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 توطئة

 بعم هللا الشخمً الشخُم

لى آله وصخبه  الخمذ هلل واهب الخىمت مً ٌؽاء، والفالة والعالم ِلى خاجم ألاهبُاء، ِو

 ألاوفُاء، ؤما بّذ:

 هاَمت، خَشسها هاٍد خّشٍِذ؛ سظم  هخبت ؤلاِالم الجهاديفدؽشف ماظعت 
ً
بىلّها بحن ًذًىم وسكت

 حهادًت و
ٌ
لت جلاسب ِلىًدا زالزت مً ِمش هزه الىبلت مً ؤؼشاف ألامت، وهخبها مّاإلاها ججشبت ٍى

حّاكب ؤحُاٌ مً ظاداث ألامت ومجاهذيها؛ مُشوا في ؤزىائها بيل ما كذ جمش به الخشهت ؤلاظالمُت؛ 

مً خماظت وسجابت، واحخماُ وفشكت، ووّم وبالءاث، وجمىحن ولّف، وبكباٌ وبدباس، وظّت 

م، وفاكت، وحابهىا فيها ا
ْ
لم، واإلاّاسن والُخى إلاشجذًً، والغضاة الفلُبُحن، وؤداسوا الخشب والّعِ

شها وظُاظُيها اإلالَذم ؤبى  ِ
ّ
فها ِبلشُي الخشهت الجهادًت ومفى فياهذ هزه الخجشبت؛ هي بدم هما ـو

في كىله ِنها: )فةو  ؤِخلذ ؤن الخجشبت الجهادًت في الجضاثش؛  -ؤخعً هللا بلُه-مفّب العىسي 

ً، ومً ؤهثر ججاسب الصخىة مً ؤ هم ججاسب الخُاس الجهادي في الىفف الثاو  مً اللشن الّؽٍش

برة( اهـ وهى ًخيلم ِنها في ؤوىاسها ألاولى، فىُف بها وكذ ِاؼذ بّذ  ؤلاظالمُت اإلاّاـشة دسوظا ِو

ذ مما ِاؼذ كبله.  هالمه هزا ؤٍص

 
َ
لت -ل هطَجه ففاخب هزه الىسكت هى سحل مً ؤكذم سحاٌ هزه الخجشبت، ؼي مْ ججشبخه الىٍى

ب الشؤُي مً ؤخذهم  -هزه ِ
ّ
ُُ زلت مباسهت مً ؤكشاهه وؤمثاله مً خىله ٌؽخىسون ألامش، ويهز احخما

الشؤَي، ختى ًخشج بلُىا مدىم البىاء، ِمُم ألاظاط، وهىزا وُل سؤي وان مً هٍش ِمُم الغىس، 

 بُّذ اإلاذي.

بّالكت اثخماس وحؽاوس مْ بخىانهم في اللُادة الّامت  حَمل هزا وهَمله ؤن اخخق هاالء اإلاباسوىن 

لى سؤظهم اإلاجذد  ه ِو ِ
ّ
للاِذة الجهاد، وهم هم؛ هم مفُب الخبرة بالّمل الجهادي اإلاّاـش ول

شه وخلُفخه الؽُخ الىالذ ؤًمً الٍىاهشي ظَذده هللا  -سخمه هللا-ؤلامام ؤظامت بً الدن  ووٍص

وزُم مْ ازىحن مً هباس ؤهل الّلم في الخشهت الجهادًت، وؤـلح به، زم اخخق ؤصخابىا بخىاـل 

زهشان في ِلالء الخشهت ؤلاظالمُت، وّني الؽهُذًً ؤبا ًديى  ًُ شدًً 
َ
محن مً ؤِالمها، وف

َ
ل ِو

اخبه وظابله ِىُت هللا اللُبُحن  فإلافىا بليهم هطًجا بلغ الخمام  -سخمهما هللا وجلبلهما-ـو

ب ًُ ذسن.وؤدسن الىماٌ، لى وان الخمام  ًُ  لغ والىماٌ 

ٍُ ولّبٍ مذِسن؛ سؤًَذ فيها آالف الؽهذاء مً  وؤهذ برا كشؤث هزه الىسكت بّحن فاخفت وكلب وا

الم مً مؽاًخه وكادجه، وسؤًَذ فيها زالزت ِلىد مً الّمل  ؽشاث ألِا ؼهذاء حهادها اإلاّاـش، ِو

فه، وسؤًَذ فيها مّشفت الؽُش ومعالىه وسخفه و  خباس الجهادي الزي ؤظلفىا ـو ِضاثمه، والِا

خ وخىادزه، والاحّاً بالخجاسب وؤهىالها، وفله الىاكْ فلًها جاًما، وُبّذ الىٍش في مّشفت  بالخاٍس

َْ ومّشفت كذس الىفغ، وسؤًَذ  غ في بىاء مؽشوِاث ألامت، وسؤًَذ الخىال
َ
اإلاأالث، ووٌى الىف
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خمت مْ ألا 
ُ
ّاب، وسؤًَذ الِخشَؿ ِلى الل  جلّشِبها بلى دًِنها؛ ال ولًبا الهَمت في جزلُل الّفِ

ً
خمت

ُ
َمت؛ ل

ا  ًِ ٌٌ ؼش م ألامت؛ فىالهما لال ًً بخفٍش إلاىلم الاحخماُ مْ جمُِْ الذًً، وال ولًبا إلكامت الّذِ

ٌْ كَذًسا : ؤهَذ برا كشؤَث هزه الىسكت؛ سؤًَذ اللاِذة، رلً اإلاؽشوُ  ،وممخى ه هلٌى
َ
ؤو لىخخفش هزا ول

ادة هزه ألا  ، وال الىبحر الهادف إِل ب ِذّوٍ
َ
م، وال يهضمه ول

َ
مت بلى ِضها وجمىُنها، ال ًدُذ لفلذ ِل

 ًمُشه حؽغُب غش، هما لم يهْب مً كبل واغىَث الّفش بل اوّلذ لىائه لخشبها.

ا واهذ مّشهُخً مْ  ًً فذوهً هزه الىسكت ؤُيها اللاثذ اإلاجاهذ، بل ًا ـاخب اإلاؽشوُ ؤلاظالم  ؤ

ىمت ما ًفلح في وّلِ خاٌ، ومً فشوِها ما ال حّذم في واكًّ ملًِعا الباول؛ ففيها مً ؤـٌى الخ

ِلُه، وفيها ًجخمْ مً اللَىة في خمل الذًً، واإلاشوهت في مماًم العُاظت، والخخىُي 

ُت.  ؤلاظتراجُجي البُّذ، والفله في وّلِ رلً؛ ما ًىخمل به فله العُاظت الؽِش

ذ وبلًُ ؤُيها الؽاب الىامذ في هفشة دًىه، و  الخاثش في بدسان ـىاب كادجه؛ جِعحًرا ِلى مً ًٍش

ُمىَن{ آمًشا:  -ِض وحل-امخثاٌ كٌى هللا 
َ
ل ّْ

َ
 ح

َ
ْىُخْم ال

ُ
ِش ِبْن ه

ْ
ه ِ
ّ
ْهَل الز

َ
ىا ؤ

ُ
ل
َ
اْظإ

َ
بال مً ؤبى واَجبْ }ف

اغش، فمأله بلى المال  .لت والَشدي. وعإٌ هللا الّافُتألـا

فلح بما فيها؛ بَهه هاـُش مً ؤن ًباسن في هز -جباسن وحّالى-ووعإٌ هللا  ها، ٍو ِّ َّم بىف ه الىسكت، َو

لى آله وصخبه ؤحمّحن. لى هللا وظلم ِلى هبِىا دمحم ِو  ًىفشه، وهادي مً ًىلبه. ـو

الم الجهاديماظعت   هخبت ؤلِا
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 مكدمة

 

 بعم هللا الشخمً الشخُم

 جىٍُم اللاِذة ببالد اإلاغشب ؤلاظالم 

 السيمما اهادا ب بواوا ثوجيهات عامة بخصوص املشروع لا 
 

 مً ؤب  مفّب ِبذ الىدود بلى بخىاهه ألامشاء وؤِماء مجلغ الؽىسي في الصخشاء الىبري:

خه  م ِلى خحرجه مً بٍش
ّ
فةو  ؤخمذ بلُىم هللا الزي ال بله بال هى، وهى للخمذ ؤهل، وؤـلي وؤظل

لى آله وصخبه وظلم حعلُما هثحرا، ؤما بّذ:  ظُذها دمحم ِو

 ِلُىم وسخمت هللا و بشواجه..العالم 

ؤظإٌ هللا حّالى ؤن ًجذهم هخاب  هزا ؤهخم ومً مّىم مً ؤلاخىان في ؤخعً خاٌ في الذًً 

 والذهُا.

ُاث جلذمها كُادة الخىٍُم بلى ؤلاخىة ألامشاء  فهزه وسكت جخممً مجمىِت مً الخىحيهاث والخـى

عخمشة والىصح والخىحُه اإلاخّلم في الصخشاء للّمل بها، وهي جىذسج لمً ظُاق اإلاخابّت اإلا

 باإلاعخجذاث في الصخشاء. 

وكذ خاولىا فيها الخىشق بؽيل مخخفش للخفىس الّام والخّامل ألامثل الزي هشاه ًخالءم مْ 

ت اإلاخّللت بهزا اإلاؽشوُ ؤلاظالم  الجهادي بةكلُم ؤصواد.  الىاكْ اإلاّّلذ وألاخذار اإلادعاِس

ىا ولجهادها في هزه اإلاشخلت الخىحرة والخعاظت، والزي ًخىحب رلً اإلاؽشوُ الخُىي واإلاهم حذا ل

اًت خاـت وؤن هيهئ له ؤظباب الىجاح وهخجىب فُه كذس اإلاعخىاُ  اه بِش ِلُىا حمُّا ؤن هِش

 ِىامل الفؽل.

وكذ هاكؽىا في حلعاث اإلاجلغ الؽىسي ماخشا اللمُت وكلبىا فيها الىٍش؛ فاظخلش الشؤي ِلى ؤن 

ُاث الخالُت؛ إلاا لهزه اللمُت مً ؤهمُت هبحرة وجدذًاث معخلبلُت هفُذهم بالخىحيهاث  والخـى

 ِلى حهادها وكمِخىا هيل، وكعمىا هزه الخىحيهاث بلى ظخت مداوس سثِعُت:

 . جفىس ِام للمؽشوُ ؤلاظالم  الجهادي في ؤصواد.1

 خاسجي. . لبي ولْ جىٍُم اللاِذة في اإلاشخلت الشاهىت، وجدذًذ وبُّت وؽاوه الذاخلي وال2

. العُاظاث اإلاثلى لىُفُت الخّامل مْ مخخلف ميىهاث اإلاجخمْ ألاصوادي وهزا ألاوشاف 3

 الخاسحُت.

ش ؤصواد.4  . وكفاث مهمت مْ مشظىم الاجفاق بحن ؤهفاس الذًً وخشهت جدٍش

 . سئٍت في حؽىُل وحعُحر الخيىمت اإلااكخت.5

 . . جىحيهاث مهمت بؽإن الخذخل الّعىشي الخاسجي اإلادخمل6

شلاه.  ووعإٌ هللا لىا وإلخىاهىا العذاد والشؼاد والخىفُم إلاا ًدبه ٍو
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 إلسالمي اجلًادي يف بالد األسوادالتصّور العام للمشزوع ا

بن جفىس الص يء هى سهً ؤظاس ي لفهمه، وما لم ًىً الخفىس ظلُما ومذسوا ليل ؤبّاد اللمُت 

ل خاوئت، وباليعبت إلاؽشوِىا هزا مدل الذساظت؛ فعخإح  الخىي واللشاساث هاكفت بن لم هل

ً مهمحن: -خالٌ جفىسها ؤلاحمالي له-فةهه مً اإلاهم حذا ؤن همْ في خعباهىا   ؤمٍش

: ؤن اللىي الىبري اإلاهُمىت ِلى الىاكْ الذولي سغم لّفها وجشاحّها هدُجت ؤلانهان  ألامش ألاٌو

ساق التي جاهلها إلاىْ كُام دولت الّعىشي وألاصمت اإلاالُت؛ بال ؤنها ما صالذ جملً الىثحر مً ألاو 

 بظالمُت في ؤصواد ًدىمها حهادًىن ؤو بظالمُىن. 

لُه فمً اإلاخىكْ حذا  ؤن ًدذر جذخل ِعىشي ظىاء مباؼش ؤو غحر مباؼش  -وسبما مً اإلااهذ-ِو

عىشي وامل ولغىه مخّذدة، ظخفب في النهاًت بما  فشك خفاس اكخفادي وظُاس ي ِو ًُ ؤو ؤن 

ْ وكىْ ؤلامذاداث بلى بحباسها ِلى ال تراحْ للىاِذها الخلفُت، ؤو بزاسة الؽّب ِلُىا هدُجت الخجَى

والشواجب، ؤو جإحُج الفشاُ بُيىا وبحن بلُت الخشواث العُاظُت اإلاعلخت في ؤلاكلُم مً خالٌ 

ض هلاه الخالف وافخّاٌ اإلاؽاول واهتهاج ظُاظت ا  ،لّفا والجضسة مّها لخإلُبها لذهاحٍّض

يبني ِلى ألا  خباس لهزا الّامل اإلاهم:ٍو  خز بّحن الِا

. ؤن ال هبالغ وهجاصف في كشاساجىا وهىٍش للمؽشوُ ِلى ؤهه دولت بظالمُت معخلشة، هزا ظابم 1

ت ؤوظْ  ألواهه وهللا ؤِلم، بل الىاحب ؤن هدخاه لألمش وهيىن ؤهثر واكُّت وهىٍش له مً صاٍو

خُت ظاهدت ومىاظبت ًخىحب اظ ت جاٍس خغاللها لالخخيان بالؽّب ألاصوادي وؤؼمل جشي فُه فـش

بيل ميىهاجه بغشك جىخُذه وخؽذه خٌى مؽشوِىا ؤلاظالم  مً خالٌ جبني كمِخه الّادلت 

ُلت... فهزا الؽّب اإلامحز الزي  بغها بالفبغت ؤلاظالمُت ألـا وجدلُم ومىخاجه اإلاؽشوِت ـو

اإلاشابىحن التي ـاهذ ؤلاظالم كامذ ِلى ؤهخافه ؤِباء الفخىخاث ؤلاظالمُت باإلاىىلت وؤِباء دولت 

ودافّذ ًِ خىصة ألامت دهشا مً الضمً؛ هى مً الؽّىب ؤلاظالمُت اإلاداسبت اإلاششخت لىفشة 

 ،جدّمل ؤِباثه في اإلاىىلت معخلبالؤلاظالم و 

ت ظاهدت ومهمت ؤًما إلاذ الجعىس مْ مخخلف ؼشاثذ وميىهاث اإلاجخمْ ألاصوادي الّشبُت  وهي فـش

ت بحن اإلاجاهذًً  والىاسكُت والضهجُت، بغشك بصالت خالت الّضلت الاحخماُِت والعُاظُت والفىٍش

لى سؤظها اللباثل الىبحرة، وخشواث الخمشد الشثِعُت بمخخلف  وبحن جلً الؽشاثذ ما ؤمىً، ِو

فت. لمائه والخجمّاث والصخفُاث واللىي الؽٍش  جىحهاتها، وؤُِان اإلاجخمْ ألاصوادي ِو

اللذس اإلادذود ؤلاًجاب  فلي خالٌ ججشبدىا اللفحرة زم فؽل  ولى ؤهه ؤمىىىا ؤن هدلم هزا

مؽشوُ الذولت لعبب ؤو آلخش، ليان وافُا لىا حذا ؤن خللىا رلً اللذس، بإن هجخىا في ولْ 

البزسة ألاولى الىُبت في جلً التربت الخفبت، ودِمىا جلً التربت بإظمذة مهمت ظخّضص بيل جإهُذ 

 ،ئٍتها ؼامخت معخلشة ولى بّذ خحنلتي هخىق لش مً فشؿ الىمى الىاجح للصجشة ا
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يبني ِلى مشاِاة رلً الّامل اإلاهم ؤًما ؤن ال هدشؿ ِلى الهُمىت ِلى اإلاؽهذ العُاس ي 2 . ٍو

ً لألمش في الىاحهت، ألن رلً ال ًفب في  والّعىشي في هزه اإلاشخلت، وؤن ال هيىن وخذها اإلاخفذٍس

ش ؤصواد وخشهت ؤصواد مفلخخىا آلان، بل وععى إلؼشان اللىي الشث ِعُت الفاِلت فُه، هدشهت جدٍش

 الّشبُت وغحرهما، وهزا الخىحه ظُيىن له زالر فىاثذ ؤظاظُت:

ألاولى: ؤن ال هخدمل لىخذها ؤظباب الفؽل اإلادخمل والخفاس اإلاخىكْ، بل بن خذر ال كّذس هللا 

وظِىٍش الجمُْ وهى مدخمل حذا؛ فعدخدمل ول ألاوشاف الشثِعُت اإلاعئىلُت ؤمام الؽّب 

.  لألمش بؽيل مىلىعي ومعئٌى

والفاثذة الثاهُت: جىمً في وىن بداسة ؤلاكلُم والىكىف ؤمام الخدذي الخاسجي الذولي وؤلاكلُمي؛ هي 

ت خالُا، فمً الخىمت برن ؤن ال  ت واإلاالُت والخىٍُمُت وؤلاداٍس مهمت هبحرة جفىق كذساجىا الّعىٍش

ت، بل وؽشن في رلً وافت ألاوشاف الفاِلت وول ميىهاث هخدمل الّبء لىخذها في هزه اإلاشخل

 الؽّب.

 والفاثذة الثالثت: جىمً في الخخفُف ِلُىا مً المغىه الخاسحُت والذولُت. 

ألامش الثاو : مً اإلاهم حذا ؤن هىٍش إلاؽشوِىا ؤلاظالم  في ؤصواد ِلى ؤهه مىلىد ـغحر ؤمامه 

بلغ ؤؼذه..مشاخل ِذًذة ال بذ ؤن ًمش ِليها و  ًىبر   ٍو

فاإلاىلىد الخالي الصاٌ في ؤًامه ألاولى ًدبى ِلى سهبدُه ولم ًلف ِلى سحلُه بّذ، فهل مً الخىمت 

ؤن هبذؤ ومً آلان في جدمُله ألازلاٌ التي ظخدٌى كىّا دون وكىفه ِلى سحلُه، بل وسبما ظخادي 

ذ له الىكىف ِلى سحلُه في ه ذاء لخىله وهخم ؤهفاظه؟!!... برا هىا خلا هٍش زا الّالم اإلاليء باأِل

 ،ذه ومعاِذجه وبظىاده بلى ؤن ًلفألاؼذاء اإلاتربفحن، فال بذ مً الخخفُف ِىه وألاخز بُ

يبني ِلى هزا الخفىس ؤن هدبنى فله جدُُذ الخفىم، وؤن هخجىب ظُاظت الاظخفضاص والاظخّذاء  ٍو

ذاء، وؤن هدشؿ ِلى هعب الخلفاء وؤن هيىن مشهحن في حّاملىا مْ الىاكْ، وؤن هدىاٌص  وتهُُج ألِا

في ـلح  -ِلُه الفالة والعالم-ًِ بّن الخم جدلُلا للمفالح الىبري هما فّل هبِىا 

ًبُت، فلِغ ول جىاٌص لألِذاء هى ؤمش مشفىك وال هى سلا بالىفش والباول، ولِعذ ول الخذ

، والفله في رلً ًىمً في جدلُم ؤِلى اإلاياظب بإدوى الخىاصالث... هما 
ً
 مىىشا

ً
اظخجابت إلاىالبهم ؤمشا

م حُذا بحن مشخلت المّف التي ًمش بها هزا اإلاىلىد خالُا، وبحن مشخلت اللىة  ؤهه ال بذ مً الخفٍش

 والفخىة خُث ًيىن واكفا معخّذا إلاىاحهت الخفىم الىذ للىذ...

في سظالت ظابلت له ألمحر الخىٍُم ِىذها: "فف  خالت  -سخمه هللا-ًلٌى ؼُخىا ؤظامت بً الدن 

ت، وؤما بن وان الىلْ خالف  اللىة ًلاجل اإلاعلمىن الىفاس؛ فةما ؤن ٌعلمىا وبما ؤن ًذفّىا الجٍض

بِىا دمحم ـلى هللا ِلُه وظلم الزي ال ًىىم ًِ الهىي ًىم ألاخضاب ِىذما ؤساد رلً ًيىن مىكف ه

 مً ؤن هلاجلهم 
ً
شحّىا ًِ اإلاعلمحن، فبذال ؤن ٌّى  زلث زماس اإلاذًىت لغىفان؛ ختى ًىفمىا ٍو

،  -فاإلاذًىت في رلً الخحن زماسها هي اكخفادها-ووغىم ؤمىالهم؛ هدً وّىيهم زلث اكخفادها 

 لخدلُم ؤمش هللا في نهاًت اإلاىاف ولىفشة دًىه فاللاثذ اإلاع
ً
لم اإلادىً ًلىم بمثل هزه ألامىس هاٌشا
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 ما فّله الشظٌى 
ً
في ـلح الخذًبُت  -ـلى هللا ِلُه وظلم-ولى بّذ خحن، ومً هزه اإلاىاكف ؤًما

ِبل الهذهت؛ بر وان فيها مفلخت ٍُِمت للمعلمحن
َ
ؾ ك خذ باب الهذهت مْ كَش

ُ
وهىزا  ،مىز ؤن ف

م ؼُش ًي ِ
ّ
ذه مً بكامت دولت جدى م الجهاد لخيىن ولمت هللا هي الّلُا فما هٍش بغي ؤن وعحر في وٍش

 وىهُت فال جلام الذٌو في ِؽُت وضخاها والبذ 
ً
هللا حّالى مخاح بةرن هللا، بال ؤهه حّالى حّل ظيىا

ت للباثل مً ملىماث ِذة لىجاخها... ومً هىا ًٍهش ؤن مً اإلالىماث اإلاهمت ؤخز والءاث ساسخ

 راث ؼىهت " اهخهى الاكخباط.

الح الزي هيؽذه لً ًخم بحن ِؽُت وضخاها، والخذسج هى ظىت  ذق الؽُخ سخمه هللا.. فاإـل ـو

مً ظجن هللا ال بذ مً مشاِاتها ليل مجذد ومفلح لؽاون الىاط، فهزا ظُذها ِمش بً ِبذ 

ض ًذخل ِلُه ابىه ِبذ اإلالً كاثال: ًا ؤبذ مالً إلاا ال  جىفز ألامىس )ًلفذ إلاارا ال جلغي ول ما الٍّض

ّت مشة واخذة( ، فىهللا ما ؤبالي لى ؤن اللذوس غلذ ب  وبً في الخم فُلٌى له ِمش  ،ًخالف الؽَش

بلهجت الىازم اإلاىمئن بلى خىىاجه: ال حعجل ًا بني، فةن هللا رم الخمش في اللشآن مشجحن وخشمها في 

يىن مً ران فخىتالىاط حملت فالثالثت، وؤها ؤخاف ؤن ؤخمل الخم ِلى   ،ُذفّىهه حملت، ٍو

ّت العمدت والّمل  فاهلل هللا بخىاهىا في فله هزا الباب اإلاهم بترن الجمىد اإلافادم لشوح الؽَش

ُت  بعىت الخذسج في ظُاظخىم، ومشاِاة اإلافالح واإلافاظذ واإلاىاصهت بُنها والتزام العُاظت الؽِش

ىإ في هزه ألابىاب اإلاهمت وفي هزه اإلاشخلت الخشحت مً ِمش اإلاىلىبت في هزه اإلاشخلت؛ فةن ول خ

هزا اإلاىلىد ظُيىن بمثابت خمل زلُل ًىلْ ِلى هخفه، وولما اصدادث ألاخىاء جشاهمذ ألازلاٌ 

ِلى ٌهشه، ومً اإلاخىكْ حذا خُنها ؤن هىخم ؤهفاظه فجإة وهدعبب في وفاجه وظُيىن رلً بمثابت 

ا}ا هما كاٌ حّالى: اإلافِبت التي ال ًيبغي اظخغشابه
َ َ
َوإلا

َ
ْم  ؤ

ُ
اَبْخى ـَ

َ
  ؤ

ٌ
ْذ  ُمِفَِبت

َ
ْبُخْم  ك ـَ

َ
يْ  ؤ

َ
ل
ْ
ى َها ِمث

َ
و
َ
ُخْم ؤ

ْ
ل
ُ
ك

ِذًٌش 
َ
ْيٍء ك

َ
ّلِ ش 

ُ
ى و

َ
ل َِ  َ

َ
ْم ِبَن اَّلل

ُ
ُفِعى

ْ
ه
َ
ْىِذ ؤ ِِ  

ًْ ْل ُهَى ِم
ُ
ا ك

َ
 . {َهز

هشاها وفي هزا اإلالام لىا وكفاث مهمت خٌى بّن الىكاجْ التي خذزذ ِىذهم ماخشا والتي 

لُىم جذاسهها في  ظُاظاث خاوئت ال جخذم مؽشوِىا ؤلاظالم  في اإلاىىلت، والتي ًخىّحب ِلُىا ِو

 ؤكشب وكذ:

ش ؤصواد بّذ الخلاسب مّها والاجفاق الىؼًُ الزي 1 . كشاس الخشب الزي جم اجخاره لذ خشهت جدٍش

مّالجخه في بواس لُم اظخبؽشها به خحرا؛ هى في جلذًشها خىإ حعُم وان باإلميان حذا ججاوصه و 

ومدذود بُّذا ًِ كشاس الخشب الؽاملت... وسغم اإلابرساث التي ظاكها ؤلاخىة في بُاهاتهم 

ت جىلُداث  ًّ الم )مْ الخىبُه ؤهه لم جفلىا مً حهخىم ؤ داتهم اإلايؽىسة ِبر وظاثل ؤلِا وجفٍش

خذها ألن جيىن معىغا سغم خىىسة ألاخذار وحعامتها!!( بال ؤهىا هشي ؤن جلً اإلابرساث ال جشجل  و 

الن خشب ؼاملت ِلى ؤهّم ميّىن ؤظاس ي في اإلاجخمْ والزي وان ًيبغي الخشؿ ِلى اإلاط ي  وافُا إِل

ل لالجفاق اإلاهم... وال ؼً ؤن هزا الاكخخاٌ ظخيىن  له اوّياظاث ظلبُت ِلى  مّه للخـى

 ،مؽشوِىا



 لبي ولْ جىٍُم اللاِذة في اإلاشخلت الشاهىت وجدذًذ وبُّت وؽاوه الذاخلي والخاسجي | 7

لُه فمً باب جذاسن ألامش وجصخُذ اإلاعاس؛ فةهىا هاهذ ِلُىم ؤن  جداولىا اظخذسان ألامش ِو

ش، والخشؿ ِلى اظخئىاف  وجشكُْ هزا الفخم مً خالٌ الععي بلى ِلذ ـلح مْ خشهت الخدٍش

الدؽاوس مّهم لخزلُل ول الّلباث التي جدٌى دون ِلذ الاجفاق العابم الزي هشاه مً حهخىا 

ت حذا لخىخُذ الفف ألاصوادي الذاخلي جدمحر   ،جي اللادما إلاىاحهت الخدذي الخاس خىىة لشوٍس

ذم مشاِاة 2 ّت ِو . ومً العُاظاث الخاوئت التي هشاهم كذ وكّخم فيها: الدعُش في جىبُم الؽَش

لى ؼّىب غُبذ ِنها ؤخيام هزه  الخذسج المشوسي في بِئت ٌغلب ِليها الجهل بإخيام الذًً ِو

ّت للشون مخخالُت مً الضمً... وكذ ؤزبدذ الخجاسب العابلت ؤن ِذم اِخباس مأ الث ألامىس في الؽَش

ّت ًادي خخما بلى هفشة الىاط ًِ الذًً وبغمهم للمج اهذًً، وبالخالي بلى فؽل جىبُم الؽَش

 ،الخجشبت

ومً الجذًش بالزهش في هزا اإلالام الخزهحر بإن كبٌى فئت كلُلت مً الىاط إلافهىمىا في جىبُم 

ّت ال ًلضم مىه كبٌى الؽّب لها بيل ؼشاثده.  الؽَش

ّت مً وكذ وان مً اإلافتر  ك في اإلاشخلت ألاولى الترهحز ِلى تهُئت الٍشوف اإلاىاظبت لخىبُم الؽَش

دِىة وخعً خىاب وبكىاُ وحّلُم، ختى برا بان لىا تهُا الٍشوف مً خفٌى اللذسة اإلاّخبرة 

ّت باللحن والخىمت ولىا في ظحرة الخلُفت  ذم جىكْ مفاظذ ؤهبر؛ ؤكذمىا ِلى جىبُم ؤخيام الؽَش ِو

ض  الشاؼذ ِمش بً ؤظىة خعىت؛ خُث لم ًدمله هثرة ألاولاُ الفاظذة  -سض ي هللا ِىه-ِبذ الٍّض

ِلى ؤلاكذام ِلى بـالخها حملت واخذة سغم كشب الىاط بالىبىة واهذساحهم لمً اللشون الثالزت 

 ألاولى اإلافملت.

خم فيها وهشحى مىىم ِذم جىشاسها:  ومً ألامثلت التي هشاهم كذ حعِش

ىىا آلان غحر مىخمل، والخذخل الخاسجي كادم، والىاط خذزاء ِهذ بالفخذ، هذم ألالشخت؛ بر جم• 
ُ
ى

 فاإلافاظذ اإلاترجبت مخىكّت حذا وول رلً ًجّلىا مّزوسًٍ ؤمام هللا ِض وحل.

ومً ألامثلت ِلى رلً ؤًما : جىبُم خذ الضها وحلذ الىاط وحغُحر اإلاىاهحر باللىة ومىْ اليعاء مً • 

غحر الىاحب، ومىْ اللّب اإلاباح وجفخِؾ البُىث... بلخ، وهزه الخفشفاث الخجىاٌ، وبلضام الىاط ب

خيام ؤلاظالم وبـالح فهي ظُاظاث مخالفت لهذي العلف في جىبُم ؤ -بن زبدذ ولى بؽيل فشدي-

 ،ؤولاُ الىاط

مً باب اظخذسان ألامىس ًجب ِلى اإلاعئىلحن لبي هزه الخفشفاث بن وحذث والالتزام بهزه  لزا

 الخىحيهاث التي رهشهاها في هزا الباب. 

يد طبيعة نشاطٌ الداخلي ضبط وضع تهظيم الكاعدة يف املزحلة الزايهة وحتد

 واخلارجي

م ؤصواد ًخخلفان ِما ظبم، مما ال ؼً فُه ؤن ولْ جىٍُم اللاِذة آلان ووبُّت وؽاوه في بكلُ

هٍشا إلاا خملخه هزه ألاولاُ الجذًذة اإلاهمت مً جدذًاث جلخط ي مىا ولْ جفىس حذًذ ًمبي 



 لبي ولْ جىٍُم اللاِذة في اإلاشخلت الشاهىت وجدذًذ وبُّت وؽاوه الذاخلي والخاسجي | 8

دذد وبُّت اليؽاه اإلاالثم الزي ًجمْ بحن  الّالكت الخىٍُمُت مْ خشهت ؤهفاس الذًً ٍو

اًت اإلاؽشوُ ؤلاظالم  ألاصو  شه وججىب الاظخمشاس في مؽشوِىا الجهادي الّالمي، وبحن ِس ادي وجىٍى

 ؤظباب فؽله.

وألن الجمْ بحن هاجحن اإلاهمخحن مّملت خلُلُت... وألن اللشاس النهاج  مهم حذا وال بذ فُه مً 

لىا بليهما بّذ  جىظّت اإلاؽىسة كذس اإلاعخىاُ؛ فىدً همْ بحن ؤًذًىم ملترخحن ؤظاظُحن جـى

شؤي الؽُخ ؤب  الفمل في ؤي جللُب الشؤي مً ِذة وحىه، وهشحى مىىم ؤن جفُذوها بشؤًىم وب

 اإلالترخحن ؤوعب:

: الاخخفاً بىُان الخىٍُم بةماسجه اإلاعخللت ًِ خشهت ؤهفاس الذًً، ولىً ًخم  اإلالترح ألاٌو

م بحن اليؽاه الذاخلي والخاسجي للخىٍُم.  الففل والخفٍش

وسؤًىا جبْ فإما اليؽاه الذاخلي فىيىن فُه جابّحن ألماسة ؤهفاس الذًً: فإمحرها جبْ ألمحرهم 

ء اإلاىاوم اإلادشسة لشؤيهم... وهلفذ باليؽاه الذاخلي ول وؽاه مخّلم باإلاؽاسهت في جدمل ؤِبا

 ،وحعُحرها

وؤما اليؽاه الخاسجي اإلاخّلم بجهادها الّالمي؛ فىدً معخللىن ِنهم وهدشؿ في رلً ؤن ال 

اث العلبُت ِلى ًيعب لهم ش يء مً رلً اليؽاه ؤو جبّاجه هما ًجب في رلً مشاِاة الاوّياظ

 مؽشوُ الذولت.

غ كعم مً مجاهذي جىٍُم اللاِذة وحّلهم جدذ الخفشف اإلاىلم  اإلالترح الثاو : ًخمثل في جفَش

 ،جدمل ؤِباء حعُحر اإلاذن اإلادشسة ألمحر ؤهفاس الذًً؛ لِؽاسوىا في 

لخفش وؽاوه ِلى الّمل الج دخفَ اللعم آلاخش باظخلاللُخه الخامت ًِ ؤهفاس الذًً ٍو هادي ٍو

 خاسج ؤلاكلُم.

( ؤن ًدشؿ ؤلاخىة معخلبال ِلى اهتزاُ خلهم في  وهلترح في هزا اإلالام )بخفىؿ اللعم ألاٌو

الاهخماء لذولت ؤصواد بإن ًىق الذظخىس اللادم للذولت بن ُوحذ ِلى ؤن الؽشه ألاظاس ي في معإلت 

ًِ هزا الىُان ؤلاظالم  في  الخجيغ واإلاىاوىت والاهخماء لهزه الذولت هى ؤلاظالم والخّهذ بالذفاُ

 ً م ِلى ول مداوالث ومخىىاث وشد اللاِذة واإلاهاحٍش العلم والخشب، وظىلىْ بزلً الىٍش

 ألنهم بن ؤـبدىا مىخمحن لهزه الذولت فال ميان للخذًث ًِ رلً.

وؤما بخفىؿ اليؽاه الجهادي فبؽيل ِام ًيبغي الّمل وفم ؤلاظتراجُجُت الّامت لللُادة 

ت وا  لخىحيهاث اإلاخممىت في وزُلت الخىٍُم العابلت، لىىىا هاهذ هىا ِلى لابىحن مهمحن:اإلاشهٍض

: لشوسة ججمُذ اليؽاه الجهادي اللخالي فىق التراب ألاصوادي والاهخفاء باليؽاه الخاسجي ألاول 

 في هزه اإلاشخلت.

اليؽاه  : لشوسة اإلاىاصهت في ول ِمل حهادي خاسجي بحن حجم اإلافالح اإلاشحىة مً رلًالثانا

 وبحن حجم اإلافاظذ اإلاخىكّت واإلاترجبت ِلى بكلُم ؤصواد.
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السياسات املثلى لهيفية التعامل مع خمتلف مهونات اجملتمع األسوادي ونذا األطزاف 

 اخلارجية

ىظف بً جاؼفحن  بن الىاٌش في ججاسب اإلاجّذدًً واإلافلخحن العابلت هخجشبت ـالح الذًً ٍو

اِذ ؤٌو ما ساِذ حمْ اليلمت ولم الؽمل، وججاوصث الخالفاث وغحرهما؛ ًشي بإن خشهتهم كذ س 

الحي،  الذاخلُت واهخلذ مً العُاظاث الخىُمت الشاؼذة ما مىنها مً بهجاح مؽشوِها ؤلـا

لتهم؛ لزا ؤخببىا ؤن  وججىب ول ظبل الفؽل فُه، فمً الخىمت برن الاكخباط مً هذيهم ووٍش

تهاحها مً وشفىم مْ مخخلف ميىهاث اإلاجخمْ مً هجمل لىم في جىحيهاجىا العُاظاث الىاحب اه

 حهت، ومً حهت ؤخشي مْ بلُت ألاوشاف الخاسحُت، وهلخق لىم رلً في ما ًلي :

. الععي لخؽذ وافت اللباثل بمخخلف جىحهاتها والخشواث اإلادلُت ِلى ألاهذاف الىبحرة اإلاؽترهت 1

لُم رلً ال بذ مً جبني ظُاظاث مشهت وهداٌو كذس ؤلاميان ججاوص الخالفاث في هزه اإلاشخلت، ولخد

حن جلً بهداٌو فيها اخخىاء غالبُت ألاوشاف الذاخلُت وهدشؿ كذس اإلاعخىاُ ؤن ال ًدذر بُيىا و 

مت لخلً اإلايىهاث بلى  ألاوشاف ؤي اـىذام، وبجاهب رلً لُجتهذ ؤلاخىة في دِىة اللىاِذ الٍّش

داو  ٍت الخعىت، ٍو ت، ؤلاظالم الخم بالشفم واللحن واإلاِى لت غحر اظخفضاٍص لىا اظخلىابهم بىٍش

فمً اإلاّلىم كىّا ؤن ؼّبا ٌِّؾ في جلً ألاسك اللاخلت ظخجذ غالب ؤفشاده ِلى الفىشة وبهما 

 وخمُت كىمُت، ؤو لذفْ الٍلم و"الخلشة" التي ٌؽّش بها مً خالٌ حعلي 
ً
كاجل وظُلاجل ِفبُت

وبُنهم فُمىً الخىظْ فُه، وؤما الّفبُت اإلاالُحن ِلُه، فإما دفْ الٍلم فهى كاظم مؽترن بُيىا 

 ولبىذ بمىابي الؽُش فةنها بن لم جىفْ فلً جمش، بل مثل هزه 
ً
فةن وحهذ جىحيها صخُدا

ؤهبر مما هخفىسه فيها،  -ِىذ لبىها وبخيامها-الّفبُاث وبن واهذ مفاظذ بال ؤن مفالخها 

إمش ِليها مً ؤصخابها،  في غضواِجه ٌّلذ لىاء -ـلى هللا ِلُه وظلم-ولهزا وان الىبي  ليل كبُلت وٍُ

الء ولمخه، ولىً إلكامت الخىافغ بُنهم ودفْ مّشة ؤن ًاحى ؤلاظالم  وهم ًلاجلىن في ظبُل هللا وإِل

 مً كبل كىمهم، فاإلالفىد؛ ًيبغي الاحتهاد بيل وظُلت وخُلت وبهذوء لىعبهم.

يبغي ِلُىم في هزه اإلاشخلت ؤن جخجىبىا بزاسة معاثل الخى2 فحر، وكمُت الىاثفت وغحر رلً مما . ٍو

به ِلٌى ؤهثر الؽباب، وبهما ًيىن الؽّاس الّام هى دفْ الٍلم ًِ هاالء اإلاعلمحن  ال حعخِى

ذاء اإلاعتهذفحن بلى ؤكص ى  اإلامىهذًً وبكامت الذًً، وهزا ًلخط ي جمُِم داثشة اإلاىاحهاث وألِا

 
ُ
ذ، ومً جِعش جإلُف كلبه ؤ ِ

ُّ لف، ومً كذس ِلى اظخلىابه خذ ممىً، فمً ؤمىً جدُُذه ُخ

اظخلىب وهىزا، فإهخم جخدشوىن في خلل ؤلغام خلُل  مً الّفبُاث والثاساث واإلااامشاث 

 وؼشاء الزمم والذط واإلاىش الىَباس فّلُىم ؤن جيىهىا ًلٍحن فىىحن.

. ومً العُاظاث الخىُمت في هزه اإلاشخلت ِذم بكفاء الىاط والخشؿ ِلى بؼشان ؤهل الفمل 3

وؤُِانهم وؼشفائهم والىفاءاث مً ؤهل ول بلذة في حعُحرها، واِلمىا ؤن مهمت بكامت هٍام منهم 

ّت سب الىاط هي مهّمت هبحرة حذا جفىق واكاث وكذساث ؤي  بظالم  ِادٌ ٌعىط الىاط بؽَش

لُه فمً ؤهذافىا ؤن وؽشن ألامت مّىا بشحالها ووعائها ألحل  جىٍُم ؤو خشهت مهما وان حجمها، ِو
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زا الهذف، وبهما ًٍل ؤهل العبم والجهاد بمثابت الىلُّت اإلاىحهت واللاثذة التي جدشؿ جدلُم ه

 ِلى جىبُم هزا اإلاؽشوُ وظي ؤمتها وبحن ؤوُاف ؼّبها فهي باليعبت ألمتها بمثابت الللب للجعذ.

. وؤما باليعبت للعُاظاث الخاسحُت فُجب ِلُىم جبني خىاب هاضج ومّخذٌ ًلذم جىمُىاث 4

ىحي با ت للذٌو اإلاجاوسة، وجفادي ٍو داث اظخفضاٍص لتهذثت ولخدلُم رلً ِلُىم بخجىب ؤًت جفٍش

عّىم في رلً العيىث والخٍاهش بإهىم خشهت "داخلُت" لها كماًاها  التهذًذاث اإلاخىشسة، َو

 ، ًَ  حهادًا كاِذًا ؤو غحر رل
ً
واهخماماتها الخاـت، وال داعي ؤبذا ؤن جبرصوا ؤن لىا مؽشوِا جىظُّا

دفُل مىىلت مىالُت لىا وؼّب مىاـش لىا وملجئ ألفشادها ٌعمذ لىا بدعُحر بشامجىا في فةن ج

ن، والّذو ظُّه الذاثم الذئوب آلان ِلى ِذم جشن  هزه اإلاشخلت لِغ بالص يء الللُل وال الهّحِ

خباس.  "مالجئ آمىت" للمجاهذًً، فلُىلْ هزا في الِا

 الديو وحزنة حتزيز أسواد ة أنصاروقفات مًّمة مع مزسوم االتفام بني حزن

كبل الذخٌى في جفاـُل الاجفاق والىكىف ِلى هلاوه ومداوسه ؤخببىا ؤن وؽحر لىلىت مهمت وهي 

ى هللا ِلُه وظلم-ؤن خالىا آلان هى في بّن وحىهه ؤؼبه بداٌ الىبي 
ّ
خحن كذم اإلاذًىت وؤكام  -ـل

ت بهزا اإلاىلىد مً ول حاهب، فشاعى الىُان ؤلاظالم  الىاش ئ فيها، وكذ واهذ ألاخىاس ًىمئز مدذك

م-الىبي 
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
ؤّوٌ ما ساعى الفف الذاخلي للمذًىت وفُه اليهىد وهم وشف مهم في  -ـل

اإلاّادلت، فّلذ مّهم اجفاكا ملضما للىشفحن بإن ًيىها ًذا واخذة ِلى مً ظىاهما، وهى ما ٌّشف 

لذ الاجفاكاث بر م!!... بىزُلت اإلاذًىت... فاإلاىادِت ِو
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
ن هي مً ـمُم هذي الىبي ـل

ش في هزه اإلاشخلت بلى اجفاق ؼامل وملضم هلىي به الفف  ىفُىا ؤن هفل مْ خشهت الخدٍش ٍو

-ألاصوادي الذاخلي جدعبا للخىش ألاهبر الخاسجي، واإلالفىد ؤن هلخبغ ووعخلهم مً هذي الىبي 

م
ّ
ى هللا ِلُه وظل

ّ
خلت ذبحره، وكذ رهشها حّامله مْ اليهىد وهم كوفلهه وخعً ظُاظخه وج -ـل

 ،ألاهبُاء وؤهبر ِذو للمعلمحن

وكذ ظاءها هثحرا حّثر هزا الاجفاق بل وؤهثر مىه خذور الاكخخاٌ في الىكذ الزي هىا هشغب فُه 

ْ في جشظُمه وجفُّله ِلى ؤسك الىاكْ، وألن الىكذ لم ًفذ بّذ، وخاحخىا لزلً الاجفاق  الدعَش

ت لخمخحن الفف الذاخلي والخُلىلت دون حعهُل مهمت الخذخل الخاسجي وكىْ ماظت ولشوٍس

م ِلى ول مداولت إلوؽاء صخىاث حذًذة... ليل رلً ؤخببىا ؤن هفُذهم بهزه الىكفاث  الىٍش

 اإلاهمت التي سجلىاها ظابلا ِلى مشظىم الاجفاق: 

فب في مفلخخ•  ، ختى مشظىم الاجفاق في هٍشها هى فخذ هبحر ومهم للغاًت ٍو ىا هثحرا بؽيله ألاٌو

وبن لم هلم بخّذًل ؤي هلىت مىه، بل هى في هٍشها ؤهبر مً العلف الزي ًمىً ألي مخابْ ؤن 

 ًخىكّه مً خشهت، ًفترك ؤنها ِلماهُت الخىحه واإلاؽشوُ.

سوح مشظىم الاجفاق بمجمله مبؽشة وهلاوه الخففُلُت الدعّت وافُت لىا، وجفب ولها في • 

ش ِلى خذمت مؽشوِىا،  فحن ؤهثر مً خشهت الخدٍش لُه فجري ؤهه مً اإلافلخت ؤن هيىن خٍش ِو
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ّىا 
ّ
جىفُز الاجفاق، وؤهه مً الخىإ ؤن وّشكله ؤو ؤن هدعبب في بفؽاله... وكذ جمىِىا ؤن ؤلاخىة وك

ش ؤصواد وهعبها في ـفىا للىكىف ؤمام الخدذي  ِلى الاجفاق ألن ألاهم خالُا هى بؼشان خشهت جدٍش

اهم ًذا ِلى الخاسجي، و  ًّ ما دامىا كذ كبلىا بمؽشوُ دولت بظالمُت وولّىا ًذهم في ًذها لىيىن وب

ذ منهم الزوبان في خشهت ؤهفاس  ذ ؤهثر مً رلً خالُا؟ هل هٍش ذاء، فمارا هٍش مً ظىاها مً ألِا

الذًً وؤن ًفبدىا ظلفُحن ومجاهذًً بحن ِؽُت وضخاها!؟ برا وان هزلً فىًٍ ؤن هزا 

عي وظُيىن له جإزحر ِىس ي ِليهم وظُدعبب في هفشتهم واظخّذائهم ِلُىا، وهدً الخفىس غحر واك

 في غنى ًِ رلً... 

فّلُىا ؤن ال وعخعجل ألامىس خالُا وؤن ال هدشق اإلاشاخل، فبللُل مً الفبر والخىمت والذِىة 

ذ بن ؼاء هللا ِلى اإلاذي اإلاخىظي...   ظِخدلم لىا ما هٍش

ذه مً كبل هى ؤن ال زم ِلُىا ؤن هخزهش وال هيس ى ف ي هزا اإلالام ؤن ؤكص ى ما هىا هبخغُه وهٍش

ذ مً مخاِبىا، وها كذ ؼاء  ٍض ًخدٌى هاالء وؤمثالهم بلى مؽشوُ صخىاث باإلاىىلت؛ ًنهً كىاها ٍو

بفمله وسخمخه ؤن خللىا ؤهثر مً رلً بىثحر؛ ؤن حّلىاهم ًذا مّىا ِلى مً  -ِّض وحل-هللا 

 ُّت ؤلاظالمُت للذولت، وهزا مىعب هبحر حذا في هزه اإلاشخلت.ظىاها وحّلىاهم ًلبلىن باإلاشح

ذون •  اِتراك ؤلاخىة ِلى الاجفاق لم ًدبحن لىا وحاهخه وهللا ؤِلم، فالؽشه ألاٌو الزي جٍش

بلافخه "ؤّن ؤّي مماسظت جادي بلى ؤلاخالٌ بإّي ؤـل مً ؤـٌى الذًً حّخبر هاكمت لالجفاق" هزا 

الؽشه ؤلالافي ما هى بال جدفُل خاـل، ألن هزا الؽشه مىذسج لمىُا في الىلىت الثاهُت مً 

الاجفاق والتي جىق ِلى دولت بظالمُت مشحّها الىخاب والعىت!!.. والؽشه الثاو  اإلاخّلم باإلاُثاق 

ؤلاظالم  اإلاففل ال ًلُم بدساحه ؤو سبىه خالُا بمشظىم اجفاق ِام يهخم باإلابادت الّامت 

خففُلُت الخاهمت، وما دام البىذ الثاو  واضخا في بابه؛ فف  سؤًىا ؤن ألافمل لى جترن ألامىس ال

اث مجلغ الّلماء  يىن مً ؤهم ؤولٍى إلاجلغ ِلماء ًخم حؽىُله ولّمه بلى اإلاجلغ اإلااكذ، ٍو

ّت ؤلاظالمُت... وبىاء ِلى  لبي ظحر اإلاشخلت اإلااكخت وفم حّالُم ؤلاظالم ومىْ ؤي مخالفاث للؽَش

ل الخىاٌص هزا الخفىس ؤسي ؤن هزا الؽشه الثاو  بن وان ظُدعبب في مىْ جىكُْ الاجفاق فاألفم

ِىه والخمعً بذال ًِ رلً بالخشؿ ِلى جشحمت البىذ الثاو  اإلاخفم ِلُه ظابلا... جشحمخه ِملُا 

ّت في ول ؼاون اإلاشخلت  في اإلاجلغ اإلااكذ مً خالٌ مجلغ ِلماء ًممً لىا ِذم مخالفت الؽَش

 اإلااكخت.

: "ًلتزم الىشفان بالّمل ِلى بكامت وب•  ىاء دولت بظالمُت في ؤصواد البىذ الثاو  في الاجفاق ًلٌى

ت ِلى ههج العلف الفالح"... وفي جفىسها  م والعىت الىبٍى ؤهه مً  -وهللا ؤِلم-مىهجها اللشآن الىٍش

الخىإ ومً الدعُش خالُا مداولت فشك اخخُاساث فلهُت مُّىت ِلى الؽّب ألاصوادي اإلاعلم، 

ت في هزا الباب ولىفسح اإلاجاٌ  وهى ؼّب مّشوف باِخىاكه للمزهب اإلاالي ، فلىترن لهم الخٍش

للذِاة والّلماء ًخذسحىن في دِىة الىاط وجصخُذ مفاهُمهم ؼِئا فؽِئا، ؤما الجاهب الفلهي 

فجري ؤهه مً الخىمت ؤن هترههم خالُا ِلى فله اإلازهب اإلاالي  وال بإط بالىصح والذِىة للخمعً 
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ّ ت، واإلالفىد مً رلً ِذم بالذلُل... فاإلاهم خالُا هى الخىفُق ِلى ِذم مخالفت الؽَش

مخالفت ألامىس اإلاخفم ِليها بحن الّلماء ؤما اإلاعاثل الفلهُت الخالفُت والاحتهادًت فخترن إلاجلغ 

الّلماء في الذولت ؤلاظالمُت، باخخفاس هشي ؤن ألاصح لى اكخفش ؤلاخىة في ـُاغت هزه الفلشة 

ت".ِلى هزه الّباسة:" بكامت وبىاء دولت بظالمُت في ؤصواد مىه م والعىت الىبٍى  جها اللشآن الىٍش

البىذ الزي ًىق ِلى اظخلالٌ ؤلاكلُم هشي ؤهه مً ألافمل ؤن ال وّاسله وال وؽىػ ِلُه في • 

ّت  داجىا الشظمُت واللٌى مثال بإهىا ال وّترف بالخذود، ؤو ؤن ما يهمىا هى جىبُم الؽَش جفٍش

لخعجُل بدؽذ دٌو الجىاس ِلُىا، وال بغن الىٍش ِلى الخذود ألن في رلً سظالت كذ حعهم في ا

ش ؤصواد ِلى خذود مُّىت لذولت ؤصواد  بإط وال ماوْ ؼشعي خالُا مً الاجفاق مبذثُا مْ خشهت جدٍش

 ؤلاظالمُت.

لّل الىلىت العلبُت لخذ آلان في الاجفاق هى غُاب بلُت ألاوشاف اإلاهمت فُه والّشب اإلاخمثلحن • 

ش ؤصواد،  ن، فُيبغي جذاسن هزا ألامش في ؤكشب وكذ في الجبهت الّشبُت لخدٍش
ّ
ؤو العىوغاي والفال

وبزٌ ول الجهىد إلاداولت بكىاُ جلً ألاوشاف بالخىكُْ ِلى الاجفاق وال بإط بإن وؽشهها هي ؤًما 

 في اإلاجلغ اإلااكذ خعب حجمها.

 رؤيتها يف تشهيل وتسيري احلهومة املؤقتة 

ظىىشح ظاالا مهما: ما الخفىس ألامثل لدؽىُل كبل الخىك في الخفاـُل اإلاخّللت بهزا الباب 

مها بةماسة  الخيىمت الزي ًممً لىا مً حهت ؤولى بظالمُت الذولت، ومً حهت زاهُت ِذم ـو

 بظالمُت كاِذًت ؤو بديىمت حهادًت؟

خل هزه اإلاّادلت الفّبت هى الزي ًيبغي ؤن هبني ِلُه جفىسها الصخُذ للخيىمت؛ ألن الخذخل 

ْ به ولما جفّشدها بالخيىمت وبشصث هُمىدىا ِليها بؽيل الخاسجي ظحزداد ج إهذه وظِخم الدعَش

ذاء اللجىء بلُه ولما جبّحن بإن الخيىمت جمثل غالبُت  فّب ِلى ألِا واضح حذا وظُخف ٍو

الؽّب ألاصوادي بيل ميىهاجه وخشواجه وكباثله، ولِعذ فلي خيىمت كاِذًت ؤو ظلفُت حهادًت، 

ول ؤوُاف الؽّب وول خشواجه؛ فعُّلمىن ؤنهم ظُفىذمىن بؽّب وهم بن ِشفىا ؤنها جمثل 

 ،ْ ميىهاجه مما ظُجّل مهمتهم ؤـّببإهمله وبجمُ

ؤًما ال بذ لىا مً ؤن هفشق هثحرا بحن حعُحر هخِبت مً اإلاجاهذًً وبحن حعُحر خيىمت وؼّب ؤو 

دخاج مىا الظخغالٌ حمُْ واكاث ا باثل لؽّب واللدولت، فدعُحر دولت ًفىق كذساجىا هثحرا، ٍو

ُف الىفاءاث  ،وخعً جٌى

لُه هشي ؤن الخفىس الصخُذ لللمُت ًخىلب مىا ِذم الخشؿ هثحرا ِلى العُىشة والهُمىت  ِو

ش وبلُت ألاوشاف الهامت  ِلى الخيىمت بل بالّىغ هدشؿ مً حهخىا ِلى بؼشان خشهت الخدٍش

 وؤؼمل ليل ألاوشاف.ألاخشي ولها في الخيىمت بدُث جيىن هزه ألاخحرة لها جمثُل ؤوظْ 

 لىً ٌّترلىا هىا بؼيالُاث هثحرة ومخّذدة ومً ؤهمها:
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 ما مهام هزه الخيىمت ؤو هزا اإلاجلغ اإلااكذ؟• 

 إلاً جيىن سثاظت الخيىمت ؤو اإلاجلغ وهُف جيىن؟• 

 ما الخفىس ألامثل لممان جىبُم البىذ الثاو  في الاجفاق الزي ًممً بظالمُت دولت ؤصواد؟• 

ش في هزا اإلاجلغ اإلااكذ، وما اإلاّاًحر التي هشهض ِليها في رلً  هُف•  هدؽاسن مْ خشهت الخدٍش

 ووعب اإلاؽاسهت ليل وشف؟

ما ؤهم الىصاساث التي هشهض ِليها وما الىصاساث التي ًيبغي ؤو ال بإط بالخىاٌص ِنها لفالح خشهت • 

ش؟  الخدٍش

لى ؤي ؤظاط ًخم اخخُاس الىصساء واإلاعئىلحن؟•   ِو

 ل ليل وصاسة بشهامجها الخاؿ ؤم ال بذ مً الخلُذ ببرهامج اإلاجلغ اإلااكذ اإلافادق ِلُه؟ه• 

نها بّن اإلالترخاث  ظىداٌو هىا مً خالٌ ؤلاحابت ِلى جلً ألاظئلت ؤن هىشح سئٍدىا وهمِمّ

والىفاثذ وألافياس في هزا الباب لّلها حعاِذ ؤلاخىة وحُّنهم معخلبال في الخفاوك وظىجمل رلً 

 ذة هلاه:في ِ

ُاغت دظخىس لذولت ؤصواد ؤلاظالمُت، •  لّل مً ؤهم مهام الخيىمت حعُحر اإلاشخلت اإلااكخت، ـو

 وحؽىُل مجلغ ؼىسي ًمم وافت ؤهل الشؤي والىحاهت في البلذ.

خه وصِامخه لىً ال ًيبغي •  مً اإلاعخدعً ؤن ًترؤط الؽُخ ؤبى الفمل سثاظت اإلاجلغ هٍشا لشمٍض

 ظخئثاس به، ولخجىب رلً ِلُه ؤن ًجّل له مّاوهحن مً باقي الففاثل.الخفشد في اللشاس والا 

ىوغاي والفالن عالخيىمت ًيبغي ؤن حؽمل ختى البرابِؾ الّشب وكُاداث الجبهت الّشبُت وال• 

وؤًما وحهاء اللباثل الشثِعُت فلىدشؿ ِلى بكىاُ مً لم ًلخىْ منهم بالخىكُْ ِلى الاجفاق 

 ؼشاههم في الىصاساث.وجشغُبهم في رلً مً خالٌ ب

لممان جفُّل البىذ الثاو  مً الاجفاق واإلاخمثل في بظالمُت دولت ؤصواد ًخىحب بوؽاء مجلغ • 

ّت في وافت مىاحي هزه الذولت.  بظالم  ؤِلى معخلل ٌعهش ِلى خماًت ولمان ِذم مخالفت الؽَش

خماد ِليها مً وشفىا في اخخُاس ا•  إلاعئىلُاث والىصاساث هشي باليعبت للمّاًحر التي ٌعخدعً الِا

ّت... فالىفاءة ِىفش مهم لىً  ؤن هجمْ بحن الىفاءة والخمثُل اللبلي والىالء لإلظالم والؽَش

اللبلُت ؤًما هي ِىفش مهم ؤًما ًخىحب مشاِاجه مً حهخىا هثحرا، فلىدشؿ كذس اإلاعخىاُ ؤن 

الء لإلظالم واللبٌى وؽشن مً ول كبُلت هبحرة بّن وحهائها وهفاءاتها بن وحذث... ؤما الى 

ّت فهى ؼشه ؤظاس ي باليعبت للىصاساث واإلاعئىلُاث اإلاللاة ِلى ِاجم ؤهفاس الذًً.  بالؽَش

الم واللماء ووصاسة الذِىة •  ؤما ؤهم الىصاساث التي ًخىحب ؤن هدشؿ ِليها فهي الجِؾ وؤلِا

ٍش ؤصواد فهي والؽئىن ؤلاظالمُت والخّلُم، وؤما الىصاساث التي ًمىً بِىائها لخشهت جدش 

 الخاسحُت، واإلاالُت وألاؼغاٌ الّمىمُت وما ؼابهها.

باليعبت لىصاسة الذفاُ هلترح ؤن ًخم حؽىُل هُئت كُادًت ٌؽترن فيها ول الخشواث اإلاىكّت ِلى • 

خم جىصَْ ِبء مهام ألامً والخشاظت والذفاُ ِلى وافت الففاثل.  الاجفاق ٍو
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خم مىاكؽخه مً وشف مجلغ الخيىمت والؽىسي زم حمُْ الىصاساث ِليها ؤن جىشح بشهامج•  ها ٍو

 اإلافادكت ِلُه وجلتزم بّذ رلً ول وصاسة بزلً البرهامج.

 توجيًات مًمة بشأى التدخل العسهزي اخلارجي احملتمل

ت وهبحرة، فلذ اسجإًىا ؤن هفُذهم الخلا بىسكت  بما ؤن اخخماالث الخذخل الّعىشي ألاحىبي كٍى

ت وؤهجْ ألاظالُب للخفذي لهزا الخدذي وظخفلىم هزه الىسكت جخممً الخىحيهاث المشو  ٍس

با بن ؼاء هللا.   كٍش

وفي الخخام فةن هزه الخىحيهاث والخفىس الّام؛ هي مما هشاه ألاظلىب ألامثل لخجىب ؤخىاء 

لىا ولىم الخىفُم والعذاد  -ِض وحل-اإلااض ي الزي ركىا مشاسجه وهخمنى ِذم جىشاسه ووعإٌ هللا 

 والشؼاد .

 وآخش دِىاها ؤن الخمذ هلل سب الّاإلاحن.

 هـ 1433،  سممان  02،  العبذ 

 م2012/ 07/ 20 اإلاىافم :
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