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مـروان الـشحي وأمحـد     ويف هذا العصر كم حنن حباجة إىل رجاٍل من أمثال حممد عطا وزياد اجلـراح      :  تنبيه
  ..  وال ينقص أمة اإلسالم اليوم شجعاناًليس ألجل شجاعتهم فال أشك بشجاعتهم، .. الغامدي وإخوام 

 أو املـضطرب املتصل غري املنقطع، واملنضبط غـري   عمل مجاعي جاد وهادئ خايل من اجلعجعة   أمهل حنتاج ايل رجال     
وليس ألجل إقدامهم وتضحيتهم ففي األمة كثريون يتمنون لو تسنح هلم الفرصة فيقومون مبثل ما قام به أولئـك       .. املتقلب  
  ..  ويضحون كما ضحوا الرجال

فنحن نعـاين  .. ولكن ألجل عملهم اجلماعي اهلادئ احملكم الدؤوب الذي ال يتأثر بتقلبات الظروف أو بتغري األحوال            
يف هذا الزمان من أزمة أو شح يف العمل اجلماعي اجلاد اهلادئ اخلايل من اجلعجعة، املتصل غري املنقطـع، واملنـضبط غـري                

  .. املتضطرب أو املتقلب 

فأن تنضبط جمموعة كتلك اموعة املباركة مبشروعها لبضع سنني ال حتيد عن اهلدف الذي حددته لنفسها، وتـضبط                  
ألسنتها عن الثرثرة طوال سنوات تدريبها على الطريان وغريه مما حتتاجه لذلك العمل، وتواصل التدريب اجلـاد واإلعـداد        

رغم جتدد األحوال وتقلب الظروف واألحداث الدولية من حوهلا حـىت           الدؤوب وال تقطعه أو تنصرف عنه إىل عمل آخر          
تصل إىل مطلوا وحتقق هدفها وتفوز ببغيتها ؛ فهذا أمر نادر يف العمل اجلماعي اإلسالمي يف زماننا، وهذه خـصال جيـب                     

  .. دين لفت اإلنتباه إليها والتركيز عليها، ألا تنقص كثرياً من ااهدين والعاملني ألجل هذا ال

 واالستـشهاد ليس بصالح الدين واإلخالص والورع والتقوى والعاطفة اجلياشـة وحـب اجلهـاد              :  وقفة# 
والتحرق لنصر الدين وحنو ذلك من املعاين الطيبة واخلصال احلميدة ؛ ليس بذالكم وحده ينصر الـدين وينكـأ العـدو،                      

ن خالل مجاعة وكانت أهدافنا جليلة تتناسب مع مـا حيتاجـه      ونتوصل إىل أهدافنا وحنقق أمانينا ؛ خصوصاً إذا كنا نعمل م          
اإلسالم واملسلمون اليوم من متكني، أو نصرة ليست كأي نصرة، أو نكاية يف األعداء تتناسـب مـع مـستويات العـصر            

قـل  بل ال بد مع تلكم اخلصال املهمة من خصال أخرى ال ت     .. وحتدياته وتتحدى شراسة األعداء وخبثهم وعظيم مكائدهم        
  : أمهية عنها وال يستقيم العمل اجلماعي وال يصلح وال يؤيت مثاره إال ا، ومن أمهها أمران 

  . الكتمان :  األول

  . املبين علي فهم الواقع والرؤيا الشرعية العمل الدؤوب احملدد األهداف، املتواصل غري املنقطع:  والثاين
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   :دية أو اجلماعات اجلهاأسس ومقومات بناء التنظيمات  #
  .  وهو الفكر والعقيدة الحركية التي يلتقي عليها أعضاء التنظيم: المنهج- ١
  . وطريقة اتخاذ القرار– ودائرة الشورى واإلدارة –  وتشمل األمير :  القيادة– ٢
  . العمل لتحقيق األهدافإستراتيجية  وهو برنامج : المخطط- ٣
  .د احتياجات تنفيذ ذلك المخطط  وهو الوسائط المادية الكفيلة بس: التمويل- ٤
   بين األمير والمأمور في تلكاالرتباط وهو نظام ) العهد علي الطاعة  ( :  البيعة- ٥

  .  السلسلة الحركية
  
  :مربرات اجلهاد# 

حب الدنيا وكراهية    (يبتهم الكبرى هي ترك الجهاد    صإن الناظر في الواقع المسلمين اليوم يجد أن م        
وذلك ألن الكفـار ال     ، لطغاة على رقاب المسلمين في كل ناحية وفوق كل أرض           ولذا تسلط ا  ، ) الموت

فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللَِّه ال تُكَلَّفُ ِإال نَفْسك وحرِض الْمْؤِمِنين عسى اللَّه َأن يكُـفَّ بـْأس               :يهابون إال القتال  
  )٨٤:النساء (د تَنِْكيالًالَِّذين كَفَروا واللَّه َأشَد بْأساً وَأشَ

  :ونحن إذ ندعو المسلمين ونستحث خطاهم للقتال ألسباب كثيرة وعلى رأسها* 
  .حتى ال يسود الكفر -١
  .}المستعدين للقتال  { لقلة الرجال -٢
 .من العذاب ومن المسخ واالستبدالالخوف  -٣

 .أداء الفريضة واستجابة للنداء الرباني -٤

 . للسلف الصالحإتباعا -٥

 .اعدة الصلبة التي تكون منطلقا لإلسالمإقامة الق -٦

 .حماية المستضعفين في األرض -٧

  طمعا في الشهادة -٨

  اإلسالمية وتحفظ هيبة األمة في الجهاد صالح األرض وحمايتها من الفساد -٩

  . الجهاد من أفضل العبادات وبه ينال المسلم أرفع الدرجات -١٠
  

  :" فلسطني "املنهج العام حول قضية املسلمني 
وال ميلك أحد رخصة التصرف     . الفلسطينيني وحدهم   ال قضية   وليست قضية العرب و   ، طني قضية املسلمني    فلس -١

  . ا على موائد النخاسة الدولية 
 سـلطة وال شـرعية وال حـق يف    بأينعترف فيها لليهود  ال. فلسطني أرض عربية إسالمية من النهر إىل البحر       -٢

 نسمة  ١٥٠٠٠ والغزو الصهيوين إال زهاء      االحتاللذين مل يكن عددهم إبان      الالسكن إال لليهود األصليني منها      



 ٤

كفل اإلسالم ما شرع من     ، فهؤالء امللعونني مواطنون أصليون فيها      . وما خلفوا من ذريتهم من القردة واخلنازير        
ت م مـن وراء     على البواخر والطائرات اليت قدم     أتوا يعودوا من حيث     املهاجرين أن   وعلى احملتلني   . حقوقهم  
  .  إن شاء اهللا أو ينتظروا مذحبة الشجر واحلجر القريبة القادمة، البحار

وال . ال نعترف بالسلطة الفلسطينية إال كواحدة من كيانات الردة العربية اجلامثة علـى صـدور املـسلمني     حنن   -٣
خلزي والعار بأصحاا وصوال إىل     من أوسلو إىل خارطة الطريق با     نعترف بكل اتفاقيام ومهازل سالمهم الزائف       

  . جهنم إن شاء اهللا  
  نشد على أيدي ااهدين املخلصني يف فلسطني ونعاهدهم على النصرة ووحدة املعركة واملصري -٤
 

  : قواعد جناح اموعة املقاتلة يف امليدان تكون على النحو التايل 
 :تكوين اموعة # 

  . مجموعة ويكون ذو علم شرعي وذو حزم وشجاعة وقوة بدنية ومهارة عسكرية للأو القائد العام  تنصيب أمري -١
  . من صالحية األمري إعطاء األوامر وليس ملزماً برأي أحد وحىت مبدأ الشورى ليس ملزماً به -٢
  .   اختيار األفراد الثقات املزكيني حتت إمرة األمري-٣
ألن هذا من تلبيس إبليس ليزرع الفنت ، وقد جيلـب    .. ئة فيما بينهم   على األمري واألفراد جتنب الشكوك والظنون السي       -٤

  .الفنت فرد من داخل اموعة فما عليك إال أن تبادر خبلعه واستبداله خبري منه
  .  على األمري أن خيتار مقرب له يكون مستشار خاص-٥
  .  تنصيب نائب لألمري يف حالة مقتله يف املعركة أو أسره-٦
لبقيت ألفراد وانظر رسالة اجلنـرال الـشيخ     أن يعرف األسرار اخلاصة لألمراء الذين حتته واألسرار العامة    على األمري  -٧

    ).ال تكن مع العدو ضدنا  ( - رمحه اهللا-يوسف العيريي
  

   جلهاديةالالزمة للجماعة  املقومات# 
  .ادة عن بصرية ال جهل  اجلماعة ليكون العمل والعبألفراداملطلوب العلم الشرعي   :  روح اجلماعة -
 .املال الالزم الحتياجات اجلماعة :  عصب اجلماعة -

  الالزمة النطالق العمل واستمراره بفاعلية اكرباألمنية العسكري واملقومات اإلعداد :  اجلماعةل عض -

، السـتعداد   ا، العقيدة واملنهج السليم    ، اخللق  (الشباب املسلم ويتم اختياره وفق ضوابط معينة         :  عظم اجلماعة  -
  ) والرغبة يف العمل ، الشجاعة 

  
  :  امليدانية  اجلماعة قياداتومميزات األفراد # 
  ).الوالء والرباء ( أن تكون العقيدة سليمة وخالية من الشرك والبدع حتت مظلة  -١
واليهود وأعوام مـن   وتطهري بالد املسلمني من خنازير النصارى       ،  أن يكون القصد يف القتال إلعالء كلمة اهللا وحده           -٢

  .العرب ومن شاكلهم 



 ٥

والتوقف عند النصوص الشرعية وترك االنتـصارات  ،  عدم تقدمي أحد على كالم اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم        -٣
  . الشخصية

  . ومن الفرق الضالة املبتدعة املعطلة للجهاد واملوالية للطواغيت ،  التربؤ من الدميقراطية واالنتخابية -٤
عامل الناس كمـا    ( وترك حمبة النفس ومعرفة قوله عليه الصالة والسالم         ،  جيب أن تكون احملبة بني البعض هي الشعار        -٥

ويلزم علـى اجلميـع التحلـي       ، )شعرة معاوية   ( احلديث وأن يكون مثال العالقة بني األمري واألفراد         ) حتب أن يعاملوك    
 والطاعة ألمريهم يف املنشط واملكره وكذا على األمري أن يغفـر الزلـل عـن               باالحترام املتبادل وجيب على األفراد السمع     

  .إخوانه ويصرب عليهم وأن يراعي ظروفهم 
  

  : كيفية استغالل أوقام # 
 .  وقراءة األحاديث الشريفة ،  اإلكثار من قراءة القرآن الكرمي وتدبره وتفسريه-١
 وكذلك سري السلف الصاحل وقـادة جيـوش املـسلمني والـتمعن يف       قراءة كتب السرية والتأمل يف أحوال أصحاا       -٢

  .  خططهم 
  .  وكذلك دراسة إستراتيجية العدو يف اهلجوم والدفاع ،  قراءة النشرات اليت تصدرها اجلماعات املقاتلة -٣
وعـدم  ، طـب   الذي يأكل احلسنات كما تأكل النار احل      ) الشرك األصغر   (  اإلخالص هللا عز وجل وترك الرياء وهو         -٤

العجب بالنفس وهو داء عضال حىت أن اهللا ى عن العجب يف املعارك سواء بالقوة أو بالكثرة كما قالوا الصحابة رضـوان         
اآلية فهـذا  ..)) ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً   ((  لن نغلب اليوم من قلة فأنزل اهللا قوله          –اهللا عنهم   

  .  من باب أوىل 
فمن الناس من يقاتل ألجل مغنم ومن الناس من يقاتـل محيـةً   ، ية النوايا وأن القتال ألجل إعالء كلمة اهللا وحده          تصف -٥
الرجل يقاتل ألجل   (.. اخل فهذا كله ليس يف سبيل اهللا كما جاء يف احلديث أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن                     ..

)  العليـا فهـو يف سـبيل اهللا      هي اهللا عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة اهللا          مغنم و الرجل يقاتل محية  فقال الرسول صلى        
منكم من يريد الدنيا ومـنكم  (( احلديث وحىت أن اهللا عز وجل فرق الصحابة يف قتاهلم مع رسول اهللا عليه الصالة والسالم      

  . اآلية ..)) من يريد اآلخرة 
  . الة عند احملن  احملافظة على الوضوء والطهارة واللجوء إىل الص-٦
وقد يعاقب اهللا البعض باألسـر والـبعض   ، عدم اإلكثار من الضحك واملزاح والغيبة واالستهزاء بالناس والقيل والقال       -٧

  .اخل من الفنت العظام ..بالبتر 
: (  قال    أنه عليه الصالة و السالم     – الذي حسنه ابن النحاس      – مثابرة النفس يف األعمال االستشهادية ويف احلديث         -١١

ثالثة حيبهم اهللا و يضحك إليهم و يستبشر م الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه فإما أن يقتل و إما أن ينـصره اهللا          
  .احلديث .. ) انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه : و يكفيه فيقول اهللا 

 .  النوم املبكر وعدم السهر املكروه-١٢
  . ضله  قيام الليل ومعرفة ف-١٣
  . احلفاظ على األكل وعدم اإلكثار منه -١٤



 ٦

البطاطس من أهم املأكوالت للمجاهد ألنه غين بالربوتينات اليت تعوض عن اجلهد املبذول             ،  جتنب الدهون والشحوم     -١٥
م قليالً حىت    الذي يعيد للجسم اتزانه وأيضا ال تنسى زيادة امللح يف الطعا           cوأيضا عصري الربتقال الذي حيتوي على فيتامني        
  .           ال ينخفض الضغط يف اجلسم نتيجة تعرق اجلسم 

  . تعويد النفس على اجلوع وكسر رغبت البطن-١٦
  .  تدريب النفس على األسودان التمر واملاء والتني افف -١٧
  .  الصوم واإلكثار منه -١٨
  . م ١٥٠٠ م إىل ٥٠٠ اجلري البطيء مع التنفس من األنف والقذف من الفم مسافات -١٩
  . م واللباس يكون كثيفا حىت يسترتف العرق واجلهد ٢٥٠٠ اجلري السريع ملسافة -٢٠
  .  تسلق اجلبال و األشجار وغريها -٢٢
وأيضا  املـشي حـايف   ، احلمل  يزداد سمحبسب اجلوغرام   كيلو١٥ ال يتجاوز وزا عن  اليتثقالحجار واأل محل األ -٢٣

   .يلية اليت تعطي النفس الشجاعة والشراسة القدمني يف املسريات الل
  
  : إتقان العلوم العسكرية واألمنية مثل -٢٤

  احلفاظ على وحدة اجلماعة -
   وضع شفرة بني األفراد -
   جتنب اللقاءات الدائمة اليت تلفت األنظار -
   جتنب املساجد اليت فيها أعني غدارة  -
  ) . وهذا يف لبنان وتونس واجلزائر وفلسطني وسوريا وليبيا ومصر واملغرب (  حلق اللحية والبعد عن اللباس اإلسالمي -
   احلصول على األسلحة اخلفيفة -
  ) امللتوف (  تصنيع املتفجرات واحملرقات مثل -
   دراسة اهلدف وطرق الدخول واخلروج منه بسالم -
   عدم اازفة بأي احتمال غري مرغوب به -
  واخلفة مطلوبة  الطمأنينة بالعمل والسرعة -
   عدم االرتباك يف حالة اخلطأ وذكر اهللا دائم يف نفسك -
   االستعداد للشهادة يف أي حلظة وحب لقاء اهللا عز وجل -
   تصنيع السموم والتدرب على القتل ا -
   اخلطف واالغتياالت والقنص عن بعد -
ماكن اليت يكثر فيها النساء واألطفـال واألمـاكن    وضع عبوات ناسفة يف األماكن اليت يتحصن ا الطواغيت وجتنب األ    -

  . الشعبية
  .  صناعة الكوامت واغتيال أفراد العدو ليالً عند انقطاع الكهرباء -
  . عدم اإلفشاء بأسرار اجلماعة والقتال حىت الشهادة -
  



 ٧

واألساليب واألسلحة  تدريبالأسس  -٢٥ 
  .ة القتال والروح املعنوية التركيز على اإلعداد العقدي والفكري وتنمية إراد- ١
األسلحة البدائية واألسلحة الفردية مثل املـسدسات  كأن تكون يف املرحلة األويل   ، اختيار األسلحة لكل مرحلة     -٢

. و مـا يعادهلـا  . R.P.Gوالقاذفات اخلفيفة املضادة لآلليـات مثـل   . والرشاشات اخلفيفة واملتوسطة كحد أبعد 
  . ات الشعبية والعسكريةوالقنابل اليدوية وسالح املتفجر

  .التركيز على فهم نظرية حرب العصابات اجلهادية أو ما يدعى حبرب املستضعفني -٣
  .   نشر مناهج التدريب الفكرية والنظرية والعسكرية-٤
  .   اعتماد أسلوب تدريب البيوت السرية واملعسكرات واحملدودة املتنقلة-٥
  .  واالخنراط يف املعركةاجلهاديل  تطوير الكفاءة القتالية من خالل العم-٦
  
: التمويلطريقة  -٢٦ 

  .  مسامهات األعضاء ااهدين حال القدرة لتأسيس السرية-) ١(
 دون  ااهـدة  للجماعـة  ااهدين بأمواهلم من املوثـوقني املعـروفني    املسلمني  املساعدات غري املشروطة من قبل  -) ٢(

  . يبدأ التمويل دون شروط و تنتهي بالتمويل املشروط باالمالءات املتدرجة  )سياسة اإلغراق املايل(احليلولة من الوقع يف  
 من أموال الكفار واملرتدين حبيث يأخذ ااهدون نصيبهم ويضعون ما عليهم من نسبة بيت املـال يف           ء الغنائم والفي  -) ٣(

  .  بيت مال السرية حبسب ما يتفق عليه
  

الـيت    والساحة أو املساحة، اجلهادية  هي اخلطة العامة؛ اليت تحدد أولويات اجلماعة  : اإلستراتيجية (ملإستراتيجية الع# 
ووسائلها اليت تعتمدها يف عملية الصراع أو املواجهة مـع          ،ا  واألهداف اليت تريدها وتقصده   .. دون غريها   .. تتحرك فيها   

 يف عملية املواجهـة والـصراع، إن رأت يف ذلـك    واإلستراتيجيةذه اخلطة ه  مث تعلل ملاذا تبنت،  املرتد أوالكافر العدو 
    .مصلحة

  حصر القتال واجلهاد مع الكفار اليهود وإخوام املرتدين يف داخل فلسطني فقط -
   ااهدينفاسترتا االخري مبا يعين اإلسالمية استنفاذه يف معارك جانبية مع التيارات أوعدم تشتيت العمل اجلهادي -

   و هدر طاقام 
 متـارس  أنفلـيس مـن الـصواب    ،  املوقف من التغريات الطارئة علي اتمع وكيفية التعامل معها وإيضاحجيب حتديد  -

 تشتغل  أخريمث تتصادم مع الناصري وفترة      ، اجلماعة عملها وجتمع اجلموع وجتيش الشباب مث نراها فترة تقاتل مع اليهود             
مث بعد كل هذا البالد نري تراجع يف املنـهج  ....  اختطاف الصحفيني وغريه أو قتل  إيل تنقلب   باحلسبة ومنكرات اتمع مث   

  .  منهج التيار  واخلصوم والطعن يفاألعداء ومشاتة الفشل إيل يؤدي وتبعثروتشرذم 
  

م ؛ ال ميكـن أن      وكل مجاعة حتترم نفسها وحترص على جهد شباا وأعمارهم ومها طاقات املسلمني وإمكانام وأمـواهل              
متارس مثل هذه املمارسات أو تتقلب مثل هذه التقلبات، فتبطل كل يوم جهوداً ومل مسافات ومفازات قطعتها، وتتـنطّط   

  .. دون أدىن دراسة هنا وهناك غري حمددة هلدفها أو برناجمها، وغري عارفة ملا تريد االختياريف 
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   أهدافنازيادة االلتحام باتمع وحشده حنو ، تعلق بالعقائد  الوعي الديين لدي الناس خاصة مبا يتنمية -
تـضع تـصورات   ( لالنتقال من مرحلة قتال النكاية إيل قتال الـتمكني       إستراتيجيةعدم التسرع يف قطف الثمار ووضع       -
ني وااهـدين    والدراية واخلربة والعلماء الربـانيني والـدعاة العـامل         ر شاملة وواسعة يشارك فيها أويل البص       عمل خطةو

حبيث يتولون أمر هذا اجلهاد ويرعون نبتته حق الرعايـة بـأكفهم املتوضـئة    ، الصادقني الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم    
  ) وتوجهام النقية ونواياهم املخلصة إيل أن تنيع مثراته ليقتطفها األيدي ذاا والنوايا والتوجهات نفسها ال غريها 

و االلتحام بباقي اجلماعات اجلهادية اليت تشترك معنا بنفس املنـهج واملنطلقـات اجلهاديـة والرؤيـا                 وزيادة اجلهود حن   -
  . اإلستراتيجية 

والتعاطف املستمر مع هذه احلركات اليت تربطنـا ـا     ،  التأكيد علي العالقة األخوية مع باقي احلركات اجلهادية العاملية           -
قيام (التخندق املشترك حول اهلدف العظيم      ،  ة ومشاركتها يف انتصاراا وأتراحها       السنة واجلماع  أهلومنهج  سليمة  عقيدة  

   ) . املسلمني جلميع اإلسالمية اخلالفة بإعالن تتوج إسالميةدول وكيانات 
وإخضاعهم  الختبارات شرعية أو مـرورهم عـرب         ،  اجلدد عرب برامج دعوية خمتلفة       األفراد العمل اجلاد علي استقطاب      -

  .  ت شرعية تؤهلهم لاللتحاق باجلماعة دورا
  

( وتعتـرب أن  ،  طرف مهم يوازي نصف املعركـة العـسكرية   باعتبارها يف املعركة   اإلعالميالتركيز علي اجلانب     #
علماء االستعمار وفقهاء الـسالطني ووسـائل       عمالء و   واحلجة والكلمة هو وسيلة مواجهة قوى النفاق من         ) جهاد البيان   

 أو يتم وضـعها    إعالميةوسيلة اخلطاب يف أي رسالة      ، مضمون اخلطاب   ،  وعليه جيب حتديد جهة اخلطاب       يتالطواغ إعالم
  . . بلورا حنو اهلدف املراد خماطبته 

  
   ) اتفاق اجلميع علي رأي واحد (واجبات اللجنة الشرعية يف اجلماعة  #  

   الدعوية اأولويااالهتمام بأمور اجلماعة من الناحية الشرعية وحتديد  -
  األمروكذلك تنحيتهم لو لزم  للمراقبة وإخضاعهم ومسائلتهم ، عليهم  و اإلشراف األمراءاختيار  -
 وضع التوجهات و املنهجيات الشرعية الالزمة للعمل العسكري  -
 ومضاعفة دورات العلم الـشرعي مبـا      و األفراد    الربامج الدعوية الالزمة للجماعة   و، إصدار اخلطابات الشرعية     -

 الدورات الشرعية هي املكثفـة الـيت ال         وأفضليؤهل ااهد ليعبد اهللا علي بينة وبصرية كما جياهد علي بصرية            
 .تتجاوز شهرين 

 تشديد الروابط والتواصل مع العلماء الربانيني يف اجلماعات اجلهادية االخري خاصة ويف العامل اإلسالمي   -
النازلة علي اجلماعة  خاصة اليت تتطلب ورؤيـة شـرعية   واألمور ل الطارئة  ملعرفة احلكم الشرعي والفتاوى يف  املسائ    

   .بعيداً عن حاالت االندفاع والعاطفة مبا خيدم القرار االستراتيجي للجماعة عميقة لألحداث والتطورات 
جلنـد   الـيت تتعلـق با     األمورالتنسيق مع الس العسكري فيما يتعلق بأوضاع اجلماعة الداخلية وبصفة خاصة             -

  . شرعي إشراف أو نظرة إيلاليت حباجة ودوائر العمل املختلفة وأحواهلم 
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 املرشـحني لتـويل املهـام       أمراء املناطق  من بني    خيتاره أمري اجلماعة     الس   هذا: للجماعة   واجبات الس العسكري  # 
 الس من  ذو علم شرعي وذو حـزم  فرادأويكون ( حاب اخلربة العسكرية  أصوجيب أن يكونوا من     ،احلركية  واألعمال  

 أمراء املناطق باألغلبية حسب درجة علمه الـشرعي وكفاءتـه            بني  من م يتم اختياره  وشجاعة وقوة بدنية ومهارة عسكرية    
يقوم هذا الس بوضع اخلطط و اإلشراف ومراقبة املـوارد          .)  أمري اجلماعة   و أوامر    وهذا الس خيضع ملسائلة   العسكرية  

، متطلبام العسكرية واملعنويـة  ، أحواهلم النفسية  علي اإلشراف ، أمورهمتنظيم ، اختيار اجلند   ،والبشرية للجماعةاملالية  
، وضع اخلطط العسكرية واختيـار األمـاكن        ،دراسة احلالة امليدانية للعمل اجلهادي      ، تنظيم اموعات   ، اختيار األهداف   

لتدفق املعلومـات   ووسائل االتصال الالزمة    لطرق والوسائل والتدريبات العسكرية     اأجنع  ،  لتنفيذ اهلجمات    أفضل األوقات 
برامج اإلعداد  و ، وضع اللوائح االنضباطية واإلجراءات العمل    ، إخضاعهم للرقابة  واملسائلة     ، وزيادة مهارام العسكرية    
   .الفكري واألمين والعسكري

  
  ! ؟االقرارات اإلدارية والسياسية العليمن يتخذ # 

ما أهم ما ينبغي توفره يف القادة الذين يصدرون القرارات اإلدارية العليا اليت منها استهداف فئات والكف عـن آخـرين ،        
  وذلك من اجلانب الشرعي والواقعي ؟  

لذين يتميزون   اإلدارية والسياسية العليا وإن كانت تصدر يف اجلملة من القيادة العليا أو القادة امليدانيني للعمل وا                تالقرارا
يف العادة باخلربة واحلنكة السياسية إال أنه ينبغي التنبيه على أن القرارات اإلدارية اخلاصة باستهداف فئات والكـف عـن                    
آخرين وبالطبع تتطلب بشكل أساسي تأصيالً وحكماً شرعياً دقيقاً أو خفياً جيب أن متر قبل أن تصدر على الراسـخني يف                     

رئيسية ، أو عاملاً راسخاً يف العلم مشهوداً له بذلك تبعاً ملعايري شرعية صحيحة إذا تعذر الرجـوع                  العلم يف حركة اجلهاد ال    
  .إىل علماء حركة اجلهاد الرئيسية

  
 وخيضعون ألوامـر  بالتنسيق مع اللجنة الشرعية     الس العسكري   خيتارهم  ::  تواجبات ومسؤوليا -ملناطق  األمراء يف ا   #

 والـشعور بالواجبـات   اإلحـساس ، الكـايف  الـوعي  م وعقيدة خالية من الشوائب عندهم  أصحاب منهج سلي  :   األول
 التفـرد  أوالالزمة وعـدم االسـتعالء    املشورة  ، القدرة علي اختاذ القرارات احلساسة      الشجاعة و ، الذكاء   ، تواملسؤوليا

وأصـول   الكايف بالعلم العـسكري      إلملاموا العلم الشرعي    ، املستويات الدنيا يف التوجهات        إشراك، بالعمل أو القرارات    
 اجلماعـة  إسـتراتيجية تنفيذ ، وازنات مسودة امل، امليدانية طط  اخل إعداد،  التكيف مع خمتلف الظروف   * السياسة الشرعية   

  .  اجلدداستقطابلسلوك األفراد ورقابة واإلشراف وال ألمريللمجلس أو ا  التنظيمية ورفع التقارير  والتوصيات
  

 مبـشاورة    مـع ،  اللجنـة الـشرعية      األعضاء يف   ع  يتم اختيار أمري اجلماعة بإمجا    : اختيار األمري أو القائد العام      كيفية  # 
يتم اختياره من بني أعضاء اللجنة الشرعية  يراعي العلـم  أو وفق نظام معني كأن أمراء املناطق أصحاب الرأي والكفاءة من  

 خيتـار  أنحيق لألمري  . أيضانة كالتقصري أو املرض وغريه وفق طريقة االختيار    كما أن عزله ألسباب معي     )والتقوىوالكفاءة  
فيمـا لألمـري سـلطة    .....  قتله أسره أو، نائب له مشهود له بالعلم الشرعي واملهارة العسكرية ينوب عنه يف حالة غيابه           

لكنها نء عن سلطته أو استفراده باجلماعة       مبمستقلة  تبقي اللجنة الشرعية    ،   و أفرادها    اجلماعة القرار والسلطة علي حركة   
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 مـن الناحيـة   مني للجماعة لتفادي احنرافها او سـقوطها األارس مبثابة احل هالكنال تقف حائل دون تدفق األوامر من طرفه   
   .الشرعية

  
  : و مرتكزاته  البناء الداخلي للتنظيم #

 فـرد   ١٥-١٠ مـا بـني      إمرته خيضع حتت    أمريكل  ، اخل  ..  إقليم أومنطقة   أمريتقوم علي   ) يف املناطق    ( خاليا منظمة   
املشرف علـي  وهو  األمري اجلماعة يكون من خالل أفراداالتصال بني   ،  ) ة اجلماعة   مرحلة اإلعداد وقدر  ظروف و حسب  (

هـو   فقط أو الس العسكري  العام أو جهاز امن اجلماعة األمري ،  واختيارهمفراد ألعقد الدورات الشرعية والعسكرية ل
 والكنيات فقـط  باأللقاب اموعات أفراداقي مع ب أو نفس اموعة األفرادالتعامل بني    ، األفراد احلقيقية    أمساءيعرف  من  

  أيـضاً    اموعات االخري  أفراد باقي   أمساء ال يعرف     املنطقة   أمري،  أكثر أمانا  السائد النظام هو هذا ..)  بالكىن العمل كل(
واالجتماعات وتسلسل املعلومات يتم     . ) األمري املسئول عنه يف الس العسكري        ( أسم  فقط لوقت يعرف لكن يف نفس ا   ، 

 املناطق واألقاليم والتجمعات وعزهلم أن      أمراءاليت مهمته األساسية اختيار     بني األمراء من خالل الس العسكري للجماعة        
 األمـراء يعرف هـؤالء    ال  كذلك  ، . حسب متطلبات والظروف الطارئة      ةفيما ختضع العالقة التبادلية اآلني    ، اقتضي احلال   

   .أو األمري العام للجماعة ، لجنة الشرعية  احلقيقية لمساءاأل
   

 التزكيـة واالختبـار    ( يف مرحلة شوكة النكاية واإلاك حنتاج الستقطاب األخيار من شباب األمة             :  االستقطاب #
تعزيـز   (وأفضل وسيلة لذلك  ) عدم ازدواجيته يف التعامل     ، ته وقناعاته الدينية والسياسية     معرفة توجها ، واملراقبة والتحري   

 هي العمليات املربرة شرعاً وعقالً ، أعلى درجات التربير أن تربر العملية نفسها بنفسها               ) املورد البشري للجماعة اجلهادية     
 نفسها بنفسها ، وإن كان من املمكن أن نقوم بـذلك عنـدما   ، ولكن لوجود اإلعالم املضاد يصعب إجياد العملية اليت تربر     

نصل ملرحلة شل هذا اإلعالم ، وذلك حيدث عندما ترتقي اموعات وتتصاعد وتكثف العمليات ، وعندها يعجز اإلعـالم                   
يـر العمليـات إال   عن متابعتها وتشويهها أو تشويه أهدافها ، أما يف املرحلة اليت ينشط فيها اإلعالم املضاد فال سـبيل لترب          

 دون حتديـد  -بإصدار بيانات مطبوعة ، وبيانات من خالل اإلعالم املسموع أو املرئي متهد لكل للعمليات قبل القيام ـا           
 وتربر هلا بعد القيام ا تربيراً شرعياً وعقلياً قوياً ، يراعى فيها الفئة املخاطبة ، وينبغي أن تصل هذه البيانات لكـل                       -طبعاً  

وال تقتصر على النخبة ، ينبغي أن تشمل أغلب البيانات أهدافنا العامة املقبولة عند الناس حىت بدون عبارات صرحية                   الناس  
أننا نقاتل إلخراج أعداء األمة ووكالئهم الذين دمروا البالد عقائدياً وبوا ثرواا وأحالونا لعبيد هلم ، وأم كما يـرى                    : 

  .اناً ، بل ويقبضون تكلفة قتلهم وتدمريهم لناكل أحد يدمرون كل شيء عياناً بي
  

• 





.   
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   دوائر خاصة للعمل طاستنباة حجمها وقدراا ميكن خالل املراحل الالحقة يف ظل جناح اجلماعة واستمرارها وزياد# 
  اخل  ..... واإلرشاددائرة التوجيه ، دائرة االستخبارات ،  العام للجماعة األمنمنها دائرة 

  مرحلة النكاية وتقوية الشوكة تقدر ما بني سنتني وثالث سنوات وخيضع كل عام لتقييم واستخالص العرب والنتائج # 
                           .  عمل اجلماعة اليت ختدم و تصحح

  
  واهللا أعلم ،،،،،
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  : مالحظات
  

   ، اجلماعةداخل فقط التعامل بالكين 
بسجالت األفراد ) كجهاز امن اجلماعة (فيما حيتفظ أمري اجلماعة أو من يوكله 

  ...وممارسام وأمساء احلقيقية 
  

   رسم يوضح شكل اجلماعة
  
  
  
  
  
  
 
 

  رأس الجماعة 

 الجماعةأمير 

  
 اللجنة الشرعية  

المجلس العسكري مكون من 
 أمراء المناطق بعض 

  
  و القيادات الميدانيةأ األمراء 

  

  األفراد  أو جهات التنفيذ المختلفة 
  مهام تنفيذية وتغذية معلومات  

 


