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 تنظيم قاعدة الجهاد 
 من إخوانه رحمهم اهللا ٍ بيان بشأن استشهاد القائد أبي عبد اهللا الشامي وثلة

 قريبا بإذن اهللا # كتاب جديد ( رؤية كاشفة ) # للشيخ الفاضل / عطية اهللا - حفظه اهللا 

 28-7 دولة العراق اإلسالمية/ انطالق غزوة الثأر لدماء الشهداء باسم غزوة " أبو 
خلف " 

 31-7 دولة العراق اإلسالمية/ التقريرالحادي و الخمسون _ الثالث والثالثون من خطة 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 657 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
هام .. دراسة حديثة لراند في حرب المسلمين .. هذه ترجمتها وتعليقي /كتبه األخ يمان مخضب  

 آخر زيارة لك :  
 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة
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 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,420 
قام بالدعاء: 245

دعي له 1,648 مرات في 796 
مشاركات 

 هام .. دراسة حديثة لراند في حرب المسلمين .. هذه ترجمتها وتعليقي /كتبه األخ يمان مخضب 

 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
والصالة والسالم على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين

 
أما بعد ,,,

 
  ومنذ بضعة أيام فقط دراسة جديدة لمؤسسة راند بعنوانًفقد صدرت حديثا

 " كيف تنتهي الجماعات اإلرهابية "
 والدراسة قد ركزت على تاريخ الجماعات اإلرهابية خالل أربعين سنة

أي منذ العام 1968 وحتى اليوم العام 2008
 

ي تراه ثم وكالعادة خلصت من هذه الدراسة التاريخية التي حاولت أن تقرأ فيها التاريخ وتستفيد منه إلى هدفها األكبر والمستمر .. وهو األسلوب الذ
األمثل وتوصي به مموليها وزبائنها في البنتاجون والمخابرات األمريكية ( ملحوظة على الهامش دولة قطر من ضمن زبائن راند وبالذات القوات 

 المسلحة القطرية ! )
في كيفية تطوير حربهم ضد اإلسالم أو ضد اإلرهاب كما تسميه راند وزبائنها .

 
ب وبما أن اإلسالم أو اإلرهاب في وجهة نظر راند أصبح يتركز ويتمثل في القاعدة فقد خلصت من دراستها تلك إلى التوصية بتغيير إستراتيجية الحر

على اإلرهاب أو الحرب على القاعدة .. وكما سيلي فيما سأترجمه من ملخص هذه الدراسة .
 

 وبعد 7 سنوات كاملة إلى الخدعة القاعدية الرهيبة التي تمكنت بها ًولكن األمر الهام والخطير في هذه الدراسة الجديدة هو أن راند قد فطنت أخيرا
 القاعدة من إلحاق أكبر األذى وأعنفه بأمريكا أال وهي جر أمريكا لقتال متالحم مباشر في بالد المسلمين وما إستتبع ذلك من نتائج مباشرة وغير

مباشرة صبت في تقوية وتدعيم الجهاد والمجاهدين .. وإيقاع أشد الخسائر بأمريكا وحلفائها .
 

.. واألمر الهام الثاني هو أن راند أصبحت في السنوات األخيرة ومنذ 11 سبتمبر بمثابة المقاول الرئيسي إلنشاء األفكار واإلستراتيجيات األمريكية 
 ً باإلدارات المختلفة لوزارة الدفاع .. والبحرية .. مروراً من مكتب وزير الدفاع ومروراًولها عقود كثيرة مع أكثر من جهة صنع قرار في أمريكا بدءا

 بمكافحة اإلرهاب .. والمخابرات األمريكية نفسها .ًبلجان الكونقرس المختلفة .. ونهاية بوزارة األمن الداخلي األمريكي المكلفة رسميا
 

.. لذلك فقد أصبحت دراسات راند بالفعل تخطط وترسم اإلستراتيجية األمريكية ليتم تطبيقها في دوائر صنع القرار األمريكي بعدئذ بدون كثرة جدال 
 منذ 11 سبتمبر ومالذي طبق منها بحذافيره .. وسيرى أن أكثر من %95 من ًوللمتابع أن يتأكد من ذلك بنفسه ويرى دراسات راند وتحديدا

كانت توصياتها قم تم األخذ به كما هو وبدون أي تعديل .. ومازالت دراساتها السابقة عن تقسيم اإلسالم وخلق الدين الجديد .. وكذلك دراستها التي 
بعنوان " مابعد القاعدة " تطبق على األرض ونرى نتائجها بوضوح أكبر من أن يوضح .. وقد كتبت قبل ذلك عن خططها في تفريق المجاهدين في 

العراق وحصل وبالضبط ما كتبته .. وليس ذلك كما ظن البعض فراسة مني أو إستقراء دقيق لألحداث .. بل هو مجرد قراءة دقيقة لدراسة راند 
 .ًوتطبيقها بعد ذلك على الواقع العراقي فكان ما رأينا جميعا

 
 ً األعداء فهي في غالبها دراسات علمية متقيدة بأساليب البحث العلمي المعتبرة .. إال إنها والفضل هللا تفيد أيضاًوبرغم أن دراسات راند تفيد كثيرا

 .. وتفيد أكثر أنصارهم وكل من حرص على أن ال يقع في فخاخ األعداء وفتنهم .. فدراسات راند المنشورة والغير سرية قد أصبحت ًالمجاهدين كثيرا
 واإلستعداد لها بمثابة واجب قتالي ًبمثابة اإلنذار المبكر على ما تنوي اإلدارة األمريكية فعله في قادم األيام .. وبالتالي أصبحت قراءتها ودراستها جيدا

اليقل أهمية في رأيي عن سرايا اإلستطالع واإلستخبارات .
 

 وأعود اآلن لدراسة راند الجديدة بعنوان
 " كيف تنتهي الجماعات اإلرهابية "
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  أنها ترسم بالفعل اإلستراتيجية التي ستتبعها اإلدارة األمريكية الجديدة في الحرب على اإلسالم أو اإلرهاب أو القاعدة .ًوالتي ال أشك أبدا
 من الرغبة األمريكية الدفينة على الطرفين سواء ًومما يزيد تأكدي أن هذه الدراسة هي بالفعل اإلستراتيجية األمريكية الجديدة هو ما نالحظه جميعا

 الجمهوري أو الديموقراطي في اإلنسحاب السريع من القتال المتالحم واإلستعاضة عنه بالقتال بالوكالة والعمليات التخابرية .
واآلن إلى ترجمة حرفية لملخص الدراسة كما نشرته راند .. إلى أن يأذن اهللا لي لو شاء بترجمتها كاملة وهي مهمة عصيبة إذ أنها تقع في 252 

 بإذن اهللا .ًصفحة .. ولعل في الملخص المعتمد من راند الكفاية مؤقتا
 
 

اقتباس:

الملخص 
كل المجموعات اإلرهابية تنتهي في النهاية .. ولكن كيف تنتهي هذا هو السؤال ؟ 

اإلجابة على هذا السؤال لها تأثير هائل على جهود مكافحة اإلرهاب . 
 

األدلة منذ العام 1968 تشير إلى أن المجموعات اإلرهابية إنتهت ألحد هذه األسباب : 
 

-1 أنهم اندمجوا في العملية السياسية . 
 ماكانت السبب ً-2 أو أن الشرطة وأجهزة المخابرات المحلية اعتقلت أو قتلت األفراد المتحكمين فيهم .. والقوات العسكرية المسلحة نادرا

الرئيسي لنهاية المجموعات اإلرهابية . 
وبعض المجموعات اإلرهابية القليلة خالل هذه الفترة الزمنية ( 1968 - 2008 ) حققت النصر . 

وهذه الحقائق لها تأثير كبير في كيفية التعامل مع القاعدة .. وتجعلنا نشعر بضرورة إعادة التفكير بشكل رئيسي في اإلستراتيجية 
األمريكية في مكافحة اإلرهاب بعد 11 سبتمبر . 

 
 

إن إنهاء غالبية المجموعات اإلرهابية يتطلب مجموعة من األدوات لصنع هذه السياسة مثل : 
أعمال بوليسة مخابراتية دقيقة وحريصة . 

قوة عسكرية ( حربية ) 
مفاوضات سياسية 

عقوبات وتضيقات إقتصادية 
 

ومع ذلك فإن صناع السياسات يجب أن يفهوا أين يعطوا األولوية لجهودهم مع ضيق الموارد المتاحة واإلنتباه الواجب . 
 

 لفحص 648 مجموعة إرهابية تواجدت في الفترة من 1968 إلى 2006 وجدنا أن التحول للعملية السياسية هو السبب الغالب في ًوفقا
نهاية هذه المجموعات ( نسبة 43% ). 

 مع حجم األهداف اإلرهابية ( يقصدون أهداف المجموعات اإلرهابية ) فأغلب المجموعات ًإن إمكانية الحل السياسي ترتبط عكسيا
اإلرهابية التي إنتهت نتيجة الحل السياسي كانت ذات أهداف سياسية محدودة أو ضيقة . 

فكلما ضاقت وصغرت أهداف المنظمة اإلرهابية كلما زاد احتمال توصلها لها بدون أعمال عنف .. وكلما زاد إحتمال توصل الحكومة 
والمجموعة اإلرهابية لتسوية ناتجة عن مفاوضات . 

 
وبخصوص المجموعات اإلرهابية التي التستطيع أو لن تستطيع التحول إلى عدم العنف فإن األعمال الشرطية والمخابراتية ظهرت أنها 

 ( نسبة %40 ). ًاإلستراتيجية األكثر نجاحا
فالشرطة والخدمات التخابرية لديها تدريب أكثر ومعلومات أكثر إلختراق وإفساد المنظمات اإلرهابية أفضل من المؤسسات األخرى 

كالمؤسسة العسكرية . 
فهم ( أي الشرطة والمخابرات ) الذراع الرئيسي للحكومة المركز والمهتم بمشاكل األمن الداخلي . 

والشرطة وأجهزة المخابرات المحلية لديها تواجد دائم في المدن والحواضر والقرى .. ولديهم فهم أفضل للبيئة التي ينبع منها الخطر في 
هذه المناطق وكذلك قدرة أعلى في فهم الناس هناك والتعامل معهم . 

 
 . ًأما األسباب األخرى لنهاية المجموعات اإلرهابية فهي أقل شيوعا

وكمثال فإن %10 فقط من المجموعات اإلرهابية إنتهت ألنها وصلت ألهدافها . 
بينما تمكنت القوات العسكرية من إنهاء ما نسبته %7 فقط من المجموعات اإلرهابية . 

 
 فقط عندما استخدمت ضد المجموعات اإلرهابية الضالعة في نشاطات التمرد العسكري .. وفي ًالقوات المسلحة بدت الوسيلة األكثر نجاحا

 كذلك . ً جيداً ومنظمة تنظيماً جيداًحالة ما إذا كانت هذه المجموعات كبيرة ومسلحة تسليحا
 .. والقوات المسلحة كانت في العادة ضرورة في مثل هذه ًجماعات التمرد العسكري هذه كانت من أكثر المجموعات اإلرهابية قدرة وفتكا

الحاالت . 
ولكن إستخدام القوات المسلحة ضد أغلب المجموعات اإلرهابية يعد الوسيلة األكثر فظاظة . 

 مع إستخدام التصوير واألسلحة الدقيقة إال أن إستخدامها كان ً .. وخصوصاًوبرغم أن األدوات العسكرية قد تطورت لتصبح أكثر دقة وفتكا
 ضد المجموعات اإلرهابية . ًمحدودا
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 في تحويل الجماهير المحلية ضد ً ملحوظاًويبقى أن إستخدام القوة العسكرية األمريكية الضخمة ضد المجموعات اإلرهابية يشكل خطرا
الحكومة نتيجة قتل المدنيين . 

 
 

إن تحليلنا الكمي الذي شمل مجموعات إرهابية قد انتهت منذ العام 1968 أو ظلت فاعلة حتى اليوم قد أسفر عن نتائج أخرى مثيرة 
لإلهتمام : 

 
 %62 من ً أطول من المجموعات األخرى لتنتهي .. فتقريباً# إن المجموعات اإلرهابية الدينية ( القائمة على أساس عقدي ) أخذت وقتا

كل المجموعات اإلرهابية قد إنتهت منذ العام 1968 .. ولكن فقط %32 من المجموعات اإلرهابية الدينية قد إنتهت منذ ذلك الحين . 
 

 ماتصل إلهدافها .. فال توجد جماعة دينية إنتهت بتحقيق النصر منذ العام 1968 . ً# الجماعات اإلرهابية الدينية نادرا
 

# حجم المجموعة هو عامل مؤثر في تحديد قدرها وقدرتها .. فالمجموعات الكبيرة التي تضم أكثر من 10000 عشرة آالف عضو 
انتصرت في أكثر من %25 من األوقات .. بينما ندر إنتصار الجماعات ذات األعضاء األقل من 1000 ألف عضو . 

 
# ليس هناك إرتباط إحصائي بين طول بقاء المجموعة اإلرهابية و التحركات األيدولوجية وال الظروف اإلقتصادية وال نوع نظام الحكم وال 
كذلك إتساع أهداف هذه المجموعة .. ولكن يظهر هناك إرتباط ما بين حجم المجموعة اإلرهابية وطول بقاءها .. فالمجموعات األكبر تبقى 

أطول من المجموعات األصغر . 
 

# عندما تنخرط المجموعات اإلرهابية في أنشطة التمرد العسكري فهي ال تنتهي بسهولة . 
 في %50 من الوقت انتهت المجموعات بتسوية تفاوضية مع الحكومة . ًتقريبا

و %25 من الوقت حققت المجموعات اإلرهابية النصر . 
و %19 من الوقت حققت القوات العسكرية النصر عليها وانهتها . 

 
 تميل في الغالب لتكون جناح يساري أو وطنيين .. ومن النادر أن تتحرك بتأثير عقدي أو ً# المجموعات اإلرهابية من الدول األعلى دخال

ديني . 
 
 

تأثير هذا على حرب القاعدة 
 

ماذا يعني هذا في الجهود المضادة لإلرهاب القاعدي ؟ 
بعد 11 سبتمبر ركزت اإلستراتيجية األمريكية ضد القاعدة على إستخدام القوة العسكرية 

وبالتأكيد أشار صناع السياسات األمريكان وكذلك أشارت وثائق األمن القومي الهامة إلى العمليات ضد القاعدة بإسم " الحرب على 
اإلرهاب " 

 مثل قطع التمويل عن اإلرهاب وتوفير الدعم للدول األخرى والوسائل الدبلوماسية وتبادل المعلومات مع ًواستخدمت وسائل أخرى أيضا
الحكومات األجنبية ولكن ظلت القوة العسكرية هي األداة الرئيسية . 

 
والدالئل اليوم 2008 تظهر أن هذه اإلستراتيجية األمريكية لم تكن ناجحة في تقويض وهدم قدرات القاعدة . 

وأن دراستنا تخلص إلى أن القاعدة مازالت منظمة قوية ومتماسكة .. وأن أهدافها بقيت كما هي : 
توحيد المسلمين لقتال الواليات المتحدة وحلفائها ( العدو البعيد ) 

واإلطاحة باألنظمة الموالية للغرب في الشرق األوسط ( العدو القريب ) 
إلقامة الخالفة اإلسالمية . 

وقد قامت القاعدة بنشاطات إرهابية منذ 11 سبتمبر أكثر من كل ماقامت به في تاريخها السابق .. وهذه الهجمات شملت أوروبا وآسيا 
والشرق األوسط وأفريقيا . 

والطابع اإلجرامي للقاعدة طور وضم واستخدم ذخيرة مطورة من العبوات المتفجرة ونمى إستخدام التفجيرات اإلنتحارية . 
وكذلك تطور الهيكل التنظيمي للقاعدة مما يجعلها عدو أكثر خطورة عن قبل . 

 ً منهجاًوشمل هذا تطوير منهج من أسفل إلى أعلى لتشجيع العمليات المستقلة من األفراد في المستوى األدنى من التنظيم .. وشمل أيضا
من أعلى إلى أسفل لوضع اإلستراتيجيات والعمليات من المركز الرئيسي في باكستان . 

 
 

إنهاء الحرب على اإلرهاب 
 

إن عودة القاعدة يجب أن تطلق إعادة تفكير مبدئي أو أساسي في اإلستراتيجية األمريكية المضادة لإلرهاب . 
 على نتيجة تحليلنا في كيفية إنتهاء المجموعات اإلرهابية فإن الحل السياسي مع القاعدة غير ممكن . ًواعتمادا

 مع ًوألن هدف القاعدة كان ومازال هو إقامة خالفة إسالمية فإنه ال سبب يدعو ألن نظن أن مفاوضات وتسوية قد تكون ممكنة أبدا
حكومات الشرق األوسط . 
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ولكن المنهج األكثر فعالية هو تبني إستراتيجية من جبهتين أو من شقين : 
 

  ًأوال
الجهود الشرطية والمخابراتية يجب أن تكون هي العمود الفقري للجهود األمريكية في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا وآسيا 

والشرق األوسط .. فالقاعدة تتكون من شبكة من األفراد المستقلين الذين يجب تعقبهم وإقتفاء أثرهم واعتقالهم . 
وهذا يتطلب عمل حريص خارج الحدود من جهات مثل السي آي إيه و اإلف بي آي .. باإلضافة إلى تعاونهم مع وكاالت المخابرات 

وأجهزة الشرطة األجنبية . 
 

 ًثانيا
القوة العسكرية وليس بالضرورة الجنود األمريكان قد تكون أداة ضرورية في حال إنخراط القاعدة في تمرد مسلح . 

 ماتكون لديها شرعية أكبر للعمليات من الواليات المتحدة .. كما أن لديهم فهم أفضل ًالقوات العسكرية المحلية ( الجيوش المحلية ) كثيرا
لبيئة العمليات حتى ولو كانوا محتاجين لتطوير قدراتهم أكثر على المدى الطويل للقدرة على التصدي للمجموعات اإلرهابية المتمردة 

 . ًعسكريا
 أو حتى ال أثر على اإلطالق للقوات العسكرية األمريكية . ًوهذا يعني أنه يجب أال يظهر سوى أثر طفيف جدا

 للغاية في بناء قدرات هذه القوات العسكرية المحلية .. ولكن يجب أن تقاوم ً هاماًوالقوات العسكرية األمريكية من الممكن أن تلعب دورا
 جرها إلى عمليات قتالية مباشرة في المجتمعات اإلسالمية .. ألن وجودها وظهورها في هذه الحالة يشجع على زيادة التجنيد في ًتماما

صفوف اإلرهابيين . 
 

إن جزء هام للغاية ومفتاح فعال لهذه اإلستراتيجية الجديدة يجب أن يتضمن إنهاء تعبير " الحرب على اإلرهاب " واستبداله بتعبير ومبدأ 
مثل " مكافحة اإلرهاب " والذي تستخدمه غالبية الحكومات التي تعاني من تهديدات إرهابية ملحوظة . 

 هذه الخطوة ونبذت بالفعل تعبير " الحرب على اإلرهاب ". ًوالحكومة البريطانية ضمن آخرين قد أخذت فعال
فهذا التعبير يجعل الجماهير سواء في الواليات المتحدة أو في غيرها تتوقع أنه يوجد حل لمشكلة اإلرهاب في ساحة الحرب الميدانية ( 

يقصدون حل حل عسكري صرف بقضاء أحد الطرفين على اآلخر كما يحصل في المعارك الحربية المباشرة ) . 
 إلى مرتبة ًكم أن هذا التعبير يدفع اآلخرين خارج الحدود إلى إعالن الجهاد أو الحرب المقدسة ضد الواليات المتحدة ويرفع مكانتهم أيضا

المحاربين المقدسين . 
نظر إليهم وأن يوصفوا كمجرمين ال كمحاربين مقدسين . ُإن اإلرهابيين يجب أن ي

لقد أظهرت تحليالتنا أنه ال يوجد حل ميداني عسكري لإلرهاب . 
ستخدم بكثافة وتنفر العامة من طبيعتها ذات اليد الثقيلة .. وتفتح ُفالقوات العسكرية تحقق عكس الهدف الذي تهدف إليه .. فهي في العادة ت

النوافذ لفرص جيدة للتجنيد لصالح المجموعة اإلرهابية . 
 

وهذه اإلستراتيجية الجديدة يجب كذلك أن تشمل إعادة توزيع المصادر واإلهتمامات األمريكية على العمل الشرطي والتخابري .. وهي تعني 
 زيادة الميزانيات لكل من : ًأيضا

وكالة المخابرات المركزية األمريكية سي آي إيه 
وزارة العدل 

وزارة الخارجية 
وإعادة التقييم والتظر في إهتمامات ومصادر وزارة الدفاع في مكافحة اإلرهاب 

 
 كما هي العمليات العسكرية األمريكية لمكافحة المجموعات اإلرهابية التي تنخرط في ًالقوات الخاصة األمريكية سوف تبقى مهمة جدا

التمرد العسكري . 
 

يبقى أن هناك سبب للتفاؤل 
فتحليالتنا قد أعطت إنطباع بأن فرص نجاح القاعدة في اإلطاحة بأي حكومة هي قريبة من الصفر .. فكل المجموعات الدينية التي إنتهت 

ومنذ العام 1968 لم تحقق وال واحدة منها النصر . 
 في محاولتها إلزالة أنظم حكم عديدة في الشرق األوسط . ًوالقاعدة لديها أهداف غير قابلة للتحقيق عمليا

وبينما ينعم أسامة بن الدن ببعض التأييد الشعبي في غالبية العالم اإلسالمي .. فإن هذا التأييد ال يتحول إلى تأييد ضخم من هذا النوع الذي 
تنعم به منظمات أخرى مثل حزب اهللا في لبنان . 

وهذا ليس مفاجأة ألنه ليس هناك الكثير من الخدمات اإلجتماعية المفيدة التي تقدمها القاعدة وال المستشفيات وال العيادات .. وهذه مشكلة 
 قادة القاعدة . ًيعرفها جيدا

وباإلضافة لذلك فإن القاعدة مستمرة في توسيع قائمة أعداءها .. فهي تشمل اآلن : 
كل حكومات الشرق األوسط 

المسلمون الذين ال يشاركون القاعدة رؤيتها 
الحكومات الغربية 

الحكومات اآلسيوية ومن ضمنها ( أفغانستان والهند وباكستان ) 
األمم المتحدة 

والنظمات الدولية الغير حكومية 
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 وصنع عالم من األعداء مع امتالك أهداف غير قابلة للتحقيق ليس بإستراتيجية انتصار .

 
 انتهت الترجمة الحرفية لملخص الدراسة الذي نشرته راند

 وهاهو رابط الملخص باإلنجليزية من موقع راند لمن أراد اإلطالع
http://www.rand.org/pubs/monographs/..._MG741.sum.pdf

 
 ًوهذا رابط الدراسة كاملة 255 صفحة من موقع راند أيضا

http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG741.pdf
 

ويبقى أن لي مالحظات كثيرة وتعليقات على الدراسة أظن بعضها هام للغاية على األقل من وجهة نظري الشخصية .. وأريد أن أقسم ماجاء فيها من 
وجهة نظري إلى عدة أقسام كل منها يستحق التعليق وإطالة النظر والتدبر ..

 
 .ً .. ولكن وهللا الحمد فهموا متأخرين كثيراً : لألسف بدأ يفهم األعداء أخيراًأوال

 
 : هذه الدراسة بها الكثير الذي ينسف دعاية األعداء .. وينصر به اهللا عباده الموحدين وبها بشائر ألهل الحق .ًثانيا

 
 إن شاء اهللا ؟ً وهماً : كيف يمكن إفساد استراتيجيتهم الجديدة وقلبها على رؤوسهم غماًثالثا

 
 مخلصة لألعداء .. ولكن وبفضل اهللا مازال القوم في طمس بصرهم وبصائرهم يعمهون ً : الدراسة مخلصة بالفعل وليس بها تزييف .. طبعاًرابعا

زادهم اهللا .. ومازال هناك الكثير من الخلل في دراستهم لم يفطنوا له !!
 

 : ال شك عندي أن هذه اإلستراتيجية الجديدة ستطبق بالفعل .. بل بدأت بوادرها وأسبابي في تأكيد ذلك كثيرة وطويلة .ًخامسا
 

وكل من هذه األقسام الخمسة يستحق الكثير من الكالم والتحليل .. ولكن الوقت قد أدركني وطال الموضوع .. لذلك بإذن اهللا سأعود إليه بالحديث 
المفصل في كل قسم في ردود قادمة .

 
 كما أن في الدراسة الكاملة قسم هام للغاية وهو القسم الخامس بعنوان

 " القوة العسكرية والقاعدة في العراق "
به كثير من اإلشارات الهامة .. لذا فقد أعود بترجمة كاملة له .. وتحليل مستفيض إن شاء لي رب العالمين .

 
 أدعو اإلخوة الكرام لإلدالء بدالءهم في فهم وتحليل أقسام الدراسة الخمسة التي ذكرتها حسب فهمي لها .. ومناقشة مافيها لعل بعضنا يضيف ًوأخيرا

لبعض ولعل ردودي بعد ذلك تستفيد من أراء اإلخوة الكرام .
 

واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 

 أخوكم
 يمان مخضب

 26 رجب 1429
 30 يوليو 2008

الحسبة
__________________ 

 *·~-.¸¸,.-~*صول من أشـــــــــد قــول رب*·~-.¸¸,.-~* 
    

 األعضاء 10 قاموا بالدعاء لولي الحق لمشاركته القيمة هذه

باغي  (اليوم), ابو عيسى 99 (2008-07-31), الزهراء (باألمس), bilal900 (2008-07-30), منهج حياة (باألمس), أبو ذر الكويتي
 (باألمس)ضياء (اليوم), نافر هللا (باألمس), صقر الصقور (باألمس), famous (2008-07-30), الهدى
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 سراقة بن مالك
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 242 
قام بالدعاء: 1

دعي له 57 مرات في 40 
مشاركات 

بارك اهللا في الكاتب والناقل وجزاكما اهللا خيرا
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 أخ اإلسالم
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 30 
قام بالدعاء: 0

دعي له 15 مرات في 8 
مشاركات 

 بالنسبة للجزء الذي يهتم باستبدال القوات األمريكية بقوات الشرطة المحلية فلألسف هذا ما حصل في الفلوجة
لوا ما فبعد ما دخل االمريكان المدينة بعد ابادتها تقريبا و سمحوا للعوائل المهجرة بالعودة نشروا قوات الحرس الوثني فيها و سمحوا لهم بان يفع

يشاؤوا فكانوا يسبون االهالي بالسبيكرات و يلعنون الصحابة و يتفننون في إذالل اهل المدينة فاصبح االهالي يستيغيثون بالمجاهدين و يتمنون 
ئنا رجوعهم فقام الحزب اإلجرامي لعنة اهللا عليهم اجمعين بالترويج لفكرة خبيثة أال و هي لماذا نسمح لهؤالء الروافض بالتحكم بنا هلموا نطوع ابنا

 في سلك الشرطة و نستلم المدينة من االمريكان و الروافض 
 و بسبب ما حصل لالهالي من هؤالء الروافض فعال قاموا بتطويع ابنائهم 

 بداية لم يكن للشرطة عالقة بالمجاهدين السابقين أو حتى العاملين و هذه عادة الحكومة فتركوهم حتى اصبحوا ذوو شوكة فارسلوا لهم ضابطا من
بغداد و اخذ يضغط عليهم الخراج المجاهدين و اعتقالهم و لألسف استجاب المجاهدون لالستفزاز و قاموا بالرد بقتل بعض الشرطة و اشتعلت الحرب 
بين الشرطة و االخوة مما أدى إلى خسارة الشارع فعال فاصبحت الفلوجة معقال من معاقل الحزب االجرامي و الردة بعد ان كان االمريكان يخشون 

 حتى المرور بجانبها 
 و هللا االمر من قبل و من بعد

فالحذر الحذر يا إخوان و جزى اهللا كاتب الموضوع و ناقله خير الجزاء
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  أسامة
 

اإلقامة: ما هذا السؤال ؟
المشاركات: 1,535 

قام بالدعاء: 94
دعي له 677 مرات في 301 

مشاركات 

 بارك اهللا بك 
 األخ يمان محلل مبدع و كاتب عبقري 

 و لكنه ليس شيخا ....
 كلمة شيخ كلمة كبيرة جدا و ال تصرف ألي شخص ....

__________________ 
 ُزْوَفْ الَوُ هَكِلَا ذَيهِ فَينِدِالَ خُارَهْنَْا األَهِتْحَن تِي مِرْجَ تٌنَّاتَ جَمْوَيْ الُمُاكَرْشُم بِهِانَمْيَأِبَ وْمِيهِدْيَ أَنْيَم بُهُورُى نَعْسَ يِاتَنِمْؤُمْالَ وَينِنِمْؤُمْى الَرَ تَمْوَي

  ُيمِظَعْال
 
 

 ٌابَ بُ لَّهٍورُسِم بُهَنْيَ بَبِرُضَا فًورُوا نُسِمَتْالَ فْمُكَاءَرَوا وُعِجْ ارَيلِ قْمُكِن نُّورِ مْسِبَتْقَا نَونُرُوا انظُنَ آمَينِلَّذِ لُاتَقِافَنُمْالَ وَونُقِافَنُمْ الُولُقَ يَمْوَي
  ُابَذَعْ الِهِلَبِن قِ مُهُرِاهَظَ وُةَمْ الرَّحِيهِ فُهُنِاطَب
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 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 8,218 
قام بالدعاء: 1,898

دعي له 1,449 مرات في 976 
مشاركات 

  على التحليل الطيبًجزاكما اهللا خيرا
 

اللهم رد كيدهم في نحورهم

__________________ 
"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆ ...Ƀǿǟ

ȵȿĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶćǽ ɀćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉ 
ǿǟɀƋȎȱǟĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉǕȿ..ɃǿǠĆǿĊǱćǣ ɀĈȬȱǾĆǭ ĆǡǟɀĆȝ Ǡȵȿ Û ǃǟ ĈȺĊǼĆȻćȸȵ ĆȺȱǟ ĆĉȴɆȞĈȶȱǟ ćȪĈȴɆĈȺǱ Ʉȥ ĉǧǠĈȝ ĆǼĊȷąȦȱǟ Ʉȥ ĈȀĊǻĆȃȿĈȺǲȥ..ɂȲȝɉǟ ĉȴȽ ȴȾǪć 

ȺǱȿ..ǠɆȹƌǼȱǟĉǪćȸǶȹ ǠȺćǹɇǟ Ʉȥ Ĉȱȿ..ǥȀĆȸȵ ǠȺĆȺȱǟ ĉȴɆȞĈȝ ɍ Ǡȵ ĆɆĊȸĄǿ ĆǕĆǧĊǕ ɍȿ Û ćǽćȷĄȅ ĆȶĈȞĆǨĊ Û 
ǹ ɍȿĆȖĆȀøøĆȩ ɂȲȝ ĆȲĊǢøøĈǣ ĆȊĆȀøøĊ ..."

    

#  6    
  

 30-07-2008, 12:39 PM 

 منهج حياة
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 263 
قام بالدعاء: 478

دعي له 112 مرات في 49 
مشاركات 

  اهللا يمينه)ّبارك اهللا فيك أخي ولي الحق . وبارك اهللا في أخينا يمان مخضب (سلم
 

نرجو تثبيت الموضوع لفضح راند وأشياعها.

__________________ 
 
 

 اإلسالم منهج حياة 

    

#  7    
  

 30-07-2008, 02:43 PM 

 خادم الجهاد
  

المشاركات: 5,872 
قام بالدعاء: 153

دعي له 229 مرات في 129 
مشاركات 

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=163819
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http://www.ekhlaas.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1192577
http://www.ekhlaas.org/forum/showpost.php?p=1192769&postcount=7
http://www.ekhlaas.org/forum/report.php?p=1192769
http://www.ekhlaas.org/forum/member.php?u=1026


بارك اهللا في الكاتب والناقل

__________________ 
الشرف كل الشرف يا اهل الجهاد <> إني اخدمكم بما أقدر عليه

    

#  8    
  

 30-07-2008, 03:00 PM 

 المظفر عمر
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 482 
قام بالدعاء: 68

دعي له 226 مرات في 83 
مشاركات 

 
øǄøøǐرح ǁƐنøǄرح ǁƐ ŶƐمøøƨب

ƈم Ƒبøøƴد : 
ƈ ƿƑǆǉخ ŶƐ Ǐƺ ǏيƳ ǅƑǄد Ɣم ƥǋƑƟم ƔƣƑƻƗƨترج منƗǄج ك Ǐƺ ŶƐ ƑǊǂƴموƦƐين  üƑǄƳǓƐ 

ƈǋب خصǁƑذكرǋ بǀƪخ لǋ ƫƑمǊجد مƐă طƓǂكǕƐǋ ƕøøƪƽƑǆǄǂǁ ضǊƺ Û ƕøøƺƑذ ǇمƥƑǐƴĄ مǊم مǐƻد ǍǂƳ نطƐǋ ƼƑسƳǋ ƲدƐǋƦ Ɣيǐǁ Ƒس ǅǑƐ مƟلć 
Ƥكر  Ƒǉ

ƈ Ƒǉنƈ Ƒسطرć م ǇƐƥƈ Ƒخ منƐƥƣ üǘسƗيرح كǄكƳ ŶƐ ل ŶƐ ŬيǐǄǂƨǄǁƐǋ Ƒǆƴƻǆب ن .. ƑøøǊ
ǗǋƈăøøƟǁƐ : ĆرǘøøƳǕƐ ƒمƕøøǐ .. 
ƕǁǋƑƟ مǏƺ ƕøøǆǐƴ م ƖƑøøǐǄƨąم رøøǐǐƸت Ǐƺ كǁƤ ǌتر ǋ ÛصǁƑخǏø مǘƳƋ ƑǊƮƴب Ǐƺ دøøنƐƥ ƖƑǊتوجƖƑǊ وج ƗǁƐ ǅƈظøøح ǘǄǁƐمن
ƑǊøøǐǊ توجǍǁƋ ƕƓƨǆǁƑ بƕ ديƜمǋ Û ƕøøǐمǘƳǕƐ ƕǐح ƑǆǁƐمنǈ ب رƴشƈǋ ǇƐƥƈ ǎذǁƐǋ ƑǆǁƤƑƢتǋ ƑǆƗǄصǍǂƳ Ƒǆ ريǄƗسƋ ǅƋ ƕديƜمǅ وǀتƑǄ بƥ ƑǊǆم

ƴƪǁƐ ǍǁƋوǕƐ ƒسǘøم Û ƕøǐبǐƟث .. 
_1Ƥ كرǀǁƐ مĊƑǊǁƐ من ئلƳǓƐ دǁƐ ƅƐيوج ذينǊوƮǁƐ ǅرب ǍǁƋ ƖƑتǆظǐمƳƑƾǁƐ د . Ɣ
ƑƺئدتƾǁƐ ǅƈ : ǈøøوƣƑǄǁƐ ƔيǐƨǄǁƐ ƕطرƾƳ ǍǂƳ ƔوǐǄǂƨǄǁƐ üخ نƋ ƚƥƑط " ƥƑǓƐن ƕøƓƢǆǁƐ ǋƈ _ ƥƑøƬ "سƴƜƗلƟƗǁƐ ر ƿمنƽ ĈƓلǐǄǂƨǄǁƐ م نƣƑيƑă 

ǘƳƋǋمƑǐăǋ جƨديƑăǐǂƽ لǐǁǋ س ƐƤ تƉثǐر Û خƑص ƕǄǂƨǄǁƐ ƕǐǆƓǁƐ ǅƈ ƑǆǄǂƳ ǅƋ ƕøخƾǁƐ üǘرǓƐ ǅخǐب رƕǐǆĄƥ ثǋ ƕض ƕƻǐƴكǆƜǁƐ ƕǐǆƓدǓƐ ǎمري ǏǀتƑǄمƑă 
 ÛƬƽƈ ƑǆǉǋدƑƜǁƐ نب ǏƨƻǆǁƐ ح منǐثƜǁƐ ćƓنƕøƳƑƜƪǁƐǋ  . 
_2ƣƋخ üƑموجƕøĄƳ ربƋǋ ƕǐسǘمƟǁƐ Ǐƺ ƕǐرǁǋ ƒب وǀƪط لǐƻف Ǐƺ موƐجƟǁƐ ƕǊرǕƐ ǍǂƳ ƒسƳƑƾǁƐǋ ǃǘد ƒƑǉƥǕƐǋ Ɣك ƑǄيǄƨونǋ ƑǊن Û ƑǊǐǄƨ
  نǐرطƗƪم
 و ǁǋحق ǍǂƳ م Ǌƺ " ǎƣƑǊƜǁƐنبƑƜǁƐ Ǐƺ ƐوǆƢثƈ ǋƈ Ɛو ǂƗƽ ǅƋثǐƟبÛ ƕǐ مǘسǕƐ ƖƑƴǄƗƜǄǁƐ Ǐƺ ǏنƐد ǐǄǁƐجدƐوƗǁƐ ǃد " ƳزøøǐركƗǁƐ Ɛنرجو" 

ǘƳƋمƗƽ ǅƋǋ Û " Ƒǐج لǆد ǎج منǆدǁƐ طوǐƷƐتǂƾǁƑƺ و ƒس ǔƗǄƗحƾدƐăǋ كرǉƑƜǄǂǁ ƕǐǉƐدينǋ بذǁك 
 . نǐǄǂƨǄǁƐ üǘخ من بǐǂƬǂǁ ƅƑط ƷرƺوƗي* 
 *Ƌض ƹƑƴمǄƗǁƐ ƥƣƑƬويلƣƑǄǁƐ يǂǁƐǋ ƕوجƕǐƗƨ . 
 . ƣوǊƜمǍ ن) ƱƥƑƪǁƐ ƣƈ ǅǋƣ جلǅƑøøƨǂƥ ( بǏƓǐǂƬǁƐ ǃǘƳǕƐ ƕ ويƾت نبƑƜب ǎƣƑǊƜǁƐ ǃǘƳǕƐ رǐتدم* 
_3ƗǁƐ رǋيƑƢǄǁƐ ƦƑǊƜǂǁ ƛبرƐت ǏƗǁƐǋ ǈƗƓǐǉǋ Ǐت ǏǊƗǆبƉبر مرينƈي Ƒǆ

üǋǓƐ *ǁƐ ƱƥƦ : رƢǁƐǋ ƕƓǉو Ǐƺ ƹنƻوƈ ƧكƙرƑƴǁƐ م ƕمنǐǄǂƨǄǁƐ نƪǐƺ لć حركǊƗت مƑǄمƑă . 
ƑƙǁƐ *ن ǏǁƑƻǁƐ ǅƑƨǂǁƐ ǍǂƳ ƣƑǄƗƳǕƐ :تƳǋ د ǅƑǄƗǀǁƐ ǃخ من üǘحديثǉǋ ) ƧƑǆǁƐ ذǁƐ Ǉطري ƕƾم ƕǂƸƗƨمنƽ ĈƓم لǄƟم بن دƗǀو ǃبǐƟثƈ ن ǈ

Ʋ مǎ و ƽلǀƪب صلƐوƗتǏƗǁƐǋ ǈ تƐبرƑƢمƕǐƪǐƴǄǁƐ ƖƑ ويƗƨǄǁƐ ƲǐǄجǍǂǂƳǋ üƑǄƳǋ ƼƐ سو ǃĄǋخد تǐبǋ ǍǆƓمǋ ƱƥƑش كلǏƺ ǈ تƥƑمƋ Ǐبƣ Ǐƺ Ʊƥيز
ƑƢǄǁƐبرƑƗƨǀƓǁƐ ƖƐن . (ƕǐ

 .. ƕøøري : ƑǐăøøǀƨƴǁƐنƑث
ǁي مƗركوǆƗǁƐ ƐويǐǁƐ ƕǐǄǉƈ ǍǂƳ ǈدǀƨƴǁƐ ريƥƑƮǁƐ ƕب ǏƗǁƐǋ ƕسǀƗوƽƈ ǅو ǅƋ ǌحدƋ ƘخƗر ƖƑƽƐبǐنƑƴǁƐ مƑƢǁƐǋ ƕصǋ Û ƕبǀƪخ ل ǅƋ ƫƑتم 
ǕƐخƗر ƼƐبǐن 
Ǐƺ ƕƽƣǋ ƕǐƽƐ دƬم رسمǐسƕǐ " ئƐو ƪƳمنǃ وǐǁƐ ƑǊǁƑƟكƕǐ ئƐو ƖǗƑƾƗƳƋ ƕƾǐƽƣƪƳ Ǘ " حدثت " ǅǋ ǅƋ ǏƗǁƐǋ ÛدƳƑƾǁƐ ƥƑƬنƖƑƳǓƐ " وǄƜم

ƮǁƐربƾǂǁ ƖƑوǀƨƴǁƐ ƖƐري Ǐƺ ƕحربǕƐ ǍǂƳ ƑǊسǀǁǋ Û ǃǘøøنǉ ذǄǁƐ Ǉر ƔبƗوسǘƳǋ Ʋن ƕøøǐتƾريǉǋ ƑƓذ ƐبƣƌخƾǁƐ üƑوƴǁƐ ƖƐربƤƑƨǁƐ ƕǐج ƕ
ƕǄ ئƑنƑ يǘخ لǐǀƪت ǍǂƳ لǄƴǆǂƺ ƕرصƺ Ƒǆدي ǁنǀي مǁ ǅƋǋ ) ƕيƣƑǊƜǁƐ ƖƑǄǐظǆƗǁƐ ǍǁƋ ƔشديدƕƳ رƨب ǋ ƼƑƟƗǁǕƐ ƑǆǐǂƳجبƐوǁƑƺ Û üƑƟǁƐ ƕƴǐƓبط

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=163819

http://www.ekhlaas.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1192769
http://www.ekhlaas.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1192769
http://www.ekhlaas.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1192769
http://www.ekhlaas.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1192769
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http://www.ekhlaas.org/forum/report.php?p=1192798
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ǃƑǐƾǁƐ ǃ دƴبƕǄ ئƑنǅ وǀتǏǊƺ Û Ǐ مǘƳǕƐǋ ǎر ǀƨƴǁƐǋ ǎƣƑǄǁƐوينǄƗǁƐǋ ƣƐمدǕƐ ƕƻƬبƕ زيǉƑجǍǂƳ ǅ وǀتøǁƐ ƒƥƑƾ %50 يƑ م يبƥتدƕ بƥمد
ƫ وƬƢǁƐ ǈج" ǎƣƑǊƪƗǋ ǍǂƳ سǎƣǕƐ " دǄǁƑبǅƑƗƨ نƑƸƺƈǋ ƕصƑخƼƐ رƴǁƐ Ǐƺ ƖƑǄǐظǆƗǁƐ ƣƐمد ƑǐăƋǋم ƑăǘƳƋǋيƣƑمƕ ظƾǐƗم ن ǀǁǋنǐحǍƗ حƖƑǐǂǄƴ ب
 (
ƕ صƑƢǁƐǋ ƕم ƑƴǁƐنǐبƑǐ مǘƳƋ ƩوǐƜǁƐ üخوƣ üǘƸƗس Ƌن ƳكøøǐǉƑن

ƢǁƐǋر ƚǋمنƽ و " ƕƴƽǐǆǐƬǁƐوǅ " بǐƟث Ǘƈ نǀو ǅمǐƾǂƸǆن ǍǂƳ بƴƓǁƐ ƑǆƮƴضƢǁƐǋ رǁƐ üƑƜǄǁƐ ǍǁƋ ƚǋرحبǕƐ Ǐƺ نƗرنتƣƑǐǄǁƐǋ ينǕƐǋ Û نƗرنت 
 د ƜƗƨǄǁƐǋديد ƜǁƐلƾن Ƒǐă Ǐƺم ǘƳƋ ƒƑƓƪǁƐفƴضƔ وƾب ǋحظ ǘǄǁƐنǄƺ Û ƕمƑƴǁƐ ƕøøøǐمǘسǕƐǋ ƕøøøøøøøøøمƑƴǁƐ ƖƑديƗǆǄǁƐ Ǐƺ ƕصƑخ
ƕøøǐ . ض ƑăƑǄǁƐيومøøǁƐ üǘ 70 خƕ صƑخ ǋدين ǉƑƜǄǁƐǋ ƣƑǊƜǁƐمن
 
  ..شøøوح : ƑƙǁƑăƗǁƐ ƔƥƐƣƋث
ǁوƋ سƮƟƗرن ƑكƗǁƐ ƔƥƐƣƋ ƒƑƗوحشǋ نظرتƑǆǄǁƐ ƔƥƐƣƋ Ǐƺ ƕƽƣƑƬǁƐǋ ƕǄǐƾǁƐ ǈطقǋ توǐƺرǓƐ مǂƗƨǄǁƐǋ ǅƑزمǁƐ ƖƑطƥǋ ƕǐƪǐƴǄǁƐǋ ƕǐƓبط  ƑǊ
ƞǁƑ ص من تƨǐǁǋ ŶƐ ƒحزƞǁƑ ص منƕ طƾǆǁƐ ǇذǊƺ Û ƑǊب ل ǄƴǁƐǋ ƑǊǐǂƳزǐرك ƗǁƐبƜي ئقƑƾحǋ ƕǐƾحƈ Ƒǆيƈرǁ ŶƐ ƒحزƫ وƬƢب ند ƐƥريرƾتƲ م

ǆƗǁƐظǐت مǆظǐمƳƑƾǁƐ دǀǁǋ ƔنƻǁƐ رǉ ƼوƳƑƾǁƐ ǅƈ د ƔتǂǄكǄǁƐ د ) ǏƓƴƪǁƐ ǀǁǋنǐƷ م رƟƗرǉǋ ƿم وƜر ƣتƑƴطفƾƺ ب)  طƟǁƐ ƑǄǆǐز Ǘ ƒي Û ǈǀǂǄ
Ƌ Ƒǆǉǋش ƔƥƑمǗ ǈǄǊحظوƜǁƐ ƔƑǆƽ Ǐƺ Ƒǉزير Ɣبǀƪخ ل ǏƗǁƐǋ ƫƑصو تزينƟǁƐ ƔƥزǐƓƢǁƐ ƒثǐǁ ن لǋ ƥƑǊبǀƪم لǄƗƨرǋ ضƸطǋ حƮو Û ƥب ƑǄǆǐ

 ندƐƥ ǍǂƳ ƕرص ƻǁƐتƺوǆǁ ƑǊǀǂǄنƕ طƾنǏǉǋ Û ƕ ئديƑƾƴǁƐǋ ƕديƾƴǁƐ ǏحƐوǆǁƐ ƲǐǄج منƕƮƺƐ ر ǁƐفƪكǏƺ ƥƑƬ نǓƐ ƕصƑخ ǋن ǐǄǂƨǄǁƐدǊج تƻخ
ǋيو منǋ ƑǊǐǁƐي ƲƓƗخططǁ ƑǊوض  Ʋ
"  Ɣǋ د øøƽǋلøøøøøøبط" 
ǓمǐǄǂƨǄǁƐ ƕنǋ خƑص  ƒƑƓƪǁƐ ƕ

ǐƸǐƺر ƐǋبǉƥƑǀƺƈ ƑǊمƣǋ يǊǆمǋ مƾƗƴدƐتǊمǋ بذǁي كƮربوǄǁƐ ǅدƙǄƗǄǁƐ ǎƣƑǊƜǁƐ ب لƳƑƾǁƑد Ɣ
ƴƮƗƺفǆǁƐ وƐحƣƑǄǁƐ ǏيǂǁƐǋ ƕوجǆƴǄǁƐǋ ƕǐƗƨويƾǁƑƺ Û ƕøدǁ Ɣǋدي ƑøøǆمƗوƺر ǇبǀƪلƳ ظøøǐمøøǀǁǋ نǊƜǁƐ ب لǊمƳ رمرǋ ǃكøøǐƓر . 

 
ƈخǐرƐăøøǄǁƐ : دǁƐ ربƑøøن.. Ǐ 
Ƒǆ  دي ǁموثقǈ نǓ ǈب رǐǀƻƗǁƐ ƑǆمƚƑƗƟ يǗǋ ǏƴǐƓ طƎ شƐ ذǉǋ Û ƑǊƗسƐƥƣ Ǐƺ ǏنƑرب ǁƐد ǄǁƐت ǂƻƷƈندƐƥ ǅƈ Ɣخو ǓƐحد ƈكرƤ ƑǄك مǂƴيƑǆǂ ك

ǀøøøǁن  
ƐƥنøøدƋ سƗطر ƖƣبǄǁƑدǉǋ ǎƣƑǄǁƐ م وƨǀوǀǁǋ ƝƑǆƜǁƐ ƥمؤثر نǊƺ Û يط وǐلƈ مدƟǁƐ ر ǋƈ ƒيƬƾر ƑǉبƸضǆǁƐ ظرƳ ن نƑƗئƟǁƐ ƛر Û ƑǆǐǂƳ ǃƈ Ƒǆǁ ƒ
ǁذ ƐيƜبǋ ǃƑǄƗǉǕƐ ƑǆǐǂƳ بǀƪلƳ ظøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøǐب " مǄǁƑدǎƣƑǄǁƐ  " خ منƽ üǘوƥ üسو ǈǐǂƳ ŶƐ ü

ǋ ƑǊǂƾƳƋ " ǃǘƨǁƐǋ ƔǘƬǁƐتوكøøل " 
 ǗƈǋنƴƜلǉ ذǗƐ Ɛمر ǎƣƑǄǁƐ 

ƈنǈøøøƓ 
 ǈويǆت
Ƌش ƔƥƑ 

 ǗƈǋنƴƜلǉ ذǓƐ Ɛمر ǎƣƑǄǁƐ تƓريرƐăƗƳƐǋ ذƐƥƐăƐǋ طƑǆƏǄنƑă  ŶƐ ǅƈنƑج صرǆد  Ǉ
ǋن ǏƻƗǀب " øجزǋ ƿƐبǋ ƿƥƑشǀرƐăǋ " نƗǆظرƻǁƐ ر ƚح ǍƗيطرƈ ơǐƪǁƐ ƒƑƓǁƐ ƑǆǐǂƳ ƼسƑمƾǐƺ ƕوǉ : üلǁ ك ǅƈ تƮǆم  Ý Ƒǆǁ 
Ǌƺذ ǇسذƐجƽǋ ƕوǋ ƕƴƽجćƓنǋ سǋ ƕƺƑƢتƝƐǋƥƈǋ ƕǉƑƻĄ Ǘ ƕøøǐǉƐǋ يطǐب ǎǓ Ǘǋ Ƒǆǁ مǂƨي مƓƴدǕƐ Ǘ ŶƐ نƗرنت ǅƈ تǀو ǅب Ƒøøøǆǆǐ
Ɯǐƺب ƲǄƜǁƐ ƑǆǐǂƳ بǐƮƟƗرǓƐ سǕƐǋ ƒƑƓتƳ ŶƐ ǍǂƳ üƑǀزǋ جلƾƺ Û دǗ حظǄǁƐ ǅƈ ƑǆدǁƐ ربƑن Ǐجلƈ ǇǘƳ Ǐƺ ŶƐ Ŭص ƞƓتوƐكǘă Ǘ توكلƽƈǋ Û ر ƒ
üƑƙ م
ǉج وǐشǕƐ سǐƙǀǁƐ Û ǃǘم ر Ƒǆيǂƴصد مǊƽمǋ صد ƼجǉƣƑǊن مǊƓƨƟكذ مǁك ŶƐǋ حǊƓǐƨمƴƓǁƐǋ Û م ض Ǘ ƑǆيƴƓدƳ نǐƜǁƐ شǊǂǁƐ ǗƋ ب م ƲƮ

ƖƐ  خطو
ǋي ǏƻƗǀبǁƑدƑƪǄǁƐǋ ƅƑƳحǕƐ Ǐƺ ƖƑǆنƗرنتǉ ǘƺ Û وƑƳƈ نǊم مƣƑيƑă Ǘǋ بǊƺ Û ǈøøøƨƻǆي وƗǆظرƈ ơǐƪǁƐ سƑم ǍǂƳ ƕب ƒƑبǐتƜƨǄǁƐ د ǍƬƽǓƐ 

 Ǘǋحوƽ Ǘǋ üو Ɣ
 ǗƋبƴǁƐ ǏǂƴǁƐ ŶƑظǐمǉǋ Û ذ ŶƐǋ ƐحƦƈ Ǘǋ ƑǆǁƑك Ǐنƈ ǍǂƳ Ǐƨƻحد  
ǋحǋ ŶƐ ƑǆƓƨنƴمǁƐ وكǐل .. 

ƨǁƐǋؤ üƐ :مøøøƟǁƐ ƑلÝ  
øøƜǁƐو  : ƒƐ

ǋ ƼƑƟƗǁǕƐ _1بǀƪسري ل ƲبǉƑƜǄǁƑب دينƋ ƕƻƬسƣƑǊƪƗيǐنǋ خƑص ǍǂƳ ƕخط " üǋǓƐ ƥƑǆǁƐ øøøøøøøƴǁƐرƼƐ . " 
ǄƴǁƐ_2لǘƳǕƐ مƙǀǄǁƐ Ǐفǋ بǀƪلǐǉƥ بǋ خƑص " Ǐƺ ƕǕƐيƗǆǄǁƐ Û ƖǘøøǐǄديƑƴǁƐ ƖƑمƗǆǄǁƐ Û ƕديǕƐ ƖƑسǘمƑƴǁƐ ƕǐمƕøø . " 

 . فƙǀمǋ ǎوƽǋ ƫƑخ لǀƪبǅƑƪǐƪǁƐǋ ǅƑƗøøƨ نƑƸƺƈǋ ƼƐرƴǁƐ ƕصƑخ ǋدينǉƑƜǄǂǁ ǎƣƑǄǁƐ ƣƐمد ǕƐفǐƙǀت3_

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=163819



Ƌ_4سǁƐ üǘƸƗدƐƥس ǏƗǁƐ ƖƑتƉت ǏمنƴǁƐ دǋ ǋخƑصƐƥ ƕند ǀƳǋموج س ƑǊƗبǐƟثƐƥ ندĄ جƣƑǊيǁƐ ƖƐƤ ǍǂƳ ƕطريǆǄǁƐǋ ƕƾو üƐبƾدǕƐ ƥسƗط . ƕƳƑ
ƦƐ . زƻƗس ǕƐرǐƙي Ǘ لǀƪب ƧƑǆǁƐ نǐبǋ ƕǂيƤرǁƐ ƅƑǄǂƴǁ ƕصƑخǋ ƕƻشƑǀǁƐǋ ƕرضƟǄǁƐ ƖǗƑƾǄǁƐǋ ƖƑسƐƥد ǁƐفǐƙǀت5_

ƳǕƐ_6دǀƨƴǁƐǋ ǎƣƑǄǁƐ ƣƐرƪǁƐǋ ǎرǀǂǁ ǏƳل ǁǋو Ǐƺ بǐوتǊم  .
Ǐ . ربǄǁƐ Ǐǉ ƣƑǊƜǁƐ ƖƑحƑƨƺ Û ƐذƓǊج ƑǄǁƑƳ ǅăوǀت ǅƈ كǆم بǂطƗي Ǘ دينǉƑƜǄǁƑبƼƑƟƗǁǕƐ ǅƈ ǅƑǐƓ ت7_ 

ƟǁƐ_8ر ǍǂƳ ƫمǓƐ ƛǊǆخ Ƽǘبøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøǀƪلƽ وǎƑƜǁƐ ǏǊƺ Û مƑǆǁƐ ƕƴصرǀǁ Ɣب مǐن ǅƋ ƧƑǆǁƐ كƗǆم 
ǅ . وǊƾƻت

ǄƴǁƐ _9ب لǀƪم لǐدƐنǏ بƗوƦيƪǆǁƐ ƲرƬǁƐǋ ǃǘƺǓƐǋ ƖƐوتǋ ƖƑǐنƪر ƑǉبǐنƑƴǁƐ مǄƴǁƐǋ ƕلǁƤ ǍǂƳ من كǉ ذƟǂǁƐ Ǉظǁǋ ƕب وǀƪلƺ ر . ǎƣ
_10 ǃƑǄƗǉǕƐبǕƑس ǃǘøøøøøøøøøøøøكøøøƾƺ ƣƑǊƜǁƐ Ǘ ǈǂطǓƑƺ Û جƣƑƾǁƐ üƑǐم Ǐǉ ƕمنǉƈ مǓƐ ج ǏƗǁƐ üƑǐنريدƋ خرƐجƑƨǁ ƑǊح ƖƑ

 ǅƋ ƣƑǊƜǁƐكƗǆت مƴوƽ ǅو . Ǐǁ
 

_ 11 _ 
 
 Ǘتطøøƾǂوƈ ǍǂƳ ǅحدƈ سمƥ ح جل ǍƗيƟƗǂب قǁƑرجƥ üƑجƟǁƐ üƑقøøøƟǆƺ Û م نƜرƤ ƣكøøوƽƈǋ ƥر ƒمǁ Ƒذكوƥتǉ ƑǆوƤ " كوøøƓǁƐ ƥط " 
ǔǁسفƪǁƐ ديد .. 
 
ƈخ ŶƐ Ǐƺ Ǐ
ǌƥƈ Ƒ  م ضƴبƐ ذ ǉكǐƺ ŶƐ ƿƥƑب

ǂƳƈ Ǘǋص م ŶƐ ǈƗƟيƐǋ ŶƐ ƑǆƽƦƥ .. ǈǄǂƴيǐǄǂƨǄǁƐǋ ƿƑنǕƐ خƾǁƐ Ǐƺ ƫǘوǄƴǁƐǋ üل 
ǓƐ Ŷǋمøøمن رƓƽ لǋ ب منøøƴد 

    

 األعضاء 4 قاموا بالدعاء اللمظفر عمر لمشاركته القيمة هذه

bilal900 ,(باألمس) (باألمس)ضياء (اليوم), نافر هللا (اليوم), غبار خيل اهللا 
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 ابو محمد االثري
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 245 
قام بالدعاء: 24

دعي له 64 مرات في 30 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك اخي 
 

 موضوع قيم ومهم
 

( ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين )

__________________ 
قال تعالى:

" الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت"
 

وشتت شمل الدين وانبت حبله
 بين شر العساكرًوصار مضاعا

 واذن بالناقوس والطبل اهلها
 ولم يرض بالتوحيد حزب المزامر

واصبح اهل الحق بين معاقب

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=163819
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وبين طريد في القبائل صائر
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 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,420 
قام بالدعاء: 245

دعي له 1,648 مرات في 796 
مشاركات 

بارك اهللا في جميع اإلخوة الذين دعوا للكاتب نرجو اهللا أن يحفظه

__________________ 

 *·~-.¸¸,.-~*صول من أشـــــــــد قــول رب*·~-.¸¸,.-~* 
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under_cover2 
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: دولة العراق اإلسالمية -بحول اهللا-
المشاركات: 743 
قام بالدعاء: 141

دعي له 270 مرات في 137 مشاركات 

 و هذا رد لالخ مالك االشجعي يرجى دمجه في الموضوع بعد تحليل االخ يمان..:
 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته ،

 
 هذا مجهود مبارك و طيب و لعل هذه المشاركة من أهم المشاركات منذ مدة طويلة ،

أخي يمان ، توصيات راند هذه تتوافق أكثر مع رؤية الحزب الديمقراطي األمريكي الذي عادة ما يتجنب الدخول بمواجهة عسكرية برية لحسم 
 في مقدمتك (باستثناء فيما يخص أفغانستان كما سأذكر َخالفاته، و هذا ما يجعل هذه التوصيات العامود الفقري للسياسة األمريكية القادمة كما ذكرت

 الحقا)
 

 لعلي و لكن هناك الكثير من األخطاء التي وقعت فيها راند في طريقة تعاملها مع القاعدة ، خاصة فيما يتعلق باالنظمة العربية في الشرق األوسط ، و
 ألخصها كما يلي :

 
 -1 القاعدة تركز جهودها على مناطق يمكن لها إنشاء دولة إسالمية تكون هي المنطلق و موضع القدم ، و أنا أقصد العراق و أفغانساتان و ربما

الصومال ، أما بقية التنظيمات في الجزيرة و المغرب اإلسالمي و مصر فهي تقوم بدعم لوجستي و معنوي و تعبوي و دعوي و حتى ناكئي أكثر منه 
حربا حقيقية تهدف ألسقاط الحكم في خالل فترة معينة ، خاصة أن هذه األنظمة الديكتاتورية عشعشت لمدة عقود في المنطقة و يصعب إزالتها دون 

 حصول قوة دفع خارجية ،
السيطرة و عليه فإن اسقاط هذه األنظمة الديكتاتورية مهما للقاعدة و لكنه ليس اآلن على قائمة األولوليات من ناحية الترتيب الزمني ، فقبل ذلك يجب 

على العراق و أفغانستان ، و هذه دول شهدت تغير األنظمة فيها (عام 2001 في أفغانستان و 2003 في العراق ) مما يجعل األنظمة هناك ضعيفة و 
 غير قادرة على مواجهة القاعدة في حال خروج االمريكان ،

فلن يصمد كرزاي أكثر من شهر أو شهرين بعد خروج قوات التحالف البرية ، و لن تصمد حكومة المالكي و مجالس الصحوات أكثر من ستة أشهر 
هم في حال انسحاب قوات االمريكية من العراق ، خاصة مع حالة التشرذم السياسي التي يعيشه العراق و يجعله قنبلة موقوتة (تحسبهم جميعا و قلوب

 شتى)
 

و لهذا تحاول دولة العراق اإلسالمية اليوم التركيز على حفظ كوادرها مع حد أدنى من االستنزاف و الظهور بشكل كاسح في لحظة الصفر (انسحاب 
 المحتل ) كأقوى قوة في الساحة و هذا ما يجعل توصيات دراسة راند اآلن تتوافق مع نظرة الدولة في أن خروج المحتل أصبح أقرب منه في أي وقت

 سابق و أن الدولة لن تضيع هذه الفرصة ،
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ستان -2 باإلضافة إلى ذلك أغفلت الدراسة الوضع في باكستان و هو أكثر نظام آيل للسقوط في المنطقة ، ال يوجد قاعدة أو طالبان أقوى منها في باك
اليوم ، و لقد استطاعت اصطياد بوتو بطريقة سهلة جدا ثم قتلت حارسها الشخصي قبل أيام ، كما تمكنت من تحجيم برهيز مشرف (و الكل الحظ 

 زيارة رئيس وزراء باكستان ألمريكا ، و كيف أن رئيس الوزراء أصبح يلعب دور برهيز الذي انتهت صالحيته) ،
البان و انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان لن يعيد أفغانستان لطالبان و حسب بل سيكسبها ربما باكستان ، اللجوء إلى الجنود المحليين لقتال ط

سة القاعدة أظهر فشله في أفغانستان و باكستان (بالرغم من نجاحه في العراق متمثلة بالشرطة العراقية و مجالس الصحوات) و هذا ما يجعل الدرا
عاجزة عن تقديم حل جديد لقاعدة أفغانستان و طالبان ، و لعل الرئيس المحتمل ألمريكا أوباما فهم ذلك و قرر زيادة عدد قوات األمريكية في 

 أفغانستان في حال توليه الرئاسة ،
 

 -3 نظرية القاعدة في إسقاط األنظمة العربية العملية و من ثم االنتصار و تحقيق أهدافها هي كالتالي :
 

السيطرة على مساحة أرض تكفي لقيام دولة يشد إليها الناس الرحال ، معتمدة على أن االنتصارات تجلب الناس حول المنتصر (إذا جاء نصر اهللا و 
ودية الفتح و رأيت الناس يدخلون في دين اهللا أفواجا) ، بعد ذلك ستسقط هذه الدولة األنظمة المجاورة و خاصة التي تملك فيها أرضية عقدية ، كالسع
طين ، و ستكون تنظيمات القاعدة في مختلف الدول تترقب تالقي الحدود للمساعدة في إتمام المهمة ، سيكون تمدد الدولة اإلسالمية دائما باتجاه فلس

 المحتلة و محاولة الحصول على نقطة مواجهة مفتوحة مع "دولة إسرائيل" ، صراعها مع "إسرائيل" سيحشد الناس حولها ،
 

ا القاعدة أيضا تفكر بتشكيل تنظيم قوي لها في غزة ليستفيد من فرصة االلتحام مع العدو اليهودي ، هذا االتحام سيرفع من شعبيتها ، حيث أن هذ
 األمر هو ما منح حزب اهللا الشعبية المحدودة التي اكتسبها من حربه مع العدو الصهيوني ،

 
 القاعدة أيضا تفكر بتوجيه ضربة حاسمة ألمريكا في عقر دارها و بطريقة مختلفة هذه المرة ، هذه الضربة ستفقد أمريكا صوابها أكثر و أكثر و

 ستصبح حركتها أقل حكمة ، و ربما يدفعها إلى رفع الدعم عن األنظمة العملية الني عجزت عن التصدي لفكر القاعدة ،
 

 هذه الضربة المحتلمة سترفع المعنويات إلى أعلى درجة ممكنة و ستسارع في رفع وتيرة االنتصارات ،
 

 -4 هذه الدراسة عجزت عن تفسير سبب صمود القاعدة بل و ازدياد قوتها بعد هذه الحرب الطويلة على اإلرهاب المزعوم ،
ر دعم السبب ال يكمن فقط باستهداف اآللية العسكرية للمدنيين كما يحصل في العراق و أفغانستان ، بل هو - باإلضافة إلى البعد العقدي- بسبب استمرا

 أمريكا لدولة إسرائيل و األنظمة الجبرية القهرية في المنطقة و على رأسها النظام السعودي و المصري،
 موجهة الكره العاتية اتجاه أمريكا هو ما يدعم القاعدة كلما فجرت في خصومتها مع القاعدة ، و استحلت ما تحرمه على غيرها ،

 
 و بما أن أمريكا لن تتخلى عن دولة الكيان الصهيوني فإن معركتها مع القاعدة خاسرة ،

 
 
 
 

ظلوم و نشر -5 العنصر الذي جهلته راند ، هو العنصر الرباني ، فتنظيم القاعدة ال يقاتل من أجل هذه الدنيا ، بل حتى المبادئ النبيلة كالدفاع عن الم
 العدالة و مكارم األخالق ال تفعلها القاعدة من أجلها ذاتها ، بل ألرضاء اهللا تعالى ، و هذا اإلخالص غير موجود في غير القاعدة ،

 فألن اهللا أمر بالعدل و نهى عن الظلم و أمر الناس بالتزام مكارم األخالق تقوم القاعدة على رعاية هذه األوامر الربانية ،
 ألن النبي قال : إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ، تحارب القاعدة من أجل هذه القيم ،

 
ستعلم راند ان دراستها ال تصلح في مواجهة جنود الرحمن ، ستفهم هذا جيدا ، و ستدرك أن كل إحصاءاتها ستنقلب رأسا على عقب بعد أن يمن اهللا 

 بنصره على عباده المؤمنين ،
 

و جزاكم اهللا خيرا

__________________ 

 دمار صلبيكا 
فالدعاء الدعاء قد اقترب كثيرا إن شاء اهللا 

 
لكني أسأل الرحمن مغفرة***و ضربة ذات قمع تقذف الزبدا 
 أو طعنة بيد حران مجهزة***بحربة تقذف االحشاء و الكبدا

 

مركز سنا اإلسالم لإلعالم
 

 و هذا العمل الطيب هو ثمرة جهد اخونا االرهابي الحبيب:

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=163819

http://www.profilepitstop.com/mp3_players/flash/slimline.swf?uid=152440&extc1=060606&extc2=090000&extc3=060603


 (أبو عمر)
 ال تنسونا من صالح دعائكم

 ابو مصعب الحائلياخوكم//
 من جزيرة الحبيب المصطفى

    

 العضو التالي يدعوا لunder_cover2 لمشاركته القيمة هذه

bilal900(باألمس) 

#  12    
  

 30-07-2008, 10:42 PM 

 خلية األندلس
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 413 
قام بالدعاء: 19

دعي له 66 مرات في 42 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا
__________________ 

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا 
http://img403.imageshack.us/img403/4941/32er9.gif

    

#  13    
  

 31-07-2008, 05:18 PM 

 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,420 
قام بالدعاء: 245

دعي له 1,648 مرات في 796 
مشاركات 

يرفع لمن لم يطلع عليه

__________________ 

 *·~-.¸¸,.-~*صول من أشـــــــــد قــول رب*·~-.¸¸,.-~* 
    

#  14    
  

 AM 04:48 ,باألمس 

faisal1722 
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 765 
قام بالدعاء: 1,133

دعي له 88 مرات في 74 
مشاركات 
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 بارك اهللا فيك
وجزا اهللا الكاتب والناقل كل خير.

    

#  15    
  

 PM 05:43 ,باألمس 

famous 
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: ارض اهللا واسعة
المشاركات: 486 

قام بالدعاء: 83
دعي له 22 مرات في 21 

مشاركات 

بارك اهللا في الكاتب والناقل وجزاكما اهللا خيرا

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ اسامة بن الدن قاهر األمريكان من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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