينينينينينيود والوقنينينينينينيوم علنينينينينينيى لصنينينينينينيعوبة هائلنينينينينينية تلنينينينينيني  املعركنينينينينينية الذا
األرجنينينينينيل، وبنينينينينيني الفكنينينينينيرة الثابتنينينينينية النينينينينيب توصنينينينينيلنا إليهنينينينينيا التجربنينينينينية والتفكنينينينينيري الطوينينينينينيل، بضنينينينينيرورة الرتكينينينينينيز علنينينينينيى الننينينينينيوع وإ نينينينينيال الكنينينينينيم يف مثنينينينينيل 

اب رضنينينينينيي اهلل عننينينينينيه يف طنينينينينياشنينينينينيتكى مننينينينينيه عمنينينينينير بنينينينينين ا  منينينينينين الننينينينينيوع النينينينينيذي! هنينينينينيذه املرحلنينينينينية وملثنينينينينيل هنينينينينيذه األفكنينينينينيار وسنينينينينينكون أمنينينينينيام مشنينينينينيكلة
ينينينينينيوم منينينينينين األينينينينينيام عننينينينينيدما كنينينينينيان يقنينينينينيول :ل إىل النينينينينيه أشنينينينينيكو جنينينينينيرأة الفنينينينينياجر وعجنينينينينيز الثقنينينينينيةل إن املهمنينينينينية باختصنينينينينيار هنينينينينيي البىنينينينينيث عنينينينينين الثقنينينينينية 
اجلنينينينينيريء وياهلنينينينينيا منينينينينين صنينينينينيعوبة، ورسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم وهنينينينينيو النينينينينيذي عنينينينينياش خنينينينينيري القنينينينينيرون كنينينينينيان يقنينينينينيول:  الننينينينينياس كإبنينينينينيل مائنينينينينية 

 ر لللللن الجملللللوح  الطملللللوح فلللللإي  رجيللللل  ا ولللللذ  ف للللل   اإلأللللل ار  رلللللي اليلللللوع  للللللو اد جتنينينينينيد فيهنينينينينيا راحلنينينينينية[ أو كمنينينينينيا قنينينينينيال. ال تكنينينينيني
املسنينينينينيلم املنينينينينيؤمن النينينينينيذي فهنينينينينيم دينينينينينين اهلل بكلنينينينينيه وبولنينينينينيه كعبنينينينينيادة وسنينينينينيلوك  …اللللل و  البيللللل ء ال للللليج  الطلللللوا   ح للللل   للللل   ملللللوذج ا  

م يف عبينينينينينينينيد اهلل فنينينينينينينير  افرتضنينينينينينينيه اهلل تعنينينينينينينياىل كمنينينينينينينيا افنينينينينينينيرت  ونظنينينينينينينيام حينينينينينينينياة وآمنينينينينينينين أن إعادتنينينينينينينيه إىل دوره الطبيعنينينينينينينيي كقنينينينينينينيانون علنينينينينينينيوي حيكنينينينينينيني
الصنينينينينيالة والزكنينينينينياة. منينينينينيؤمن عنينينينينياش هنينينينينيذا الواقنينينينينيع املهنينينينينيزوم منينينينينين النينينينينيذل والصنينينينينيغار النينينينينيذي تفرضنينينينينيه عليننينينينينيا قنينينينينيوى الشنينينينينيرق والغنينينينينيرب ومنينينينينيؤمترات بنينينينيني  

الء ننينينينينينيه النينينينينينيرفخ واالسنينينينينينيتعمصنينينينينينيهيون ليتنينينينينينيوىل تنفينينينينينينيذه فيننينينينينينيا لفينينينينينيني  منينينينينينين املرتنينينينينينيدين والفاسنينينينينينيقني منينينينينينين أبننينينينينينياء جلنينينينينينيدتنا، عاشنينينينينينيه فكنينينينينينيان موقفنينينينينينيه 
رفضنينينينينيا إجيابينينينينينيا أورث صنينينينينياحبه كامنينينينينيل الشنينينينينيعور باملسنينينينينيؤولية فكنينينينينيان لنينينينينيه موقنينينينيني ، إنننينينينينيا نرينينينينينيد ذلنينينينيني  األم املسنينينينينيتعد ألن يكنينينينينيون منينينينينين جينينينينينيل 
الفنينينينينيداء والضنينينينينيريبة ليهنينينينينيز املالينينينينينيني منينينينينين املسنينينينينيلمني النائمنينينينينية الراضنينينينينيخة لكنينينينينيل أشنينينينينيكال االسنينينينينيتعباد والنهنينينينيني  والنينينينينيذل والصنينينينينيغار، األم اجملاهنينينينينيد 

غنينينينينيال ورخنينينينينييص، نرينينينينينيد هنينينينينيذا األم وليكنينينينينيون مننينينينينيه ذلنينينينيني  املسنينينينينيلم العابنينينينينيد امللتنينينينينيزم املسنينينينينيتأهل  املسنينينينينيتعد للتضنينينينينيىية بنينينينينيالنفس، واملنينينينينيال وبكنينينينينيل
لنصنينينينينينينير اهلل إن شنينينينينينينياء اهلل، والعامنينينينينينينيل أبنينينينينينينيدا علنينينينينينينيى أن يرقنينينينينينينيى بنفسنينينينينينينيه هلنينينينينينينيذا املسنينينينينينينيتوى، ليفقنينينينينينينيه ديننينينينينينينيه ويفهنينينينينينينيم واقعنينينينينينينيه، ويسنينينينينينينيتوع  صنينينينينينينيعوبة 

ننينينينينيه علنينينينينيى معركتنينينينينيه الطويلنينينينينية انفتنينينينينياح املسنينينينينيلم طريقنينينينينيه، فيسنينينينينيتعد لنينينينينيه فكنينينينينيرا وثقافنينينينينية وانفتاحنينينينينيا، علنينينينينيى هنينينينينيذا العنينينينينيامل املتطنينينينينيور لينهنينينينينيل مننينينينينيه منينينينينيا يعي



  

الثابنينينينيني ، وليتعنينينينيني  بدننينينينينيه حنينينينيني  يروضنينينينينيه علنينينينينيى  منينينينينيل تبعنينينينينيات الطرينينينينينيق وليكنينينينينيون باختصنينينينينيار تلنينينينيني  الراحلنينينينينية النينينينينيب عناهنينينينينيا رسنينينينينيول اهلل صنينينينينيلى 
اهلل علينينينينيه وسنينينينيلم، ذلنينينيني  الثقنينينينية اجلنينينينيريء يف موقفنينينينيه منينينينين احلنينينينيق إنننينينينيا نأمنينينينيل أن يصنينينينياغ منينينينين هنينينينيؤالء خنينينيني  الفنينينينيداء املرجنينينينيو. لقنينينينيد القنينينينيى ثالثنينينينية 

ن باملائنينينينينينينية منينينينينينينين صنينينينينينينيىابة رسنينينينينينينيول اهلل صنينينينينينينيلى اهلل علينينينينينينينيه وسنينينينينينينيلم رهبنينينينينينينيم شنينينينينينينيهداء ويبنينينينينينينيدو أنننينينينينينينيا حباجنينينينينينينية لنسنينينينينينينيبة شنينينينينينينيبيهة حنينينينينينيني  يعنينينينينينينيود ومثنينينينينينينيانو 
إنننينينينينينيا نرينينينينينينيد باختصنينينينينينيار ذلنينينينينيني  املسنينينينينينيلم املنينينينينينيؤمن العامنينينينينينيل املسنينينينينينيتعد حلمنينينينينينيل …لإلسنينينينينينيالم بنينينينينينيده، وقنينينينينينيد عنينينينينينيادت بالدننينينينينينيا إىل حكنينينينينينيم اجلاهلينينينينينينية

 … ندحر الظلم ونقيم العدل على أنقاضهالسالح دفاعا عن دين اهلل ح  ينصره اهلل أو يهل  دونه، ح 

 المبحث الرابع: معوقات على الطريق:

 اهلزمية النفسية اجلماعية: - 1
 …عنينينينينيرب نظنينينينينيرة فاحصنينينينينية شنينينينينياملة يف ،تلنينينينيني  القطاعنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية النينينينينيب شنينينينينيارك  أو تنينينينينيأثرت بأحنينينينينيداث الثنينينينينيورة اجلهادينينينينينية يف سنينينينينيورية

سنينينينينيفرت عنهنينينينينيا تلنينينينيني  اهلنينينينينيزائم العسنينينينينيكرية والنكسنينينينينيات االسنينينينينيرتاتيجية الكبنينينينينيرية ميكنينينينينين القنينينينينيول  دينينينينينيداً إن اهلزمينينينينينية النفسنينينينينيية اجلماعينينينينينية النينينينينيب أ
واإلحبنينينينينينيال الننينينينينينياجم عنينينينينينين  طنينينينينينيم املثنينينينينينيل والقنينينينينينيدوة يف صنينينينينينيفوم احلركنينينينينينية ومنينينينينينين خ إجهنينينينينينيا  بقاينينينينينينيا ا الينينينينينينيا والقنينينينينينيوى املخلصنينينينينينية النينينينينينيب تبقنينينينينيني  

ل ألبعنينينينينياد منينينينينيا حصنينينينينيل. وال بعنينينينيد األزمنينينينينية، إن هنينينينينيذه اهلزمينينينينينية النفسنينينينينيية اجلماعينينينينينية كاننينينيني  أوسنينينينينيع بنينينينينيوال وأعمنينينينينيق غنينينينينيورا ألنينينينينيا نوقنينينينيع هلنينينينينيا أي حملنينينينيني
شنينينينيني  أهننينينينينيا فاقنينينينيني  يف عمقهنينينينينيا ومأسنينينينينياويتها حنينينينيني  توقعنينينينينيات أعنينينينينيدائنا ومنينينينينيا توخنينينينينيوه منينينينينين خنينينينينيالل الضنينينينينيربات املتالحقنينينينينية النينينينينيب أوقعوهنينينينينيا فيننينينينينيا. 
وال شنينينينيني  أن هنينينينينيذه اهلزمينينينينينية النفسنينينينينيية اجلماعينينينينينية النينينينينيب طالنينينينيني  ،تلنينينينيني  شنينينينينيرائح العنينينينينياملني واألنصنينينينينيار هنينينينينيي يف بعنينينينينيدها ووزهننينينينينيا االسنينينينينيرتاتيجي 

فكلللللم أ طلللللم البللللل در  المكلللللز فج  االنتصنينينينينيارات النينينينينيب اسنينينينينيتطاع العنينينينينيدو  قيقهنينينينينيا عنينينينينيرب هنينينينينيذه احلنينينينينيرب الطويلنينينينينية.  أفنينينينينيدح ا سنينينينينيائر وأعظنينينينينيم
 ضللللس ف اليفللللوس  الملللل جفج  الللللذ   ط لملللل    رضللللوا وللللط الجهلللل د الس لللل  ي لرللللم و   الللللذي كلللل ي اضللللط ارا فضللللال  لللل  

اهلزمينينينينية العسنينينينينيكرية  نينينينيني  اجلهنينينينينياد يف لني غمسنينينينينيت جو للللا حلللللج  سللللل م  أ طللللل هن الجللللل أ  لج فسلللللوا  كجللللل اهن   خ جلللللوا سللللل  هن لجؤكلللللم ا 
اجلولنينينينينية السنينينينينينيالفة، فشنينينينينيل الطنينينينينينيرح اجلهنينينينينينيادي وسنينينينينيقول احلنينينينينينيل العسنينينينينينيكري وإفالسنينينينينيه. فراحنينينينينينيوا يبثنينينينينيون إرجنينينينينينيافهم وجيهنينينينينينيزون علنينينينينيى منينينينينينيا تبقنينينينينينيى 

وانقسنينينينينيم الننينينينينياس بنينينينينيني الباحنينينينينيث عنينينينينين السنينينينينيند والنصنينينينينيري …منينينينينين نفنينينينينيس وحنينينينينيس مقنينينينينياوم يف نفنينينينينيوس شنينينينينيرائح املعنينينينينينيني منينينينينين الشنينينينينيباب والشنينينينينييوم
قينينينينينيدة، وبنينينينينيني باحنينينينينيث عنينينينينين احلنينينينينيل السنينينينينيلمي والصنينينينينيلح املخنينينينينيزي منينينينينيع اجلنينينينينيزار النصنينينينينيريي، وبنينينينينيني ضنينينينينيائع ال ولنينينينينيو علنينينينينيى حسنينينينينياب الشنينينينينيرع والع

 يدري ما يعمل فضمته فلول النازحني حبثا عن احلياة وأسباب املعاش. وقد مّر معنا بيان هذا.
هلائلنينينينينينينية، إال أن العجينينينينينينيني  ورغنينينينينينينيم تنينينينينينينيوا  األينينينينينينينيام، وكنينينينينينينيان منينينينينينينين الطبيعنينينينينينينيي أن خينينينينينينينيرج هنينينينينينينيؤالء املسنينينينينينينياكني منينينينينينينين  نينينينينينيني  تنينينينينينينيأثري الصنينينينينينينيدمة ا

ليفكنينينينينينيروا بنينينينينينيأمرهم ويبىثنينينينينينيوا عنينينينينينين طرينينينينينينيق يصنينينينينينيل هبنينينينينينيم إىل حنينينينينينيل ننينينينينينياجح هلنينينينينينيذه املأسنينينينينينياة، حنينينينينينيل يعنينينينينينيود هبنينينينينينيم إىل قضنينينينينينييتهم ودرهبنينينينينينيم السنينينينينينييما 
العجينينينينينيني  أن شنينينينينينيياا منينينينينينين …أولانينينينينيني  النينينينينينيذين محلنينينينينينيوا السنينينينينينيالح جهنينينينينينيادا يف سنينينينينينيبيل اهلل أو سنينينينينينيا وا يف اجلهنينينينينينياد أو الربنينينينينينيال بشنينينينينينيكل أو بنينينينينينيآخر

عسنينينينينينيري بعينينينينينينيد فنينينينينينيرتة، بنينينينينينيرد فنينينينينينيتح احلنينينينينينيوار اجلنينينينينينيدي بنينينينينينيني هنينينينينينيذه الفانينينينينينيات لبىنينينينينينيث لقنينينينينينيد كاننينينينينيني  اهلزمينينينينينينية، وأصنينينينينينيبح منينينينينينين ال…هنينينينينينيذا مل حيصنينينينينينيل
املشنينينينينينيكلة ومناقشنينينينينينيتها، وباسنينينينينينيتثناء القلنينينينينينية الننينينينينينيادرة ألنينينينينينين رحنينينينينينيم اهلل النينينينينينيب كاننينينينينيني  دائبنينينينينينية يف تلمنينينينينينيس احلنينينينينينيل  نينينينينينيدوها احلرقنينينينينينية واحلنينينينينينيرإل علنينينينينينيى 

 ركة.يف حني الزال  هذه القلة ال متل  أسباب احل يءالطريق، تفرق الباقون أيدي سبأ ال يلوون على ش

 أصنام الشباب:  - 2
والينينينينينينيوم، تبنينينينينينيدو السنينينينينينياحة وقنينينينينينيد أفنينينينينينيرزت عنينينينينينيدة  نينينينينينياذج منينينينينينين النينينينينينيذين شنينينينينينياركوا يف الثنينينينينينيورة اجلهادينينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية يف سنينينينينينيوريا وقنينينينينينيد آل هبنينينينينينيم 

 احلال إىل واحد من الصنوم التالية:



  

ين : وهنينينينينيم قلنينينينينية ننينينينينيادرة منينينينينين الشنينينينينيباب النينينينينيذالصللللليف الم للللل سم لر بللللل ت  أل للللل د  البيللللل ء  ف   سلللللة ولللللذ الجهللللل د الس للللل  ي - 9
تعنينينينينينينينياملهم منينينينينينينيع األحنينينينينينينيداث، وأكنينينينينينينينيدوا منينينينينينينين خنينينينينينينيالل العمنينينينينينينينيل واملمارسنينينينينينينية واالسنينينينينينينينيتمرار  متتعنينينينينينينيوا باسنينينينينينينيتقالل فكنينينينينينينينيري وانتمنينينينينينينياء ال حنينينينينينينيزيب يف

واملشنينينينينياركة علنينينينينيى إمينينينينينياهنم بنينينينينيا   اجلهنينينينينيادي الثنينينينينيوري العسنينينينينيكري، ولقنينينينينيد شنينينينينيارك كلهنينينينينيم يف مراحنينينينينيل اجلهنينينينينياد والربنينينينينيال واإلعنينينينينيداد املختلفنينينينينية، 
  أوىل بنينينينينيادرهتم بعنينينينينيد تشنينينينينيوه الطنينينينينيروح وتصنينينينينيفية خينينينينينيول اجلهنينينينينياد اعتنينينينينيزال اجلماعنينينينينيات وكلهنينينينينيم منينينينينين الكنينينينينيوادر الناضنينينينينيجة اجملربنينينينينية ولقنينينينينيد كاننينينينيني

واالجتنينينينينياه مؤقتنينينينينيا للبىنينينينينيث عنينينينينين سنينينينينيب  عنينينينينييش مسنينينينينيتقل يعفنينينينينييهم منينينينينين داء املداهننينينينينية النينينينينيذي اشنينينينينيتد سنينينينينيعاره إبنينينينينيان هنينينينينيذه اهلزمينينينينينية، منينينينينيع احلفنينينينينيان 
د كنينينينينينينيان هنينينينينينينيذا الصنينينينينينينين  وه وبننينينينينينينيوه ورسنينينينينينينيخوا دعائمه...لقنينينينينينينيأعلنينينينينينينيى نينينينينينينينيتهم وعنينينينينينينيزمهم يف تسنينينينينينينينح الفرصنينينينينينينية للعنينينينينينينيودة إىل الطرينينينينينينينيق النينينينينينينيذي بنينينينينينينيد

معروفنينينينينينيا واضنينينينينينيىا علنينينينينينيى ننينينينينينيدرة أفنينينينينينيراده عنينينينينينيرب احلنينينينينينيوارات الكثنينينينينينيرية النينينينينينيب أثاروهنينينينينينيا والنقاشنينينينينينيات املطولنينينينينينية والعمنينينينينينيل اجلنينينينينينيدي علنينينينينينيى بعنينينينينينيث فكنينينينينينيرة 
االسنينينينينيتمرار والبنينينينينيديل، بنينينينينيل أن جتمعنينينينينيات صنينينينينيغرية منينينينينينهم قامنينينينيني  مبنينينينينيا ميكنينينينينين وصنينينينينيفه بأننينينينينيه شنينينينينيكل منينينينينين أشنينينينينيكال العمنينينينينيل واالسنينينينينيتمرار، وإن  

ولية. ومنينينينينينيا لبنينينينينينيث أن انفنينينينينينيرل عقنينينينينينيدها. ولقنينينينينينيد  لنينينينينينيى جنينينينينينيل هنينينينينينيؤالء الشنينينينينينيباب بنينينينينينيروح الفدائينينينينينينية كنينينينينينيان يف الغالنينينينينيني  يفتقنينينينينينير للنضنينينينينينيج والشنينينينينينيم
واملغنينينينينينيامرة وعلنينينينينينينييهم اضنينينينينينينياذ القنينينينينينينيرار يف املبنينينينينينيادرة التارخيينينينينينينينية...و مل نتائجها...اعتمنينينينينينينيادا علنينينينينينينيى اهلل وحنينينينينينيده خ احلنينينينينينينيق النينينينينينينيذين ينينينينينينينيدعون إلينينينينينينينيه 

  قطاعات الشباب.انطالقا من جتربة ثرة غنية. والبد من االعرتام أن هذا الصن  كان نادرا يف
  ب ب ف ح   لرسود  أللي ط  ق الجه د  - 2

يشنينينينينيرتك يف معظنينينينينيم املينينينينينيزات منينينينينيع الصنينينينينين  السنينينينينيابق إال يف قنينينينينيدرهتم علنينينينينيى املبنينينينينيادرة، فهنينينينينيم مسنينينينينيتعدون للمشنينينينينياركة يف تنظنينينينينييم جهنينينينينيادي 
مرحلنينينينينينية الضنينينينينينيع  والتأسنينينينينينييس وجنينينينينينيل هنينينينينينيؤالء الشنينينينينينيباب منينينينينينين النينينينينينيذين شنينينينينينياركوا يف اجلهنينينينينينياد أو  ثنينينينينينيوري عسنينينينينينيكري جنينينينينينياد لنينينينينينيو قنينينينينينيام ولنينينينينينيو كنينينينينينيان

وناصنينينينيروه وعاشنينينينيوا شنينينينيياا منينينينين التجربنينينينية، وهنينينينيم أيضنينينينيا قلنينينينية بنينينينيني تلنينينيني  الفلنينينينيول، وهنينينينيم منينينينين الكنينينينيوادر لربنينينينيال أو النينينينيذين أينينينينيدوا طرينينينينيق اجلهنينينينياد ا
 املفيدة واجملربة.

  ب ب ف  سم لرسود  لرجه د  سم أي  مو  الجه د الس   ي ف حرة السم  الجمي ال يفجذي   - 3
الطويلنينينينينينية البطيانينينينينينية ولكنينينينينينينهم أنصنينينينينينيار للجهنينينينينينياد، وهنينينينينينيم شنينينينينينيرحية ال بنينينينينينيأس هبنينينينينينيا  فهنينينينينينيم ال يتىملنينينينينينيون حبكنينينينينينيم اسنينينينينينيتعداداهتم مرحلنينينينينينية البننينينينينينياء

عنينينينينيدديا منينينينينين النينينينينيذين عاشنينينينينيوا وشنينينينينياركوا يف أحنينينينينيداث املرحلنينينينينية املاضنينينينينيية، وشنينينينينيارك معظمهنينينينينيم يف الربنينينينينيال، خ انفضنينينينينيوا منينينينينيع اجلمنينينينينيوع يبىثنينينينينيون 
 عن مستقبلهم الشخصي.

  الجلللللمي ال يفجلللللذي   كلللللب الجهللللل د  سلللللم أي  لللللمو  الجهللللل د ف حرلللللة السمللللل   أللللليف فللللل  الشلللللب ب ف للللل سم لرحللللل - 4
: فيعنينينينينينيودون تباعنينينينينيا للىنينينينينياق بنينينينينينيإخواهنم    بلللللم  سوفلللللا  رللللللي رجرجلللللا   سطلللللل  ا طب  للللل    جللللل د   لللللل  ا وطللللل ء الممج للللللة ال للللل  كة

واالنضنينينينيمام إلنينينينييهم وهنينينينيم القطنينينينياع األكنينينينيرب منينينينين الشنينينينيباب النينينينيذين أسنينينينيفرت عنينينينينهم احملننينينينية وفنينينينييهم كنينينينيوادر ودعنينينينياة قنينينينيدماء وأنصنينينينيار حقيقينينينينيون 
    اجلهاد.

: ولقنينينينيد لعنينينيني  دورا هامنينينينيا عنينينينيودة لمسمسللللة ام فلللل   اس يلللل  فلللل    لللللب ا حجلللل ي  خطئللللا  فشللللراألللليف ولللل ج فلللل  يللللذ  ا - 5
هنينينينينيذا الصنينينينينين  إىل احلينينينينينياة العادينينينينينية وحبنينينينينيثهم عنينينينينين معاشنينينينينيهم يف دراسنينينينينية أو عمنينينينينيل أو جتنينينينينيارة وقطعهنينينينينيم شنينينينينيوطا منينينينينيا يف عملينينينينينية البننينينينينياء املادينينينينينية 

النينينينينية اسنينينينينيتقرار النينينينينيب صنينينينينياروا إليهنينينينينيا ويعتقنينينينينيد واهلل الشخصنينينينينيية واالسنينينينينيتقرار. حينينينينينيث انصنينينينينيرفوا لبننينينينينياء حينينينينينياهتم العائلينينينينينية وأعمنينينينينياهلم بننينينينينياء علنينينينينيى ح
أعلنينينينينيم أن جنينينينينيل هنينينينينيؤالء لنينينينينين يشنينينينينيارك يف جولنينينينينية جهادينينينينينية قادمنينينينينية اللهنينينينينيم إال كمنينينينينيا ذكنينينينينير القنينينينينيرآن الكنينينينينيرمي:قوإذا جنينينينينياء نصنينينينينير منينينينينين اهلل قنينينينينيالوا 

 إنا كنا معكم  العنكبوت. ومعظم هؤالء من املثبطني املهزومني.



  

 أسنينينينيفرت عنهنينينينيا احملننينينينية علنينينينيى مسنينينينيتوى ،تلنينينيني  التنظيمنينينينيات النينينينيب كنينينينيان هلنينينينيا هنينينينيذا إمجنينينينياال يف قطنينينينياع الشنينينينيباب والكنينينينيوادر التنظيمينينينينية النينينينيب
 بشكل أو بآخر مشاركة يف احلركة اجلهادية يف سوريا، كما أراها بنفسي من خالل احلوار واملعايشة اليومية واهلل أعلم.

 المبحث الخامس: مشاكل على طريق البناء:

 مشكلة العمالء واملشايا:  -أ 
 خ املالحظات اهلامة يف هذا السياق: وهنا البد أن نسجل بع

إن غالنينينينينينيني  الشنينينينينينينيباب احلركنينينينينينينيي اجملاهنينينينينينينيد النينينينينينينيذي يؤمنينينينينينينيل فينينينينينينينيه النجنينينينينينينيدة واإلقنينينينينينينيدام إن شنينينينينينينياء اهلل، ال يسنينينينينينينيتطيعون تغطينينينينينينينية اجلاننينينينينينيني   - 7
العلمنينينينينيي الشنينينينينيرعي وإجينينينينينياد حلنينينينينيول وفتنينينينينياوى ملشنينينينينياكل سنينينينينيتطرأ حتمنينينينينيا أثننينينينينياء املسنينينينينيري، وهنينينينينيي حباجنينينينينية إىل رأي عنينينينينيامل موضنينينينينيع ثقنينينينينية وحنينينينيني  ال 

 لفصام النكد بني الشرع الصىيح والسياسة غري املنضبطة واجلارية وراء سراب املصلىة. نقع ثانية يف ا
إن بعنينينينينيخ الشنينينينينيباب حيتنينينينينياج حنينينينيني  يسنينينينينيتقر خنينينينينياطره ويتشنينينينينيجع علنينينينينيى املسنينينينينيري إىل الركنينينينينيون إىل فتنينينينينيوى علمينينينينينية شنينينينينيرعية منينينينينين علمنينينينينياء  - 2

وجنينينينينينيودة ومبعنينينينينينيىن آخنينينينينينير، هنينينينينينيو منينينينينينيا يطنينينينينينيرح نفسنينينينينينيه بنينينينينينيديال عنينينينينينين احللنينينينينينيول امل-منينينينينينيوثقني تنضنينينينينينيم إىل الطنينينينينينيرح اجلدينينينينينينيد، وهنينينينينينيو بصنينينينينينيورة أو أخنينينينينينيرى 
ه أن فشنينينينينيل وكلنينينينيني  أرواحنينينينينيا لنينينينينييسنينينينينيمى منينينينينين قبنينينينينيل العدينينينينينيدين شنينينينينيكل منينينينينين أشنينينينينيكال االنشنينينينينيقاق وعنينينينينيودة بالننينينينينياس إىل النينينينينيدرب النينينينينيذي سنينينينينيبق 

وأعراضنينينينينينيا ومصنينينينينينيائ  ال يعلمهنينينينينينيا إال اهلل، وكثنينينينينينيري منينينينينينين الشنينينينينينيباب يرينينينينينينيدون فتنينينينينينيوى صنينينينينينيرحية تبنينينينينينييح هلنينينينينينيم إنشنينينينينينياء مثنينينينينينيل هنينينينينينيذا ا نينينينينيني  والنينينينينينيدعوة 
 إليه. 
فنينينينينييهم كثنينينينينيري منينينينينين كبنينينينينيار النينينينينيدعاة ورجنينينينينياالت احلركنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية حباجنينينينينية حنينينينيني  يتبيننينينينينيوا احلنينينينينيق حنينينينيني  اآلن إن معظنينينينينيم الننينينينينياس مبنينينينينيا  - 3

شخصنينينينينينييات أو مشنينينينينينيايا أو علمنينينينينينياء.. حنينينينينيني  يقبلنينينينينينيوه كبنينينينينينيديل. وهنينينينينينيذا بفعنينينينينينيل منينينينينينيا تنينينينينينيراكم  -أن يضنينينينينينيم يف صنينينينينينيفوم مؤيدينينينينينينيه -ولألسنينينينينيني 
حينينينينينيان بننينينينينياء علنينينينينيى منينينينينيوازين شنينينينينيائهة، منينينينينين أسنينينينينيالي  الرتبينينينينينية والعمنينينينينيل الفاسنينينينينيدة، حينينينينينيث أصنينينينينيبح تقينينينينينييم العمنينينينينيل والنتنينينينينيائج يف كثنينينينينيري منينينينينين األ

ومنينينينينين هننينينينينيا ننينينينينيرى أننينينينينيه سنينينينينييكون منينينينينين الصنينينينينيع  جنينينينينيدا أن يطنينينينينيرح بموعنينينينينية منينينينينين الشنينينينينيباب اجملاهنينينينينيدين املعمنينينينينيورين أنفسنينينينينيهم كبنينينينينيديل يف طرينينينينينيق 
عنينينينينينينينيوهتم دفشنينينينينينينينيل فينينينينينينينينيه كبنينينينينينينينيار الزعمنينينينينينينينياء وسنينينينينينينينيقطوا، وسنينينينينينينينيتبقى بعنينينينينينينينيخ اجلهنينينينينينينينيات حباجنينينينينينينينية إىل أن يضنينينينينينينينيم أي عمنينينينينينينينيل جدينينينينينينينينيد منينينينينينينينين ميكنينينينينينينينين 

أن العمنينينينينيل هنينينينينيو النينينينينيذي يثبنينينينيني  اهلوينينينينينية وفنينينينينير  شخصنينينينينيية البنينينينينيديل. ولكنينينينينين مثنينينينينيل هنينينينينيذه النقطنينينينينية )بالوجهنينينينينياء( وإن كاننينينينيني  قناعتننينينينينيا الراسنينينينينيخة 
جينينينينيني  أن تؤخنينينينينيذ باحلسنينينينينيبان انطالقنينينينينيا منينينينينين فهمننينينينينيا للرتكيبنينينينينية اإلسنينينينينيالمية عامنينينينينية، منينينينينين هنينينينينيذا املنطلنينينينينيق جينينينينيني  التوجنينينينينيه إىل العلمنينينينينياء والشنينينينينييوم 

 ألن تتوفر فيهم ثالث صفات مهمة:
 اء.فتإل: قدرهتم ومكانتهم العلمية على إعطاء اأ لهلل 

 إمكانية استاماهنم على سري العمل و ة بعخ الشباب بالقيام فيه. ث  جهمل  
: أن ال تكنينينينينينينيون املرحلنينينينينينينية املاضنينينينينينينيية قنينينينينينينيد جرحنينينينينينيني  أحنينينينينينينيدهم وجعلتنينينينينينينيه طرفنينينينينينينيا يف املأسنينينينينينينياة، أو جعلتنينينينينينينيه مكنينينينينينينيان اهتنينينينينينينيام، ورغنينينينينينينيم ث ل هملللللللل 

شنينينينينينييا تتنينينينينينيوفر فينينينينينينيه هنينينينينينيذه  صنينينينينينيعوبة العثنينينينينينيور )ولعنينينينينينيل لفنينينينينيني  صنينينينينينيعوبة ال يكفنينينينينينيي( بنينينينينينيل نقنينينينينينيول رغنينينينينينيم شنينينينينينيبه اسنينينينينينيتىالة العثنينينينينينيور علنينينينينينيى عنينينينينينيامل أو
الصنينينينيفات وجيمنينينينيع إليهنينينينيا فهمنينينينيه لألحنينينينيداث ومعايشنينينينيته إياهنينينينيا وإملامنينينينيه جبزئياهتنينينينينيا بشنينينينيكل ميكننينينينيه منينينينين االفتنينينينياء عنينينينين معرفنينينينية بالقضنينينينيية. جينينينينيني  
بنينينينينينينيدء البىنينينينينينينيث عنينينينينينينينهم. رغنينينينينينينيم أن معظنينينينينينينيم العنينينينينينينيدول الثقنينينينينينينيات املنينينينينينينيؤهلني إن أردننينينينينينينيا وصنينينينينينينيفهم كنينينينينينينيانوا منينينينينينينين النينينينينينينيذين قنينينينينينينيرروا االعتنينينينينينينيزال وعنينينينينينينيدم 

إنننينينينينينيا نشنينينينينينيكو إىل اهلل حنينينينينينيال علمائننينينينينينيا، وهنينينينينينيو الرقينينينينينيني  عليننينينينينينيا وعلنينينينينينييهم وال  !هتم وإىل اهلل املشنينينينينينيتكىا نينينينينينيو  يف األمنينينينينينير، هنينينينينينيذا علنينينينينينيى ننينينينينينيدر 
يضنينينينينييع عننينينينينيده حنينينينينيق فنينينينينياهلل سنينينينينيبىانه وتعنينينينينياىل يأمرننينينينينيا يف كتابنينينينينيه أمنينينينينيراً: قفاسنينينينينيألوا أهنينينينينيل النينينينينيذكر إن كننينينينينيتم ال تعلمنينينينينيون ، ورسنينينينينيول اهلل  صنينينينينيلى 



  

ار[ وهنينينينينيم ورثنينينينينية األنبينينينينينياء واألمننينينينينياء علنينينينينيى منينينينينيرياث حممنينينينينيد اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم يقنينينينينيول: من سنينينينينيال عنينينينينين علنينينينينيم فكتمنينينينينيه أجلمنينينينينيه اهلل بلجنينينينينيام منينينينينين ننينينينيني
صنينينينينينيلى النينينينينينيه علينينينينينينيه وسنينينينينينيلم. ويتنينينينينينيذرع أحنينينينينينيدهم بنينينينينينيالف  واخنينينينينينيتالل األوراق فمنينينينينينين هلنينينينينينيؤالء الضنينينينينينيائعني إن اعتنينينينينينيزل علمنينينينينينيااهم وأهنينينينينينيل النينينينينينيرأي 

 !؟ .فيهم

 : مشكلة التمويل  -ب 
ب قضنينينينينيية التموينينينينينيل النينينينينيب كاننينينينيني  الشنينينينيني  أن منينينينينين أعظنينينينينيم النينينينينيدروس النينينينينيب تعلمناهنينينينينيا منينينينينين جتربتننينينينينيا واطلعننينينينينيا علنينينينينيى أشنينينينينيباهها منينينينينين التجنينينينينيار 

وراء النكسنينينينينينينية العسنينينينينينينيكرية األوىل للجهنينينينينينينياد يف سوريا...وخالصنينينينينينينية النينينينينينينيدرس أننينينينينينينيه )علنينينينينينينيى اجملاهنينينينينينينيدين أن جينينينينينينينيدوا طريقنينينينينينينية متوينينينينينينينيل أنفسنينينينينينينيهم 
وتسنينينينينينيليح مقنينينينينينياتليهم بأنفسنينينينينينيهم دون الركنينينينينينيون إىل مصنينينينينينيادر خارجينينينينينينية مهنينينينينينيزوزة(. لكنينينينينينين احلنينينينينينيال النينينينينينيب حننينينينينينين فيهنينينينينينيا خاصنينينينينينية جنينينينينينيدا.. فعملينينينينينينية 

اد بعنينينينينيخ لوازمنينينينينيه كنوينينينينينيات ألجهنينينينينيزة ضنينينينينيرورية جنينينينينيدا للنهنينينينينيو ، وعملينينينينينية إجنينينينينيراء الصنينينينينيلة واالتصنينينينينياالت بنينينينينيني البنينينينينيدء ببننينينينينياء عمنينينينينيل منينينينينيا وإجينينينينيني
شنينينينينينيباب شنينينينينينيرق بعضنينينينينينيهم وغنينينينينينيرب آخنينينينينينير، مكلفنينينينينينية جنينينينينينيدا بنينينينينينيالنظر لإلمكاننينينينينينيات املعدومنينينينينينية واهلل املسنينينينينينيتعان. إن منينينينينينين الواضنينينينينينيح اآلن أن أي 

ه وقاعدتنينينينينينيه األساسنينينينينينيية، ومرحلنينينينينينية ثانينينينينينينية هنينينينينينيي عملينينينينينينية بننينينينينينياء البنينينينينينيد وأن متنينينينينينير مبنينينينينينيرحلتني: مرحلنينينينينينية أوىل حنينينينينيني  يقنينينينينينيوم التنظنينينينينينييم وتتشنينينينينينيكل نواتنينينينينيني
 مرحلة العمل ومباشرة القتال.

ولنينينينينينيان كنينينينينينيان باإلمكنينينينينينيان بنينينينينينيل ومنينينينينينين الواجنينينينينيني  التخطنينينينينينيي  يف املرحلنينينينينينية الثانينينينينينينية لتموينينينينينينيل أنفسنينينينينينينا منينينينينينين خنينينينينينيالل العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري ومنينينينينينين 
وانطالقنينينينينينينيا منينينينينينينين ،نينينينينينينيزون أعنينينينينينينيدائنا علنينينينينينينيى أشنينينينينينينيكاهلم وأننينينينينينينيواعهم، فإننينينينينينينيه منينينينينينينين الواضنينينينينينينيح أننينينينينينينيه منينينينينينينين الواجنينينينينينيني  جتنينينينينينينياوز املرحلنينينينينينينية األوىل هبنينينينينينينيدوء، 

اإلمكاننينينينينيات الضنينينينينينيىلة املتنينينينينينيوفرة. وجينينينينيني  االنتبنينينينينينياه إىل أمنينينينينينير ذي بنينينينينيال وهنينينينينينيو أن كثنينينينينينيريا منينينينينين اجلهنينينينينينيات النينينينينينيب يظنينينينينين أن باإلمكنينينينينينيان االعتمنينينينينينياد 
عليهنينينينينيا لعنينينينينيداوة مرحلينينينينينية أو دائمنينينينينية منينينينينيع النظنينينينينيام، أو يبنينينينينيدو حسنينينينيني  معطينينينينينيات الواقنينينينينيع أن منينينينينين مصنينينينينيلىتها دعنينينينينيم حركنينينينينية جهنينينينينياد وانتفاضنينينينينية 

مل يكنينينينينينين كنينينينينينيل هنينينينينينيذه اجلهنينينينينينيات، جهنينينينينينيات عنينينينينينيدوة  غالنينينينينيني  إنا  فسنينينينينينيه صنينينينينينياحبا يف املنطقنينينينينينية، إنّ ضنينينينينينيد األسنينينينينينيد النصنينينينينينيريي النينينينينينيذي مل ينينينينينينيرتك لن
لإلسنينينينينيالم واجملاهنينينينينيدين يف هناينينينينينية املطنينينينينيام. ولنينينينينين يكنينينينينيون دعمهنينينينينيا للجهنينينينينياد إال للمصنينينينينياحل مؤقتنينينينينية سنينينينينيرعان منينينينينيا نتقلنينينينيني  بعنينينينينيدها علينينينينينيه وحنينينينيني   

نهاينينينينينينية الهاتنينينينينينيه احلركينينينينينينية هنينينينينينيي يف كثنينينينينينيري منينينينينينين الشخصنينينينينينييات واجلهنينينينينينيات النينينينينينيب يشنينينينينينيكل بتوجهاهتنينينينينينيا اآلنينينينينينينية، أو املتعاطفنينينينينينية منينينينينينيع اإلسنينينينينينيالم واجتا
صنينينينينينينياحبة مصنينينينينينينينياحل تتضنينينينينينينينيارب منينينينينينينيع مصنينينينينينينينياحل اجملاهنينينينينينينينيدين املسنينينينينينينينيلمني اجلنينينينينينينيذريني، وينبغنينينينينينينينيي التىلنينينينينينينينيي باحلصنينينينينينينيافة واحلنينينينينينينينيذر وبعنينينينينينينينيد النظنينينينينينينينير يف 
التعامنينينينينيل منينينينينيع مثنينينينينيل هنينينينينيذا األمنينينينينيور. وأن ال تنينينينينيؤثر الفاقنينينينينية احلالينينينينينية علنينينينينيى اجملاهنينينينينيدين فنينينينينيتجعلهم يرمتنينينينينيون يف أحضنينينينينيان األعنينينينينيداء. وال مفنينينينينير منينينينينين 

جلهنينينينينينياد احلقيقينينينينينينيني منينينينينينين أصنينينينينينيىاب القنينينينينينيدرة املادينينينينينينية علنينينينينينيى النينينينينينيدعم والتعامنينينينينينيل معهنينينينينينيم يف املرحلنينينينينينية األوىل. ومبباشنينينينينينيرة البىنينينينينينيث عنينينينينينين أنصنينينينينينيار ا
العمنينينينينينيل لنينينينينينين يكنينينينينينيون مبقنينينينينينيدور هنينينينينينيؤالء دعنينينينينينيم حركنينينينينينية ثورينينينينينينية ذات أبعنينينينينينياد ضنينينينينينيو  حربنينينينينينيا ضروسنينينينينينياً. والبنينينينينينيد منينينينينينين العنينينينينينيودة إىل النينينينينينيدرس العنينينينينينيام، 

 التمويل الذا  من خالل العمل الفدائي.

 العقلية املشوهة: -ج 
قنينينينينيد سنينينينينيا   الطنينينينينيرق العرجنينينينينياء يف تربينينينينينية الكثنينينينينيري منينينينينين إخوانننينينينينيا ويف ،تلنينينينيني  اجلماعنينينينينيات بإجينينينينينياد ننينينينينيوع منينينينينين الشنينينينينيباب أصنينينينينيبح فهمنينينينينيه ل 

إلقامنينينينينينينينية احلكنينينينينينينينيم اإلسنينينينينينينينيالمي واجلهنينينينينينينينياد ومصنينينينينينينينيلىة اإلسنينينينينينينينيالم العلينينينينينينينينيا وهنينينينينينينينيي )اهلنينينينينينينينيدم(، وملفهنينينينينينينينيوم التنظنينينينينينينينييم  ي)للهنينينينينينينينيدم والوسنينينينينينينينييلة( أ
ننينينينينينيا اتباعهنينينينينينيا للوصنينينينينينيول إىل اهلنينينينينينيدم وهنينينينينينيي )الوسنينينينينينييلة(. لقنينينينينينيد يلنينينينينينيب علوالقينينينينينينيادة والطاعنينينينينينية والثقنينينينينينية والشنينينينينينيرعية، إىل آخنينينينينينير هنينينينينينيذه الوسنينينينينينيائل ا

أوجنينينينينيدت طنينينينينينيرق الرتبينينينينينية املريضنينينينينينية صنينينينينينفا منينينينينينين الشنينينينينيباب )وفنينينينينينييهم باهنينينينينيدون ودعنينينينينينياة ،لصنينينينينيون واهلل أعلنينينينينينيم( فطنينينينينيروا علنينينينينينيى اإلمعينينينينينية والثقنينينينينينية 



  

ننينينينينيه ال جينينينينيني  إف بالقينينينينينيادة ومتابعتهنينينينينيا علنينينينينيى ا طنينينينينيأ والصنينينينينيواب. ويف الوقنينينينيني  النينينينينيذي تشنينينينينيكل فينينينينينيه الثقنينينينينية حجنينينينينير الزاوينينينينينية يف أسنينينينينياس التنظنينينينينييم،
 يوما قائلني:ق إن سادتنا وكربائنا قد أضلونا السبيل . ق أن تكون جرثوما مرضيا حيملنا ألن ن

فعلنينينينينيى النينينينينيرغم منينينينينين قناعنينينينينية نفنينينينينير كبنينينينينيري منينينينينين هنينينينينيؤالء اجملاهنينينينينيدين واملنينينينينيرابطني قناعنينينينينية كافينينينينينية بضنينينينينيرورة اجلهنينينينينياد والقتنينينينينيال واإلصنينينينينيالح ومتابعنينينينينية 
ىنينينينينينينيث عنينينينينينينين البنينينينينينينيديل بشنينينينينينينيكل منفصنينينينينينينيل عنينينينينينينين اجلماعنينينينينينينيات األم املوجنينينينينينينيودة،   قاتنينينينينينينيل منينينينينينينين موضنينينينينينينيوع البعنينينينينينينيالنينينينينينينيدرب..اذ. الزال لنينينينينينينيديهم ر 

ورغنينينينينينينيم تنينينينينينينيوافر احلجنينينينينينينية والنينينينينينينيدليل علنينينينينينينيى بطنينينينينينينيالن هنينينينينينينيذه املفنينينينينينينياهيم، وأن الغاينينينينينينينية هنينينينينينينيي إرضنينينينينينينياء اهلل وأن منينينينينينينيا ال ينينينينينينينيتم الواجنينينينينينيني  إال بنينينينينينينيه فهنينينينينينينيو 
ري، واجنينينينيني . بقينينينينيني  قضنينينينينيية )الشنينينينينيرعية( كمنينينينينيا يسنينينينينيموهنا وهنينينينينيي البقنينينينينياء يف اجلماعنينينينينية الشنينينينينيرعية علنينينينينيى خطاهنينينينينيا ومرضنينينينينيها وعجزهنينينينينيا عنينينينينين املسنينينينيني

يسنينينينينياهم حسنينينينيني  رأيهنينينينينيم يف زينينينينينيادة فرقنينينينينية املسنينينينينيلمني. بنينينينينيل جينينينينيني  االنتبنينينينينياه أن  هنينينينينيو أسنينينينينيلم يف نظنينينينينيرهم شنينينينينيرعا منينينينينين املسنينينينينيري يف خنينينينيني  جدينينينينينيد
منينينينينين النينينينينيذين كنينينينينيانوا قنينينينينيد أمضنينينينينيوا فنينينينينيرتة طويلنينينينينية يف مجاعنينينينينية منينينينينيا ، قنينينينينيد بعنينينينينيخ هنينينينينيؤالء اجملاهنينينينينيدين النينينينينيذين قنينينينينيد يقتنعنينينينينيون بعمنينينينينيل جنينينينينيذري جدينينينينينيد 

ة خنينينينيني  آخنينينينينير ميشنينينينينيي يف طرينينينينينيق النينينينينيدعوة يسمى)الشنينينينينيرعية( وأن علنينينينينيى اجملاهنينينينينيدين هتتنينينينينيز إرادهتنينينينينيم بنينينينينين احلنينينينينيني واآلخنينينينينير بفعنينينينينيل إمينينينينينياهنم أن مثنينينينيني
اجلنينينينينينيدد مراعاتنينينينينينيه ومراعنينينينينينياة مصنينينينينينياحله النينينينينينيب تتضنينينينينينيارب يف كثنينينينينينيري منينينينينينين األحينينينينينينيان منينينينينينيع املصنينينينينينياحل اإلسنينينينينينيالمية الشنينينينينينيرعية األساسنينينينينينيية...إن هنينينينينينيذه 

ع الشنينينينينيمل لكثنينينينينيري منينينينينين العقلينينينينينية النينينينينيب انتشنينينينينيرت يف صنينينينينيفوم الفلنينينينينيول تلنينينينيني ، منينينينينين أكنينينينينيرب العوائنينينينينيق النينينينينيب  نينينينينيول دون إعنينينينينيادة مل الشنينينينينيعث ومجنينينينيني
 الكوادر احلقيقية من املخلصني.

 اهلزمية والضع  وعدم الثقة بالنفس:  -د 
وهنينينينينيي أيضنينينينينيا إحنينينينينيدى األمنينينينينيرا  ا طنينينينينيرية النينينينينيب انتشنينينينينيرت يف صنينينينينيفوم الفلنينينينينيول املهزومنينينينينية انتشنينينينينيار الوبنينينينينياء. فكثنينينينينيريا منينينينينيا تلتقنينينينينيي باجملاهنينينينينيد 

ي يوصنينينينينيله إىل احلنينينينينيل فتتفنينينينينينيق علنينينينينيى كنينينينينينيل ذهج والتفكنينينينينيري النينينينينينيذي املاضنينينينينيي العرينينينينينيق يف اجلهنينينينينينياد أو الربنينينينينيال أو اإلعنينينينينينيداد لتىنينينينينياوره حنينينينينيول النينينينينينين
اجلزئينينينينيات والعمومينينينينيات حنينينيني  إذا اقرتبنينينيني  شنينينينيياا منينينينين الطنينينينيرح العملنينينينيي راحنينينيني  سنينينينييول األسنينينينيالة التائهنينينينية احلنينينينيريى تنصنينينيني  مننينينينيه بغنينينينيري وعنينينينيي 

وكينينينيني  سنينينينينثق مبنينينينين يقودننينينينيا؟ ومنينينينين أينينينينين لننينينينيا املنينينينيال ؟ ومنينينينين أي أر  سنينينينيننطلق ؟ وكنينينينيل اجلنينينينيوار لننينينينيا عنينينينيدو، وسنينينينيتىاربنا ؟ وكينينينيني  سنينينينينعمل
اجلماعنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية، وسنوصنينينينينيني  باملنشنينينينينينيقني، الننينينينينينياس يف النينينينينينيداخل قرفنينينينينيني  اجلهنينينينينينياد واجملاهنينينينينينيدين .. النظنينينينينينيام غنينينينينينيدا قوينينينينينينيا.. اذ ضنينينينينينيياع 
وهزمينينينينينينية عجيبنينينينينينية. وعبثنينينينينينيا أن  نينينينينينياول إعنينينينينينيادة األم إىل سنينينينينينيياق منطقنينينينينينيي يف البىنينينينينينيث، لقنينينينينينيد كنينينينينينيان ،تصنينينينينينير األمنينينينينينير عنينينينينينيدم الثقنينينينينينية بنينينينينينيالنفس، 

، لقنينينينينينيد كاننينينينينيني  هنينينينينينيذه إحنينينينينينيدى نتنينينينينينيائج الرتبينينينينينينية التبعينينينينينينية النينينينينينيب سنينينينينينييطرت يف الكنينينينينينيل تنينينينينينيرل علنينينينينينيى أن يقنينينينينينياد ويسنينينينينينياهم، ال أن يقنينينينينينيود ويؤسنينينينينينيس
 املراحل املاضية وكان  إحدى مشاكلنا .

: إن ملّ شنينينينينينينيعث اجملاهنينينينينينينيدين وإعنينينينينينينيادة ضنينينينينينينيم تلنينينينينينيني  احلبنينينينينينينيات الثميننينينينينينينية يف خنينينينينينينيي  تنظيمنينينينينينينيي مشنينينينينينينيكلة األمنينينينينينينين والسنينينينينينينيرية يف احلركنينينينينينينية -هنينينينينينينيني 
  جللللللوي الكجلللللل دات الب ئللللللم  هنينينينينينيذه احلركنينينينينينيات،  د الوسنينينينينيني  كلنينينينينينيه ملثنينينينينينيلص نينينينينينيمتنينينينينينيني مهمنينينينينينية شنينينينينينياقة منينينينينينين كنينينينينينيل الننينينينينينيواحي، ومنينينينينينين مشنينينينينينياكلها تر 

الح  صللللة  رللللي يللللذا الصلللل ح الم ه فللللم فلللل  المجللللم الللللذي حكك للللا   ال لللل    اللللم  واسسهلللل   ف ضللللجه  الملللل هن اخشللللي فلللل  
 لللل  ز أي طلللل ح  ظجللللف جم للللم   لللل كطب الفرللللو    للللمفسه  فلللل  ط  للللق ال امرلللل  سج داللللا   ا أللللم ف لللل  يللللذا الطلللل ح الللللذي  

يللللذ  الف لللل     يلللل  ف لللل سم  ل شللللو ا  يللللمم  ااهلللل م كلللل  فح  لللللة فلللل  يللللذا الصلللليف كلللل ي  ال زا  حرملللل  فؤرسلللل  لهلللل  طجرللللة 
 .الميشق الخ رج    الجم  ة

عنينينينينيخ األفكنينينينينيار لتلنينينينيني  الكنينينينينيوادر الضنينينينينيائعة، مهمنينينينينية املهمنينينينينيات بار اهلنينينينينيادئ واسنينينينينيتطالع وبنينينينينيث و ويف هنينينينينيذا الوقنينينينيني ، يعتنينينينينيرب ألارسنينينينينية احلنينينينيني
لواقعينينينينينية. إن احلركنينينينينية يف هنينينينينيذا املنىنينينينينيى واجلمنينينينينيع بنينينينينيني بعنينينينينيد بلنينينينينيورة تصنينينينينيور مرحلنينينينينيي للبننينينينينياء ضنينينينينيمن ،طنينينينيني  اسنينينينينيرتاتيجي، وضنينينينينيمن املعطينينينينينيات ا

هنينينينينيذا وتلنينينينيني  ا شنينينينينيية، يعنينينينينيد شنينينينينيبيها باملشنينينينينيي بنينينينينيني حبنينينينينيات املطنينينينينير بنينينينينيال بلنينينينينيل، يف هنينينينينيذا الوقنينينينيني  النينينينينيذي جينينينينيني  احلفنينينينينيان علنينينينينيى سنينينينينيرية احلركنينينينينية  



  

كاسنينينينينينينيرتاتيجية أساسنينينينينينينيية...وال بنينينينينينينيأس يف اإلعنينينينينينينيرا  عنينينينينينينين كثنينينينينينينيري منينينينينينينين البنينينينينينينيوادر ألن فيهنينينينينينينيا احتمنينينينينينينيال كشنينينينينينيني  وإن كنينينينينينينيان معيقنينينينينينينيا يف سنينينينينينينيرعة 
 ال أنه ضمان وأمن.البناء إ

إن الصنينينينينيعوبات أكنينينينينيرب منينينينينين أن ننينينينينيأ  علنينينينينيى حصنينينينينيرها هننينينينينيا، ولقنينينينينيد ذكرننينينينينيا بعنينينينينيخ الرئيسنينينينينييات النينينينينيب ترافنينينينينيق مثنينينينينيل هنينينينينيذا املنينينينينييالد. أمنينينينينيا منينينينينيا 
تنينينينيال منينينينين عملينينينينيات البننينينينياء فهنينينينيي صنينينينيراع مسنينينينيتمر منينينينيع املصنينينينياع  والفاقنينينينية واهلزمينينينينية ومنينينينيا خلفتنينينينيه منينينينين نتنينينينيائج. ولكنينينينين األمنينينينيل حينينينينيدونا وقبنينينينيل  

  وعزم على الثبات يف الدفاع عن دينه وعياله كفيل بتذليل الصعاب.كل ذل  وبعد إميان باهلل تعاىل

المبحثثالالدثث وبالتص ر لثث  للبحثثالحاثثب لتا ثثح ل ثث لرثث جل ثث لسثثلل ثث ل ثث ل ل ثثلا لالدثث اجلل
لاله مل  ذالنريدل؟ل

: فهنينينينينيو مقاومنينينينينية نظنينينينينيام االحنينينينينيتالل الكنينينينينيافر النينينينينيذي فرضنينينينينيته األقلينينينينينية النصنينينينينيريية عنينينينينيرب حنينينينينيزب البعنينينينينيث ا نينينينينيائن علنينينينينيى هنينينينينيذه أفللللل  الهلللللمف
البقعنينينينينية املباركنينينينينية، ونعنينينينيني  سنينينينينينيوريا الشنينينينينيام، حنينينينيني  الوصنينينينينيول إىل إزالتهنينينينينينيا وتنينينينينيدمري أركنينينينينيان حكمهنينينينينيا الطنينينينينينياغو  غنينينينينيري اجلنينينينينيائز شنينينينينيرعا يف رقنينينينينينياب 
املسنينينينينينينينينيلمني. ليصنينينينينينينينينيار إىل إقامنينينينينينينينينية حكنينينينينينينينينيم اهلل بنينينينينينينينينياملفهوم الشنينينينينينينينينيامل والكامنينينينينينينينينيل النينينينينينينينينيرفخ لكنينينينينينينينينيل أشنينينينينينينينينيكال املنينينينينينينينينيداهنات وأنصنينينينينينينينينيام احللنينينينينينينينينيول 

 كمه يف أرضه.وشوائ  العقيدة، و قيق أمر اهلل بفرضية إقامة ح
: فهنينينينينيي العمنينينينينيل الثنينينينينيوري اجلهنينينينينيادي املسنينينينينيلح املنينينينينينظم، متنينينينينيابعني الطرينينينينينيق النينينينينيذي شنينينينينيقه أسنينينينينيالفنا ورووه بنينينينينيدمائهم الزكينينينينينية،  أفللللل  الو لللللجرة

هنينينينيذا اهلنينينينيدم الصنينينينيع  الكبنينينينيري، معطنينينينيني الفرصنينينينية لكنينينينيل منينينينين شنينينينياركوا يومنينينينيا بشنينينينيرم  موبننينينينياء تنظنينينينييم إسنينينينيالمي عسنينينينيكري يتناسنينينيني  وحجنينينيني
ذا الطرينينينينينينيق املفنينينينينينيرو  عيننينينينينينيا شنينينينينينيرعا، ولكنينينينينينيل املقتنعنينينينينينيني باملشنينينينينينياركة هبنينينينينينيذا العمنينينينينينيل عنينينينينينيرب هنينينينينينيذا اجلهنينينينينينياد والربنينينينينينيال واإلعنينينينينينيداد، للعنينينينينينيودة إىل هنينينينينيني

الطنينينينينينينيرح منينينينينينينين أبننينينينينينينياء الشنينينينينينينيع  املسنينينينينينينيلم، لنقنينينينينينينيوم مجيعنينينينينينينيا وكنينينينينينينيل حسنينينينينينيني  كفاءتنينينينينينينيه وإخالصنينينينينينينيه، بصنينينينينينينيرم النظنينينينينينينير عنينينينينينينين أي حزبينينينينينينينية باهتنينينينينينينية، 
 بالتصدي هلذه املسؤولية عرب خ  مفاصل جيمع كل املؤمنني هبذا الطرح الصايف املتمايز.

: فهنينينينينينيي خلنينينينينينيو السنينينينينينياحة اإلسنينينينينينيالمية يف سنينينينينينيوريا منينينينينينين تنظنينينينينينييم يتصنينينينينينيدى هلنينينينينينيذا اهلنينينينينينيدم. مقتننينينينينينيع هبنينينينينينيذه  رات يللللللذا الطلللللل ح أفلللللل  فبلللللل
الوسنينينينييلة خلنينينينيوا جيعنينينينيل بقينينينينية اجملاهنينينينيدين تتىمنينينينيل أعبنينينينياء إرسنينينينياء أسنينينينيس هنينينينيذا ا نينينيني  منينينينين جدينينينينيد، لتصنينينينيىح الطنينينينيرح وجتنينينينيدد العنينينينيزم ولنتوكنينينينيل 

 وفهمنينينينينيي لنينينينينيدين اهلل وهنينينينينيدي رسنينينينينيوله حممنينينينينيد صنينينينينيلى علنينينينينيى اهلل أوال وآخنينينينينيرا. هنينينينينيذا هنينينينينيو تصنينينينينيوري ا نينينينينياإل عنينينينينين البنينينينينيديل منينينينينين خنينينينينيالل جتنينينينينيربب
 كبنينينينينيري أن يؤينينينينينينيد بنينينينينياإلخالإل والعلنينينينينينيم والعمنينينينينينيل والقبنينينينينيول، وينينينينينينيرزق اجملاهنينينينينيدين شنينينينينينيرم إرسنينينينينياء هنينينينينينيذا ا نينينينينيني  هللاهلل علينينينينينيه وسنينينينينينيلم. وأملنينينينينيي بنينينينينينيا

وينصنينينينيره نصنينينينير عزينينينينيز مقتنينينينيدر. فإمنينينينيا نصنينينينير يعنينينينيز اهلل بنينينينيه ديننينينينيه، وإمنينينينيا جتربنينينينية جدينينينينيدة ثنينينينيرة أخنينينينيرى، نقنينينينيدمها  لنينينيني  باهنينينينيد كمنينينينيا قنينينينيدمها لننينينينيا 
 ا هلا مبا يفتح اهلل عليه، واله من وراء القصد.ؤ ل  شهيد، وتسليم هذه الراية اجلهادية الغالية جليل الحق يكون كفس

: وإين إذ أ نينينينينيدث عنينينينينين تصنينينينينيوري عنينينينينين البنينينينينيديل البنينينينينيد وأن أشنينينينينيري وقنينينينينيد أخنينينينينيذت علنينينينينيى نفسنينينينينيي أن أكنينينينينيون واقعينينينينينيا اسرجلللللق  رلللللي البلللللم  
بنينينينينيد   منينينينينين أن أشنينينينينيري إىل أننينينينينيه منينينينينين خنينينينينيالل معنينينينينيرفب ببننينينينينياء وواقنينينينينيع احلركنينينينينية صنينينينينيرحيا مهمنينينينينيا كاننينينينيني  هنينينينينيذه الطريقنينينينينية بسنينينينينيدة للواقنينينينينيع املرينينينينينير. ال

اإلسنينينينينيالمية يف سنينينينينيوريا بعنينينينينيد أن آلنينينينيني  بقضنينينينينيها وقضيضنينينينينيها إىل خنينينينينيارج البلنينينينينيد ومنينينينينين خنينينينينيالل معنينينينينيرفب برتكيبتهنينينينينيا ومنينينينينيا آلنينينينيني  إلينينينينينيه بعنينينينينيد هنينينينينيذه 
ىل اال نينينينينينينينيرال يف الضنينينينينينينينيربات الداخلينينينينينينينينية وا ارجينينينينينينينينية والنينينينينينينينيب بعثنينينينينينينينيرت كوادرهنينينينينينينينيا يف أقطنينينينينينينينيار األر  األربعنينينينينينينينية ودفعنينينينينينينيني  مبنينينينينينينينين بقنينينينينينينينيي منينينينينينينينينهم إ

وبننينينينينينياء علنينينينينينيى هنينينينينينيذه املعرفنينينينينينية الواقعينينينينينينية أن هنينينينينينيذه املعطينينينينينينيات النينينينينينيب -دنينينينينينينياهم واالنصنينينينينينيرام عنينينينينينين النينينينينينينهج اجلهنينينينينينيادي اجلنينينينينينياد.. أقنينينينينينيول ولألسنينينينينيني 
يشنينينينينينيهد هبنينينينينينيا الواقنينينينينينيع جتعنينينينينينيل األمنينينينينينيل بنهضنينينينينينية هنينينينينينيذه الفلنينينينينينيول املهزومنينينينينينية ضنينينينينينيىال. فقّلمنينينينينينيا أمكنينينينينينين جتنينينينينينينيد الفلنينينينينينيول املهزومنينينينينينية يف عمنينينينينينيل ننينينينينينيوعي 

   بنينينينينية مضنينينينينيىية ،لصنينينينينية غاينينينينينية يف التضنينينينينيىية واإلخنينينينينيالإل والصنينينينينيدق. أن تفنينينينينيرز نوينينينينينية عمنينينينينيل تثبنينينينيني  وبننينينينينيائي جدينينينينينيد اللهنينينينينيم إال إذا متكننينينينيني



  

فاعليتهنينينينينينينيا وجنينينينينينينيديتها فتكنينينينينينينيون قطنينينينينينيني  جنينينينينينينيذب واسنينينينينينينيتقطاب وبعنينينينينينينيث النينينينينينينيروح يف هنينينينينينينيذه اجملموعنينينينينينينية املهزومنينينينينينينية. أو أن ينينينينينينينيدخل يف معطينينينينينينينيات 
 من الصفر من جديد.هذه احلركة جديد حيملها إىل بالدها ثانية لتعاود البناء من خالل جتربة ذاخرة وواقع حي و 

أمنينينينينينيا أن تسنينينينينينيتطيع فلنينينينينينيول مهزومنينينينينينية منكوبنينينينينينية  منينينينينينيل عقنينينينينينيد اهلزمينينينينينينية، واإلحبنينينينينينيال تعنينينينينينييش وراء حنينينينينينيدود بالدهنينينينينينيا، وتفصنينينينينينيلها عنينينينينينين أمتهنينينينينينيا 
آالم الكيلنينينينينينيومرتات مسنينينينينينيافة.. وبضنينينينينينيع سنينينينينينينني منينينينينينين االبتعنينينينينينياد عنهنينينينينينيا وعنينينينينينين مشنينينينينينياكلها وواقعهنينينينينينيا زمننينينينينينيا، وتفتقنينينينينينير لكنينينينينينيل معطينينينينينينيات احلركنينينينينينية 

 ية مشجعة وص  مرصوإل متضامن..اذ.من زعامة جديدة مضىية، وإمكانيات ماد
أن أتصنينينينينيور أن واقعنينينينينيا كهنينينينينيذا ..ميكننينينينينيه أن ينينينينينينهخ منينينينينين تلقنينينينينياء نفسنينينينينيه فنينينينينيإين ال أراه إال أن ينينينينينينفا فينينينينينيه روح منينينينينين عننينينينينيد اهلل و نينينينينيدث لنينينينينيه 
املعجنينينينينيزة وقنينينينينيد مضنينينينينيى زمنينينينينيان املعجنينينينينيزات.. وأرى يف تصنينينينينيوري ا نينينينينياإل املتواضنينينينينيع..ويف ضنينينينينيوء الظنينينينينيرم احلنينينينينيا .. هنينينينينيذا إن شنينينينينياء اهلل هلنينينينينيذه 

اذ أننينينينيه البنينينينيد منينينينين التوجنينينينيه إىل  بنينينينية النخبنينينينية للبىنينينينيث عنينينينين بنينينينيديل جزئنينينينيي ينينينينيدفع النينينينيروح يف تلنينينيني  اجلمنينينينيوع وحينينينينيرك الواقنينينينيع برمتنينينينيه األمنينينينية اإلنقنينينيني
حننينينينينينيو البنينينينينينينيديل الشنينينينينينيامل النينينينينينينيذي البنينينينينينيد وأن يكنينينينينينينيون يف أر  املينينينينينينيدان وداخنينينينينينينيل البلنينينينينينيد والبنينينينينينينيد أن يبتنينينينينينيدئ منينينينينينينين الصنينينينينينيفر.. وكنينينينينينينيل سنينينينينينينيعي يف 

يف دينينينينينينيار الشنينينينينينينيام إىل نقطنينينينينينية الصنينينينينينينيفر. أي إىل إرجنينينينينينياع منينينينينينينين ا نينينينينينيارج حننينينينينينيو البنينينينينينينيديل هنينينينينينيو جهنينينينينينينيد مطلنينينينينينيوب للوصنينينينينينينيول بالعمنينينينينينيل اإلسنينينينينينينيالمي 
تبقنينينينينينيى منينينينينينين تلنينينينينيني  الكنينينينينينيوادر إىل مينينينينينينيداهنا النينينينينينيواقعي لتبنينينينينينيدأ العمنينينينينينيل.. ومنينينينينينين الصنينينينينينيفر معتمنينينينينينيدة علنينينينينينيى اهلل تعنينينينينينياىل ومسنينينينينينيتفيدة منينينينينينين جتربتهنينينينينينيا 

 الذاخرة.
ينينينينينينينينيدركون كمنينينينينينينينيا أين البنينينينينينينينيد وأن أتوجنينينينينينينينيه إىل إخوانننينينينينينينينيا منينينينينينينينين أبننينينينينينينينياء الشنينينينينينينينيع  املسنينينينينينينينيلم يف سنينينينينينينينيوريا والنينينينينينينينيذين يعيشنينينينينينينينيون احملننينينينينينينينية بأنفسنينينينينينينينيه و 

أبعادهنينينينيا، لكنينينينينيي يبىثنينينينينيوا عنينينينين احلنينينينينيل بأنفسنينينينينيهم وال ينتظنينينينيروا املنينينينينيدد منينينينينين ا نينينينينيارج، فليسنينينيني  نصنينينينينيرة دينينينينينين اهلل حبكنينينينير علنينينينينيى أحنينينينينيد. والبنينينينينيد أن 
مثنينينينينينية حنينينينينينيل كنينينينينينيامن داخنينينينينينيل البلنينينينينينيد. منينينينينينين املمكنينينينينينين أن تنينينينينينيوفر لنينينينينينيه العنينينينينينيازمون املخلصنينينينينينيون أن حيصنينينينينينيل وهنينينينينينيذه جتربتننينينينينينيا أمنينينينينينيامهم فليتعظنينينينينينيوا هبنينينينينينيا 

هم منينينينينينين قبنينينينينينيل.. فلعنينينينينينيل اهلل خينينينينينينيرج منينينينينينين هنينينينينينيذه األمنينينينينينية بنينينينينينيديال يكمنينينينينينيل املشنينينينينينيوار خ ال آبنينينينينينياا وليعتمنينينينينينيدوا علنينينينينينيى اهلل وجياهنينينينينينيدوا كمنينينينينينيا جاهنينينينينينيد 
 يكونون أمثال من توىل قوإن تتولوا يستبدل قوما غريكم خ ال يكونوا أمثالكم .

أمنينينينينينيا الكنينينينينينيوادر اجملاهنينينينينينيدة منينينينينينين إخوانننينينينينينيا يف ا نينينينينينيارج فليتقنينينينينينيوا اهلل يف هنينينينينينيذه األماننينينينينينية، جتربنينينينينينية عاشنينينينينينيوها وإعنينينينينينيداد منينينينينينيروا بنينينينينينيه، وأمنينينينينينيل معقنينينينينينيود 
يهم، فلنينينينينينييس العجنينينينينينيز بالعنينينينينينيذر..وال غنينينينينينيىن ألي بنينينينينينيديل جنينينينينينياد عنينينينينينين جهنينينينينينيودهم إلثنينينينينينيراء املسنينينينينينيار واإلفنينينينينينيادة منينينينينينين التجربنينينينينينية واهلل هنينينينينينيو الغنينينينينيني  علنينينينينيني

 احلميد فمن جاهد فإ ا جياهد لنفسه إن اهلل غ  عن العاملني. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..
 عمر عبد احلكيم

71/71/7891 



  

 ( 1881-1897حداث التجربة اجلهادية السورية )الفصل اخلامس : ملحق مبلخص أ

 )فرحق الجزء ا   (
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقااديام

سنقتصنينينينينينير يف هنينينينينينيذا امللىنينينينينينيق علنينينينينينيى إبنينينينينينيراز أهنينينينينينيم أحنينينينينينيداث و نينينينينينيروم قضنينينينينينيية اجلهنينينينينينياد يف سنينينينينينيوريا، خنينينينينينيالل الفنينينينينينيرتة الواقعنينينينينينية بنينينينينينيني كتابنينينينينينية 
 (.7887يف أواس  )( وإعداد الطبعة األوىل الب بني أيدينا للنشر 7891الكتاب أواس  )

ونظنينينينينينينيراً لبعنينينينينينينيدنا حالينينينينينينينيا عنينينينينينينين املكتبنينينينينينينية واألرشنينينينينينينيي  والوثنينينينينينينيائق املتعلقنينينينينينينية هبنينينينينينينيذه احلقبنينينينينينينية فإنننينينينينينينيا سنينينينينينينينعتمد اإلجينينينينينينينياز يف العنينينينينينينير  وسنينينينينينينينرتك 
التفصنينينينينييل ونصنينينينينيوإل الوثنينينينينيائق إىل حنينينينينيني إعنينينينينيداد اجلنينينينينيزء الثالنينينينينيث منينينينينين الكتنينينينينياب النينينينينيذي نرجنينينينينيو أن ينينينينينيرى الننينينينينيور خنينينينينيالل فنينينينينيرتة غنينينينينيري طويلنينينينينية إن 

 ن الوثائق التارخيية املتعلقة هبذه القضية بإذن اهلل.شاء اهلل حيث سيىوي مزيداً م
 أما هذا امللىق وسنعتربه )الفصل ا امس( يف الكتاب األول فيمكن إبراز أهم عناوينه يف النقال التالية:

تكنينينينينينينينيرس االنشنينينينينينينينيقاق يف مجاعنينينينينينينينية اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني يف سنينينينينينينينيوريا بنينينينينينينينيني اجلننينينينينينينينياحني املتننينينينينينينينيازعني: مجاعنينينينينينينينية أيب غنينينينينينينينيدة )التنظنينينينينينينينينييم  - 7
 ( ومجاعة عدنان سعد الدين ومسي  )مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوريا(.الدو 
 تورل اجلماعتني مع األحزاب العلمانية من التىال  املشؤوم إىل جبهة اإلنقاذ الوط  املرتدة. - 2
 االبتالع والتصفية. قيادات بال قواعد، قواعد تائهة متفككة، حماوالت النظام النصريي يف - 3
    االحتالل النصريي تدخل عامها الواحد والعشرين وتكرس االحتالل النصريي يف لبنان.سوريا  - 4
حنينينينينينينينيرب ا لنينينينينينينينييج الصنينينينينينينينيليبية اليهودينينينينينينينينية وأثرهنينينينينينينينيا علنينينينينينينينيى مجاعنينينينينينينينية اإلخنينينينينينينينيوان املسنينينينينينينينيلمني وقضنينينينينينينينيية اجلهنينينينينينينينياد يف سنينينينينينينينيوريا، مزينينينينينينينينيد منينينينينينينينين  - 5

 التصدع. 

تكاارس االنشااقاق فااي جماعااة اإلخااوان المساالمين بااين أبااي  اادة  - 1

 ان سعد الدين وجماعته. وجماعته وعدن

قنينينينينينيد وصنينينينينينيل  بننينينينينينيا إىل مرحلنينينينينينية حصنينينينينينيول  -الفصنينينينينينيل األول-كاننينينينينيني  آخنينينينينينير الفقنينينينينينيرات يف السنينينينينينيرد التنينينينينينيارخيي املنينينينينينيوجز يف هنينينينينينيذا الكتنينينينينينياب 
االنشنينينينينيقاق يف اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني السنينينينينيوريني بعنينينينينيد االنتخابنينينينينيات النينينينينيب رعاهنينينينينيا بعنينينينينيخ املوفنينينينينيدين منينينينينين مكتنينينينيني  اإلرشنينينينينياد النينينينينيدو  لإلخنينينينينيوان 

)أيب غنينينينينيدة( علنينينينينيى منافسنينينينينينييه النينينينينيذين رشنينينينينيىوا )عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين(. وكنينينينينيان هنينينينينيذا األخنينينينينينيري  اوالنينينينينيب أسنينينينينيفرت عنينينينينين فنينينينينيوز طفينينينينيني  للشنينينينينيي
ومجاعتنينينينينينيه قنينينينينينيد رفضنينينينينينيوا النتيجنينينينينينية ألسنينينينينينيباب متعنينينينينينيددة أ هنينينينينينيا وجنينينينينينيود أوراق بيضنينينينينينياء كثنينينينينينيرية مل ينينينينينينيدل أصنينينينينينيىاهبا خبينينينينينينيارهم وكنينينينينينيان جلهنينينينينينيم منينينينينينين 

 اإلخوة الناقمني على ما وصل إليه احلال وعدم موافقتهم على كال املرشىني.
الت الكثنينينينينيرية النينينينينيب بنينينينينينيذل  علنينينينينيى مسنينينينينيتوى اإلخنينينينينيوان السنينينينينيوريني وأصنينينينينينيدقائهم وأقنينينينينيراهنم يف التنظنينينينينييم النينينينينيدو  إال أن هنينينينينينيذا ورغنينينينينيم احملنينينينينياو 

أن هنينينينينينيذا احلنينينينينينيال أفنينينينينينيرز كتلنينينينينينية منينينينينينين بعنينينينينينيخ الشخصنينينينينينييات التارخيينينينينينينية واألعضنينينينينينياء القنينينينينينيدماء يف اجلماعنينينينينينية كمنينينينينينيا   االنشنينينينينينيقاق تكنينينينينينيرس وتعمنينينينينينيق .
الصنينينينينينيدع. إال أن كنينينينينينيل تلنينينينينيني  اجلهنينينينينينيود  طمنينينينينيني  علنينينينينينيى صنينينينينينيخرة أطلنينينينينينيق عليهنينينينينينيا اسنينينينينينيم لمجاعنينينينينينية احلينينينينينينيادل اسنينينينينينيتمرت جهودهنينينينينينيا حملاولنينينينينينية رأب 

الواقنينينينينينيع. فالشخصنينينينينينييات امللتفنينينينينينية حنينينينينينيول )أيب غنينينينينينيدة( واملدعومنينينينينينية بنينينينينينياالعرتام منينينينينينين التنظنينينينينينييم النينينينينينيدو  أو منينينينينينيا يسنينينينينينيمونه لالشنينينينينينيرعيةل واصنينينينينينيل  



  

حسنينينينينينين هوينينينينينينيدي، )سياسنينينينينينيتها يف االعتمنينينينينينياد علنينينينينينيى مراكنينينينينينيز القنينينينينينيوى الرئيسنينينينينينيية فيهنينينينينينيا منينينينينينين حاشنينينينينينيية )أيب غنينينينينينيدة( التنينينينينينيارخييني وعلنينينينينينيى رأسنينينينينينيهم 
أبنينينينينيو أننينينينينيس بينينينينينيانوين، فنينينينينيوزي محنينينينينيد، عبنينينينينيد القنينينينينيدوس أبنينينينينيو صنينينينينياحل...( ومنينينينينين وراءهنينينينينيم يف بلنينينينينيس الشنينينينينيورى...كما أن اجتاههنينينينينيا العنينينينينيام  علنينينينينيى

بقنينينينينيي معتمنينينينينيدا سياسنينينينينية عنينينينينيدم وجنينينينينيود توجنينينينينيه واضنينينينينيح للجماعنينينينينية، ومتنينينينينياوت االجتنينينينينياه للىنينينينينيل العسنينينينينيكري عملينينينينينيا رغنينينينينيم كنينينينينيل التصنينينينينيرحيات النينينينينيب  
اجلماعنينينينينية علنينينينينيى شخصنينينينينييات فاعلنينينينينية يوجنينينينينيد معظمهنينينينينيا يف )الثالجنينينينينية( كاننينينينيني  تبثهنينينينينيا بلنينينينينيتهم اجلدينينينينينيدة )البينينينينينيان(. كمنينينينينيا أن اعتمنينينينينياد هنينينينينيذه 

السنينينينيعودية جعلهنينينينيا بعينينينينيدة عنينينينين األحنينينينيداث وبعينينينينيدة عنينينينين اجتاهنينينينيات مجاعنينينينية أيب عنينينينيامر )عنينينينيدنان سنينينينيعد النينينينيدين( ومنينينينين حولنينينينيه منينينينين الشنينينينيباب 
 طريقاً آخر. مالذين رمسوا ألنفسه

اقينينينينينينية حننينينينينينيو سنينينينينينيوريا والنينينينينينيب تنينينينينينيتلخص يف يف الطنينينينينينيرم اآلخنينينينينينير )مجاعنينينينينينية سنينينينينينيعد النينينينينينيدين(. تبلنينينينينينيورت سياسنينينينينينية االننينينينينينيدماج يف التوجهنينينينينينيات العر 
العنينينينينينيداء التنينينينينينيارخيي بنينينينينينيني النظنينينينينينيامني البعثينينينينينينيني. كمنينينينينينيا ان وجنينينينينينيود حفننينينينينينية منينينينينينين الشنينينينينينيباب املتىفنينينينينينيز ألي ننينينينينينيوع منينينينينينين العمنينينينينينيل العسنينينينينينيكري ضنينينينينينيد 

هنينينينيو سياسنينينينية عنينينينيداء النظنينينينيام السنينينينيوري والتوعنينينينيد بالتصنينينينينيعيد  -ولنينينينيو نظرينينينينيا-سنينينينيوريا حنينينينيول سنينينينيعد النينينينيدين جعنينينينيل السنينينينيمة الغالبنينينينية هلنينينينيذا التينينينينيار 
رغنينينينينينينيم أننينينينينينينيه منينينينينينينين الناحينينينينينينينية العملينينينينينينينية مل يسنينينينينينينيتطع أحنينينينينينينيد هنينينينينينينيذين التينينينينينينينيارين أن يقنينينينينينينيوم بنينينينينينينيأي عمنينينينينينينيل جهنينينينينينينيادي أو  ضنينينينينينينيده يف كنينينينينينينيل مناسنينينينينينينيبة،

 عسكري داخل سوريا ضد النظام. رغم الضغول اهلائلة والتىريخ املستمر من حكومة العراق.
خنينينينينير نظنينينينينيرا ألن وألنينينينينيا ينينينينينيذكر يف بنينينينينيال االنشنينينينينيقاق هنينينينينيذا أن ثلنينينينينية منينينينينين العناصنينينينينير املتواجنينينينينيدين حنينينينينيول )سنينينينينيعد النينينينينيدين( تركنينينينينيوه إىل التينينينينينيار اآل

عقنينينينينينيدة )الشنينينينينينيرعية( هنينينينينينيي منينينينينينين األمنينينينينينيور النينينينينينيب يصنينينينينينيع  علنينينينينينيى منينينينينينين تنينينينينينيرل لفنينينينينينيرتة طويلنينينينينينية يف اإلخنينينينينينيوان أن يتجاوزهنينينينينينيا كنينينينينينيذل  فنينينينينينيإن سياسنينينينينينية 
)سنينينينينينيعد النينينينينينيدين( وتفنينينينينينيرده وأخالقياتنينينينينينيه التنظيمينينينينينينية دفعنينينينينيني  العدينينينينينينيدين إىل التنينينينينينيذمر. وكنينينينينينيان منينينينينينين أبنينينينينينيرز حنينينينينينيوادث العنينينينينينيودة إىل اجلماعنينينينينينية األم 

اهلل طنطنينينينينياوي املشنينينينينيهور )بنينينينينيأيب سنينينينينيامي( منينينينينين تينينينينينيار سنينينينينيعد النينينينينيدين)وكان قيادينينينينينيا فينينينينينيه( إىل  )كمنينينينينيا حيلنينينينينيو هلنينينينينيم تسنينينينينيميتها( هنينينينينيي عنينينينينيودة عبنينينينينيد
 .-ومعظم القيادات فيه على صداقة رواب  تارخيية هبذا الرجل املصيبة-تيار مجاعة الشيا 

منينينينينين وكنينينينينيان هنينينينينيذا احلنينينينينيادث دلنينينينينييال علنينينينينيى طبيعنينينينينية االرتبنينينينينيال والنينينينينيوالآت يف هنينينينينيذه اجلماعنينينينينية املسنينينينينيماة بنينينينينياإلخوان املسنينينينينيلمني فعلنينينينينيى النينينينينيرغم 
يف معنينينينينينينياداة الشنينينينينينينييا عبنينينينينينينيد الفتنينينينينينينياح ومنينينينينينينين حولنينينينينينينيه منينينينينينينين رمنينينينينينينيوز اإلخنينينينينينينيوان خنينينينينينينيالل فنينينينينينينيرتة  أن هنينينينينينينيذا املنينينينينينينيدعو )عبنينينينينينينيد اهلل طنطنينينينينينينياوي( أسنينينينينينيني و 

االنشنينينينيقاق ومل ينينينينيوفر فرصنينينينية إال وننينينينيال منينينينينهم ونشنينينينير غسنينينينييلهم املعكنينينينير علنينينينيى حبالنينينينيه املشنينينينيبوهة، ورغنينينينيم الكنينينينيره الواضنينينينيح لنينينينيه علنينينينيى مسنينينينيتوى 
ورغنينينينينيم الشنينينينينيبهات الكثنينينينينيرية النينينينينيب تنينينينينيدور حولنينينينينيه علنينينينينيى كنينينينينيل األصنينينينينيعدة.. عنينينينينياد إىل القواعنينينينينيد الشنينينينينيباب يف القطنينينينينياع األعظنينينينينيم منينينينينين اجلمنينينينينياعتني، 

مجاعنينينينينية الشنينينينينييا وقبلنينينينيني  أوبتنينينينينيه منينينينينين قيادهتنينينينينيا بنينينينينيل ونظنينينينينيم بعنينينينينيخ شنينينينينيعراء الدرجنينينينينية الثالثنينينينينية قصنينينينينيائد ترحنينينينيني  بعودتنينينينينيه النينينينينيب اسنينينينينيتقبلتها إحنينينينينيدى 
مسينينينينينيا يف قواعنينينينينيد مجاعنينينينينية (ورغنينينينينيم أن الغالبينينينينينية السنينينينينياحقة ألنينينينينين بقنينينينينيي ولنينينينينيو إ ! !هنينينينينيذه القصنينينينينيائد بقنينينينينيول الشنينينينينياعر: )عنينينينينيدت إىل أمنينينينيني  احلانينينينينينية 

لعودتنينينينينيه ويلتنينينينيني  حولنينينينينيه كعنينينينينيادة هنينينينينيذه  لالشنينينينينييا تلقنينينينينيى خنينينينينيرب عودتنينينينينيه باالسنينينينينيتياء البنينينينينيال  إال أننينينينينيه وجنينينينينيد علنينينينينيى كنينينينينيل حنينينينينيال بينينينينينينهم منينينينينين يهلنينينينيني
 اجلماعة يف التعامل مع مراكز القوى فيها.

ار . بعنينينينينينيد انشنينينينينينيط7891منينينينينينيرت حنينينينينيني  اآلن حننينينينينينيو مخنينينينينينيس سنينينينينينينوات علنينينينينينيى حنينينينينينيدوث االنشنينينينينينيطار الثنينينينينينياين اهلنينينينينينيام يف اإلخنينينينينينيوان السنينينينينينيوريني /
والواضنينينينينينينيح أن هنينينينينينينيذا االنشنينينينينينينيطار يبنينينينينينينيدو أصنينينينينينينيليا تتبلنينينينينينينيور أبعنينينينينينينياده يومنينينينينينينيا بعنينينينينينينيد ينينينينينينينيوم يف اخنينينينينينينيتالم السياسنينينينينينينيات  7811العطنينينينينينينيار عنينينينينينينينهم يف 

 والتوجهات لدى قادة هاتني اجلماعتني ح  اآلن.



  

تاااورط الجمااااعتين فاااي خطاااوة أخااارى علاااى طرياااق االرتبااااط بااااألحتاب  - 2

التحاااالف الاااوطني العلمانياااة والقياااادات المرتااادة مااان سياسااايي ساااوريا: مااان 
)المشااا(وم( لتحريااار ساااوريا إلاااى جبهاااة اإلنقااااذ الاااوطني )المرتااادة( لتحريااار 

 :  سوريا

حيتنينينينينينياج موضنينينينينينيوع حلنينينينينيني  اإلخنينينينينينيوان السنينينينينينيوريني منينينينينينيع األحنينينينينينيزاب والشخصنينينينينينييات السياسنينينينينينيية العلمانينينينينينينية واملرتنينينينينينيدة يف املعارضنينينينينينية السنينينينينينينيورية 
 يعطي فكرة كافية. إىل كتاب مستقل يف حد ذاته، ولك  أعتقد أن ما أوردته يف العر  السابق

ورغنينينينينيم أن احللفنينينينينياء العلمنينينينينيانيني أبنينينينينيدوا منينينينينين خنينينينينيالل سياسنينينينينيتهم وإعالمهنينينينينيم وتصنينينينينيرفاهتم معظنينينينينيم نواينينينينينياهم ورغنينينينينيم أن منينينينينيا حققنينينينينيه احللنينينينيني  
منينينينينين دمنينينينينيار وخنينينينينيزي للتينينينينينيار اإلسنينينينينيالمي فينينينينينيه وهنينينينينيم اإلخنينينينينيوان، إال أن قينينينينينيادات اإلخنينينينينيوان ويف كنينينينينيال اجلمنينينينينياعتني ولألسنينينينيني  مل تنينينينينيزدد فينينينينينيه إال 

قضنينينينيية السنينينينيورية وبنينينينيني أننينينينيه حنينينينيدث أدت إلينينينينيه لليرتاوحنينينينيون يف آرائهنينينينيم بنينينينيني أننينينينيه منينينينينهج ضنينينينيروري حلنينينينيل شنينينينيامل متسنينينينيكاً.. وكنينينينيانوا ومنينينينيا زالنينينينيوا 
الضنينينينينينينيرورة، وورطنينينينينينينية يصنينينينينينينيع  النينينينينينينيتخلص منهنينينينينينينيا، والبنينينينينينينيد منينينينينينينين متابعتهنينينينينينينيا ولنينينينينينينيو رغمنينينينينينينيا عننينينينينينينيا. ألن االنسنينينينينينينيىاب اآلن يعنينينينينينيني  معنينينينينينينياداة العنينينينينينينيراق 

 ائق...وخسارة للساحة الب أصبى  متدهم بكل شذ وأهم ما فيها املال، احلدود، الوث
أمنينينينينينينيا عنينينينينينينينين التىنينينينينينينيال  النينينينينينينينيوط  وميثاقنينينينينينينيه وتفاصنينينينينينينينييله ونبنينينينينينينيذة عنينينينينينينينين إعالمنينينينينينينينيه وبعنينينينينينينيخ شخصنينينينينينينينيياته وأحزابنينينينينينينيه فقنينينينينينينينيد منينينينينينينير معننينينينينينينينيا. ورغنينينينينينينينيم 

 االنشقاق الذي حصل بني اإلخوان فإن الطرفني بقيا فيه وأصبح لكل مجاعة من مجاعب اإلخوان املسلمني ألثله فيه.
دائرتنينينينينينيه وإدخنينينينينينيال كتلتنينينينينينيني كنينينينينينيافرتني جدينينينينينينيدتني إلينينينينينينيه وتنينينينينينيرك البنينينينينينياب  إال أن التطنينينينينينيور املخينينينينينيني  اجلدينينينينينينيد، هنينينينينينيو تطنينينينينينيوير احللنينينينينيني  وتوسنينينينينينييع

)جبهلللللة مفتوحنينينينينيا فينينينينينيه إلدخنينينينينيال أي هيانينينينينية أو شخصنينينينينيية معارضنينينينينية لنظنينينينينيام أسنينينينينيد إذا وافقنينينينيني  علنينينينينيى ميثنينينينينياق اهليانينينينينية اجلدينينينينينيدة والنينينينينيب مسينينينينيني  
  ااخذت ف    ر س فك ا له . 9191اإل ك ذ الوطي  ل ح     ور  (  ال   أ ر     ا  ج ه  ف   ب ط )فب ا  ( 
بعنينينينينينينيد مباحثنينينينينينينيات اسنينينينينينينيتمرت حننينينينينينينيو عنينينينينينينيام ونصنينينينينينيني   7892معنينينينينينينيروم أن التىنينينينينينينيال  النينينينينينينيوط  لتىرينينينينينينينير سنينينينينينينيوريا والنينينينينينينيذي أعلنينينينينينينين يف آذار 

 بني اإلخوان األحزاب ضم يف طياته كال من:
القومينينينينينينينيون العنينينينينينينيرب  -اجلننينينينينينينياح اليمينينينينينينيني  املؤينينينينينينينيد للعنينينينينينينيراق -حنينينينينينينيزب البعنينينينينينينيث السنينينينينينينيوري-37اجلبهنينينينينينينية اإلسنينينينينينينيالمية -اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمون 

دون منهنينينينينيا إلصنينينينينيرار اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني علنينينينينيى املسنينينينينيتقلون. وقنينينينينيد بقنينينينينيي الشنينينينينييوعيون القومينينينينينيون ُمسنينينينينيتبع  -ريون الناصنينينينيني-)أكنينينينينيرم احلنينينينينيوراين( 
 عدم إدخاهلم ألن ذل  يشكل إحراجا هلم. كما أن بوادر معارضة نصريية داخلية مزعومة ألسد مل تكن قد تبلورت.

اجلبهنينينينينية( منينينينينين جهنينينينينية وقنينينينينيادة األحنينينينينيزاب املرتنينينينينيدة كمنينينينينيا أن املماحكنينينينينيات السياسنينينينينيية الصنينينينينيعبة النينينينينيب متنينينينيني  بنينينينينيني اإلخنينينينينيوان واإلسنينينينينيالميني )
 اً كبنينينينينينينينينينيري   املنينينينينينينينينينيذكورة أدت للميثنينينينينينينينينينياق )املنينينينينينينينينينيذكور يف الفصنينينينينينينينينينيل األول( حينينينينينينينينينينيث ُهندسنينينينينينينينينيني  كلماتنينينينينينينينينينيه بعناينينينينينينينينينينية حبينينينينينينينينينينيث ال يشنينينينينينينينينينيكل إحراجنينينينينينينينينينياً 

رغنينينينينينيم النينينينينينينص علنينينينينينيى  -يف حينهنينينينينينيا-لإلسنينينينينينيالميني واإلخنينينينينينيوان فقنينينينينينيد حنينينينينينيذف  كلمنينينينينينية )دميقراطينينينينينينية( منينينينينينيثال كوهننينينينينينيا حمرجنينينينينينية بالنسنينينينينينيبة لإلخنينينينينينيوان 
و...كمنينينينينينيا وضنينينينينينيع  كلمنينينينينينية مبهمنينينينينينية إمجنينينينينينياال يف موضنينينينينينيوع الشنينينينينينيريعة اإلسنينينينينينيالمية و  ألحنينينينينينيزاب والتجمنينينينينينيع واالعتقنينينينينينياد مفهومهنينينينينينيا يف حرينينينينينينية ا

فقنينينينينينينيالوا )الشنينينينينينينيريعة اإلسنينينينينينينيالمية هنينينينينينينيي املصنينينينينينينيدر األسنينينينينينينياس يف التشنينينينينينينيريع( ومل ينينينينينينينير  العلمنينينينينينينيانيون أن يكتبنينينينينينينيوا كلمنينينينينينينية )الوحينينينينينينينيد( وال كلمنينينينينينينية 
وأضنينينينينييف  إضنينينينيافات أخنينينينينيرى لرتضنينينينينيي كنينينينينيال !! مية)األساسنينينينيي( كنينينينينيي يتسنينينينينيىن هلنينينينينيم وضنينينينيع أساسنينينينينيات أخنينينينينيرى للتشنينينينينيريع منينينينيع الشنينينينينيريعة اإلسنينينينينيال
(. أمنينينينينينينيا يف )جبهنينينينينينينية اإلنقنينينينينينينياذ( مصنينينينينينينييبة سنينينينينينينيوريا 7منينينينينينينين الطنينينينينينينيرفني اإلخنينينينينينينيواين واألحنينينينينينينيزاب. تراهنينينينينينينيا يف امليثنينينينينينينياق النينينينينينينيذي نشنينينينينينينيرنا بننينينينينينينيوده يف )ج 

 اجلديدة فإننا نالح  ما يلي:
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يضنينينينينينينينيم الضنينينينينينينينيبال دخنينينينينينينينيول )التجمنينينينينينينينيع النينينينينينينينيوط  النينينينينينينينيدميقراطي( يف هنينينينينينينينيذه اجلبهنينينينينينينينية باإلضنينينينينينينينيافة ألعضنينينينينينينينياء احللنينينينينينينيني  وهنينينينينينينينيذا التجمنينينينينينينينيع  - 7
والسياسنينينينينينييني النصنينينينينينيرييني النينينينينينيذين يزعمنينينينينينيون معارضنينينينينينيتهم حلنينينينينينياف  أسنينينينينينيد ومعظمهنينينينينينيم منينينينينينين العشنينينينينينيائر النصنينينينينينيريية املنافسنينينينينينية لعائلنينينينينينية األسنينينينينينيد يف 
تنينينينينينياريا اجلبنينينينينينيل النصنينينينينينيريي. باإلضنينينينينينيافة لضنينينينينينيبال قنينينينينينيدماء يف سنينينينينينيرايا النينينينينينيدفاع النينينينينينيب كنينينينينينيان يرأسنينينينينينيها )رفعنينينينينيني  األسنينينينينينيد( أخنينينينينينيو حنينينينينينياف  األسنينينينينينيد 

النينينينينيب راح ضنينينينينيىيتها أكثنينينينينير منينينينينين مخسنينينينينية وثالثنينينينينيني ألنينينينيني  قتينينينينينيل ومانينينينينيات اآلالم  7892 واملسنينينينينيؤول املنفنينينينينيذ املباشنينينينينير عنينينينينين هنينينينينيدم محنينينينينياة يف
وكاننينينينينيني  هنينينينينينيذه السنينينينينينيرايا قنينينينينينيد ! منينينينينينين املشنينينينينينيردين والثكنينينينينينياىل واأليتنينينينينينيام . ودمنينينينينينيرت مبوجبهنينينينينينيا ثلنينينينينينيث أبنينينينينينينية هنينينينينينيذه املديننينينينينينية اإلسنينينينينينيالمية التارخيينينينينينينية
ددة حلنينينينياف  األسنينينينيد ومراكنينينينيز حلنينينيني  للقضنينينينياء علنينينينيى نفنينينينيوذ كبنينينينيار الضنينينينيبال فيهنينينينيا والنينينينيذين بنينينينيدأوا يشنينينينيكلون بزعامنينينينية رفعنينينيني  إحراجنينينينيات متعنينينيني

 !! القوى األخرى يف اجليش واملخابرات واحلزب
وبنينينينينيرز علنينينينينيى رئاسنينينينينية هنينينينينيذا )التجمنينينينينيع النينينينينيوط  النينينينينيدميقراطي( شخصنينينينينيية سياسنينينينينيية نصنينينينينيريية بنينينينينيارزة هنينينينينيو الشنينينينينياعر )أمحنينينينينيد سنينينينينيليمان األمحنينينينينيد( 

دعو )حممنينينينينينيد سنينينينينينيليمان أخنينينينينينيو الشنينينينينينياعر املعنينينينينينيروم باسنينينينينينيم )بنينينينينينيدوي اجلبنينينينينينيل( وابنينينينينينين شنينينينينينييا الطائفنينينينينينية النصنينينينينينيريية يف سنينينينينينيوريا وأحنينينينينينيد كربائهنينينينينينيا املنينينينينيني
األمحنينينينينينيد( وهنينينينينينيو أحنينينينينينيد النينينينينينيذين وقعنينينينينينيوا العريضنينينينينينية النينينينينينيب طلنينينينينيني  النصنينينينينينيرييون فيهنينينينينينيا إىل فرنسنينينينينينيا اإلبقنينينينينينياء علنينينينينينيى احنينينينينينيتالل سنينينينينينيوريا وأينينينينينينيدوا فيهنينينينينينيا 

 ضوا فيها على أهل السنة )وقد أوردنا الوثيقة خالل الصفىات األوىل من الفصل األول(.احتالل اليهود لفلسطني وحرّ 
أمحنينينينيد سنينينينيليمان األمحنينينينيد، فقنينينينيد كنينينينيان رئنينينينييس  رينينينينير بلنينينينية -النينينينيوط  الغينينينينيور علنينينينيى احلرينينينينيات حالينينينينيا -بقا أمنينينينيا هنينينينيذا النصنينينينيريي العرينينينينيق سنينينينيا

أن نصنينينينينيدق. كمنينينينينيا أننينينينينيه   االفرسنينينينينيان النينينينينيب يصنينينينينيدرها رفعنينينينيني  أسنينينينينيد )اجملنينينينينيرم سنينينينينيابقا( املعنينينينينيار  حالينينينينينيا لديكتاتورينينينينينية أخينينينينينيه كمنينينينينيا يرينينينينينيدون مننينينينيني
 أسسنينينينينينينيها رفعنينينينينيني  بعنينينينينينينيد أن حصنينينينينينينيل علنينينينينينينيى النينينينينينينيدكتوراه كنينينينينينيان نائبنينينينينينينيه يف رابطنينينينينينينية األكنينينينينينينيادمييني وخرجينينينينينينينيي الدراسنينينينينينيات العلينينينينينينينيا السنينينينينينينيوريني النينينينينينينيب

 !!  ومازال  صالته برفع  إىل اليوم معروفة مشهورة! الفخرية من إحدى جامعات موسكو
 ،هنينينينينينيذه الكتلنينينينينينية النصنينينينينينيريية السياسنينينينينينيية العسنينينينينينيكرية برئيسنينينينينينيها العلنينينينينيني  املشنينينينينينيبوه ورئيسنينينينينينيها الفعلنينينينينينيي رفعنينينينينيني  األسنينينينينينيد الغنينينينينيني  عنينينينينينين التعرينينينينينيني 

النينينينينيذي يسنينينينينيمى حالينينينينينيا )جبهنينينينينية اإلنقنينينينينياذ( والنينينينينيب تضنينينينينيم اإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني باإلضنينينينينيافة  صنينينينينيارت أحنينينينينيد أعضنينينينينياء التىنينينينينيال  النينينينينيوط  املوسنينينينينيع
 للمزيج العلماين والباط .

قنا وهنينينينينيو افنينينينينيرتا  ال يقبلنينينينيه إال رجنينينينينيل أخنينينينينيذ اهلل بصنينينينيريته )أن رفعنينينينيني  يرينينينينينيد فعنينينينيال معارضنينينينينية أخينينينينينيه( فنينينينيإن منينينينينين الواضنينينينينيح وحنينينيني  لنينينينينيو صنينينينيدّ 
  والتبجينينينينينينينيل منينينينينينينين حكومنينينينينينينية العنينينينينينينيراق واألحنينينينينينينيزاب السنينينينينينينيورية أن هنينينينينينينيذه الكتلنينينينينينينية النينينينينينينيب القنينينينينينيني  والقنينينينينينينيى رئيسنينينينينينينيها )أمحنينينينينينينيد سنينينينينينينيليمان( الرتحينينينينينينيني

العلمانينينينينينينينية املعارضنينينينينينينية تشنينينينينينينيكل مصنينينينينينينييبة أعظنينينينينينينيم. إذ أن اإلخنينينينينينينيوان املسنينينينينينينيلمني صنينينينينينينياروا بفضنينينينينينينيل هنينينينينينينيذه الكتلنينينينينينينية القوينينينينينينينية قنينينينينينينيوة ال تنينينينينينينيذكر إىل 
 جان  القوى الكافرة واملرتدة يف احلل  اجلديد. السيما بعد انسىاب معظم قواعدهم األصيلة.

لشنينينينينينينييوعيني القنينينينينينينيوميني وهنينينينينينينيم املعروفنينينينينينينيون )مجاعنينينينينينينية رينينينينينينينيا  النينينينينينينيرتك( و)عمنينينينينينينير قشنينينينينينينياش( وهنينينينينينينيو فنينينينينينينيرع منينينينينينينين ح البنينينينينينينياب لنينينينينينينيدخول افنينينينينينينيتِ  - 2
الشنينينينينييوعيني يتبنينينينينيىن الفكنينينينينير القنينينينينيومي إىل جاننينينينيني  شنينينينينييوعيته وال يتبنينينينينيع خالنينينينينيد بكنينينينينيداش النينينينينيذي يتبنينينينينيع موسنينينينينيكو، وكاننينينينيني  املباحثنينينينينيات جارينينينينينية 

وا للمشنينينينينياركة يف جبهاتنينينينينيه الوطنينينينينينية معهنينينينينيم إلدخنينينينينياهلم علنينينينينيى أن حينينينينينيددوا موقفنينينينينيا هنائينينينينينيا منينينينينين حكومنينينينينية دمشنينينينينيق ورئيسنينينينينيها األسنينينينينيد وال يعنينينينينيود
 كذل  ترك باب الدخول مفتوحا لكل من ه  ودب.! التقدمية. وكان آخر أخبارهم أهنم دخلوا واهلل أعلم

جتنينينينينينينينياوز عقنينينينينينينينيدة احلينينينينينينينينياء منينينينينينينينين قواعنينينينينينينينيد اإلخنينينينينينينينيوان اإلسنينينينينينينينيالميني حننينينينينينينينيو بعنينينينينينينينيخ املصنينينينينينينينيطلىات والتوجهنينينينينينينينيات العلمانينينينينينينينينية الواضنينينينينينينينيىة  - 3
إذ أعلنينينينينين كنينينينينيل ذلنينينينيني  بنينينينينيال  ننينينينينياورة أثننينينينينياء صنينينينينيياغة ميثنينينينينياق التىنينينينينيال  النينينينينيوط  السنينينينينيابق،بسنينينينينيي  منينينينينين امل يءالصنينينينينيرحية النينينينينيب دفعنينينينيني  هبنينينينينيم لشنينينينيني

منينينينينينيداورة يف املنينينينينينيؤمتر الصنينينينينينيىفي النينينينينينيذي عقنينينينينينيده قنينينينينينيادة األحنينينينينينيزاب واجلماعنينينينينينيات الداخلنينينينينينية يف هنينينينينينيذه اجلبهنينينينينينية املرتنينينينينينيدة يف بنينينينينينياريس، والنينينينينينيب مثنينينينينينيل 
سنينينينيناوي( مسنينينينينيؤول اإلعنينينينينيالم يف ي اإلخنينينينيوان السنينينينينيوريني يف اجلبهنينينينينية كنينينينيال منينينينينين )عنينينينينيدنان سنينينينيعد النينينينينيدين( عنينينينين مجاعتنينينينينيه و)حممنينينينينيد احلفيهنينينينيا شنينينينينيقّ 



  

منينينينينين اإلدالء بتصنينينينينيرحيات عجيبنينينينينية تؤكنينينينينيد !! مجاعنينينينينية أيب غنينينينينيدة عنينينينينين مجاعتنينينينينيه. ومل يسنينينينينيتح كنينينينينيل منينينينينين هنينينينينيذين املمثلنينينينينيني لإلخنينينينينيوان )املسنينينينينيلمني(
هنينينينينيذا التوجنينينينينيه فمنينينينينيثال يف مقابلنينينينينية أجرهتنينينينينيا بلنينينينينية )اللنينينينينيواء اإلسنينينينينيالمي( اإلخوانينينينينينية املصنينينينينيرية منينينينينيع )حممنينينينينيد احلسنينينينينيناوي( حنينينينينيول املوضنينينينينيوع يقنينينينينيول 

 الذي كان يف يوم من األيام داعية للعمل اجلهادي املسلح داخل مجاعته ما ميكن إمجاله يف :هذا )احلسناوي( 
 أن اجلبهة هي عبارة عن توسيع للتىال  لدخول أعضاء وجتمعات جديدة مثل التجمع الوط  الدميقراطي.  -أ 
   !!  أننا نعول على قوة التجمع داخل سوريا وقوة أحزاب احلل  يف خارجها -ب 
 أن ا يار حاليا يف الصراع هو الكفاح السياسي.  -ج 
اتفنينينينينينينيق اجلمينينينينينينينيع علنينينينينينينيى إسنينينينينينينيقال النظنينينينينينينيام بأينينينينينينينية وسنينينينينينينييلة وعلنينينينينينينيى رأسنينينينينينينيها الكفنينينينينينينياح السياسنينينينينينينيي إلقامنينينينينينينية نظنينينينينينينيام دميقراطنينينينينينينيي دسنينينينينينينيتوري  -د 

 برملاين يكفل حرية االعتقاد والتعبري وتألي  األحزاب والصىافة... 
 أسد توافق على ميثاق اجلبهة.. ترك الباب مفتوحا لكل هياة أو معارضة لنظام  -هني 

)وصنينينينينينينيورة عنينينينينينينين املقابلنينينينينينينية هنينينينينينينينيذه حمفنينينينينينينيون لنينينينينينينيدينا سننشنينينينينينينيرها الحقنينينينينينينينيا إن يسنينينينينينينير اهلل ( فتأمنينينينينينينيل منينينينينينينياذا بقنينينينينينينينيي هلنينينينينينينيؤالء هبنينينينينينينيذه االرتباطنينينينينينينينيات 
وهبنينينينينيذه الصنينينينينيورة قبلنينينينيني  فرنسنينينينينيا أن يكنينينينينيون هلنينينينينيذه اجلهنينينينينية مكتنينينينيني  رمسنينينينينيي هلنينينينينيا !!؟؟ واألفكنينينينينيار منينينينينين مقومنينينينينيات هنينينينينيويتهم كنينينينينيإخوان وكمسنينينينينيلمني

 باريس(.يف عاصمة األر  احلرة )
وهكنينينينيذا كاننينينيني  عضنينينينيوية جبهنينينينية اإلنقنينينينياذ النينينينينيوط  لتىرينينينينير سنينينينيوريا مبيثاقهنينينينيا املرتنينينينيد الكنينينينيافر منينينينينين النقنينينينيال القليلنينينينية املشنينينينيرتكة بنينينينيني مجنينينينينياعب 

همنينينينينيا عضنينينينينيو ألثنينينينينيل فيهنينينينينيا إىل جاننينينينيني  ناإلخنينينينينيوان املسنينينينينيلمني مجاعنينينينينية الشنينينينينييا أيب غنينينينينيدة ومجاعنينينينينية عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين حينينينينينيث صنينينينينيار لكنينينينينيل م
نصنينينينينيارى والنينينينينيدروز والنصنينينينينيريية والعلمنينينينينيانيني منينينينينين كنينينينينيل األشنينينينينيكال واأللنينينينينيوان فنينينينينيال حنينينينينيول وال قنينينينينيوة البنينينينينياقي األعضنينينينينياء منينينينينين الكفنينينينينيرة واملرتنينينينينيدين و 

 إال باهلل العلي العظيم.
منينينينينينينين الواضنينينينينينينيح ملنينينينينينينين يتنينينينينينينيوفر عننينينينينينينيده أدىن معرفنينينينينينينية وعلنينينينينينينيم بقواعنينينينينينينيد السياسنينينينينينينية الشنينينينينينينيرعية يف اإلسنينينينينينينيالم أن بننينينينينينينيود ميثنينينينينينينياق التىنينينينينينينيال   - 4

 أعلن منها على األقل..ماة أو الوط  لتىرير سوريا ال تقل كفرا وردة عن بنود ميثاق اجلبه
ة البعثينينينينينينينيني والناصنينينينينينينيريني والقنينينينينينينيوميني العنينينينينينينيرب والنينينينينينينيدروز والنصنينينينينينينيارى )وكلهنينينينينينينيم أعضنينينينينينينياء يف التىنينينينينينينيال  السنينينينينينينيابق( ال دكمنينينينينينينيا أن كفنينينينينينينير ور 

عنينينينينينين كفنينينينينينير الشنينينينينينييوعيني والنصنينينينينينيريية املتسنينينينينينيلطني علنينينينينينيى بنينينينينينيالد الشنينينينينينيام. ولكنينينينينينين الفاجعنينينينينينية احلقيقينينينينينينية يف  -منينينينينينين وجهنينينينينينية نظنينينينينينير الشنينينينينينيرع-تقنينينينينينيل 
 و ا:! التطور من التىال  املشؤوم إىل اجلبهة املصيبةنقطتني رئيسيتني هبذا 

منينينينينينين  مأن حجنينينينينينياب احلينينينينينينياء واملنينينينينينيداورة النينينينينينيذي كنينينينينينيان العلمنينينينينينيانيون الكفنينينينينينيرة ينينينينينينيدارون فينينينينينينيه اإلخنينينينينينيوان املضنينينينينينيطرين هلنينينينينينيذا احلجنينينينينينياب أمنينينينينينيا -أ 
ال تبقنينينينينينيى منينينينينينينين قواعنينينينينينينيدهم النينينينينينيب لنينينينينينينيديها بعنينينينينينينيخ احلساسنينينينينينيية الشنينينينينينينيرعية والدينينينينينينينينية )وال أقنينينينينينيول العلنينينينينينينيم الشنينينينينينينيرعي(، أن هنينينينينينيذا احلجنينينينينينينياب قنينينينينينينيد ز 

 هنائيا يف إعالن مبادئ امليثاق وهذا له مداليل خطرية ال ضفى على املتبصر العامل يف ساحة العمل اإلسالمي.
أن حمالفنينينينينينية مرتنينينينينينيد كنينينينينينيافر )مسنينينينينينياعد( )كمنينينينينينيا يزعمنينينينينينيون( علنينينينينينيى عنينينينينينيدو مرتنينينينينينيد كنينينينينينيافر )حمنينينينينينيارب( أمنينينينينينير قنينينينينينيد يستسنينينينينينييغه عقنينينينينينيل منينينينينينين مل  -ب 

حرمنينينينية. ولكنينينينين منينينينيا طبيعنينينينية هنينينينيذه العقنينينينيول النينينينيب تستسنينينينيي  حمالفنينينينية العنينينينيدو يعنينينينيد يكنينينينين لألدلنينينينية الشنينينينيرعية واحلنينينينيالل واحلنينينينيرام يف السياسنينينينية أدىن 
حمالفنينينينينية النصنينينينينيريية ووضنينينينينيع مقنينينينينياييس جدينينينينينيدة: هنينينينينيذا نصنينينينينيريي !! ومنينينينينيا أدراك منينينينينيا رفعنينينينيني  وهنينينينينيم يعلمنينينينينيون! حمالفنينينينينية رفعنينينينيني  األسنينينينينيد!! نفسنينينينينيه

 وط  دميقراطي مسىوق مثلنا يعاين من ديكتاتورية ذاك النصريي الطاغوت الديكتاتوري...



  

النصنينينينينيريية ومنينينينينين هنينينينينيم الباطنينينينينينية ومنينينينينيا هنينينينينيي تقينينينينينيتهم، والكنينينينينيل يعنينينينينيرم الصنينينينينيالت النينينينينيب منينينينينيا تنينينينينيزال بينينينينينينهم.. وهنيانينينينينيا والكنينينينينيل يعلنينينينينيم منينينينينين هنينينينينيم 
هلنينينينينينيؤالء األوغنينينينينينياد النصنينينينينينيريية حقنينينينينينيا.. فلنينينينينينيو سنينينينينينيق  القسنينينينينينيم النصنينينينينينيريي احلنينينينينينياكم فنينينينينينيإن القسنينينينينينيم النصنينينينينينيريي املعنينينينينينيار  هنينينينينينيو اجلننينينينينينياح األقنينينينينينيوى يف 

 يزعمون قيادة اجلهاد ضدهم وصدق الشاعر:النظام املوعود.. هنياا هلم إن جازت هتناة العدو الصائل على مسلمني 
 مير به على جي  الكالب         ومن جعل الغراب له دليال 

وهكنينينينينيذا ينينينينينيذه  فرينينينينينيق منينينينينين الشنينينينينيباب الغينينينينينيور ألنينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين شنينينينينيراذم تائهنينينينينية متفرقنينينينينية منينينينينين اجملاهنينينينينيدين حينينينينينياورون أحنينينينينيد أعقنينينينينيل منينينينينين يف 
 ...وياهلنينينينينينيا منينينينينينين نكسنينينينينينية وجنينينينينينيواب ومنينينينينينياذا يكنينينينينينيون اإلخنينينينينينيوان ليسنينينينينينيألون كينينينينينيني  اسنينينينينينيتباحوا ألنفسنينينينينينيهم هنينينينينينيذه الفعلنينينينينينية شنينينينينينيرعا وعقنينينينينينيال فيجي

 جواب اآلخرين إن كان هذا منطق العقالء فيهم يقول:
ا  ي للللذا يلللل)لكللللم  جللللم   أ للللا فلللل  ا فضلللل  ليلللل  أي   وللللذ  لللل لمم   الم ج لللل  ح لجلللل  ألذ ال  كللللمر  رللللي فلللل  يللللو أح لللل  ف

لللللليكن فللللل  الحرجلللللف الم الللللم فإ يللللل  اح لفيللللل  فللللل  حرجلللللف )ف الللللم كللللل ف ( ليك اللللل  فسلللللا  لللللم  )ف الللللما كللللل ف ا   لمللللل  ف للللل بما(   
كلللل    للللجر ليلللل  اليظلللل م الجم للللم المو للللود ي فشلللل  فلللل  !!( ال لللل ف  ) ظلللل م ح للللن جم للللم كلللل ف   ل يللللا  جلللل   لللل لن   جلللل  ف لللل بم

!   كللللا احكجللللق فز للللم فلللل  الم   للللب اوأللللري  أللللللي  ظلللل م ح للللن أل للللالف  فلللل  الوسللللمطح  للللة الللللم و   الح كللللة  لللل م    لللل  
! سه أئملللللة ال ج  لللللة الشللللل  جة ضلللللم  الظللللل  ف الكللللل ي   فيم حلللللة  ضلللللجف   للللللم ي   رلللللي  سللللله الملللللذايب  ا سلللللوا  للللللب

  لللجر ليللل  فللل    جحلللا  38أللللجس فللل  ا فضللل  ليللل  أي  كلللوم فللل   لللور    ظللل م ح لللن كللل ف  طبسللل  )  لللا لللل   ح لللن  مللل  أ لللز  اهلل(
 ظللللل م د مك اطللللل   جللللل  ف للللل بم )ك للللللذي فللللل  ا ردي أ  فصللللل  فللللل ال(   للللل طج  فللللل  والللللللا أل صللللل   ألللللواي   د وايللللل  لريللللل س 

)الجهللللل د  -يلللللما  اهلل   فللللل  للللللا -ب لم  للللل ت  الصلللللحف  ح  لللللة اللللللم و   السمللللل  فللللل  الم لللللجم   ج  .. أضللللل ف  بللللل  ال
جلللللل  الظرللللللن  ظرللللللن أوللللللف فيللللللا  اجللللللب( يللللللذا فلللللل  سلللللل ر  ا لللللل  الكللللللجن فلللللل ال فرملللللل ذا ال  ج يللللللم إلزالللللللة ال لللللل ف  الم لللللل بم جل  

 (.! ا  بمالا    ف   ج  ف  بم
ولنينينينينينييس اجملنينينينينينيال هننينينينينينيا للمناقشنينينينينينية الفقهينينينينينينية فنينينينينينيالغر  ! هنينينينينينيذه الطريقنينينينينينية يف القينينينينينينياسهنينينينينينيذه السياسنينينينينينية الشنينينينينينيرعية و و فنينينينينينيانظر إىل هنينينينينينيذا الفقنينينينينينيه 

د يف سنينينينينيوريا علنينينينينيى أينينينينينيدي هنينينينينيؤالء النينينينينيذين كنينينينينيانوا يف ينينينينينيوم منينينينينين األينينينينينيام اهنينينينينيو سنينينينينيرد األحنينينينينيداث املأسنينينينينياوية النينينينينيب وصنينينينينيل  إليهنينينينينيا قضنينينينينيية اجلهنينينينيني
 إخوان مسلمون بل زعموا محل راية اجلهاد كما مر معنا.

، قواعاااد تائهاااة مت ككاااة، محااااوالت أوضااااع داخلياااة : قياااادات باااال قواعاااد - 3 

 النأام النصيري في االبتالع والتص ية: 

مننينينينينينيذ بنينينينينينيدء االهنينينينينينينيار والنينينينينينيذي ميكنينينينينينين التنينينينينينيأريا لنينينينينينيه بسنينينينينينيقول محنينينينينينياة، وقينينينينينينيام التىنينينينينينيال  النينينينينينيوط ، وافتضنينينينينينياح ألارسنينينينينينيات قينينينينينينيادة اإلخنينينينينينيوان 
-ة باعتقنينينينينيال عنينينينينيدنان عقلنينينينينية املسنينينينينيلمني وسنينينينينيقوطها منينينينينين أعنينينينينيني قواعنينينينينيدها وأعنينينينينيني منينينينينين حوهلنينينينينيا منينينينينين احلركنينينينينيات اإلسنينينينينيالمية خ الضنينينينينيربة التالينينينينيني

بنينينينينيدأت كمنينينينينيا ذكرننينينينينيا يف الفصنينينينينيل األول هجنينينينينيرة منينينينينين تبقنينينينينيى منينينينينين الشنينينينينيباب يف كنينينينينيل األحننينينينينياء  بنينينينينيني باحنينينينينيث  -رمحنينينينينيه اهلل حينينينينينيا أم عننينينينينيد ربنينينينينيه
عنينينينينين العمنينينينينيل أو الدراسنينينينينية كنينينينينيل حينينينينينياول تأسنينينينينييس واقعنينينينينيه النينينينينيذي كنينينينينيان موقوفنينينينينيا علنينينينينيى اجلهنينينينينياد وعلنينينينينيى الثقنينينينينية بقينينينينينيادة سنينينينينيتذه  بنينينينينيه إىل اجملنينينينينيد 

  الشهادة يف سبيل اهلل وعلى احلالتني فإنه ليس حباجة للتفكري يف الدنيا..والنصر والعودة للبلد أو إىل

                                                           
ح إذ أن اآلخنينينينينيرين ال جينينينينينيرءون علنينينينينيى وصنينينينيني  احلكنينينينينيم النينينينينيذي سنينينينينييقوم بأننينينينينيه كنينينينينيافر بنينينينينيل ينينينينينيراودون علنينينينينيى السنينينينينيائل ويقولنينينينينيون: وشنينينينينيكراً ألخيننينينينينيا علنينينينينيى الصنينينينينيراحة والوضنينينينينيو  38

 هذا فق  لكي نسق  األسد وبعدها يكون أمر آخر.



  

ومنينينينينيع تتنينينينينيابع الوقنينينينيني  عنينينينينيرب السنينينينينينوات العشنينينينينير تقريبنينينينينيا النينينينينيب مضنينينينيني  حنينينينيني  اآلن علنينينينينيى أحنينينينينيداث محنينينينينياة، والنينينينينيب كنينينينينيان منينينينينين أهنينينينينيم ميزاهتنينينينينيا 
 قينينينينينينينينيام جبهنينينينينينينينية اإلنقنينينينينينينينياذ، اسنينينينينينينينيتمرار اضنينينينينينينينيمىالل الطليعنينينينينينينينية واسنينينينينينينينيتمرار انشنينينينينينينينيقاقات اإلخنينينينينينينينيوان وتعسنينينينينينينينيفاهتم خ املصنينينينينينينينييبة النينينينينينينينيب أسنينينينينينينينيلفنا يف

اسنينينينينيتبعاد اجلهنينينينينياد عملينينينينينيا بشنينينينينيكل هننينينينينيائي خ أثنينينينينير حنينينينينيرب ا لنينينينينييج علنينينينينيى اإلخنينينينينيوان السنينينينينيوريني سنينينينينيواء يف العنينينينينيراق أو السنينينينينيعودية كنينينينينيل ذلنينينينيني  و 
أدى بشنينينينينينينينيكل متنينينينينينينينيدرج إىل تقلنينينينينينينينيص القواعنينينينينينينينيد يف صنينينينينينينينيفوم اإلخنينينينينينينينيوان بشنينينينينينينينيكل هائل..فنينينينينينينينيإذا منينينينينينينينيا أخنينينينينينينينيذنا بعنينينينينينينينيني االعتبنينينينينينينينيار أن القواعنينينينينينينينيد 

اب النينينينينيذين تنينينينينيرتاوح أعمنينينينينيارهم بنينينينينينيني بم الشنينينينينيباب املنينينينينيراب  يف عمنينينينينينيان وبغنينينينينيداد وجلهنينينينينيم منينينينينين الشنينينينينياألساسنينينينينيية النينينينينيب كنينينينينيان يعنينينينينيول عليهنينينينينيا وهنينينينيني
( تقريبنينينينينينينيا هنينينينينينينيم الينينينينينينينيوم يف أعمنينينينينينينيار تنينينينينينينيرتاوح بنينينينينينينيني الثالثنينينينينينينيني واألربعنينينينينينينيني.. 7891العشنينينينينينينيرين والثالثنينينينينينينيني إبنينينينينينينيان خنينينينينينينيروجهم منينينينينينينين سنينينينينينينيوريا يف )

بني وخلفنينينينينينيوا، وضنينينينينينيرج منينينينينينين فتنينينينينينيزوج معظنينينينينينيم العنينينينينينياز ! فمعظمهنينينينينينيم والسنينينينينينييما بعنينينينينينيد هنينينينينينيذه األحنينينينينينيداث قنينينينينينيد شنينينينينينيرع يؤسنينينينينينيس يف حياتنينينينينينيه ا اصنينينينينينية
اجلامعنينينينينينينيات منينينينينينينين درس وانصنينينينينينينيرفوا ومنينينينينينينين اختنينينينينينينيار درب العمنينينينينينينيل ألمنينينينينينينيورهم ا اصنينينينينينينية وتوزعنينينينينينينيوا يف أقطنينينينينينينيار األر  األربعنينينينينينينية، ولعنينينينينينيني  النينينينينينينيزمن 

فلنينينينينينيوا عننينينينينينيه يف اسنينينينينينيتدراج كثنينينينينينيري منينينينينينين ضنينينينينينيعفاء النفنينينينينينيوس النينينينينينيذين ملنينينينينينيوا وطنينينينينينيال علنينينينينينييهم غلصنينينينينينياحل النظنينينينينينيام النصنينينينينينيريي احملتنينينينينينيل دورا أساسنينينينينينييا مل ي
كنينينينينيل حنينينينينيال فمعظنينينينينيم اإلخنينينينينيوة النينينينينيذين غنينينينينيادروا سنينينينينياحة بغنينينينينيداد وعمنينينينينيان للخلنينينينينييج أو النينينينينييمن أو أوربنينينينينيا أو   األمنينينينينيد فقسنينينينيني  قلنينينينينيوهبم.. وعلنينينينينيى

سنينينينينيواها أسسنينينينينيوا حينينينينينياهتم ا اصنينينينينية بعينينينينينيدا عنينينينينين اإلخنينينينينيوان بعنينينينينيد صنينينينينيراع مرينينينينينير منينينينينيع الفاقنينينينينية واحلاجنينينينينية وقلنينينينينية ذات الينينينينينيد والقطيعنينينينينية املخيفنينينينينية ومل 
 احلركنينينينينية، وموضنينينينينيوع التمثينينينينينيل النينينينينيذي يضنينينينينيمن هلنينينينينيم يعنينينينينيد ينينينينينيربطهم منينينينينيع اإلخنينينينينيوان إال موضنينينينينيوع الوثنينينينينيائق النينينينينيب البنينينينينيد منهنينينينينيا كنينينينينيي يتمكننينينينينيوا ن

شخصنينينينينيية اعتبارينينينينينية لنينينينينيدى احلكومنينينينينيات املضنينينينينييفة هلنينينينينيم بوصنينينينينيفهم منينينينينين املالحقنينينينينيني اإلخنينينينينيوان. وقنينينينينيد أدرك النظنينينينينيام هنينينينينيذا األمنينينينينير واسنينينينينيتخدمه  
 كما سنبني إن شاء اهلل.

ابطنينينينينينية هبنينينينينينيم هلنينينينينينيذا ومنينينينينينين هنينينينينينيذه الزاوينينينينينينية منينينينينينيازال اإلخنينينينينينيوان بشنينينينينينيقيهم يتقنينينينينينيامسون النينينينينينيوالء النظنينينينينينيري واالمسنينينينينينيي ملعظنينينينينينيم منينينينينينين ال ينينينينينينيزال علنينينينينينيى ر 
 قيادات اإلخوان إن ضمهم بعخ االجتماعات.. مهم بل وأماضالسب  وجل الشباب يصرحون هبذا بني بع

بقينينينينينينيني  طائفنينينينينينينية ضنينينينينينينييقة منينينينينينينين الشنينينينينينينيباب متكنينينينينينينين اإلخنينينينينينينيوان عنينينينينينينين طرينينينينينينينيق اإلقننينينينينينينياع بالشنينينينينينينيرعية أو بالكفالنينينينينينينية املالينينينينينينينية أو باالسنينينينينينينيتفادة منينينينينينينين 
الء القنينينينينيادة اإلخنينينينيوان ألكنينينينينين، منينينينيازالوا منينينينينيرتبطني بالقينينينينيادة مباشنينينينينيرة قصنينينينيور عقنينينينينيول بعضنينينينيهم النينينينينيذي منينينينيا ينينينينينيزال حيلنينينينيم بنينينينينيأن اجلهنينينينياد  وعنينينينينيرب هنينينينيؤ 

يعملنينينينينينينينيون بنينينينينينينينيبعخ أجهزهتنينينينينينينينيا الصنينينينينينينينيغرية مثنينينينينينينينيل اإلعنينينينينينينينيالم أو ا نينينينينينينينيدمات أو اللجنينينينينينينينيان االستشنينينينينينينينيارية أو االجتماعينينينينينينينينية إىل جاننينينينينينينيني  أعمنينينينينينينينياهلم 
ألربعنينينينينينيني ا اصنينينينينينية، كمنينينينينينيا أن كنينينينينينيال اجلمنينينينينينياعتني منينينينينينيا ينينينينينينيزال حينينينينينينيتق  بكنينينينينينيادر عسنينينينينينيكري مفنينينينينينيرغ يف معسنينينينينينيكر ينينينينينينيرتاوح عنينينينينينيدده بنينينينينينيني الثالثنينينينينينيني وا

نفنينينينيراً لكنينينينيل مجاعنينينينية، وهنينينينيو تواجنينينينيد البنينينينيد مننينينينيه حنينينيني  ميكنينينينين القنينينينيول للبنينينينياقني أنننينينينيا منينينينيا ننينينينيزال مجاعنينينينية تعتنينينينيرب )اجلهنينينينياد( أجنينينينيد احللنينينينيول املمكننينينينية 
 ن من خيطر بباله أن خيرج للتدري  من الباقني وهم نزر يسري ونادر.وتوفر جوا مُيك  

ين مننينينينيه لنينينينيدى مجاعنينينينية أيب غنينينينيدة لطبيعنينينينية توجنينينينيه كنينينينيل فرينينينينيق وألنينينينيا ينينينينيذكر أن هنينينينيذا الكنينينينيادر العسنينينينيكري هنينينينيو أكنينينينيرب عننينينينيد مجاعنينينينية سنينينينيعد النينينينيد
وألن بعنينينينيخ الشنينينينيباب حنينينينينيول اجلهنينينينياز العسنينينينيكري لسنينينينينيعد النينينينيدين منينينينيا يزالنينينينينيون حيلمنينينينيون بنينينينيأن الطرينينينينينيق الوحينينينينيد إىل سنينينينيوريا مينينينينينير عنينينينيرب العنينينينينيراق، 

املنطنينينينينينيق لنينينينينينيوا يسنينينينينينيعون هلنينينينينينيذا السنينينينينينيراب ا نينينينينينيادع دون النظنينينينينينير لطبيعنينينينينينية الراينينينينينينية منينينينينينين الناحينينينينينينية الشنينينينينينيرعية، وال النظنينينينينينير حلسنينينينينينيابات العقنينينينينينيل و اومنينينينينينيا ز 
 ومع ذل  فهذا الكادر ال جياوز العشرات ..! ح 

وكمثنينينينينينيال واضنينينينينينيح علنينينينينينيى قنينينينينينيدرة كنينينينينينيال اجلمنينينينينينياعتني علنينينينينينيى احلشنينينينينينيد ننينينينينينيذكر أننينينينينينيه منينينينينينير علنينينينينينيى النظنينينينينينيام السنينينينينينيوري أكثنينينينينينير منينينينينينين مرحلنينينينينينية ضنينينينينينيع  
شنينينينينينيديدة ننينينينينينيذكر منهنينينينينينيا اثنتنينينينينينيان أوهلنينينينينينيا إبنينينينينينيان سنينينينينينيقول )شاوشيسنينينينينينيكو( وهبنينينينينينيوب رينينينينينينياح الضنينينينينينيع  علنينينينينينيى األنظمنينينينينينية الديكتاتورينينينينينينية وخالفنينينينينينيات 

لنظنينينينينينيام السنينينينينيوري والغنينينينينينيرب وخنينينينينينيروج شنينينينينيائعات قوينينينينينينية بنينينينينينيأن الغنينينينينينيرب جنينينينينياد فعنينينينينينيال يف تغينينينينينينيري أسنينينينينيد.. وثانيهنينينينينينيا حنينينينينينيرب ا لنينينينينينييج شنينينينينيديدة بنينينينينينيني ا
واهلينينينينينينياج الشنينينينينينيع  املؤينينينينينينيد للعنينينينينينيراق )النينينينينينيذي يقاتنينينينينينيل أمريكنينينينينينيا وإسنينينينينينيرائيل ويرفنينينينينينيع راينينينينينينية اإلسنينينينينينيالم كمنينينينينينيا   تصنينينينينينيويره( بنينينينينينيل وخنينينينينينيروج مظنينينينينينياهرات 



  

ينينينينينينينية نظنينينينينينينيرا حلالنينينينينينينية اإلرهنينينينينينينياب واالنكمنينينينينينينياش النفسنينينينينينينيي لنينينينينينينيدى تأيينينينينينينينيد لنينينينينينينيه ضنينينينينينينيد النظنينينينينينينيام يف بعنينينينينينينيخ منينينينينينينيدن سنينينينينينينيوريا وهنينينينينينينيذا أمنينينينينينينير يف غاينينينينينينينية األ 
 الشع  السوري.

يف كنينينينينينينيال هنينينينينينينياتني املنينينينينينينيرحلتني حنينينينينينينياول صنينينينينينينيدام حسنينينينينينينيني اسنينينينينينينيتنها  املعارضنينينينينينينية السنينينينينينينيورية واألحنينينينينينينيزاب عمومنينينينينينينيا وعلنينينينينينينيى رأسنينينينينينينيها اإلخنينينينينينينيوان 
النينينينيذين قنينينينيالوا  والبعنينينينيث السنينينينيوري اليمينينينيني  املنينينينيوا  لنينينينيه وضنينينينيغ  علنينينينييهم بنينينينيل إهننينينينيم تلقنينينينيوا بعنينينينيخ التهدينينينينيد والتنينينينيوبيا منينينينين املسنينينينيؤولني العنينينينيراقيني

هلنينينينينينينيم بالصنينينينينينينيراحة )إىل منينينينينينيني  تبقنينينينينينينيون هكنينينينينينينيذا تنينينينينينينيأكلون وتشنينينينينينينيربون ..منينينينينينينياذا ترينينينينينينينيدون ؟ سنينينينينينينيالح ؟ مسنينينينينينينياعدات ؟ تسنينينينينينينيهيالت ؟ تفضنينينينينينينيلوا ( 
وتنينينينينيرددت شنينينينينيائعات أن العنينينينينيراقيني جنينينينينيادون يف طلنينينينينيبهم وتوبيخنينينينينياهتم كنينينينينيي  شنينينينينيد املعارضنينينينينية أكنينينينينيرب منينينينينيا تسنينينينينيتطيع. وقينينينينينيل يومهنينينينينيا أن سنينينينينيعد 

ءت األخبنينينينينيار لتفينينينينينيد أن معسنينينينينيكر مجاعنينينينينية أيب غنينينينينيدة مل ينينينينينيزد علنينينينينيى كنينينينينيادره املعهنينينينينيود النينينينينيدين تعهنينينينينيد حبشنينينينينيد ألنينينينيني  رجنينينينينيل يف املعسنينينينينيكر.. جنينينينينيا
حننينينينينيو أربعنينينينينيني شنينينينينيابا وأن معسنينينينينيكر سنينينينينيعد النينينينينيدين قنينينينينيد وصنينينينينيل فينينينينينيه احلشنينينينينيد منينينينينين ،تلنينينينيني  األعمنينينينينيار ملنينينينينيا يزينينينينينيد عنينينينينين منينينينينيائب أم بقلينينينينينيل خنينينينينيرج 

 39وكان هذا بالفعل هو حجمهم احلقيقي.! ألهنم يسكنون يف العراق معظمهم مكرهاً 
ا نقنينينينينينينيول أنننينينينينينينيا لنينينينينينينيو أخنينينينينينينيذنا بإحصنينينينينينينيائية حقيقينينينينينينينية عنينينينينينينيدد الكنينينينينينينيادر القينينينينينينينيادي يف كنينينينينينينيل مجاعنينينينينينينية منينينينينينينين اجلمنينينينينينينياعتني وبنينينينينينينيدون مبالغنينينينينينينية فإنننينينينينينيني

إىل راسنينينينينينياء جلنينينينينينيان حننينينينينينيو عشنينينينينينيرة  اإلخنينينينينينيوانيتني منينينينينينين مراقنينينينينيني  عنينينينينينيام إىل مكتنينينينينيني  تنفينينينينينينيذي )حننينينينينينيو مثانينينينينينينية( بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى  )حننينينينينينيو عشنينينينينينيرين(
اهتنينينينينينيم حننينينينينينيو )عشنينينينينينيرين( وهنينينينينينيذه مناصنينينينينيني  املسنينينينينينيؤولية إىل مننينينينينينيدوبني يف النينينينينينيدول املختلفنينينينينينية وإدار  إىل راسنينينينينينياء مراكنينينينينينيز وإدارهتنينينينينينيا حننينينينينينيو )عشنينينينينينيرين(

العامنينينينينية لنينينينينيديهم أي يكنينينينينيون العنينينينينينيدد حننينينينينيو سنينينينينيبعني فنينينينينيإذا أضنينينينينينيفنا إلنينينينينييهم حننينينينينيو )ثالثنينينينينيني( منينينينينينين مسنينينينينيؤولني أو مشنينينينينيايا أو رمنينينينينيوز يف اجلماعنينينينينينية 
أن هنينينينينينيذا اهليكنينينينينينيل القينينينينينينيادي لكنينينينينينيل مجاعنينينينينينية هنينينينينينيو منينينينينينين الناحينينينينينينية العددينينينينينينية ضنينينينينينيع  منينينينينينيا لنينينينينينيدى كنينينينينينيل  ؛وهنينينينينينيم يف مجاعنينينينينينية الشنينينينينينييا أكثنينينينينينير لقلننينينينينينيا

أقصنينينينيد األعضنينينينياء النينينينيذين ميكنينينينين اسنينينينيتدعااهم منينينينين الناحينينينينية العملينينينينية لعمنينينينيل جنينينينياد، وهنينينينيذا رقنينينينيم متفائنينينينيل ! ء يف القاعنينينينيدةمجاعنينينينية منينينينين أعضنينينينيا
ين كنينينينيان ذجنينينينيدا وهنينينينيم يعرفنينينينيون ذلنينينيني  ولنينينينيذل  يصنينينينيرون علنينينينيى اعتبنينينينيار كنينينينيل الشنينينينيباب النينينينيذين كنينينينيانوا  يف ينينينينيوم منينينينين األينينينينيام منينينينيع اإلخنينينينيوان، والنينينيني

وحيرصنينينينينينينيون علنينينينينينينيى بيعنينينينينينينيتهم الشنينينينينينينيكلية ويرضنينينينينينينيون هبنينينينينينينيا  (عنصنينينينينينينير، منينينينينينينيازالوا قواعنينينينينينينيدهم،7511أكنينينينينينينيرب رقنينينينينينينيم حلشنينينينينينينيدهم أينينينينينينينيام محنينينينينينينياة حننينينينينينينيو )
وجينينينينينيربوهنم عليهنينينينينيا بسنينينينينيب  احلاجنينينينينية إىل الوثنينينينينيائق، وهنينينينينيو العامنينينينينيل األهنينينينينيم أو النينينينينيدعم املنينينينينيادي لنينينينينيبعخ احملتنينينينينياجني، أمنينينينينيا إذا أردننينينينينيا أن نكنينينينينيون 

منينينينين املنينينينيؤمنني بنينينينيه والشنينينينييا عبنينينينيد الفتنينينينياح وضنينينينيع  هنينينينيذا  جنينينينيديني أكثنينينينير فنقنينينينيول أن عنينينينيدنان سنينينينيعد النينينينيذين وبضنينينينيعة عشنينينينير رجنينينينيال ألنينينينين حولنينينينيه
ال ميلكنينينينيون  رينينينيني  رجنينينينيل واحنينينينيد باجتنينينينياه عمنينينينيل جنينينينياد وهنينينينيم علنينينينيى منينينينيا  مالقينينينينيادة الفعلينينينينية لتنظيميهمنينينينيا يعرفنينينينيون أهننينينينيقم ألنينينينين حولنينينينيه وهنينينينيم النينينينير 

هنينينينيم علينينينينيه بعنينينينيد أن فقنينينينيد اجلمينينينينيع الثقنينينينية بقنينينينيدرهتم أوال خ بنينينينيدينهم أخنينينينيريا بعنينينينيد منينينينيا  هنينينينيرت حقيقنينينينيتهم ومنينينينيواقفهم منينينينين األحنينينينيداث املتتالينينينينية 
ا لنينينينينييج النينينينينيب كشنينينينينيف  كنينينينينيل القنينينينينيدور يف مطنينينينينيابا العمنينينينينيل اإلسنينينينينيالمي ليعنينينينينيرم اجلمينينينينينيع أهننينينينينيا   منينينينيع األينينينينينيام وآخرهنينينينينيا األزمنينينينينية العاملينينينينينية يف حنينينينينيرب

 كان  تطهو الوهم على مواقد مطفأة..
وهكنينينينينينينينيذا نسنينينينينينينينيتطيع القنينينينينينينينيول باختصنينينينينينينينيار مرينينينينينينينينير جنينينينينينينينيدا يعرفنينينينينينينينيه العنينينينينينينينيدو متامنينينينينينينينيا ولألسنينينينينينينيني ، أن قينينينينينينينينيادات اإلخنينينينينينينينيوان يف كنينينينينينينينيال اجلننينينينينينينينياحني 

األحنينينينينيزاب العلمانينينينينينية األخنينينينينيرى النينينينينيب معهنينينينينيم يف التىنينينينينيال  هنينينينينيم  )العضنينينينينيوين يف جبهنينينينينية اإلنقنينينينينياذ النينينينينيوط  لتىرينينينينينير سنينينينينيوريا( كمنينينينينيا هنينينينينيو حنينينينينيال
قينينينينيادات بنينينينيال قواعنينينينيد، قينينينينيادات بنينينينيال راينينينينية وبنينينينيال مبنينينينيادئ ثابتنينينينية.. قينينينينيادات بنينينينيال منينينينيوارد ذاتينينينينية..قيادات بنينينينيال رصنينينينييد ذا  منينينينين القنينينينيوة املادينينينينية 

                                                           
  تكشنينينينيني  يف ن يتقنينينينينيوا اهلل ويتنينينينينيذكروا فقنينينيني  أعنينينينينيدا وشنينينينينيبكات املخنينينينيربين النينينينينيب مازالنينينينينيأال أنصنينينينيح اإلخنينينينينيوة الطيبنينينينينيني جنينينينيدا والنينينينينيذين سنينينينينييقولون هنينينينيذه أسنينينينينيرار عسنينينينينيكرية بنينينيني 39

حلكومنينينينينيات املضنينينينينييفة اصنينينينينيفوم اإلخنينينينينيوان والسنينينينينييما مجاعنينينينينية سنينينينينيعد النينينينينيدين والنينينينينيب مل تنينينينينيرتك سنينينينينيرا مل تنقلنينينينينيه للنظنينينينينيام السنينينينينيوري، هنينينينينيذا فضنينينينينيال عنينينينينين أن هنينينينينيذه األسنينينينينيرار لنينينينينيدى 
لمون ولألسنينينينينيني  يعنينينينينينيرم هنينينينينينيذه احلقيقنينينينينينية املنينينينينينيرة هنينينينينينيم املسنينينينينينيالذات االزدواجينينينينينينية يف ،ابراهتنينينينينينيا ولنينينينينينيدى حلفائننينينينينينيا أو بنينينينينينياألحرى حلفنينينينينينيائهم النصنينينينينينيريية بنينينينينينيل إن القطنينينينينينياع النينينينينينيذي 

 والبد أن يعرفوها واهلل املستعان.



  

ولينينينينينينية ووزهننينينينينينيا السنينينينينينيابق وطبيعنينينينينينية أو العسنينينينينيكرية أو املعنوينينينينينينية.. هياكنينينينينينيل فارغنينينينينينية مازالنينينينينيني  موجنينينينينينيودة ألن ارتباطاهتنينينينينينيا الداخلينينينينينينية واإلقليمينينينينينينية والد
اللعبنينينينينينينية السياسنينينينينينينيية القنينينينينينينيذرة يف املنطقنينينينينينينية وهنينينينينينينيزال قواعنينينينينينينيدها وعجزهنينينينينينينيا عنينينينينينينين التغينينينينينينينيري والبنينينينينينينيديل، منينينينينينينياتزال تسنينينينينينينياعدها علنينينينينينينيى البقنينينينينينينياء وتفنينينينينينينير  

 وجودها الذي يوا  تفسخه وتعفنه بشكل متتابع غدا أكثر سرعة بعد العواص  العاتية يف املنطقة أخريا..
قواعنينينينينيد بعنينينينينيخ احلركنينينينينيات الفرعينينينينينية  ررون النينينينينيذين كنينينينينيانوا قبنينينينينيل هنينينينينيذا النينينينينيدمار يف قواعنينينينينيد اإلخنينينينينيوان أو يفأمنينينينينيا اإلخنينينينينيوة اجملاهنينينينينيدون واملتضنينينينيني

األخنينينينينينيرى األصنينينينينينيغر حجمنينينينينينيا فالبنينينينينينيد منينينينينينين ذكنينينينينينير حنينينينينينياهلم عنينينينينينيرب هنينينينينينيذه السنينينينينينينوات العشنينينينينينير األخنينينينينينيرية بعنينينينينينيد دمنينينينينينيار محنينينينينينياة والسنينينينينينييما يف ا منينينينينينيس 
ملصنينينينينيلىون منينينينينينهم  نينينينينيوال نوعينينينينينيا.. العجنينينينينيز األخنينينينينيرية منهنينينينينيا بعنينينينينيد أن تأكنينينينينيد العجنينينينينيز التنينينينينيام.. العجنينينينينيز عنينينينينين أن حيقنينينينينيق اإلخنينينينينيوان بأنفسنينينينينيهم أو ا

عنينينينينينينين أن يقنينينينينينينيوم املخلصنينينينينينينيون حبنينينينينينينيل جدينينينينينينينيد..العجز عنينينينينينينين أن يسنينينينينينينيق  النظنينينينينينينيام بفعلننينينينينينينيا وبفعنينينينينينينيل غريننينينينينينينيا.. انقطنينينينينينينياع األمنينينينينينينيل منينينينينينينين أي حنينينينينينينيل 
 مشرم أو أمني يعيدهم لبالدهم ..

لطنينينينينينيامع يف عنينينينينينيودة النينينينينينينهم ا نينينينينينيائ  علنينينينينينيى منينينينينينيا جينينينينينيني  ا دونظنينينينينينيراً ألن عنينينينينينيودة النينينينينينيذي دمنينينينينينيرت دنينينينينينينياه إىل بنائهنينينينينينيا منينينينينينيرة ثانينينينينينينية جتعلنينينينينينيه يعنينينينينينيو 
 إال من رمحه اهلل وهم قليل... - صيل ما فاته

ونظنينينينينيرا للقنينينينينيدوة السنينينينينيياة النينينينينيب أعطاهنينينينينيا الكبنينينينينيار ومنينينينينيا غرسنينينينينيوه يف نفنينينينينيوس الشنينينينينيباب منينينينينين تبنينينينينياغخ و اسنينينينينيد وتننينينينينيافس علنينينينينيى املكاسنينينينيني  
م وعقنينينينينيود العمنينينينينيل واإلقامنينينينينيات والتسنينينينينيجيل يف جامعنينينينينيات ا لنينينينينييج وغريهنينينينينيا، ومنينينينينيا أعنينينينينيانوا علينينينينينيه شنينينينينييطاهنم يف شنينينينينيراء النينينينينيذمم عنينينينينيرب صنينينينينيراعاهت

 االنتخابية وتيارات مراكز القوى الب ال تنتهي..
وألسنينينينينينينيباب أخنينينينينينينيرى تعنينينينينينينيود معظمهنينينينينينينيا لطبيعنينينينينينينية حينينينينينينينياة الننينينينينينينياس العنينينينينينينياديني وصنينينينينينينيراعهم منينينينينينينين أجنينينينينينينيل بننينينينينينينياء النينينينينينينيدنيا واجلنينينينينينينيري وراء تراهاهتنينينينينينينيا 
ومعافسنينينينينينينية األمنينينينينينينينيوال واألزواج واألوالد.. وفنينينينينينينيوق كنينينينينينينينيل ذلنينينينينينيني  جنينينينينينينينيو اإلحبنينينينينينينينيال النفسنينينينينينينيي التنينينينينينينينيام ألنينينينينينينيا جنينينينينينينينيرى وفقنينينينينينينيدان الثقنينينينينينينينية بالقينينينينينينينينيادات 

ألقران وبنينينينينينيالنفس بنينينينينينيل وبنصنينينينينير اهلل وفرجنينينينينينيه، ويف  نينينينينينيل غينينينينينياب رابطنينينينينينية جتمنينينينينينيع الننينينينينينياس علنينينينينيى توجينينينينينينيه منينينينينينيا وتربينينينينينية منينينينينينيا .. فنينينينينينيال ارتبنينينينينينياطهم وبنينينينينيا
بنينينينينينياإلخوان بعنينينينينينيد فقنينينينينينيدان الثقنينينينينينية ينينينينينينيوفر هلنينينينينينيم الينينينينينينيوم منينينينينينيا وفنينينينينينيره هلنينينينينينيم سنينينينينينيابقا منينينينينينين الرتبينينينينينينية الدينينينينينينينية والسنينينينينينيلوكية علنينينينينينيى األقنينينينينينيل..وال ارتبنينينينينينياطهم 

تنينينينينيل ألكنينينينينين وهنينينينينيم أغنينينينينيراب مشنينينينينيتتون يسنينينينينيتهلكهم اجلنينينينينيري النينينينينيداوب لتىصنينينينينييل عنينينينينييش مبشنينينينينياخيهم ومسنينينينينياجدهم كمنينينينينيا كنينينينينيانوا يف بلنينينينينيدهم احمل
 الكفام الكرمي..

لكنينينينينيل هنينينينينيذا وأكثنينينينينير مننينينينينيه .. فإننينينينيني  إذا نظنينينينينيرت يف حنينينينينيال معظمهنينينينينيم تنينينينينيرى أن الغالبينينينينينية العظمنينينينينيى مل تسنينينينينيلم إال علنينينينينيى دينهنينينينينيا حبنينينينينيدوده 
أمنينينينينينينيا الغالبينينينينينينينية  -دينينينينينينينينهم واحلمنينينينينينينيد هلل علنينينينينينينيى هنينينينينينينيذا إذ مل تسنينينينينينينيجل إال حنينينينينينينياالت شنينينينينينينياذة قليلنينينينينينينية انسنينينينينينينيلا فينينينينينينينيه النينينينينينينيبعخ حنينينينينينيني  عنينينينينينينين-العادينينينينينينينية

فىنينينينينيدود التزامهنينينينينيا ألارسنينينينينيات املسنينينينينيلم العنينينينينيادي النينينينينيذي مل يعنينينينينيد جينينينينينيد ال اجلنينينينينيرأة وال الوقنينينينيني  وال احلمنينينينينياس ليفكنينينينينير مبنينينينينيا هنينينينينيو أكثنينينينينير منينينينينين هنينينينينيذا. 
وأصنينينينينيبى  مفا تنينينينينيه بنينينينينيأي ذكرينينينينينيات ماضنينينينينيية وأي حنينينينينيوار جنينينينينياد عنينينينينين قضنينينينينييته ومصنينينينينيريه ومصنينينينينيري بلنينينينينيده وديننينينينينيه ننينينينينيوع منينينينينين احلنينينينينيديث الثقينينينينينيل 

ن يف حلقنينينينينينينيات منينينينينينينين النقنينينينينينينياش األجنينينينينينينيوم النينينينينينينيذي ال يوصنينينينينينينيل إال إىل فنينينينينينينيراغ. فنينينينينينينيإن خنينينينينينينيرج عنينينينينينينين هنينينينينينينيذا يف املمنينينينينينينيل النينينينينينينيذي ال جينينينينينينينياوز النينينينينينينيدورا
منينينينين العمنينينينينيق واجلدينينينينية تنينينينينيرى التصنينينينيريح املباشنينينينينير بنينينينيالعجز عنينينينينين أي قناعنينينينية جدينينينينينية تنقلنينينينيه ولنينينينينيو إىل التفكنينينينيري فقنينينينيني   يءحنينينينياالت شنينينينياذة إىل شنينينينيني
 بإمكانية العمل مرة ثانية.

ات القصنينينينينينينيص وعشنينينينينينينيرات احلنينينينينينينيوادث النينينينينينينيب تسنينينينينينينيمع فيهنينينينينينينيا عنينينينينينينين إىل جاننينينينينينيني  احلالنينينينينينينية العامنينينينينينينية هنينينينينينينيذه فإننينينينينينيني  تسنينينينينينينيتطيع أن تتنينينينينينينيابع عشنينينينينينينير 
اد ذات ينينينينينيوم.. واحننينينينينينيالل يف هنينينينينيأخنينينينينيالق فسنينينينينيدت، ومنينينينينيروءة هتنينينينينياوت، ومعاملنينينينينية ،جلنينينينينية بنينينينينيني جتنينينينينينيار الينينينينينيوم منينينينينين إخنينينينينيوة كنينينينينيانوا أقراننينينينينيا يف اجل

 الدين وا لق ومصائ  ال تستىق أن  ملها هذه األوراق..



  

ملخنينينينينيابرات السنينينينينيورية العاملنينينينينية جبنينينينينيد ونشنينينينينيال والسنينينينينييما يف النينينينينيدول أمنينينينينيا مصنينينينينييبة املصنينينينينيائ  فيمنينينينينيا حنينينينينيل هبنينينينينيؤالء اإلخنينينينينيوة فهنينينينينيي أن أجهنينينينينيزة ا
النينينينينيب جلنينينينينيأت إليهنينينينينيا أعنينينينينيداد كثنينينينينيرية كالسنينينينينيعودية ودول ا لنينينينينييج والنينينينينييمن عنينينينينيرب سنينينينينيفارات النظنينينينينيام السنينينينينيوري هننينينينينياك، متكننينينينيني  الطالعهنينينينينيا عنينينينينيرب 

ق عن طرينينينينينيني؟؟؟ةقنينينينينينيي،ابراهتنينينينينينيا ومنينينينينينين اسنينينينينينيتطاع  جتنينينينينينينيدهم منينينينينينين ضنينينينينينيعام النفنينينينينينيوس يف صنينينينينينيفوم هنينينينينينيؤالء  احلطنينينينينينيام، ولعلمهنينينينينينيا النينينينينينيدقيق حق
د احلالنينينينية النفسنينينينيية هلنينينينيذه اجلمنينينينيوع وبنينينينيدأت عملينينينينيات اسنينينينيتدراج منظمنينينينية عنينينينين طرينينينينيق صنينينينيهنينينينيذا وكثنينينينيري منينينينين الوسنينينينيائل األخنينينينيرى متكننينينيني  منينينينين ر 

إقننينينينينياع العشنينينينينيرات منينينينينين ضنينينينينيعام النفنينينينينيوس منينينينينين تسنينينينينيوية  منينينينينينجلنينينينينيان لتسنينينينينيوية أوضنينينينينياع املالحقنينينينينيني واملغنينينينينيادرين  نينينينيني   نينينينينيروم شنينينينيني ، متكننينينينينيوا 
فهنينينينينينيم عنينينينينينين اجلنينينينينينييش )بالعملنينينينينينية الصنينينينينينيعبة بنينينينينينيالطبع( بعنينينينينينيد اإلدالء أوضنينينينينينياعهم واحلصنينينينينينيول علنينينينينينيى جنينينينينينيوازات سنينينينينينيفر حقيقينينينينينينية ودفنينينينينينيع بنينينينينينيدل ضل

خطينينينينينينيا بتقنينينينينينيارير مطولنينينينينينية عنينينينينينين نشنينينينينينياطاهتم السنينينينينينيابقة يف التنظيمنينينينينينيات اإلسنينينينينينيالمية وعنينينينينينين سنينينينينينيريهتم الكاملنينينينينينية خنينينينينينيالل السنينينينينينينوات النينينينينينيب تغيبنينينينينينيوا 
مرشنينينينينيىني فيهنينينينيا عنينينينينين النينينينيبالد.. وقنينينينينيد ننينينينيزل فعنينينينينيال العشنينينينيرات عنينينينينين هنينينينيذا الطرينينينينينيق وعنينينينيادوا إىل سنينينينينيوريا ليكوننينينينيوا ،نينينينينيربين أو نصنينينيني  ،نينينينينيربين أو 

 ألن يكونوا هبذا السل  ساعة اللزوم شاءوا أم أبوا..
 و ار على من تضع اللوم..

علنينينينينيى قينينينينينيادات العمنينينينينيل منينينينينين أولانينينينيني  اجملنينينينينيرمني النينينينينيذين دمنينينينينيروا اجلهنينينينينياد، خ دمنينينينينيروا احلركنينينينينية اإلسنينينينينيالمية، خ دمنينينينينيروا قواعنينينينينيدهم علنينينينينيى كنينينينينيل 
فراحنينينينينينيوا ينينينينينينيدمروهنا  منينينينينينينية والكفنينينينينير، ومل يبنينينينينينيق إال أنفسنينينينينيهاألصنينينينينيعدة، خ دمنينينينينينيروا مبنينينينينيادئهم ومرغنينينينينينيوا راينينينينينيتهم اإلسنينينينينينيالمية بوحنينينينينينيل النينينينينيردة والعلما

أم علنينينينينيى ؟! ويصنينينينينيطرعون فيمنينينينينيا بينينينينينينهم فمنينينينينيا يرتكنينينينينيون علنينينينينيى أنفسنينينينينيهم سنينينينينيرتا إال ويكشنينينينينيفوه، ومنينينينينيا أدري منينينينينياذا سنينينينينييهدمون بعنينينينينيد كنينينينينيل هنينينينينيذا
شنينينينينيباب مسنينينينينيلم تنينينينينياه بعنينينينينيد أن  طنينينينينيم أمامنينينينينيه املثنينينينينيل وسنينينينينيدت يف وجهنينينينينيه السنينينينينيبل فهنينينينينيام يتصنينينينينيارع علنينينينينيى النينينينينيدنيا ال ينينينينينيدري كينينينينيني  يناهلنينينينينيا ..مل 

 وكل نفس مبا كسب  رهينة..! إىل رب.. مل يفر إىل دينه .. مل يفر إىل قرآنه.. كما فعل اآلخرون فاهنار وسق  يفر
 ؟! أم على الظرم كما يزعمون .. وما الظرم

 اللهم ال تفتنا .. اهلل ثبتنا.. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إلي  غري مفتونني.

واحاااد والعشااارين تحااا  االحاااتالل ساااوريا فاااي الاااداخل تااادخل عامهاااا ال - 4

 النصيري وتكرس احتاللهم للبنان:

بعينينينينينينينيدا عنينينينينينينين كنينينينينينينيل مصنينينينينينينيائبنا يف ا نينينينينينينيارج، منينينينينينينيايزال الشنينينينينينينيع  املسنينينينينينينيلم يف سنينينينينينينيوريا ينينينينينينينيرزح  نينينينينينيني  االحنينينينينينينيتالل النصنينينينينينينيريي والننينينينينينينياس شنينينينينينينيرائح 
 وطبقات..
   الفانينينينينينية املنكوبنينينينينينية النينينينينينيب أصنينينينينينييب  بشنينينينينينيهيد أو معتقنينينينينينيل أو مالحنينينينينينيق مطنينينينينينيارد وهنينينينينينيي شنينينينينينيرحية حمنينينينينينيدودة.. معظمهنينينينينينيا تعنينينينينينييش
ننينينينينينية يف ليلهنينينينينينيا وهنارهنينينينينينيا وتنتظنينينينينينير الفنينينينينينيرج القرينينينينينيني  .. بعضنينينينينينيها نسنينينينينينيي املصنينينينينينييبة جتاوزهنينينينينينيا وعنينينينينينياد حلياتنينينينينينيه العادينينينينينينية فكمنينينينينينيا يقنينينينينينيول مثنينينينينينيل احمل

 السوريني )احلي أبقى من املي ( وتأخذ احلياة دورهتا. 
  الفانينينينينينية امللتزمنينينينينينية القابضنينينينينينية علنينينينينينيى دينهنينينينينينيا كالقنينينينينينيابخ علنينينينينينيى اجلمنينينينينينير وعلنينينينينينيى أحنينينينينينير منينينينينينين اجلمنينينينينينير.. متضنينينينينيني  أحزاهننينينينينينيا..تلملم

تطبنينينينينينينيق ضنينينينينينينيلوعها علنينينينينينينيى سنينينينينينينير األمنينينينينينينيل.. ملتزمنينينينينينينيون بالعبنينينينينينينيادات ال يكشنينينينينينيني  سنينينينينينينيرهم إال حجنينينينينينينياب النسنينينينينينينياء. فريضنينينينينينينية ال  .أحالمهنينينينينينينيا.
باملنينينينينينينية فيهنينينينينينينيا ..فانينينينينينينية مشنينينينينينينيبوهة مراقبنينينينينينينية متابعنينينينينينينية.. شنينينينينينينيباهبم يعيشنينينينينينينيون صنينينينينينينيىوة، أبننينينينينينينياء العشنينينينينينينير سنينينينينينينينوات أثننينينينينينينياء األحنينينينينينينيداث صنينينينينينينياروا 

منينينينينيا يزالنينينينينيون طائفنينينينينية صنينينينينيابرة حمنينينينينيدودة لكنينينينينين رجنينينينينياال.. جنينينينينياوزوا العشنينينينينيرين، هنينينينينيم وقنينينينينيود األمنينينينينيل، لكنينينينينينهم الينينينينينيوم فانينينينينية حياصنينينينينيرها ا نينينينينيوم.. 
 حيدوها األمل.



  

  املسنينينينينينينينينينينيلمون العاديون..طبقنينينينينينينينينينينية قليلنينينينينينينينينينينية االلتنينينينينينينينينينينيزام ..عواطفهنينينينينينينينينينينيا منينينينينينينينينينينيع اإلسنينينينينينينينينينينيالم..حاقدة كسنينينينينينينينينينينيابقاهتا علنينينينينينينينينينينيى النظنينينينينينينينينينينيام
احملتل..تأخنينينينينينيذها دوامنينينينينينينية احلينينينينينينياة العادينينينينينينينية واجلنينينينينينينيري وراء لقمنينينينينينية العنينينينينينينييش النينينينينينينيب غنينينينينينيدت صعبة..شنينينينينينينيباهبا معظمنينينينينينينيه تائنينينينينينيه.. منينينينينينينيا زاد عنينينينينينينين 

البىنينينينينينيث عنينينينينينين لقمنينينينينينية العنينينينينينييش يقضنينينينينينييه يف النينينينينينيرتويح عنينينينينينين نفنينينينينينيوس تائهنينينينينينية ..هنينينينينينيذه الشنينينينينينيرحية مازالنينينينينيني  تتعنينينينينينير   وقتنينينينينينيه النينينينينينيذي يسنينينينينينيتهلكه
لكنينينينينينينيل محنينينينينينينيالت التفسنينينينينينينييق والتكفنينينينينينينيري بكنينينينينينينيل السنينينينينينينيبل ..وتنينينينينينينيرى بنينينينينينينياالت احلينينينينينينينياة أمامهنينينينينينينيا حمنينينينينينينيدودة إال عنينينينينينينين طرينينينينينينينيق النفنينينينينينينياق والرشنينينينينينينيوة 

الزراعنينينينينينينينية والتجنينينينينينينينيارة والصنينينينينينينينيناعات فنينينينينينينينيرغم املنينينينينينينينيوارد اهلائلنينينينينينينينية هلنينينينينينينينيذا البلنينينينينينينينيد املبنينينينينينينينيارك رغنينينينينينينينيم  .وفسنينينينينينينينياد الذمم..ضنينينينينينينينيغ  احلينينينينينينينينياة ال ينينينينينينينينيرحم.
املتوسنينينينينيطة وأخنينينينينيريا البنينينينينيرتول النينينينينيذي رفنينينينينيع سنينينينينيوريا إىل مصنينينينينيام النينينينينيدول املصنينينينينيدرة، منينينينينيايزال الفقنينينينينير والفاقنينينينينية والضنينينينينيغ  االقتصنينينينينيادي هنينينينينيو 
السنينينينينينينيائد ورغنينينينينينينيم امللينينينينينينينيارات منينينينينينينين املسنينينينينينينياعدات النينينينينينينيب تلقتهنينينينينينينيا سنينينينينينينيوريا ملواقفهنينينينينينينيا املخزينينينينينينينية السنينينينينينينيائرة يف ركنينينينينينيني  إسنينينينينينينيرائيل وأمريكنينينينينينينيا ودول 

 ألغنياء الذين اشرتوا العامل.. ما يزال الفقر والضغ  هو السائد..ا ليج وهو حل  من ا
  الطبقنينينينينينية الطفيلينينينينينينية هنينينينينينيي هنينينينينينيي دائمنينينينينينيا.. جتنينينينينينيار ال يهمهنينينينينينيم إال الكسنينينينينيني  يرضنينينينينينيون ويسنينينينينينيخطون تبعنينينينينينيا للسنينينينينينيوق وازدهنينينينينينيار

 األعمنينينينينيال.. مرتبطنينينينينيون باسنينينينينيتمرار منينينينينيع الطبقنينينينينية الطفيلينينينينينية الثانينينينينينية منينينينينين أصنينينينينيىاب النفنينينينينيوذ منينينينينين أبننينينينينياء البلنينينينينيد خنينينينينيدام احملتنينينينينيل النصنينينينينيريي..
أعضنينينينينياء احلنينينينينيزب.. صنينينينينيغار املخنينينينينيابرات وضنينينينينيبال اجلنينينينينييش منينينينينين أهنينينينينيل السنينينينينينة املطينينينينينية النينينينينيب تركبهنينينينينيا السنينينينينيلطة ليسنينينينينييطروا علنينينينينيى اجلمينينينينينيع.. 

هنينينينينينينيؤالء هنينينينينينينيم املرفهنينينينينينينيون يف هنينينينينينينيذا الوسنينينينينينيني  املتعنينينينينينيني  بكنينينينينينينيل  فسنينينينينينينياد.. وسنينينينينيني  منينينينينينينيتخم بالفسنينينينينينينياد..عمالء ..بنينينينينينينيائعوا ذمنينينينينينينيم.. رشنينينينينينينياوى..
 أشكال القهر واحلاجة.

  منينينينينينينينين أبننينينينينينينينياء األقلينينينينينينينينيات وبعنينينينينينينينيخ أبننينينينينينينينياء األرينينينينينينينينيام النينينينينينينينيذين نزلنينينينينينينينيوا املديننينينينينينينينية خ أزالم السنينينينينينينينيلطة ..كبنينينينينينينينيار أزالمهنينينينينينينينيا منينينينينينينينيزيج
اسنينينينينيتوعبهم احلنينينينينيزب وترفنينينينينيع بعضنينينينينيهم يف سنينينينينيلم املسنينينينينيؤوليات لنينينينينيدى السنينينينينيلطة. بعنينينينينيخ أبننينينينينياء أهنينينينينيل  حبقنينينينينيدهم علنينينينينيى واقعهنينينينينيم السنينينينينيال ..

ء  السنينينينينينينة ألنينينينينينين مل يبنينينينينينيق هلنينينينينينيم دينينينينينينين وال ذمنينينينينينية وال مروءة..تنينينينينينيراهم بصنينينينينينيور متعنينينينينينيددة كبنينينينينينيار ضنينينينينينيبال اجلنينينينينينييش واألمنينينينينينين واملخابرات..أعضنينينينينينيا
مصنينينينينينيري السنينينينينينيلطة  وكبنينينينينينيار يف احلنينينينينينيزب ومؤسسنينينينينينيات الدولنينينينينينية .. أعضنينينينينينياء بلنينينينينينيس شنينينينينينيع ..وزراء ومنينينينينينيدراء كبنينينينينينيار..هؤالء مصنينينينينينيريهم هنينينينينيني

 وهم أداة احملتل األعلى يف إدارة شؤون البلد احملتل.
 ..وأخريا النصرييون 

  الشام املباركنية رغمنيا عنين اجلمينيع نعنيم أسياد سوريا احلاليني بل سوريا ولبنان واملنطقة عموما بعد اليهود الذين أقاموا إسرائيل يف قل
 !النصرييون

سنيرقوا النينيدم منينين شنيرايني هنينيذا البلنينيد املبنينيارك ليجمعنيوه يف جبنينياهلم النينيب غنينيدت جننيات وأهننينيارا وقصنينيورا ..ومنينيا زاد ففنيي بننينيوك الغنينيرب هننينياك 
جنيل أهلنيه فيمنيا يفتقنيرون بعيدا  سبا ليوم البنيد آت إن شنياء اهلل، عصنيابة منظمنية أصنيبى  ذات خنيربة يف حكنيم هنيذا البلنيد النيذي يفتقنير 

إىل التضىية واألنفة..لقد قلم  معظم األ افر ودجن  معظم النفوس وقضي على الكثري من مقومات الرجولة عرب سنينني طنيوال مننيذ 
االستقالل إىل حكم النصرييني إىل يومنا هنيذا..قوم نسنيي معظمهنيم اهلل فأنسنياهم أنفسنيهم وضنيرهبم هبنيؤالء اجلبناء..النصنيريية.. هنيم علنيى 

ن األحوال عشر سكان البلد بل أقل..بيدهم كل شذ..مل اإلطالة إهنم سلطة حمتلة بكل ما للمىتل من مزايا وبكنيل منيا ألجهزتنيه أحس
 من ألارسات..

ورغم كل هذا ماتزال األخبار تأتينا أحيانا مبا يثلج الصدر ..عودة روح اإلسالم ودبي  احلياة يف أروقة املسنياجد وتنيأجج اإلمينيان يف 
دور والتماعهنينيا يف عينينيون تنظنينير ا نينيالإل وتعنينيرم أننينيه حنينيل وحينينيد ولعنينيل اهلل يغنينيري منينيا بنينيالقوم بعنينيد أن يغنينيريوا منينيا بأنفسنينيهم.. وإذا أعمنينياق الصنيني

 أراد اهلل شياا فال راد حلكمه..



  

وهنينينياهم النصنينينيريية يتسنينينينيلمون لبنان..لقنينينيد تقسنينينيم النفنينينينيوذ.. أخنينينيذ اليهنينينيود حصنينينينيتهم والنصنينينيارى حصنينينيتهم والبنينينينياقي حصنينينية النصنينينيريية إهننينينينيم 
يه يديرون اجلميع فيه الكل له حصنيانة ولنيه منين ينيدافع عنين األقلينيات فينيه إال أهنيل السنينة يف لبننيان هنيم علنيى شنياكلة إخنيواهنم يسيطرون عل

 يف سوريا بل أشد سوءا. إهنم    احتالل حقيقي من نصريية سوريا وأزالمهم..
 اللهم نسأل  الفرج..

نتظنير ينيوم الفنيرج.. إهننيا الشنيام النيب روي عنين النني  صنيلى اهلل علينيه وسنيلم وما يزال شعاع األمل يلتمع يف كثري منين املظنياهر يف احلناينيا ي
م وأهلنينينيه..ل لمالئكنينينية النينينيرمحن باسنينينيطة أجنىتهنينينيا علنينينيى الشنينينيام..ل لإهننينينيا منينينين الفنينينيرات إىل ال   بالشنينينيفنينينيفيهنينينيا: لطنينينيول للشنينينيام..ل لإن اهلل تك

ا مقياس ا ري يف أمة حممنيد علينيه الصنيالة والسنيالم ل إذا العريش..ل لنسااها ورجاهلا وعبيدها وإمااها يف ربال إىل يوم القيامة..ل بل إهن
 إال وحي يوحى..صلى اهلل عليه وسلم.. هوفسد أهل الشام فال خري فيكمل إنه ال ينطق عن اهلوى إن 

ام اإلسالم يف الشام كل الشام وسوريا الش ة يعلم.. ها هي بوادر النور تتجمع من كافة األرجاء وها هي صىو اهلل؟! أين هو احلل
 جزء منه.

حااارب الخلااايي الصاااليبية اليهودياااة وأثرهاااا علاااى جماعاااة اإلخاااوان  - 5

 المسلمين وقضية الجهاد في سوريا )متيد من التصدع(:   

طليعتهنينينينينينينينيا يف هنينينينينينينينيذه األينينينينينينينينيام النىسنينينينينينينينيات حنينينينينينينينيرب  تسنينينينينينينينيارع  األحنينينينينينينينيداث وتوالنينينينينينينيني  ا طنينينينينينينينيوب علنينينينينينينينيى اإلسنينينينينينينينيالم واملسنينينينينينينينيلمني وكنينينينينينينينيان يف
الفصنينينينينينينيل امللىنينينينينينينيق بنينينينينينينياجلزء الثنينينينينينينياين شنينينينينينينيياا منينينينينينينين  علنينينينينينينيى عقنينينينينينينير دار اإلسنينينينينينينيالم )سنينينينينينينينورد يفا لنينينينينينينييج واحلملنينينينينينينية الصنينينينينينينيليبية اليهودينينينينينينينية اجلدينينينينينينينيدة 

 التفصيل حول هذه القضية إن شاء اهلل(.
 فوائنينينينينينيد هنينينينينينيذه احلنينينينينينيرب ا بيثنينينينينينية )ورب ضنينينينينينيارة نافعنينينينينينية( أهننينينينينينيا كشنينينينينينيف  الغطنينينينينينياء عنينينينينينين واقنينينينينينيع املسنينينينينينيلمني املنينينينينينيرتدي واحلنينينينينينيال نيوكنينينينينينيان منينينينينينين بنينينينينيني

شنينينينيني  ملنينينينينين كنينينينينيان علنينينينينيى بصنينينينينيره شنينينينينيذ منينينينينين غشنينينينينياوة حالننينينينينيا كمنينينينينيا هو..لقنينينينينيد العجيبنينينينينية النينينينينيب يعيشنينينينينيها املسنينينينينيلمون يف هنينينينينيذه األينينينينينيام.. وهكنينينينينيذا ك
 عرت هذه احلرب طبيعة اهلجمة الصليبية اليهودية على العامل اإلسالمي ..كفر وعمالة حكام العرب واملسلمني..

غينينينينينينينياب دور علمنينينينينينينينياء اإلسنينينينينينينينيالم )أو منينينينينينينين يسنينينينينينينينيمون هكنينينينينينينينيذا زورا وهبتاننينينينينينينيا منينينينينينينينينهم( وضنينينينينينينينيىالة منينينينينينينيوقفهم النينينينينينينينيذي تقامستنينينينينينينينيه معسنينينينينينينينيكرات 
دولينينينينينينينية واحمللينينينينينينينية، غثائينينينينينينينية العمنينينينينينينيل اإلسنينينينينينينيالمي وتشنينينينينينينيرذمه يف مواقنينينينينينيني  ضنينينينينينينيعيفة وهالمينينينينينينينية..اذ . وسنينينينينينينينذكر هننينينينينينينيا منينينينينينينيا خينينينينينينينيص الضنينينينينينينياللة ال

 انعكاس هذه احلرب الشرسة الظاملة على وضع اإلخوان املسلمني وهم الشرحية املتبقية من قضية اجلهاد يف سوريا.
ية ودوينينينينينيالت ا لنينينينينييج، اسنينينينينيتنفر العنينينينينيامل وكنينينينينيان ملنينينينينيا هامجنينينينيني  قنينينينينيوات صنينينينينيدام حسنينينينينيني الكوينينينينيني  وهنينينينينيددت كمنينينينينيا زعمنينينينينيوا حنينينينينيدود السنينينينينيعود

لنجنينينينينينينيدهتا لشنينينينينينينيدة غنينينينينينينيريهتم علنينينينينينينيى اإلسنينينينينينينيالم  -وملخطنينينينينينيني  خبينينينينينينينيث بنينينينينينينيالطبع-فنينينينينينينييمن اسنينينينينينينيتنفر بنينينينينينينيالطبع السنينينينينينينيعودية النينينينينينينيب هنينينينينينيني  األمريكنينينينينينينيان 
  !!كما يقولون-وحرماته 

وانقسنينينينينينينينينيم العنينينينينينينينينيامل اإلسنينينينينينينينينيالمي وحركتنينينينينينينينينيه وعلمنينينينينينينينينيااه بنينينينينينينينينيني هنينينينينينينينينيذين العسنينينينينينينينينيكرين وصنينينينينينينينينيار لزامنينينينينينينينينيا علنينينينينينينينينيى أي منتسنينينينينينينينيني  لنينينينينينينينينيدنيا اإلسنينينينينينينينينيالم 
ملسنينينينينيلمني )حركنينينينينينيات، علمنينينينينياء، مفكنينينينينينيرين، صنينينينينيىفيني، إسنينينينينينيالميني( أن ينينينينينيد  بنينينينينينيدلوه يف هنينينينينيذا احلنينينينينينيادث اجللنينينينينيل.. فإمنينينينينينيا مؤينينينينينيد ملعسنينينينينينيكر وا

إسنينينينيالمية( -قومينينينينية-أقنينينينيزام ا لنينينينييج ومنينينينين كنينينينيان يف حلفنينينينيه منينينينين الصنينينينيليبيني والنصنينينينيرية وحكنينينينيام مصنينينينير وإمنينينينيا مؤينينينينيد لصنينينينيدام  نينينيني  راينينينينية )بعثينينينينية
منينينينينيا الوقنينينينينيوم يف معسنينينينينيكر حينينينينينياد ينينينينينيدين األمريكنينينينينيان ومنينينينينين حنينينينينيالفهم ويتنينينينينيربأ طرحنينينينيني  شنينينينينيعار جهنينينينينياد الكفنينينينينيار وصنينينينينيد احلملنينينينينية الصنينينينينيليبية.. وإ

 من راية صدام ا ليطة..



  

وهكنينينينينينينيذا كنينينينينينينيان علنينينينينينينيى العلمنينينينينينينياء واجلماعنينينينينينينيات والشخصنينينينينينينييات اإلسنينينينينينينيالمية باملختصنينينينينينينير أن تُغضنينينينينينيني  أحنينينينينينينيد الطنينينينينينينيرفني أو كليهمنينينينينينينيا.. ومل 
إال الوقنينينينينينينيوم يف صنينينينينينينيفها، يكنينينينينينين باإلمكنينينينينينينيان النجنينينينينينياة منينينينينينينين أحنينينينينينيد هنينينينينينينيذين املنينينينينينيوقفني وخاصنينينينينينينية أن السنينينينينينيعودية مل تكنينينينينينينين ترضنينينينينينيى منينينينينينينين أحنينينينينينيد 

 وكذل  كان ينتظر العراق والسيما ألن يعترب أن له عليهم فضال ويدا كاإلخوان السوريني.
  فأمنينينينينيا جننينينينينياح عنينينينينيدنان )سنينينينينيعد النينينينينيدين( فكنينينينينيان أمنينينينينيره سنينينينينيهال فقنينينينينيد كنينينينينيان )سنينينينينيعد النينينينينيدين( مننينينينينيذ فنينينينينيرتة طويلنينينينينية تعنينينينينيود ألينينينينينيام

دفاعنينينينينيا عنينينينينين صنينينينينيدام شخصنينينينينييا ومنينينينينين حولنينينينينيه منينينينينين قينينينينينيام التىنينينينينيال  النينينينينيوط  قنينينينينيد سنينينينينيق  يف فلنينينينيني  العنينينينينيراق متامنينينينينيا، تأيينينينينينيدا يف كنينينينينيل شنينينينينيذ و 
شخصنينينينينييات بلنينينينينيس قينينينينينيادة الثنينينينينيورة ومنينينينينين كبنينينينينيار البعثينينينينينيني، وينينينينينيذكر لنينينينينيه الكثنينينينينيريون منينينينينين اإلخنينينينينيوة الينينينينينيوم مواقنينينينيني  يف هنينينينينيذا الصنينينينينيدد فقنينينينينيد  
كنينينينينينيان أول منينينينينينين صنينينينينينيرح بنينينينينينيذل  لإلعنينينينينينيالم العنينينينينينيريب بشنينينينينينيكل مكشنينينينينينيوم وكنينينينينينيان أوهلنينينينينينيا مقابلتنينينينينينيه النينينينينينيب أوردناهنينينينينينيا يف الفصنينينينينينيل األول منينينينينينيع 

 !.ا إىل ما ذه  من الشهادة باإلميان واإلسالم على البعثيني العراقيني وقائدهم املهي بلة الوطن العريب وذه  فيه
ولنينينينيذل  ملنينينينيا قامنينينيني  حنينينينيرب ا لنينينينييج كنينينينيان موقفنينينينيه سنينينينيهال علينينينينيه واضنينينينيىا للجمينينينينيع، فهنينينينيو منينينينيع العنينينينيراق قينينينينيادة وشنينينينيعبا وموقفنينينينيا، وكنينينينيان قنينينينيد  

يف قضنينينينينينيايا عربينينينينينينية وإسنينينينينينيالمية   كسنينينينيني  ثقنينينينينينيتهم وصنينينينينينيار يف كثنينينينينيري منينينينينينين نشنينينينينينياطاته السياسنينينينينيية يعمنينينينينينيل كمننينينينينينيدوب مرسنينينينينيل منينينينينينين صنينينينينينيدام نفسنينينينينيه
 كثرية...

)بنينينينينينيل إن بعنينينينينينيخ املتعصنينينينينينيبني يف هنينينينينينيذه املدرسنينينينينينية ذكنينينينينينير أمنينينينينينيامي ذات منينينينينينيرة أن صنينينينينينيدام رجنينينينينينيل يقنينينينينينيوم اللينينينينينينيل ويصنينينينينينيوم االثننينينينينينيني وا منينينينينينييس 
بنينينينينيل إننينينينينيه ! وال جينينينينينيوز لكنينينينينيم أن  اصنينينينينيروه بنينينينينيالتهم!! وخيطنينينينيني  إلقامنينينينينية ا الفنينينينينية اإلسنينينينينيالمية ولكننينينينينيه حماصنينينينينير باألقلينينينينينيات والشنينينينينييعة والبعثينينينينينيني

أمنينينينينيا مسعنينينينيني  بقنينينينينينيول اهلل  -وكنينينينينيان شنينينينينينييخا عجنينينينينيوزا-فلمنينينينينيا قلنينينينينيني  لنينينينينيه ينينينينينيا عنينينينينيم  !بينينينينيني  الرسنينينينينينيول صنينينينينيلى اهلل علينينينينينيه وسنينينينينيلم سنينينينينييد منينينينينين أهنينينينينيل 
تعنينينينينينياىل: قسنينينينينينيتكت  شنينينينينينيهادهتم ويسنينينينينينيألون   وهنينينينينينيل تلقنينينينينينيى ربنينينينينيني  علنينينينينينيى هنينينينينينيذه الشنينينينينينيهادة قنينينينينينيال   إين مسنينينينينينيتعد لننينينينينينيزول قنينينينينينيربي علنينينينينينيى هنينينينينينيذه 

النينينينينيدين( النينينينينيذي قنينينينينيال يف أكثنينينينينير منينينينينينين لقنينينينينيد كنينينينينيان هنينينينينيذا بعنينينينينيخ نتنينينينينياج هنينينينينينيذه املدرسنينينينينية النينينينينيب كنينينينينيان علنينينينينيى رأسنينينينينيها )عنينينينينينيدنان سنينينينينيعد ! الشنينينينينيهادة
 على صدام ففاض  عيناه..( -يقصد القرآن-مشهد وأقسم : لقد قرأنا الكتاب 

ولنينينينينيذل  منينينينينيا إن قامنينينينيني  حنينينينينيرب ا لنينينينينييج حنينينينيني  بنينينينينيدأ عنينينينينيدنان سنينينينينيعد النينينينينيدين حبركنينينينينية واسنينينينينيعة جلمنينينينينيع قنينينينينيادة حركنينينينينيات إسنينينينينيالمية علنينينينينيى تأيينينينينينيد 
موقنينينينيني  هنينينينينيذا اجلننينينينينياح منينينينينيع صنينينينينيدام قلبنينينينينيا وقالبنينينينينيا ولنينينينينيدينا  صنينينينينيدام وقامنينينينيني  بلنينينينينيتهم )الننينينينينيذير( بنقنينينينينيل مقاالتنينينينينيه وخطاباتنينينينينيه، وباملختصنينينينينير كنينينينينيان

وثنينينينينيائق كثنينينينينيرية ومقتطفنينينينينينيات منينينينينين صنينينينينيى  تنقنينينينينينيل خطاباتنينينينينيه ومواقفنينينينينيه يف مهرجاننينينينينينيات يف عمنينينينينيان وبغنينينينينيداد قنينينينينينيال يف أحنينينينينيدها )يف عمان(منينينينينينيا 
معننينينينينينينياه لال يهمننينينينينينينيا أن يكنينينينينينينيون منينينينينينينين يقنينينينينينيني  معننينينينينينينيا يف هنينينينينينينيذا املعسنينينينينينينيكر إسنينينينينينينيالميا أو قومينينينينينينينيا أو نصنينينينينينينيرانيا..املهم أن يقنينينينينينيني  هنينينينينينينيذا املوقنينينينينينيني  

 على مستوى األمة وتارخيها.. وهلذا صنفته السعودية وحلفااها يف معسكر صدام بوضوح وسهولة..املشرم 
  أمنينينينينينينيا مجاعنينينينينينينية عبنينينينينينينيد الفتنينينينينينينياح أيب غنينينينينينينيدة فقنينينينينينينيد كنينينينينينينيان موقفهنينينينينينينيا حمرجنينينينينينينيا.. فهنينينينينينينيي منينينينينينينين ناحينينينينينينينية  مجاعنينينينينينينية يتواجنينينينينينينيد راوسنينينينينينينيها

شنينينينينينينينينيباهبا  ومشنينينينينينينينينياخيها وجنينينينينينينينينيل قواعنينينينينينينينينيدها ومصنينينينينينينينينيادر متويلهنينينينينينينينينيا يف السنينينينينينينينينيعودية وبعنينينينينينينينينيخ دول ا لنينينينينينينينينييج ..ويتواجنينينينينينينينينيد منينينينينينينينينين تبقنينينينينينينينينيى منينينينينينينينينين
داد هنينينينينينيذا منينينينينينين ناحينينينينينينية ومنينينينينينين ناحينينينينينينية غنينينينينينيومعسنينينينينينيكرها الشنينينينينينيكلي وبعنينينينينينيخ قادهتنينينينينينيا وأجهزهتنينينينينينيا اهلامنينينينينينية كنينينينينينياإلعالم والوثنينينينينينيائق يف عمنينينينينينيان وب

أخنينينينينيرى فنينينينينينيإن قلنينينينينينيوب معظنينينينينيم شنينينينينينيباهبا حصنينينينينينيل هلنينينينينينيا منينينينينيا حصنينينينينينيل لسنينينينينينيائر عنينينينينيوام هنينينينينينيذه األمنينينينينينية )النينينينينينيب تؤخنينينينينيذ بنينينينينينيالعواط ( أينينينينينينيدوا صنينينينينينيدام 
منينينينينينيع العنينينينينينيراقيني. كمنينينينينينيا أن هنينينينينينيذا املوقنينينينينيني  القلنينينينينيني  كنينينينينينيان لنينينينينينيدى تنينينينينينيل اشنينينينينينيبه مطلنينينينينينيق بنينينينينينيل إن بعضنينينينينينيهم خنينينينينينيرج لبغنينينينينينيداد يرينينينينينينيد أن يق تأيينينينينينينيداً 

معظنينينينينينينيم القينينينينينينينيادات يف هنينينينينينينيذه اجلماعنينينينينينينية وإن كاننينينينينينيني  املصنينينينينينينياحل اجلماعينينينينينينينية والشخصنينينينينينينيية لقينينينينينينينيادات هنينينينينينينيذه اجلماعنينينينينينينية قنينينينينينينيد اسنينينينينينينيتقرت يف 
 السعودية وا ليج على مدى عشرين سنة .. وذل  كان موقفهم على الشكل التا :



  

  مجاعنينينينينية الشنينينينينييا وعلنينينينينيى رأسنينينينينيهم نائبنينينينينيه الثنينينينينياين )علنينينينينيى أبنينينينينيو اجتمنينينينينيع بعنينينينينيخ أعضنينينينينياء بلنينينينينيس الشنينينينينيورى وبعنينينينينيخ قينينينينينيادات
 املتناقضنينينينينينيات موقنينينينينيني  ال يغضنينينينينيني  أينينينينينينيا منينينينينينين الطنينينينينينيرفني وشنينينينينينيكلوا لنينينينينينيذل  نيأننينينينينينيس بينينينينينينيانوين( وتدارسنينينينينينيوا إصنينينينينينيدار قنينينينينينيرار جيمعنينينينينينيون فينينينينينينيه بنينينينينيني

 جلنة انبثق  منها جلنة أخرى وعلى مدى عشرة أيام متكنوا من صياغة بياهنم الذي كان ملخصه :
   من قبل العراق والدعوة حلل املشاكل العربية باحلوار السلمي.عدم املوافقة على غزو الكوي

 رفخ التواجد الغريب واألمريكي يف املنطقة واعتباره مقدمة احتالل.
التأكينينينينينيد علنينينينينيى أن منينينينينيوقفهم العنينينينينيام منبثنينينينينيق منينينينينين موقنينينينيني  التنظنينينينينييم النينينينينيدو  )النينينينينيذي كنينينينينيان قنينينينينيد أصنينينينينيدر بياننينينينينيا باسنينينينينيم حامنينينينينيد أيب النصنينينينينير 

 حول هاتني الفكرتني وال ميكن ا روج منه بأي موق  واضح(.املرشد العام من أربع صفىات يدور 
  وبعنينينينينينيد االنتهنينينينينينياء منينينينينينين صنينينينينينيياغة قينينينينينينيادات مجاعنينينينينينية أيب غنينينينينينيدة لبينينينينينينياهنم يف عمنينينينينينيان أرسنينينينينينيلوا صنينينينينينييغته النهائينينينينينينية للشنينينينينينييا عبنينينينينينيد

الفتنينينينينينياح أيب غنينينينينينيدة )بالفنينينينينينياكس( حينينينينينينيث قنينينينينينيرأه فعنينينينينينيدل بنينينينينينيه تعنينينينينينيديالت بسنينينينينينييطة وأقنينينينينينير صنينينينينينييغته النهائينينينينينينية وأعادهنينينينينينيا إلنينينينينينييهم )بالفنينينينينينياكس( 
 اخليا وخارجيا وتناقل  موقفهم الصىافة واجلهات اإلعالمية املختلفة.دوها أيضا فنشر 

  فقنينينينينينينيد اعتنينينينينينينيربه العراقينينينينينينينيون غنينينينينينينيري كنينينينينينينيام منينينينينينينين  !إال أن النينينينينينينيذي أراده اإلخنينينينينينينيوان مبنينينينينينينيوقفهم غنينينينينينينيري الواضنينينينينينينيح هنينينينينينينيذا مل حيصنينينينينينينيل
هنينينينينينيا مجاعنينينينينينية يعتقنينينينينينيد أننينينينينينيه قنينينينينينيد أنعنينينينينينيم عليهنينينينينينيا وزودهنينينينينينيا بكنينينينينينيل منينينينينينيا طلبنينينينينيني  يف صنينينينينينيراعها منينينينينينيع خصنينينينينينيمه اللنينينينينينيدود يف سنينينينينينيوريا، فنينينينينينياعترب موقف

خياننينينينينية وعنينينينينيدم وفنينينينينياء. ولكننينينينينيه رضنينينينينيي منهنينينينينيا جزئينينينينينيا تركيزهنينينينينيا علنينينينينيى رفنينينينينيخ موضنينينينينيوع االحنينينينينيتالل الغنينينينينيريب الصنينينينينيلي  باسنينينينينيم االسنينينينينيتعانة ومل 
ينينينينينينيرد أن يغنينينينينينيري املوقنينينينينيني  العملنينينينينينيي النينينينينينيذي اضنينينينينينيذه بعنينينينينينيخ قينينينينينينيادات هنينينينينينيذه اجلماعنينينينينينية وعلنينينينينينيى رأسنينينينينينيهم علنينينينينينيي أبنينينينينينيو أننينينينينينيس بينينينينينينيانوين وبعنينينينينينيخ  

 كوادرها العاملة بني عمان وبغداد.
ننينينينينيني  يف انعكنينينينينينياس منينينينينينيوقفهم علنينينينينينيى عالقنينينينينينيتهم يف السنينينينينينيعودية النينينينينينيب وجنينينينينينيدت نفسنينينينينينيها ملوقفهنينينينينينيا العمينينينينينينيل يف ولكنينينينينينين الطامنينينينينينية الكنينينينينينيربى كا

خاننينينينينية االهتنينينينينيام منينينينينين قبنينينينينيل معظنينينينينيم اإلسنينينينينيالميني، وال تقبنينينينينيل منينينينينين مجاعنينينينينية تعتنينينينينيرب أهننينينينينيا آوت قياداهتنينينينينيا واملانينينينينيات منينينينينين أسنينينينينيرها املهجنينينينينيرة وفتىنينينينيني  
بنينينينينينيدأت الضنينينينينينيغول علنينينينينينيى الشنينينينينينييا عبنينينينينينينيد  هلنينينينينينيم بنينينينينينياالت العمنينينينينينيل..فكي  يتجنينينينينينيراون علنينينينينينيى موقنينينينينيني  ينينينينينينيدين عمالتهنينينينينينيا ألمريكنينينينينينيا.. وهكنينينينينينيذا

الفتنينينينينياح ومنينينينينين حولنينينينينيه منينينينينين القينينينينينيادات ذات النفسنينينينينيية االهنزامينينينينينية أصنينينينينيال منينينينينين أمثنينينينينيال حسنينينينينين هوينينينينينيدي، وفنينينينينيوزي محنينينينينيد، وعبنينينينينيد القنينينينينيدوس أبنينينينينيو 
( عائلنينينينينينية 7511صنينينينينينياحل، وحممنينينينينينيد علنينينينينينيى مشنينينينينينيعل، وغنينينينينينيريهم وزعنينينينينينيم هنينينينينينيؤالء أن ضنينينينينينيغول السنينينينينينيعوديني وصنينينينينينيل  حلنينينينينينيد التهدينينينينينينيد برتحينينينينينينيل )

والنينينينينيذي يعتنينينينينيرب أرباهبنينينينينيا منينينينينين قواعنينينينينيد مجاعنينينينينية الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح ولنينينينينيو بالتبعينينينينينية االمسينينينينينية.. وفجنينينينينيأة منينينينينين اإلخنينينينينيوان واملتضنينينينينيررين السنينينينينيوريني 
متخضنينينينينينيني  الضنينينينينينينيغول عنينينينينينينينين نتيجنينينينينينينية عجيبنينينينينينينينية إذ رضنينينينينينينيا الشنينينينينينينييا عبنينينينينينينينيد الفتنينينينينينينياح هلنينينينينينينينيا وخنينينينينينينيرج بتصنينينينينينينيريح غرينينينينينينينيني  يف لقنينينينينينينياء لنينينينينينينينيه منينينينينينينيع بلنينينينينينينينية 

 )املسلمون( السعودية قال فيه ما ملخصه:
   ! !مثة بيانات مكذوبة صدرت بامسه دون علمه  تكذي  لبيانه السابق بكالم بمل ذكر فيه أن -  

 أنه يوجز موقفه بوضوح يف عدة نقال أ ها:
 أهنم )اإلخوان السوريون( جزء من اإلخوان التنظيم الدو  الذي حدد موقفه يف بيان معلن.

 !الحتاللأدان احتالل العراق للكوي  وطال  العراق باالنسىاب وعودة احلكومة الكويتية الب كان  سابقة ل
إجنينينينينيراءات جنينينينينيائزة شنينينينينيرعا ! أن اإلجنينينينينيراءات النينينينينيب اضنينينينينيذهتا السنينينينينيعودية مبنينينينينيا يف ذلنينينينيني  االسنينينينينيتعانة بنينينينينيالقوات العربينينينينينية واإلسنينينينينيالمية وغريهنينينينينيا

 !  عند الضرورة



  

أضنينينينينينيام حرفينينينينينينيا لللملكنينينينينينية العربينينينينينينية السنينينينينينيعودية مكانتهنينينينينينيا الكنينينينينينيربى يف حينينينينينينياة املسنينينينينينيلمني يف مشنينينينينينيارق األر  ومغارهبنينينينينينيا لقيامهنينينينينينيا خبدمنينينينينينية 
ورفعهنينينينينينينيا راينينينينينينينية التوحينينينينينينينيد وتقنينينينينينيدميها العنينينينينينينيون واإلغاثنينينينينينينية لكثنينينينينينينيري منينينينينينينين األقطنينينينينينيار العربينينينينينينينية واإلسنينينينينينينيالمية وحننينينينينينينين واملسنينينينينينينيلمون احلنينينينينينيرمني الشنينينينينينينيريفني 

 مجيعا نق  صفا واحدا للدفاع عنها ضد كل عدوان مهما كان مصدره[
غنينينينينيداد طبعنينينينينيا بعنينينينينيد صنينينينينيدور هنينينينينيذا البينينينينينيان. كنينينينينيان لنينينينينيه أثنينينينينير الصنينينينينياعقة علنينينينينيى قواعنينينينينيد مجاعتنينينينينيه املتبقينينينينينية علنينينينينيى قيادتنينينينينيه املوجنينينينينيودة يف عمنينينينينيان وب

وعلنينينينيى رأسنينينينينيها )علنينينينيي بينينينينينيانوين( النينينينيذين وجنينينينينيدوا أنفسنينينينيهم يف موقنينينينيني  سنينينينينيخي ، إذ أن الشنينينينييا مل يكتنينينينيني  مبنينينينيا صنينينينينيرح ولكننينينينيه قنينينينينيدم لنينينينينيذل  
 بتكذيبهم يف بياهنم الذي كان قد أقره كما أسلفنا وتنصل منه.

 وبدا واضىا أن بوادر انشقاق جديد تلوح يف أفق مجاعة الشيا عبد الفتاح أيب غدة..
ع )أبنينينينيو أننينينينيس بينينينينيانوين( إلصنينينينيدار بينينينينيان للصنينينينيىافة أكنينينينيد فينينينينيه علنينينينيى مشنينينينيروعية بينينينينياهنم السنينينينيابق يف شنينينينيبه تكنينينينيذي  إذ سنينينينيرعان منينينينيا سنينينينيار 

أمنينينينينينينيا ! للشنينينينينينينييا ورفنينينينينينينيخ لتصنينينينينينينيرحياته ولكنينينينينينينين بأسنينينينينينينيلوب غنينينينينينينيري مباشنينينينينينينير ..كمنينينينينينينيا جتمنينينينينينينيد الوضنينينينينينينيع يف عمنينينينينينينيان و فنينينينينينينيز العدينينينينينينينيدون لالسنينينينينينينيتقالة
 د استقبلوا التصريح بابازاز..الشباب واإلخوة يف حمي  اإلخوان الذين يعتربون قواعد للجماعة ولو شكليا فق

بعنينينينينينيد فنينينينينينينيرتة بنينينينينينينيدأت حركنينينينينينينية املشنينينينينينينيايا منينينينينينينين مستشنينينينينينينياري أيب غنينينينينينينيدة باحلضنينينينينينينيور لعمنينينينينينينيان لتسنينينينينينينيوية الوضنينينينينينينيع ويف حماولنينينينينينينية لتفسنينينينينينينيري منينينينينينينيوقفهم  
املخنينينينينينيزي .. فكنينينينينينيان ألنينينينينينين حضنينينينينينير )فنينينينينينيوزي محنينينينينينيد( و)حسنينينينينينين هوينينينينينينيدي( وكنينينينينينيان تفسنينينينينينيريهم ملنينينينينينيا حصنينينينينينيل أن الشنينينينينينييا اضنينينينينينيطر هلنينينينينينيذا  املوقنينينينينيني  

عنينينينينينيات أرباهبنينينينينينيا املصنينينينينينيدر األساسنينينينينينيي مليزانينينينينينينية اجلماعنينينينينينية كمنينينينينينيا قنينينينينينيال )هوينينينينينينيدي(، يف حنينينينينينيني اقنينينينينينيرتح حلماينينينينينينية مانينينينينينيات العوائنينينينينينيل النينينينينينيب تشنينينينينينيكل ترب 
)محنينينينينينينيد( أن يكنينينينينينينيون موقنينينينينينيني  كنينينينينينينيل كتلنينينينينينينية منينينينينينينين أبننينينينينينينياء اجلماعنينينينينينينية متناسنينينينينينينيبا منينينينينينينيع سياسنينينينينينينية الدولنينينينينينينية املقيمنينينينينينينيني علنينينينينينينيى أراضنينينينينينينييها ألن الظنينينينينينينيروم 

النينينينينينيذين حضنينينينينينيروا إحنينينينينينيدى هنينينينينينيذه  ومنينينينينينيازادت هنينينينينينيذه التربينينينينينينيرات الشنينينينينينيباب إال اسنينينينينينيتنكارا هلنينينينينينيذا االنبطنينينينينينياح، حنينينينينيني  أن أحنينينينينينيد اإلخنينينينينينيوة!! صنينينينينينيعبة
اجللسنينينينينينينيات قنينينينينينينيال هلنينينينينينينيم إذا كننينينينينينينيا سنينينينينينينينقدم تننينينينينينينيازالت ووالء لعشنينينينينينينيرين طاغوتنينينينينينينيا منينينينينينينين طواغينينينينينينيني  األنظمنينينينينينينية فلمنينينينينينينياذا مل ترحيوننينينينينينينيا منينينينينينينين البداينينينينينينينية 

 وتقدموا مثل شهادات الزور هذه لطاغوت سوريا وحس  وكفانا اهلل شر القتال..
موقنينينينينينيني  الشنينينينينينينييا وإخواننينينينينينينيه منينينينينينينين القينينينينينينينيادات  -ولنينينينينينينيونكمنينينينينينينيا يق-إال أن قينينينينينينينيادات هنينينينينينينيذه اجلماعنينينينينينينية توصنينينينينينينيل  لتسنينينينينينينيوية تفهمنينينينينينينيوا فيهنينينينينينينيا 

)املتسنينينينينيعودة( وتفهمنينينينينيوا  روفهنينينينينيا ومتنينينينيني  تسنينينينينيوية متخضنينينينيني  يف الهناينينينينينية عنينينينينين اسنينينينينيتقالة الشنينينينينييا عبنينينينينيد الفتنينينينينياح أيب غنينينينينيدة وقينينينينينيام تننينينينينيافس بنينينينينيني 
حمنينينينينينينيررين ألنينينينينينينين حولنينينينينينينيه منينينينينينينين )أعمنينينينينينينيدة النكسنينينينينينينية( اإلخنينينينينينينيوان املقيمنينينينينينينيني يف السنينينينينينينيعودية وأرادوا ترشنينينينينينينييح )حسنينينينينينينين هوينينينينينينينيدي( وإخنينينينينينينيوان األردن 

أرادوا ترشنينينينينينييح )علنينينينينينيي الينينينينينينيانوين( ملنصنينينينينيني  املراقنينينينينيني  العنينينينينينيام. ويبنينينينينينيدو أننينينينينينيه تفنينينينينينيادوا األزمنينينينينينية مؤقتنينينينينينيا بتعينينينينينينيني شنينينينينينيخص ثالنينينينينينيث هنينينينينينيو والعنينينينينينيراق و 
)فنينينينينياروق بطنينينينينيل( فهنينينينينيو شخصنينينينينيية قدمينينينينينية يف اإلخنينينينينيوان تنينينينينيرأس مركنينينينينيز حلنينينينيني  يف فنينينينينيرتة منينينينينيا وسنينينينينيجن عنينينينينيدة منينينينينيرات يف سنينينينينيوريا خ خنينينينينيرج فنينينينينييمن 

ننينينينينينينيذ خروجنينينينينينينيه يف السنينينينينينينيعودية.. وكمنينينينينينينيا هنينينينينينينيي احلالنينينينينينينية خنينينينينينيرج وكنينينينينينينيان منينينينينينينين شخصنينينينينينينييات اجلماعنينينينينينينية البنينينينينينينيارزة وأعضنينينينينينينياء الشنينينينينينينيورى وهنينينينينينينيو مقنينينينينينينييم م
عمومنينينينينيا تتضنينينينينينيارب اآلراء فينينينينينيه خفضنينينينينينيا ورفعنينينينينيا، ومنينينينينينيايزال الوقنينينينينيني  مبكنينينينينيرا للنينينينينينيدخول يف تفاصنينينينينييل حنينينينينينيول الرجنينينينينيل، إال أن سنينينينينينيائر ارتباطنينينينينينيات 
اجلماعنينينينينينينينية وعلنينينينينينينينيى رأسنينينينينينينينيها عضنينينينينينينينيويتهم يف )جبهنينينينينينينينية اإلنقنينينينينينينينياذ النينينينينينينينيوط ( ذات امليثنينينينينينينينياق والبننينينينينينينينيود املرتنينينينينينينينيدة النينينينينينينينيب بنينينينينينينينيرروا ألنفسنينينينينينينينيهم قيامهنينينينينينينينيا 

كة فيهنينينينينينيا حصنينينينينينيل  وهنينينينينينيو عضنينينينينينيو يف بلنينينينينينيس الشنينينينينينيورى، ومنينينينينينيازال وهنينينينينينيو مراقنينينينينيني  عنينينينينينيام جلماعتنينينينينينيه ويكفيننينينينينينيا هنينينينينينيذا فينينينينينينيه ويف مجاعتنينينينينينيه واملشنينينينينينيار 
 احنرافا وميال عن احلق نسأل اهلل العافية والسالمة لسائر املسلمني.

وهكنينينينينينيذا كمنينينينينينيا نالحنينينينينيني   فقنينينينينينيد هنينينينينينيزت حنينينينينينيرب ا لنينينينينينييج مجاعنينينينينينية اإلخنينينينينينيوان السنينينينينينيوريني علنينينينينينيى اخنينينينينينيتالم أجنىنينينينينينيتهم هنينينينينينيزا عنيفنينينينينينيا وزادت 
منينينينين غنينينينيبش بعنينينينيد كنينينينيل منينينينيا سنينينينيل .. وإذا كنينينينيان باإلمكنينينينيان تسنينينينيمية املرحلنينينينية  يءوح علنينينينيى أكثنينينينير منينينينين صنينينينيعيد ملنينينينين بقنينينينيي يف بصنينينينيريته شنينينينيالوضنينينيني

احلالينينينينية يف قضنينينينيية اجلهنينينينينياد يف سنينينينيوريا فنينينينينيإن أوضنينينينيح منينينينيا ميكنينينينينين قولنينينينيه أهننينينينينيا اسنينينينيتمرار التفسنينينينيا والتىلنينينينينيل والتكشنينينيني  علنينينينينيى صنينينينيعيد اإلخنينينينينيوان 



  

سنينينينينينييطرة الطغينينينينينينيان النصنينينينينينيريي  ساعنينينينينينيات النينينينينينيب كاننينينينينيني  فاعلنينينينينينية فيهنينينينينينيا وتكنينينينينينير املسنينينينينينيلمني، واسنينينينينينيتمرار االحننينينينينينيالل واالنقنينينينينينيرا  لنينينينينينيدور بنينينينينينياقي اجلم
علنينينينينينيى سنينينينينينيوريا ومنينينينينينين خ لبننينينينينينيان وازدينينينينينينياد نفنينينينينينيوذه يف املنطقنينينينينينية حينينينينينينيث أصنينينينينينيبح النصنينينينينينيريية أحنينينينينينيد أهنينينينينينيم ركنينينينينينيائز النظنينينينينينيام األمنينينينينيني  األمريكنينينينينينيي يف 

 املنطقة مع شركائه من األنظمة املرتدة يف مصر ودول بلس التعاون ا ليجي.
. أوردهتنينينينينيا منينينينينينيوجزة 7887-7891أحنينينينينيداث وإرهاصنينينينينينيات قضنينينينينيية اجلهنينينينينياد يف سنينينينينيوريا خنينينينينيالل فنينينينينيرتة كنينينينينيان هنينينينينيذا املنينينينينيوجز أهنينينينينيم وأبنينينينينيرز 

 إلكمال الفائدة من الكتاب الذي مل يكن الغر  األول فيه سرد التاريا الذي حيتاج ملوسوعة مستقلة بذاهتا.
دينينينينينية يف سنينينينينيوريا وإبنينينينينيراز أهنينينينينيم وإ نينينينينيا كنينينينينيان الغنينينينينير  هنينينينينيو إبنينينينينيراز مجلنينينينينية منينينينينين القواعنينينينينيد والفوائنينينينينيد والنظرينينينينينيات املسنينينينينيتفادة منينينينينين التجربنينينينينية اجلها

 مبادئها وفقهها السياسي الشرعي. ومل يكن ذل  ليتضح إال برسم خ  بياين تارخيي موجز وسريع لتل  األحداث.
ونرجنينينينينيو اهلل سنينينينينيبىانه وتعنينينينينياىل أن يكنينينينينيون فيمنينينينينيا قنينينينينيدمنا زاد علنينينينينيى الطرينينينينينيق لكنينينينينيل منينينينينيؤمن صنينينينينياح  حنينينينينيق، باهنينينينينيد يف سنينينينينيبيل اهلل أينمنينينينينيا  

 املنا اإلسالمي الطاهر.كان يف الشام أم غريها من بقاع ع
 وسبىان  اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أن  نستغفرك ونتوب إلي .

75/5/7887 
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