استراتيجيّةّجهادّاألمّةّواستراتيجيّةّجهادّال ِعصابة ّ
بسم هللا الرمحن الرحيم

الحمدّّهللّوحدهّ،والصّالةّّوالسالمّعلىّمنّالّنبيّبعدهّ،وبعدّ ّ.
ّاستراتيجية ّجهاد ّالعِصابةّ ،ال ّتعرف ّالثباتّ ،وال ّاالستقرار ّفي ّمكان ّدون ّمكانّ ،تعتمد ّأسلوب ّالكر ّوالفرّ،
ومنّثمّالتخفيّوالمواراة ّّ ..الّتباليّلوّرمتّبسهامهاّفيّأكثرّمنّاتجاهّ،وعلىّأكثرّمنّجبهةّ،الّتحسبّللعواقبّ
والمآالتّحساباًّذاّبا ٍلّإالّفيمّيتعلقّبسالمةّوحركةّالعِصابةّذاتهاّ ّ.
ّاستراتيجيةّجهادّالعِصابةّهيّالخيارّاألسهلّبالنسبةّللمقاتلينّوالمجاهدين؛ّألنهّالّيترتبّعليهاّمسؤولياتّ
ومهام ّكبيرة ّيلتزمون ّبها ّنحو ّالشعوبّ ،والمجتمع ّالمسلم ّومؤسساتهّ ،ونحو ّقيام ّدولة ّراشدة ّعادلة ّقويةّ ،لهاّ
مؤسساتها ّومرافقهاّ ،وأهدافها ّّ ..وبالتالي ّفهي ّــ ّأي ّاستراتيجية ّجهاد ّالعصابة ّــ ّال ّتصلح ّلقيام ّمشاريع ّكبيرةّ
ومهمة ّــ ّحتى ّلو ّرفعتها ّكشعار ّــ ّكقيام ّدولة ّإسالمية ّتحكم ّبما ّأنزل ّهللاّ ،لها ّمؤسساتها ّومرافقها ّالمدنيةّ
واالجتماعيةّ،ولوّحاولتّستفشلّ،كماّفشلتّفيّأكثرّمنّموقعّفيّواقعناّالمعاصرّ ّ.
ّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّقدّتتركّآثاراًّّ..لكنهاّالّتزيلّعروشاًّ،والّتقيمّدوالًّ .
ّاستراتيجية ّجهاد ّالعصابة ّال ّتكترث ّللحاضنة ّالشعبية ّكثيراًّ ،فهي ّال ّيهمها ّمن ّهذه ّالحاضنة ّالواسعةّ
والضخمةّسوىّأنّتنتقيّلنفسهاّمنها ّبضعةّأفرادّ،تنطلقّبهمّنحوّأهدافهاّ،وتشتتهمّبحسبّتشتتّسهامهاّ،وعددّ
جبهاتها! ّ
ّوهذاّبخالفّماّعليهّاستراتيجيةّجهادّاألمةّّ ..فاستراتيجيةّجهادّاألمةّتعتمدّعلىّالجهادّباألمةّضدّأعداءّ
األمةّّ..الجهادّبالشعوبّالمسلمةّــّكلّالشعوبّالمسلمةّــّضدّالطغاةّالظالمينّ،وأنظمتهمّالفاسدةّالفاجرةّ ّ.
ّاستراتيجيةّجهادّاألمةّتعتمدّعلىّتشكيلّالجيوشّالمسلمةّالمعلنَةّ،تستمدّعناصرهاّمنّمجموعّالقادرينّمنّ
الشعوبّالمسلمةّ،والمنظمةّتنظيماًّحديثاًّومتطوراًّ،لتقومّبمهامهاّفيّالذودّعنّالدينّ،والديارّوالحرماتّّ..الّتعرفّ
أسلوبّالكرّ،والفرّ،ومنّثمّالتخفيّعنّاألنظار!ّ ّ
ّاستراتيجية ّجهاد ّاألمة ّمرتبطة ّارتباطا ً ّوثيقا ً ّبمطالب ّوآمال ّالشعوب ّوما ّتصبو ّإليه ّّ ..كقيام ّدولة ّراشدةّ
عادلةّقويةّ،لهاّمؤسساتهاّومرافقهاّالمدنيةّوالعسكريةّّ..وبالتاليّفإنّهذاّالبعدّمعتبرّجدا ًّــّفيّاستراتيجيةّجهادّ
األمة ّــ ّفي ّكل ّخطوة ّمن ّخطواتهاّ ،وفي ّكل ّمرحلة ّمن ّمراحلها ّّ ..تحسب ّللعواقب ّوالمآالت ّحساباتها ّالجيدّ،
والم ْح َك َمةّ ّ.
ّاستراتيجيةّجهادّاألمةّلهاّمسؤولياتهاّالجسامّّ..نحوّمجموعّأبنائهاّّ..ومصالحهمّّ..وديارهمّّ..وبلدانهمّّ..
ومقدساتهمّّ ..كماّتتحملّمسؤولياتهاّاألخالقيةّوالشرعيةّنحوّجميعّشعوبّالعالمّّ..وبالتاليّفهيّــّأيّاستراتيجيةّ
جهادّاألمةّــّمنّهذاّالوجهّصعبة ّجدّا ًّتحتاجّإلىّجه ٍد ّكبيرّ،وإلىّكوادرّكبيرةّوكثيرةّتتضافرّعليهاّمجموعّقوىّ
أبناءّاألمةّ ّ.
ّاستراتيجية ّجهاد ّاألمة ّوالشعوب ّّ ..معنية ّبإزالة ّعروش ّالطغاة ّالظالمينّ ،وإقامة ّدولة ّالعدل ّوالحق ّّ..
فمهمتهاّالّتقتصرّعلىّالمناوشاتّأوّالهدمّوحسبّّ..ومنّثمّبعدّذلكّفليكنّماّيكونّّ..منّدونّااللتفاتّإلىّالعنصرّ
األهم؛ّعنصرّالبناء؛ّبناءّالدولةّالعادلةّالراشدةّالقويةّ ّ.
ّاستراتيجيةّجهادّاألمةّوالشعوبّّ..قائمةّعلىّترتيبّاألولوياتّفيّتحديدّالعدوّاألشدّخطراًّّ..ومنّثمّدفعهّ
ودفعّخطرهّعنّالبالدّوالعبادّّ..وهذاّقدّيستدعيّمنهاّنوعّتحالفّأوّتصالحّمعّفريقّدونّفريقّ ،لتتفرغّللعدوّ
األشدّشراسةّوخطرا ًّ ّ ..فهيّــّأيّاستراتيجيةّجهادّاألمةّــّالّتنهجّسياسةّاستعداءّالعالمّّ..كلّالعالمّّ..وتجعلهمّ
جميعا ً ّفي ّمصاف ّواحد ّمن ّالعداوة ّّ ..ومن ّثم ّتخوض ّمعهم ّمجتمعين ّمعركة ّــ ّفي ّوقت ّواحد ّــ ّتعرف ّنتائجهاّ
المدمرةّعلىّدولةّاإلسالمّومؤسساتهاّّ..وعلىّالشعوبّالمسلمةّمسبقا ًّّ..والسنةّقدّأشارتّلشيءّمنّهذاّالفقهّ
الهامّ ،كما ّفي ّقوله ّصلى ّهللا ّعليه ّوسلمّ ":ستصالحون ّالرو َم ّصلحا ً ّآمناًّ ،فتغزون ّأنتم ّوهم ّعدوا ً ّمن ّورائهمّ،
فتسلمونّوتغنمونّّ،"..وفيّروايةّ":ستصالحونّالرو َم ّصلحا ًّآمناًّ،فتغزونّأنتمّوهمّعدوا ًّمنّورائكمّ،فتنتصرونّ،
وتغنمونّ،وتسلمونّ["...صحيحّسننّأبيّداود]ّ.فهناكّعدوّمنّوراءّالرومّــّويحتملّأنّيكونّجزءاًّمنهّمنّوراءّ
المسلمينّكماّأفادتّبذلكّالروايةّاألخرىّــّشديدّالخطرّوالعداوةّالّيمكنّالوصولّإليهّومنّثمّدفعهّودفعّشرهّ،إالّ
بعدّنوعّتصالحّوتنسيقّمعّنصارىّالرومّ ّ.
ّوفيّغزوةّالخندقّ،استشارّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأصحابهّ،فيّأنّيشاطر ّبعضّاألحزابّالتيّشاركتّ
في ّتطويق ّالمدينة ّوحصارهاّ ،تمر ّالمدينةّ ،مقابل ّأن ّيفكوا ّارتباطهم ّوتحالفهم ّمع ّمشركي ّقريشّ ،وينفضوا ّعنّ
القتالّومحاصرةّالمدينةّّ..وهذاّكلهّمنّقبيلّالعملّبالفقهّالمشارّإليهّأعالهّ ّ.
ّفإنّقيلّ:هلّيّفهمّمماّتقدمّأعالهّأنّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّمرفوضةّأوّمستهجنةّعلىّاالطالقّ..؟ّ ّ
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ّأقولّ:ال؛ّبلّقدّتتواجدّــّفيّمرحلةّمنّالمراحلّــّظروفّموضوعيةّتبررّوجودّمنّيقاتلّعلىّطريقةّحربّ
العصاباتّ،معتمداًّاستراتيجيةّجهادّالعِصابةّّ..وقدّتواجدّفيّالتاريخّاإلسالميّشيءّمنّذلكّكماّفيّجهادّالصحابيّ
الجليلّأبيّبصيرّومنّمعهّ،لماّاضطرتهمّالظروفّالناجمةّعنّصلحّالحديبيةّأنّيشكلواّبأنفسهمّجبهةّمستقلةّ،
ومتنقلةّ،تعتمدّأسلوبّالكرّوالفرّ،بعيداًّعنّدولةّاإلسالمّوالتزاماتهاّ،المتمثلةّفيّالمدينةّالمنورةّ،والتيّكانتّتمثلّ
استراتيجيةّجهادّاألمةّ ّ.
ّلكن ّما ّإن ّتزول ّتلك ّالظروف ّالموضوعية ّالتي ّأفرزت ّتلك ّالمجموعة ّالتي ّتقاتل ّعلى ّطريقة ّاستراتيجيةّ
جهادّالعصابةّّ..إالّويتعينّعلىّتلكّالمجموعةّأنّتنخرطّوتدخلّفيّالمشروعّاألضخمّواألشمل؛ّمشروعّاستراتيجيةّ
جهادّاألمةّوالشعوبّ،وهذاّالذيّحصلّمعّالصحابيّأبيّبصيرّرضيّهللاّعنهّومنّمعه؛ّفماّأنّزالتّتلكّالظروفّ
الموضوعية ّالتي ّأفرزتهمّ ،وأبعدتهم ّعن ّاستراتيجية ّجهاد ّاألمةّ ،إال ّوسرعان ّما ّانضموا ّإلى ّالجسد ّاألكبر ّلألمةّ،
ليجاهدواّمعهاّجهادهاّاألكبرّ،وفقّاستراتيجيتهاّ ّ.
ّاستراتيجية ّجهاد ّالعصابة ّّ ..حالة ّاستثائية ّطارئةّ ،توجدها ّظروف ّموضوعية ّمعينة ّّ ..فإذا ّما ّزالت ّتلكّ
الظروف ّّ ..ووجدت ّاستراتيجية ّجهاد ّاألمة ّوالشعوب ّّ ..بطلت ّاستراتيجية ّجهاد ّالعصابة ّّ ..ودخلت ّوجوبا ً ّفيّ
االستراتيجيةّالعامةّلجهادّاألمةّّ..فإنّلمّتفعل؛ّفحينئ ٍذّقدّتفسدّأكثرّمماّتصلِح؛ّإذّالّيمكنّأنّتّفعّلّفيّزمانّواحدّ،
ومكانّواحدّّ..استراتيجيةّجهادّاألمةّ،واستراتيجيةّجهادّالعِصابةّمعاً! ّ
ّالّيجوزّأنّتكونّاستراتيجيةّجهادّاألمةّتبعاًّالستراتيجيةّجهادّالعصابةّّ..أوّأنّتفرضّالعِصابةّعلىّاألمةّ
استراتيجيتهاّفيّالجهادّ،والعملّ،والحركةّوالتغييرّّ..فمثلّمنّيفعلّذلكّكمثلّمنّيلزمّالرجلّالكبيرّبأنّيرتديّثيابّ
الطفلّالصغيرّّ..وأنى!ّ ّ
ّعندما ّتنهض ّاألمة ّللجهاد ّوالتغيير ّّ ..يجب ّعلى ّمن ّيجاهد ّعلى ّطريقة ّاستراتيجية ّجهاد ّالعِصابة ّّ ..أنّ
يتنحىّعنّالطريقّّ..وأنّيعطيّالفرصةّكاملةّلألمةّوالشعوبّأنّتمضيّفيّطريقهاّنحوّأهدافهاّ،وإلىّنهايتهّّ..منّ
دونّأنّيحدثّأيّحدثٍّّ..حتىّالّيفسدّعلىّجهادّاألمةّخطتهاّ،واستراتيجيتهاّ،وطريقتهاّفيّالعملّوالتغييرّ ّ.
ّالطغاة ّالظالمون ّّ ..في ّكثير ّمن ّاألحيان ّال ّيستطيعون ّمواجهة ّاستراتيجية ّجهاد ّاألمة ّوالشعوب ّّ ..ولكيّ
يفسدوا ّعلى ّاألمة ّخطتهاّفي ّالجهاد ّوالتغييرّّ..يستفذون ّويستجرون ّالذين ّيقاتلون ّعلى ّطريقة ّاستراتيجية ّجهادّ
العصابة ّإلى ّالساحات ّوالميادين ّّ ..ليثيروا ّمعهم ّالمعارك ّالجانبية ّّ ..ويضربوهم ّّ ..ويضربوا ّمعهم ّجهاد ّاألمةّ
والشعوب ّّ ..وتكون ّذريعتهم ّفي ّضرب ّاستراتيجيةّجهاد ّاألمةّوالشعوب ّّ ..أنهم ّأرادوا ّضربّومحاربة ّمن ّيقاتلّ
ويجاهدّعلىّطريقةّاستراتيجيةّجهادّوحربّالعصاباتّّ..أرادواّقتالّاإلرهابيينّ"ّوالعصاباتّاإلرهابيةّ"ّ ،وليسّ
الشعوب ّّ ..وهم ّبهذا ّالزعم ّالكاذب ّعساهم ّيستعطفون ّدول ّالعالم ّلتقف ّبجوارهمّ ،في ّحربهم ّضد ّالشعوب ّالثائرةّ
الراغبةّفيّالتغيير!ّ ّ
ّلذاّإنّلمّيتنبهّمنّيجاهدّعلىّطريقةّاستراتيجيةّجهادّالعصابةّلهذاّالجانبّّ..وأبىّإالّأنّيزاحمّويشاركّ
استراتيجيةّجهادّاألمةّوالشعوبّفيّالعملّوالجهادّوالتغييرّّ..علىّطريقتهّ،وفقّاستراتيجيتهّّ..فهوّمنّجهةّيضرّ
أكثرّمماّينفعّّ..ومنّجهةّأخرىّيقدمّخدمةّكبيرةّلطغاةّالحكمّالمجرمينّالظالمينّمنّحيثّالّيدري!ّ ّ
ّال ّينبغي ّوال ّيليق ّلمن ّيجاهد ّعلى ّطريقة ّاستراتيجية ّجهاد ّالعِصابة ّّ ..أن ّيطالب ّاألمة ّوالشعوب ّبالجهادّ
والنهوضّللتغييرّّ..ثمّإنّفعلتّاألمةّ،ونهضتّللجهادّوالتغييرّوفقّاستراتيجيتهاّّ..زاحمهاّفيّالعملّّ..وأحدثّ
األحداثّالتيّتفسدّعليهاّخطتهاّواستراتيجيتهاّفيّالجهادّوالعملّوالتغييرّّ..وألزمهاّباستراتيجيتهّّ..وطريقتهّفيّ
العملّّ..فإنّلمّتفعلّّ..ولنّتقدرّعلىّأنّتفعلّّ..أساءّبهاّالظنونّّ..ورمىّبفشلهّعلىّاألمةّوالشعوبّّ..والحقّأنّ
ماّأصابهّّ..وأصابّاألمةّبسببهّ،هوّمنّعندّنفسه!ّّ ّ
ّأرجوّأنّتكونّكلماتيّواضحةّالداللةّوالمعانيّّ..وأنّتجدّمنّيلقيّالسمعّوهوّشهيدّّ ..وأنّالّتحملّمنّ
علَ ْي ِّهّت ََوك ْلتّّ َوإِلَ ْي ِّهّأنِيبّّ]هودّ ّ.88:
ست َ َط ْعتّّ َو َماّت َْوفِيقِيّإِالّّبِ ِّ
صالَ َّ
اللّ َ
اإل ْ
حّ َماّا ْ
األفهامّالسّقيمةّماّالّتحتملّ[ّ،إِنّّْأ ِريدّّإِالّّ ِ
ّ
عبدّالمنعمّمصطفىّحليمة ّ
أبوّبصيرّالطرطوسي ّ
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