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ّةّجهادّالِعصابةةّواستراتيجي ّةّجهادّاألمّ استراتيجي ّ
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ّوالسالمّعلىّمنّالّنبيّبعده،ّوبعد.ّّالة ّهللّوحده،ّوالصّ ّالحمد ّ 
ّ، ّوالفر  ّأسلوبّالكر ّتعتمد ّفيّمكانّدونّمكان، ّوالّاالستقرار ّالّتعرفّالثبات، ّالِعصابة، ّاستراتيجيةّجهاد

الّتباليّلوّرمتّبسهامهاّفيّأكثرّمنّاتجاه،ّوعلىّأكثرّمنّجبهة،ّالّتحسبّللعواقبّّ..ّومنّثمّالتخفيّوالمواراة
ّّفيمّيتعلقّبسالمةّوحركةّالِعصابةّذاتها.والمآالتّحساباًّذاّباٍلّإالّ

رتبّعليهاّمسؤولياتّ؛ّألنهّالّيتاستراتيجيةّجهادّالِعصابةّهيّالخيارّاألسهلّبالنسبةّللمقاتلينّوالمجاهدينّ
ّكبيرة ّبهاّومهام ّّيلتزمون ّونحو ّالمسلمالشعوب، ّلهاّومؤسساتهّالمجتمع ّقوية، ّعادلة ّراشدة ّدولة ّقيام ّونحو ،
ّّمؤسساتها ّوأهدافها ّومرافقها، ّّوبالتالي.. ّفهي ّــ ّالعصابة ّجهاد ّاستراتيجية ّأي ّكبيرةّــ ّمشاريع ّلقيام ّتصلح ال

ّــ ّكشعار ّرفعتها ّلو ّحتى ّــ ّّومهمة ّدولة ّكقيام ّالمدنيةّإسالمية ّومرافقها ّمؤسساتها ّلها ّهللا، ّأنزل ّبما تحكم
ّّواالجتماعية،ّولوّحاولتّستفشل،ّكماّفشلتّفيّأكثرّمنّموقعّفيّواقعناّالمعاصر.

ّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّقدّتتركّآثاراًّ..ّلكنهاّالّت زيلّعروشاً،ّوالّتقيمّدوالً.ّ
ّّ ّال ّالعصابة ّجهاد ّالواسعةّّكترثتاستراتيجية ّالحاضنة ّهذه ّمن ّيهمها ّال ّفهي ّكثيراً، ّالشعبية للحاضنة

بضعةّأفراد،ّتنطلقّبهمّنحوّأهدافها،ّوتشتتهمّبحسبّتشتتّسهامها،ّوعددّّمنهالنفسهاّوالضخمةّسوىّأنّتنتقيّ
ّجبهاتها!
دّباألمةّضدّأعداءّفاستراتيجيةّجهادّاألمةّتعتمدّعلىّالجهاّوهذاّبخالفّماّعليهّاستراتيجيةّجهادّاألمةّ..ّ

ّاألمةّ..ّالجهادّبالشعوبّالمسلمةّــّكلّالشعوبّالمسلمةّــّضدّالطغاةّالظالمين،ّوأنظمتهمّالفاسدةّالفاجرة.ّ
استراتيجيةّجهادّاألمةّتعتمدّعلىّتشكيلّالجيوشّالمسلمةّالمعلنَة،ّتستمدّعناصرهاّمنّمجموعّالقادرينّمنّّ

الديارّوالحرماتّ..ّالّتعرفّوالشعوبّالمسلمة،ّوالمنظمةّتنظيماًّحديثاًّومتطوراً،ّلتقومّبمهامهاّفيّالذودّعنّالدين،ّ
ّأسلوبّالكر،ّوالفر،ّومنّثمّالتخفيّعنّاألنظار!ّ

ّراشدةّّ ّدولة ّكقيام ..ّ ّإليه ّتصبو ّالشعوبّوما ّبمطالبّوآمال ً ّوثيقا ً ّارتباطا ّمرتبطة ّاألمة ّجهاد استراتيجية
عادلةّقوية،ّلهاّمؤسساتهاّومرافقهاّالمدنيةّوالعسكريةّ..ّوبالتاليّفإنّهذاّالبعدّمعتبرّجداًّــّفيّاستراتيجيةّجهادّ

ّخ ّمن ّخطوة ّكل ّفي ّــ ّماألمة ّمرحلة ّكل ّوفي ّمراحلهاطواتها، ّحساباتهاّن ّوالمآالت ّللعواقب ّتحسب الجيد،ّّ..
ْحَكَمة.ّ ّوالم 

ّوديارهمّ..ّوبلدانهمّ..ّومصالحهمّ..ّاستراتيجيةّجهادّاألمةّلهاّمسؤولياتهاّالجسامّ..ّنحوّمجموعّأبنائهاّ..ّ
فهيّــّأيّاستراتيجيةّكماّتتحملّمسؤولياتهاّاألخالقيةّوالشرعيةّنحوّجميعّشعوبّالعالمّ..ّوبالتاليّّومقدساتهمّ..

كوادرّكبيرةّوكثيرةّتتضافرّعليهاّمجموعّقوىّجهٍدّكبير،ّوإلىّتحتاجّإلىّّجداًّّجهادّاألمةّــّمنّهذاّالوجهّصعبة
ّأبناءّاألمة.ّ

ّّ..ّ ّوالحق ّالعدل ّدولة ّوإقامة ّالظالمين، ّعروشّالطغاة ّبإزالة ّمعنية ..ّ ّوالشعوب ّاألمة ّجهاد استراتيجية
منّدونّااللتفاتّإلىّالعنصرّومنّثمّبعدّذلكّفليكنّماّيكونّ..ّ..ّوحسبّفمهمتهاّالّتقتصرّعلىّالمناوشاتّأوّالهدمّ

ّ.ّاألهم؛ّعنصرّالبناء؛ّبناءّالدولةّالعادلةّالراشدةّالقوية
..ّومنّثمّدفعهّاألشدّخطراًّ..ّقائمةّعلىّترتيبّاألولوياتّفيّتحديدّالعدوّوالشعوبّاستراتيجيةّجهادّاألمةّّ

ّنوعّتح ّقدّيستدعيّمنها ّوهذا ..ّ تفرغّللعدوّتلّالفّأوّتصالحّمعّفريقّدونّفريق،ودفعّخطرهّعنّالبالدّوالعباد
وتجعلهمّفهيّــّأيّاستراتيجيةّجهادّاألمةّــّالّتنهجّسياسةّاستعداءّالعالمّ..ّكلّالعالمّ..ّّاألشدّشراسةّوخطراًّ..

ّ ..ّ ّالعداوة ّمن ّفيّمصافّواحد ّتخوضّمعهجميعاً ّثم ّّمومن ّتعرفّنتائجهاّمجتمعين ّــ ّفيّوقتّواحد ّــ معركة
ّالمدمرةّعلىّدولةّاإلسالمّ ًّ..ّوالومؤسساتها ّالفقهّ..ّوعلىّالشعوبّالمسلمةّمسبقا سنةّقدّأشارتّلشيءّمنّهذا

ّعد ّوهم ّأنتم ّفتغزون ّآمناً، ً ّصلحا ّالروَم ّستصالحون ّوسلم:" ّهللاّعليه ّصلى ّقوله ّفي ّكما ّورائهم،ّالهام، ّمن واً
فتسلمونّوتغنمونّ.."،ّوفيّرواية:"ّستصالحونّالروَمّصلحاًّآمناً،ّفتغزونّأنتمّوهمّعدواًّمنّورائكم،ّفتنتصرون،ّ

فهناكّعدوّمنّوراءّالرومّــّوي حتملّأنّيكونّجزءاًّمنهّمنّوراءّ.ّ]صحيحّسننّأبيّداود[.."وتغنمون،ّوتسلمونّ.
المسلمينّكماّأفادتّبذلكّالروايةّاألخرىّــّشديدّالخطرّوالعداوةّالّيمكنّالوصولّإليهّومنّثمّدفعهّودفعّشره،ّإالّ

ّبعدّنوعّتصالحّوتنسيقّمعّنصارىّالروم.ّ
بعضّاألحزابّالتيّشاركتّّيّأنّيشاطرالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأصحابه،ّفوفيّغزوةّالخندق،ّاستشارّّ

ّ ّمع ّوتحالفهم ّارتباطهم ّيفكوا ّأن ّمقابل ّالمدينة، ّتمر ّوحصارها، ّعنّمشركيّفيّتطويقّالمدينة ّوينفضوا قريش،
ّالقتالّومحاصرةّالمدينةّ..ّوهذاّكلهّمنّقبيلّالعملّبالفقهّالمشارّإليهّأعاله.ّ

ّفهمّمماّتقدمّأعالهّأنّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّمرفوضةّأوّمستهجنةّعلىّاالطالقّ..؟ّفإنّقيل:ّهلّي ّّ
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أقول:ّال؛ّبلّقدّتتواجدّــّفيّمرحلةّمنّالمراحلّــّظروفّموضوعيةّتبررّوجودّمنّي قاتلّعلىّطريقةّحربّّ
يءّمنّذلكّكماّفيّجهادّالصحابيّ..ّوقدّتواجدّفيّالتاريخّاإلسالميّشّالعصابات،ّمعتمداًّاستراتيجيةّجهادّالِعصابة

ّبأنفسهمّجبهةّمستقلة،ّ ّالظروفّالناجمةّعنّصلحّالحديبيةّأنّيشكلوا ّاضطرتهم ّلما الجليلّأبيّبصيرّومنّمعه،
ومتنقلة،ّتعتمدّأسلوبّالكرّوالفر،ّبعيداًّعنّدولةّاإلسالمّوالتزاماتها،ّالمتمثلةّفيّالمدينةّالمنورة،ّوالتيّكانتّتمثلّ

ّادّاألمة.ّاستراتيجيةّجه
ّعلىّطريقةّ ّالتيّتقاتل ّالمجموعة ّالتيّأفرزتّتلك ّتلكّالظروفّالموضوعية ّإنّتزول استراتيجيةّّلكنّما

جهادّالعصابةّ..ّإالّويتعينّعلىّتلكّالمجموعةّأنّتنخرطّوتدخلّفيّالمشروعّاألضخمّواألشمل؛ّمشروعّاستراتيجيةّ
ومنّمعه؛ّفماّأنّزالتّتلكّالظروفّجهادّاألمةّوالشعوب،ّوهذاّالذيّحصلّمعّالصحابيّأبيّبصيرّرضيّهللاّعنهّ

ّوأبعدتهمّعنّاسترات ّالتيّأفرزتهم، ّالموضوعية ّانضموا ّإالّوسرعانّما ّاألمة، األكبرّلألمة،ّّالجسدإلىّيجيةّجهاد
ّليجاهدواّمعهاّجهادهاّاألكبر،ّوفقّاستراتيجيتها.ّ

ّالعّ ّجهاد ّتواستراتيجية ّطارئة، ّاستثائية ّحالة ..ّ ّظروفّجدهصابة ّزالتّتلكا ّما ّفإذا ..ّ ّمعينة ّموضوعية
ّبط ..ّ ّوالشعوب ّاألمة ّجهاد ّاستراتيجية ّووجدت ..ّ ّالظروف ّلت ّالعصابة ّجهاد ّاستراتيجية ّودخلت ..ّ ً فيّوجوبا

لّفيّزمانّواحد،ّفع ّأكثرّمماّت صِلح؛ّإذّالّيمكنّأنّت ّالستراتيجيةّالعامةّلجهادّاألمةّ..ّفإنّلمّتفعل؛ّفحينئٍذّقدّتفسدّا
ّألمة،ّواستراتيجيةّجهادّالِعصابةّمعاً!ومكانّواحدّ..ّاستراتيجيةّجهادّا

جيةّجهادّاألمةّتبعاًّالستراتيجيةّجهادّالعصابةّ..ّأوّأنّتفرضّالِعصابةّعلىّاألمةّالّيجوزّأنّتكونّاستراتيّ
منّي لزمّالرجلّالكبيرّبأنّيرتديّثيابّّ..ّفمثلّمنّيفعلّذلكّكمثلوالتغييرّاستراتيجيتهاّفيّالجهاد،ّوالعمل،ّوالحركةّ

ّّالطفلّالصغيرّ..ّوأن ى!
ّأنّّ ..ّ ّالِعصابة ّجهاد ّاستراتيجية ّطريقة ّعلى ّيجاهد ّيجبّعلىّمن ..ّ ّوالتغيير ّللجهاد ّتنهضّاألمة عندما

منّيتنحىّعنّالطريقّ..ّوأنّيعطيّالفرصةّكاملةّلألمةّوالشعوبّأنّتمضيّفيّطريقهاّنحوّأهدافها،ّوإلىّنهايتهّ..ّ
ّوطريقتهاّفيّالعملّوالتغيير.ّواستراتيجيتها،ّفسدّعلىّجهادّاألمةّخطتها،ّحتىّالّيدثّأيّحدٍثّ..ّدونّأنّي ح
ّولكيّّ ّوالشعوبّ.. ّاألمة ّجهاد ّاستراتيجية ّيستطيعونّمواجهة ّاألحيانّال ّمن ّفيّكثير ّالظالمونّ.. الطغاة

ّ ّوالتغييرّ.. ّفيّالجهاد ّعلىّاألمةّخطتها الذينّي قاتلونّعلىّطريقةّاستراتيجيةّجهادّّونستجرونّويستفذييفسدوا
ّا ّإلى ّالعصابة ..ّ ّوالميادين ّّواثيرليلساحات ّالمعارك ّمعهم ّوالجانبية ّّيضربوهم.. ّاألمةّّواضربوي.. ّجهاد معهم

ّاألمةّ ّفيّضربّاستراتيجيةّجهاد ّوتكونّذريعتهم ّضربّومحاربةّمنّي قاتلّوالشعوبّوالشعوبّ.. ّأرادوا ّأنهم ..
ّأوي جاهدّعلىّطريق ّقتالّةّاستراتيجيةّجهادّوحربّالعصاباتّ.. وليسّّاإلرهابيينّ"ّوالعصاباتّاإلرهابيةّ"،رادوا

ّالعالمّالشعوب ّيستعطفونّدول ّالكاذبّعساهم ّالزعم ّبهذا ّوهم ّالشعوبّالثائرةّّ.. ّفيّحربهمّضد لتقفّبجوارهم،
ّالراغبةّفيّالتغيير!ّ

ويشاركّهذاّالجانبّ..ّوأبىّإالّأنّي زاحمّيقةّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّللذاّإنّلمّيتنبهّمنّي جاهدّعلىّطرّ
فهوّمنّجهةّيضرّعلىّطريقته،ّوفقّاستراتيجيتهّ..ّاستراتيجيةّجهادّاألمةّوالشعوبّفيّالعملّوالجهادّوالتغييرّ..ّ

ّأكثرّمماّينفعّ..ّومنّجهةّأخرىّيقدمّخدمةّكبيرةّلطغاةّالحكمّالمجرمينّالظالمينّمنّحيثّالّيدري!ّ
ّّ ّاستراتيجية ّعلىّطريقة ّيليقّلمنّي جاهد ّينبغيّوال ّوالشعوبّبالجهادّال ّي طالبّاألمة ّأن ..ّ ّالِعصابة جهاد

ّثمّإنّفعلتّاألمة،ّونهضتّللجهادّوالتغييرّ ّفيّالعملّ..ّوأحدثّوفقّاستراتيجيتهاّوالنهوضّللتغييرّ.. ..ّزاحمها
هّفيّاألحداثّالتيّتفسدّعليهاّخطتهاّواستراتيجيتهاّفيّالجهادّوالعملّوالتغييرّ..ّوألزمهاّباستراتيجيتهّ..ّوطريقت

..ّوالحقّأنّّالعملّ..ّفإنّلمّتفعلّ..ّولنّتقدرّعلىّأنّتفعلّ..ّأساءّبهاّالظنونّ..ّورمىّبفشلهّعلىّاألمةّوالشعوب
ّّماّأصابهّ..ّوأصابّاألمةّبسببه،ّهوّمنّعندّنفسه!ّ

وأنّالّت حم لّمنّّيّالسمعّوهوّشهيدّ..أرجوّأنّتكونّكلماتيّواضحةّالداللةّوالمعانيّ..ّوأنّتجدّمنّيلقّ

ّ.88ّ:هود[ّأ نِيبّ َّوإِلَْيهِّّتََوك ْلتّ َّعلَْيهِّّبِالل ِّّإِال ّّتَْوفِيِقيَّوَماّاْستََطْعتّ َّماّاإِلْصالَحَّّإاِل ّّأ ِريد ّّإِنّّْ]ّقيمةّماّالّتحتمل،األفهامّالسّ 

ّ
ّعبدّالمنعمّمصطفىّحليمة
ّأبوّبصيرّالطرطوسي

م.72/4/7154ّهــ.51/1/5141ّّ  
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