بسم اهلل الرمحن الرحيم

مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي تقدم

توجيهات عامة للعمل الجهادي
أيمن الظواهري
4141

بسم اهلل الرمحن الرحيم
---توجيهات عامة للعمل اجلهادي
--أوًل :متهيد:
ا

 -1مما ًل خيفى على اإلخوة أن عملنا يف هذه املرحلة ذو شقني:
األول :عسكري ،والثاين :دعوي.
أوًل رأس الكفر العاملي أمريكا وحليفتها إسرائيل ،وثانياا
 -2وأن العمل العسكري يستهدف ا
حلفاءها احملليني احلاكمني لبالدنا.
أ -واستهداف أمريكا هدفه إهناكها واستنزافها ،لتنتهي ملا انتهى له اًلحتاد السوفييت ،وتنكفئ
على نفسها من خسائرها العسكرية والبشرية واًلقتصادية ،وبالتايل ختف قبضتها على بالدنا ،ويبدأ
احدا بعد اآلخر.
حلفاؤها يف التساقط و ا

وما جرى يف الثورات العربية دليل على تراجع النفوذ األمريكي .فبسبب ضربات اجملاهدين
ألمريكا يف أفغانستان والعراق ،وبسبب هتديد أمن أمريكا منذ احلادي عشر من سبتمرب  ،2001بدأت
أمريكا تسمح بتنفيس الضغط الشعيب ،فانفجر يف وجه عمالئها ،وستشهد املرحلة القادمة -إن شاء
يدا من الرتاجع واًلنكفاء األمريكي ،الذي سيزعزع سلطات حلفائها.
اهلل -مز ا
ب -وأما استهداف عمالء أمريكا احملليني فيختلف من مكان ملكان ،واألصل ترك الصراع
معهم إًل يف الدول اليت ًل بد من مواجهتهم فيها.
ففي أفغانستان الصراع معهم تابع لقتال األمريكان.
ويف باكستان الصراع معهم مكمل لقتال األمريكان لتحرير أفغانستان مث إنشاء منطقة آمنة
للمجاهدين يف باكستان ،مث السعي يف إقامة النظام اإلسالمي يف باكستان انطالقاا منها.

ويف العراق الصراع معهم هبدف حترير مناطق أهل السنة من خلفاء أمريكا الصفويني.
ويف اجلزائر حيث الوجود األمريكي قليل وغري ملحوظ ،فالصراع مع النظام بغرض إضعافه،
ونشر النفوذ اجلهادي للمغرب اإلسالمي وبالد الساحل اإلفريقي الغريب وبالد جنوب الصحراء .وقد
بدأت يف تلك املناطق بوادر الصدام مع األمريكان وحلفائهم.
ويف جزيرة العرب الصراع معهم باعتبارهم وكالء األمريكان.
ويف الصومال الصراع معهم باعتبارهم رأس حربة اًلحتالل الصلييب.
أصال بوجود أي كيان إسالمي ناهيك عن أن
ويف الشام الصراع معهم باعتبارهم ًل يسمحون ا

يكون جهادياا ،وتارخيهم الدموي يف السعي ًلستصصال اإلسالم معروف مشهود.
ويف أكناف بيت املقدس اًلشتباك الرئيسي واألساسي مع اليهود ،ويُصرب على احلكام احملليني
يف سلطة أوسلو قدر اإلمكان.
 -3أما العمل الدعوي :فيهدف لتوعية األمة خبطر الغزو الصلييب ،وإيضاح معاين التوحيد بأن
يكون احلكم هلل ،وحتقيق األخوة اإلسالمية ووحدة ديار اإلسالم كمقدمة لقيام اخلالفة على منهاج النبوة
بإذن اهلل.
أساسا يف هذه املرحلة على جبهتني:
ويرتكز ا
األوىل :توعية وتربية الطليعة اجملاهدة ،اليت حتمل وستحمل -إن شاء اهلل -عبء مواجهة
الصليبيني وعمالئهم حىت تقوم اخلالفة بإذن اهلل.
والثانية :توعية اجلماهري وحتريضها والسعي يف حتريكها ،لتثور على حكامها وتنحاز لإلسالم
والعاملني له.
***
ثانياا :توجيهات مطلوبة.

ومن هذه املقدمة ميكن أن نطرح التوجيهات التالية من باب السياسة الشرعية اليت تسعى يف
جلب املصاحل ودرء املفاسد:
 -1الرتكيز على نشر الوعي على مستوى اجلماهري لتحريكها ،وعلى مستوى الطليعة اجملاهدة
لتكوين قوة جهادية عقائدية منظمة واعية متحدة .تؤمن بعقيدة اإلسالم ،وتلتزم بشرائعه ،وحتقق الذلة
للمؤمنني والعزة على الكافرين .والسعي احلثيث ألن خترج من صفوف احلركة اجلهادية كفاءات علمية
دعوية حتافظ على سالمة املسرية ،وتنشر الدعوة بني املسلمني.
 -2الرتكيز يف العمل العسكري على إهناك رأس الكفر العاملي حىت يستنزف عسكرياا واقتصادياا
وبشرياا ،وينكمش ملرحلة من الرتاجع واًلنزواء .قريباا بإذن اهلل.
وعلى مجيع اإلخوة اجملاهدين أن يعتربوا أن ضرب مصاحل التحالف الغريب الصلييب الصهيوين يف
أي مكان يف العامل من أهم واجباهتم ،وأن يسعوا يف ذلك قدر ما يستطيعون.
ويلحق هبذا األمر أن يبذل اإلخوة قصارى جهدهم لفك أسارى املسلمني بشىت الوسائل مبا يف
ذلك مهامجة سجوهنم أو خطف الرهائن من الدول املشاركة يف غزو ديار املسلمني للمفاداة هبم.
والرتكيز على رأس الكفر العاملي ًل يتعارض مع حق الشعوب املسلمة يف جهاد ظامليها بالقول
واليد والسالح .فمن حق إخواننا يف القوقاز املسلم أن جياهدوا الروس املعتدين وأتباعهم ،ومن حق
إخواننا يف كشمري أن جياهدوا اهلندوس اجملرمني ،ومن حق إخواننا يف تركستان الشرقية أن جياهدوا
الصينيني الباغني ،ومن حق إخواننا يف الفلبني وبورما ويف كل أرض يعتدى فيها على املسلمني أن
جياهدوا من اعتدى عليهم.
 -3عدم اًلشتباك القتايل مع األنظمة إًل إذا اضطررنا لذلك ،كأن يكون النظام احمللي يشكل
جزءاا من قوة األمريكان كما يف أفغانستان ،أو يقاتل اجملاهدين نيابة عن األمريكان كما يف الصومال
وجزيرة العرب ،أو ًل يقبل بوجود اجملاهدين كما يف املغرب اإلسالمي والشام والعراق.
ولكن يتجنب الدخول يف قتال معه كلما أمكن ذلك ،وإن اضطررنا للقتال معه فيجب إظهار
أن معركتنا معه هي جزء من مدافعتنا للحملة الصليبية ضد املسلمني.
وحيثما أتيحت لنا الفرصة لتهدئة الصراع مع احلكام احملليني ًلستغالل ذلك للدعوة والبيان
والتحريض والتجنيد ومجع األموال واألنصار فيجب أن نستثمرها ألقصى درجة ،فإن معركتنا طويلة،
واجلهاد حباجة لقواعد آمنة ،وإمداد متصل من الرجال واألموال والكفاءات.
وًل يتعارض مع هذا أن نُفهم األنظمة الوكيلة للحملة الصليبية أننا لسنا لقمة سائغة .وأن لكل
فعل رده املناسب ،ولو بعد حني .ويطبق هذا األمر يف كل جبهة مبا يتناسب مع وضعها.
 -4عدم مقاتلة الفرق املنحرفة مثل الروافض واإلمساعيلية والقاديانية والصوفية املنحرفة ما مل
تقاتل أهل السنة ،وإذا قاتلتهم فيقتصر الرد على اجلهات املقاتلة منها ،مع بيان أننا ندافع عن أنفسنا،

ويتجنب ضرب غري مقاتليهم وأهاليهم يف مساكنهم وأماكن عبادهتم وموامسهم وجتمعاهتم الدينية .مع
اًلستمرار يف كشف باطلهم واحنرافهم العقدي والسلوكي.
أما يف األماكن اليت تقع حتت سيطرة اجملاهدين وسلطتهم فيُتعامل مع هذه الفرق باحلكمة بعد
ضررا أكرب منه ،كأن
الدعوة والتوعية وكشف الشبهات ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مبا ًل يسبب ا
يؤدي لطرد اجملاهدين من تلك املناطق ،أو لثورة اجلماهري ضدهم ،أو إلثارة فتنة يستغلها أعداؤهم يف
احتالل تلك املناطق.
 -5عدم التعرض للنصارى والسيخ واهلندوس يف البالد اإلسالمية ،وإذا حدث عدوان منهم
فيكتفي بالرد على قدر العدوان ،مع بيان أننا ًل نسعى يف أن نبدأهم بقتال ،ألننا منشغلون بقتال رأس
الكفر العاملي ،وأننا حريصون على أن نعيش معهم يف سالم ودعة إذا قامت دولة اإلسالم قريباا إن شاء

اهلل.

 -6وبالعموم يتجنب قتال أو ضرب كل من مل يرفع يف وجهنا السالح أو يعني عليه ،والرتكيز
أساسا ووكالئه احملليني بالتبعية.
على التحالف الصلييب ا
 -7اًلمتناع عن قتل وقتال األهايل غري احملاربني ،حىت ولو كانوا أهايل من يقاتلنا ما استطعنا
سبيال.
لذلك ا
 -8اًلمتناع عن إيذاء املسلمني بتفجري أو قتل أو خطف أو إتالف مال أو ممتلكات.
 -9اًلمتناع عن استهداف األعداء يف املساجد واألسواق والتجمعات اليت خيتلطون فيها
باملسلمني أو مبن ًل يقاتلنا.
 -10احلرص على احرتام العلماء والدفاع عنهم ألهنم ورثة النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وقادة
األمة ،ويتأكد هذا الواجب مع العلماء الصادعني باحلق واملضحني من أجله ،وتقتصر مواجهتنا لعلماء
السوء على فضح شبهاهتم ،ونشر األدلة األكيدة على عمالتهم ،وًل يقاتلون أو يُقتلون إًل إذا اشرتكوا يف
عمل قتايل ضد املسلمني أو اجملاهدين.
 -11املوقف من اجلماعات اإلسالمية األخرى.
بعضا فيما اختلفنا فيه.
أ -نتعاون فيما اتفقنا فيه ،وينصح بعضنا ا

ب -األولوية يف املواجهة مع أعداء اإلسالم وخصومه ،ولذا ًل جيب أن خيرجنا اخلالف مع
اجلماعات اإلسالمية األخرى إىل اًلنصراف عن مواجهة أعداء اإلسالم وخصومه عسكرياا ودعوياا
وفكرياا وسياسياا.
ج -نؤيدهم ونشكرهم على كل عمل وقول صحيح يصدر منهم ،وننصحهم يف كل خطأ يبدر
بعيدا
منهم السر بالسر والعلن بالعلن .مع احلرص يف الرد والنصح على بيان األدلة مبنهج علمي وقور ،ا
عن التجريح الشخصي واملهاترات ،فإن القوة يف الدليل وليست يف اهلجاء.

د -وإذا تورطت مجاعة تنتسب لإلسالم يف املشاركة يف القتال مع العدو الكافر ،فريد عليها
سدا لباب الفتنة بني املسلمني ،أو اإلضرار مبن مل يشارك العدو.
بأقل قدر يكف عدواهنا ،ا

 -12املوقف من ثورات املظلومني على الظاملني.
التأييد -املشاركة -التوجيه.
مسلما أو
أ -التأييد :ألن تأييد املظلوم ضد الظامل واجب شرعي بغض النظر عن كون أحدمها ا
غري مسلم.
ب -املشاركة :ألهنا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي فرض علينا.
ج -التوجيه :ببيان أن الغاية من عمل اإلنسان جيب أن تكون حتقيق التوحيد بالتزام أوامر اهلل
وحتكيم شرعه والسعي يف إقامة النظام اإلسالمي والدولة املسلمة.
 -13تشجيع وتأييد كل من يساند حقوق املسلمني املهضومة ويتصدى للمعتدين عليهم
بالقول والرأي والعمل ،وجتنب توجيه األذى هلم باليد والتجريح بالقول ،ما داموا مؤيدين وغري معادين
للمسلمني.
 -14حفظ حقوق املسلمني واحرتام حرماهتم أينما كانوا.
 -15اًلنتصار للمظلومني واملستضعفني مسلمني أو غري مسلمني ممن ظلمهم واعتدى عليهم،
وتأييد وتشجيع كل من يساندهم ولو كان من غري املسلمني.
زورا وكذباا فعليهم باًلجتهاد يف دفعها
 -16كل هتمة باطلة يرى اجملاهدون أهنا قد ألصقت هبم ا

وتبيني وجه احلق فيها ،وكل خطأ يرى اجملاهدون أهنم قد وقعوا فيه فعليهم باًلستغفار منه والتربؤ من
خطأ فاعله والسعي يف تعويض املتضرر مبا يقتضيه الشرع قدر إمكاهنم.
 -17نطلب من اإلخوة أمراء الكيانات التابعة جلماعة قاعدة اجلهاد ولكل املؤيدين لنا
واملتعاطفني معنا أن ينشروا هذه التوجيهات بني أتباعهم من القادة واألفراد ،فهي ليست بسر ،ولكنها
توجيه عام وسياسة مرشدة .وما قصدنا منها إًل حتقيق املصاحل الشرعية ودرء املفاسد -يف هذه املرحلة
من العمل اجلهادي اإلسالمي -باجتهاد ًل خيالف أحكام الشريعة ،ويوافق -بعون اهلل -قواعدها.
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم،
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
كتبه ابتغاء رضوان اهلل
أخوكم
أمين الظواهري

