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 التحوالت المتوقعة أن تحدث في التیار الجھادي

 
March 2, 2017 

 
  « الشیخ أبو قتادة الفلسطیني »
• 

 
:memo: « الشیخ أبو قتادة الفلسطیني » : 

 
﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 

 
 جدید#
 

 .والسالم على أشرف الخلق وإمام المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین الحمد K رب العالمین، والصالة
شیخنا الفاضل أبو قتادة، حفظك هللا ورعاك، كما تعلم شیخنا أن ھناك تحوالت كبیرة منھجیة وحركیة داخل التیار الجھادي. لو 

 أمكن شیخنا شرح ھذه التحوالت وإمكانیة تخطیھا بأقل الخسائر
 . ھور بوادر اختالف وفتنة بین منظرین وقادة میدانیین في التیاروخصوصا مع ظ

 :فأجاب الشیخ أبو قتادة حفظھ هللا
 صدقني ستكون تحوالت في داخل التیار أكثر من غیره
 والكثیر من مشایخ وأبناء التیار لم یفھموا ھذه التغیرات

 .أسلوبھا وأفكارھاالظروف الموضوعیة أو كما تسمى عندنا بالحالة القدریة تصنع 
 فالسریة تفرض أسلوبا ونفسیة وفكرا

 
  .والتیار الجھادي راوح زمانا طویال بین االنفتاح الجزئي الصغیر وبین االنغالق المفروض حینا من الخارج أو من دخلھ نفسھ

 .وتطابق ھذا مع خطاب التمیز عن األمة بفعل مدرسة خاصة
 فاستخدم لفظ الموحدین مثال

 ائي بامتیازوھو لفظ إقص
 .وتوافق ھذا مع تضییق أمني یحول بین التیار واألمة، بل بین التیار والجماعات اإلسالمیة األخرى

 .ھذا ال یبريء التیارات اإلسالمیة فھي كذلك ھربت بذاتھا من ھذا التیار العتبارات كثیرة أكثرھا مصلحي إقصائي كذلك
ا لتیارات حملت ھذا الشعار، منھا ما ھو غال في أحكامھ، ومثالھ دخول سید دخول التیار الجھادي على الخط السلفي جعلھ نھب

 .إمام مثال على الحركة الجھادیة، فصنع منھا نخبة منعزلة تمارس الغلو بغطاء تنظیمي
 .ھذا كلھ توافق مع ضرب أمني قاسي

 .ي المجتمعفصارت الحركة الجھادیة عند البعض أشبھ بالطرق الصوفیة في تجمدھا وعدم ذوبانھا ف
 .وكنت أقول دائما: التیار الجھادي ال ینسجم مع الغلو، ألن الغلو إقصاء والجھاد الذي یحدث بھ التغییر شامل لألمة

 .فاألمة مادتھ، یعني تطبیق شعار الجھاد مع البر والفاجر
 

مثال، مع أن ھذا لیس من مھماتھا التیارات الجھادیة ألخذ الشرعیة رفعت شعار ھذه عقیدتنا، وأرادت التستر بشعار السلفیة 
 .كفعل جھادي

 .ھي شق إرادي ال علمي إذا كان الفصل واجبا
المھم أن التیار الجھادي نجح بامتیاز في عزل نفسھ، وإال فكیف یسمح ھذا التیار والذي ھو جھادي أن ینشأ فیھ ومن ینتسب لھ 

 .ویكفر حماس مثال، ھذا تدمیر للمشروع الجھادي
 .یة وطریقة ابن عبد الوھاب غلبت على عقلیة البعض، فأرادوا استنساخھاالتجربة النجد

 .التیار الجھادي ضد الطواغیت، واألمة مادتھ، یثیرھا لتحمل المھمة معھ
 .التیار المقابل یوجھ سھامھ لألمة

 وبینھما فرق كبیر
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 ھذا أصل القضیة
 .یوافقھا إرادة إلھیة بنصرة ھذا الدین

 .ادي لحكمنا علیھ بالفشل في تثویر األمة مع قضیتھلو حاكمنا التیار الجھ
 .فكل دوائر الردة التي استھدفھا التیار الجھادي نجحت في القضاء على فاعلیتھ وقضت علیھ بالتحجیم
 .ھنا مالحظة: الجماعات األخرى أشد فشال في تحقیق مقاصدھا من التیار الجھادي فال تفرح بھذا النقد

 .ادي كان األقدر على صید النعمة اإللھیة بتشقق وضعف األمن بعد الربیع العربي خاصةما یھمنا أن التیار الجھ
 .نعم شیخنا: ما ھي التحوالت التي تتوقع أن تحدث للتیار الجھادي في ھذه المرحلة

 :التحوالت القادمة تتأسس على الصور التالیة
 ضرب مفھوم الجماعة األیدلوجیة -
 وانھیارھا أمام مشروع األمة -

 ولذلك سیدخل على التیار الجھادي الكثیر من فیروسات األمة نفسھا
 .وبالتالي سیتشظى، وبعضھ ممن یصر على الوجود سیتحول إلى الھوامش غیر المؤثرة

 .سیتم وراثة الجھاد المتعلق بمشروع األمة لمن یقدر على فھم الواقع الجدید
 .وى واتباع السننفالتاریخ لیس وراثة شرعیة بل ھو قائم على مبدأ التق

 .وأقصد بالوراثة الشرعیة أي المتعلقة باألبوة والبنوة واإلسم واالنتساب
 ...من الصور أن التحوالت تحقق قولھ صلى هللا علیھ وسلم: تقل األنصار -

 الفئة األولى التي حملت الرایة سیضعف تأثیرھا
 ومسلمة الفتح سیتولون القیادة

 .د المقدم الیومبمعنى عدو الجھاد أمس ھو القائ
ھذه یجب فھمھا في عالم التغیرات السننیة، والوقوف ضدھا خصام مع النص، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: اصبروا حتى تلقوني 

 .على الحوض
 معالم ھذه التغیرات قد بدأت فمن فھمھا استوعب حالة التغیر

 وال یھمھ إال أن تتحقق مقاصد األمة
 !العظیم تحت إمرة یزید بن معاویةوسیجاھد ابو ایوب األنصاري 

 .ولن یشغلھ اال نصرة الدین وتحقیق الشھادة
 وجزاك هللا خیرا

 والحمد K رب العالمین
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