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 المبحث األول
 مالحظات حول التجربة ككل

 

 :غياب االستراتيجية والتخطيط الشامل المسبق :أوال

دل يكن لدى اجملاىدين األوائل عندما أقدموا على إرساء خط اعبهاد العسكري أي تصور 
اسًتاتيجي مبٍت على حساب دقيق ؼبعطيات الواقع وتوقعات اؼبستقبل، و دل تؤخذ بعُت االعتبار كدراسة 

لسكانية، وتركيبتها الدينية والقومية والسياسية، وطبيعة النظام جدية حالة الببلد، وجغرافيتها، وجغرافيتها ا
وتركيبتو، ونسبة قوتنا الذاتية إذل قوتو، وطبيعة القوى الصديقة واؼبعادية، ومعطياهتا وإمكانية اإلفادة 
منها.. إذل ا خر تلك األمور اؽبامة اليت كان هبب أن تؤخذ بعُت االعتبار وتبٌت عليها طبيعة العمل 

 سكري اؼبناسب وطبيعة بنية التنظيم اؼبطلوب... اخل.الع

بل على العكس سار العمل بشكل شبو فطري قدرت فيو الضرورات دائما حسب معطيات 
األمر الواقع، وما لبث األمر أن خرج من يد ـبططيو دبجرد انفجار األحداث، وأصبحت األحداث ذبر 

رور.. فلما خرج األمر من يد الطليعة وأصبح بيد ـبططيها عرب سلسلة من الضرورات واختيار أىون الش
قيادة اػبارج دل يكن نصيبها من العمل غَت اؼبخطط بأقل من نصيب اؼبرحلة السابقة، فرغم توافر الوقت 
واإلمكانيات والظروف وتأييد اعبوار دل تستطع القيادة أن تنتقل بالعمل إذل اؼبستوى االسًتاتيجي بل 

طيات الدخل وبنت عليو أحبلمها باغبسم وغابت االسًتاتيجية حىت عن على العكس اعتمدت على مع
برامج اإلعداد والتدريب وكل شاردة وواردة ودل يكن العمل يف اػبارج إال سلسلة من االعتباطات وردبا أن 
أىل الداخل ونعٍت القيادة اؼبيدانية يف )ضباه ودمشق والضباط( كانوا أول من فكر بإعطاء العمل منحٌت 

ًتاتيجيا، ولكن خطأىم القاتل باالعتماد على معطيات اػبارج ودعمو، أخرج األمر من أيديهم وآل اس
هبم إذل الدمار، لغياب ىذا العامل االسًتاتيجي اؼبهم يف التخطيط غبرب عصابات ثورية. وىكذا ظلت 

ئعة إذل فشل ذريع األحداث تتحكم بفاعلية والت كل احملاوالت العسكرية رغم كل البطوالت الفردية الرا
 دل يستطع اجملاىدون خبللو إال أن يعطوا الدليل على قدرهتم على االستشهاد. 

 تشرذم المخلصين المجاىدين في تنظيمات شتى ووالءات شتى: :ثانيا

لقد جاء فهم ىذا األمر متأخرا جدا وال زلنا إذل حد ما بعيدين عن تصحيحو ودفع األمر يف  
ؾبراه الطبيعي، ولعل ىذا أول واجب إلرساء خط جهادي متميز، لقد حفلت الساحة بفعل عامل 
 اؼببادئ والتنظيمات والوالءات بُت من جاىد عرب تصور مسبق ومن دفع إليو خوفا ومن فاء إليو طمعا

ومن سيق إليو اضطرارا.. اخل، إذل تواجد تشكيل بشري معقد يف قواعد التنظيمات اليت أصبحت معنية 
هبذا األمر.. ومن سوء الطالع فقد تشرذم اجملاىدون الصادقون أنفسهم أيضا يف ىذا السياق وىكذا 

ت شىت وجد ؾباىدون مؤمنون بالعمل الثوري اعبهادي اؼبسلح ويف نفس الوقت يف صفوف تنظيما
وربت قيادات شىت فبا أفقد جدوى ىذه اعبذوة اؼبؤمنة يف صدور أصحاهبا فرصة االلتقاء وتركيز اعبهد 
يف منحى واحد، ولقد ذىب األمر إذل أبعد من ىذا، فبفعل اغبزازات وأجواء اغبزبية، نشأ يف بعض 



ذاتو والروح ذاهتا  األحيان جو من الشحناء واغبزبية والكراىية حىت بُت شباب ؾباىد وبمل الفكر
واؽبدف ذاتو، وما ذلك إال لتواجده ربت قيادات ـبتلفة اؼبشارب متضاربة األىداف.. وعدا ما ؽبذا 
التفرق والشرذمة من منعكسات سلبية على الصعيد الديٍت واألخبلقي.. فقد كان تشرذم ىذه القوى يف 

 اؼبطاف. مناحي شىت عامبل اسًتاتيجيا كافيا لعدم اإلفادة منها يف آخر

العجز عن إيضاح نظرية جهادية ثورية وجملة أىداف واضحة على الصعيد  :ثالثا
 اإليديولوجي:

)إقامة اغبكم اإلسبلمي وحرب النصَتيُت(، لقد كان ىذا شعار كل من وجد يف تكتل من  
التكتبلت اإلسبلمية اليت غدت معنية بذلك الصراع، وإن من أوذل البديهيات اليت هبب أن يعٌت هبا 
 تنظيم ثوري طليعي يتصدى لقيادة اعبماىَت أن يرسي صبلة من األىداف والشعارات ليطرحها للجماىَت

وليكون عليها وحوؽبا مدار استقطابو ؽبا وطرح نفسو كطليعة ثورية قيادية موجهة. ولؤلسف فقد فشل 
اجملاىدون اغبقيقيون يف طرح مثل ىذا الفكر واؽبدف والشعار بشكل واضح مبلور وموجو عرب خطة 

صارى ما إعبلمية مبيتة، على األقل ليهلك من ىلك على بينة ووبمى من حي عن بينة.. لقد كان ق
فهمتو اعبماىَت، أو من اىتم منها باألحداث فقط ال غَت، أن شبة ؾبموعة من الشباب اإلسبلميُت 
وباربون ىذا النظام. ولعل غالبهم فهم أهنم يريدون إقامة اغبكم اإلسبلمي، دون أن يتطرق لفهمهم ما 

ركة واؼبوت يف سبيلها؟.. ىو شكل ىذا اغبكم؟ وؼباذا ىذه اغبرب؟ وما مدى فرضيتها ودل يدعون للمشا
دل يستطع اجملاىدون أن يفهموا الناس على وجو الدقة والتحديد من ىم؟ وماذا يريدون؟ وما الذي 
وبركهم؟ )على العكس فإن من تطفلوا على ىذه اغبركة والثورة كان أول ما فعلوه ىو أهنم تصدوا إلفهام 

الف الوطٍت مثبل..( على الرغم من أن ىذا الناس ماذا يريدون وما ىي أىدافهم.. اخل كأطراف التح
اإليضاح كان وال يزال أساس استقطاب اعبماىَت وتعبئة القواعد بالدفع الفكري والعقائدي ؽبذا العمل 

 اػبطَت.

 ضحالة الوعي السياسي والثوري وانخفاض مستوى العلم الشرعي إجماال: :رابعا

القواعد فقد سبيزت جل تلك اعبموع اليت  باستثناء بعض األفراد يف القيادات اجملاىدة وبعض
تصدت ؽبذه اغبرب الثورية الضروس بالبفاض مستوى الوعي السياسي إلبعاد ىذه اللعبة الثورية الطابع، 
وألن كان ىذا نقيصة يبكن ذباوزىا يف القواعد فإن خطرىا أكرب وأعظم عندما تكون إحدى صفات 

بطبيعة ىذا العمل الثوري ذي اعبوىر السياسي البحث حيث  القيادة اؼبتصدية إلدارة العمل. فإن اعبهل
أن اغبرب بكل تفاصيلها ليست إال أداة ؽبذه التوجهات السياسية الثورية اليت يتبناىا العمل. إن اعبهل 
هبذا األمر يًتك القيادة عاجزة عن وضع أي ـبطط ذي طابع اسًتاتيجي متكامل على كل األصعدة.. 

الوسط هبب أن تنال حظها من الفهم ألهنا ىي اليت ستفرز قيادات اؼبستقبل يف  وحىت القواعد وقيادات
درب يستهلك كوادره أول بأول. وألن فهمها ؽبذا األمر يوضح أمامها مربرات توجهات القيادة يف وضع 

اد تصوراهتا وهبعلها واعية لدرهبا بشكل أكرب. إن ىذا الوعي هبذا اؼبفهوم كان ضحبل وقلما ربلى بو أفر 
 فبن سلكوا ىذا الدرب على ـبتلف األصعدة.



كما أن مستوى العلم الشرعي إصباال والسيما يف القواعد اجملاىدة. وبعد أن طالت كوارث   
اإلستشهادات اؼبتبلحقة الشروبة اؼبمتازة من لببة اجملاىدين يف الصدمة األوذل، واعتمدت الفئات 

ذا اؼبستوى منخفضا.. فبا كان لو الدور األول يف تلك اإلسبلمية على اغبشد الكمي لؤلفراد. وأصبح ى
اؼبؤامرات اليت مرت بكل سهولة. وأمكن التحكم هبده القواعد اليت أصبح لسان حاؽبا يقر بالتسليم 
والثقة لبعض الرجال العاملُت يف األمر حيث يفهمون فيما ال نفهم! ولذلك وقعت كثَت من التجاوزات 

لقد سبيز جل أولئك اجملاىدين  ؛ظل ىذا اعبهل شبو الشامل.. وباختصار ومرر كثَت من اؼبؤامرات يف
باإلخبلص واالندفاع واالستماتة.. ىذا صحيح.. ولكن مستوى الوعي على الصعيد العلمي الشرعي 

 والسياسي كان ضحبل، وأقل بكثَت فبا هبب توفره يف صفوف ذبمعات جهادية ثورية. 

  :ذىبت الضربة األولى بالنوعياتاالعتماد على الكم بعد أن  :خامسا

بالنسبة للطليعة وؾباىدي الداخل، فقد ذىبت الصدمة األوذل وىي الفًتة اؼبمتدة من أواسط 
بصفوفهم يف سلسلة مأسوية من اإلستشهادات، ولذلك تورطت تلك  0981وحىت أواخر  0971

توسيع قاعدهتا فغلب الكم على القيادات بفتح باب التنظيم غَت اؼبنظم وغَت اؼبدروس أمام اعبماىَت ل
النوع وظهرت ظواىر سلبية وشاذة فبيتة فيما بعد، فقد كان العديد من اؼبلتحقُت بالدرب من غَت 
اؼبتعمقُت يف طريق الثبات وااللتزام اإلسبلمي، و دل يكن يبيزىم إال اغبماس واالندفاع الذي فًت بعيد 

 تراجع األحداث والسيما اػبروج خارج اغبدود..

على صعيد اإلخوان فقد ذىبت ضربة اإلعتقاالت مع بداية تفجر األحداث باأللوف من  و 
كوادرىم اؼبعدة يف حلقات الًتبية والتكوين.. وفتحوا الباب بعد خروجهم خارج اغبدود أمام استقطاب 
واستيعاب ما ىب ودب فبا اظهر بوادر غَت واضحة يف صفوف بعض القواعد، بوادر مؤسفة وـبجلة يف 

 ض حوادث متفرقة. بع

ولقد زاد يف سلبية ىذا اغبشد الكمي أن الظرف يف الداخل دل يكن مواتيا إلعداد ىذه اعبموع 
وتربيتها ورفع سويتها العلمية والشرعية والسياسية وإعدادىا إعدادا مناسبا بل ضروريا، أما يف اػبارج فقد  

لهم على الصعيد العمل العسكري، وعلى يد الًتبية واإلعداد ال يقل عن فشعكان فشل اإلخوان على ص
الرغم من بقاء اؼبئات من العناصر يف القواعد، دل تفلح القيادة يف إقباح برنامج تربوي ناجع على مستوى 
القضية باستثناء دروس اغبزبية اإلسبلمية الكبلسيكية اؼبملة اليت كانت ذبري بُت اغبُت واغبُت.. وبعض 

والعملي غَت الكايف، ىذا ناىيك عما وفره جو اغبشد الكمي  برامج التدريب العسكري النظري
للمخابرات السورية من إمكانية دس العمبلء يف جو الصراع من أجل رفع العدد وذباذب العناصر الذي 

 حصل بُت التنظيمات.

 :ضعف اإلعالم الداخلي والخارجي للمجاىدين :سادسا

يفهمون الناس هبا صبلة من األىداف  سبق وأن تكلمنا عن فشل اجملاىدين يف بلورة فكرة
والشعارات اليت كانوا متفهمُت ؽبا عاملُت يف سبيلها. ولقد كان ىذا طرفا من فشلهم االعبلمى، 
فباستثناء بعض البيانات اليت كانت تصدر ألغراض بعينها دل يكن ىناك ـبطط إعبلمي مربمج لتعبئة 

 يدين.اعبماىَت وتوسيع القاعدة الثورية لؤلنصار واؼبؤ 



وؼبا آل األمر لقيادة اإلخوان يف اػبارج، أنبل اإلعبلم على صعيد الداخل هنائيا، واقتصر اإلعبلم 
على نطاق اػبارج ولكنو تورط يف التهويل وتوج ذلك فيما رافق ضباه وأحداثها وما دأبت عليو النذير من 

لغزو قلوب األنصار واؼبؤيدين يف التهاويل، ولقد كان إعبلما إخباريا، أكثر منو إعبلما فكريا موجها 
 الداخل واػبارج. 

وال زبفى نتيجة مثل ىذا القصور على متبصر، قصور جعل أهنار الدماء تلك وجهود األلوف من 
اؼبخلصُت تذىب سدى وال وبصد فيها إال نعوت االستشهاد.. لقد كان درس فشل اإلعبلم اعبهادي 

 درسا ال ينسى.

 دعم من جهات خارجية باستمرار وعدم االعتماد على النفس:انتظار المجاىدين ال :سابعا

كان خطأ قاتبل دمر الطليعة يف الداخل، ٍب دمر حشود اجملاىدين يف اػبارج، ٍب دمر القيادة 
اؼبيدانية واإلدارة العسكرية للضباط يف ضباه ودمشق )ما ظبي دبخطط اغبسم(. لقد تورط كل اؼبعنيُت 

تماد على إمداد اػبارج اؼبهزوز وغَت اؼبستقر، بل تعدى ذلك باالعتماد على بإدارة العمل اعبهادي باالع
األنظمة اؼبعادية يف اعبوار )كالعراق(. وسبددت الثورة واتسعت وارتفعت تكاليفها بشكل سرطاين غَت 
مدروس متغذية فبا تدفق من اعبوار من مال وسبلح ولوازم ويف غبظات بعينها قطعت تلك اإلمدادات 

ت اآلمال كما حصل للطليعة ٍب لقيادة ضباه والضباط، فحصلت اؼبأساة، لقد كان درسا من أو خيب
أعظم الدروس )ال يبكن غبركة جهادية ثورية سبارس حرب عصابات شاملة أن تعتمد يف سبويلها وتسليح 

كل أفرادىا وإعالتهم إال على نفسها وما تستخلصو من عدوىا، وعليها أن تضع اؼبخطط ؽبذا األمر ب
وضوح وتفصيل. وإال فإهنا ستتحول لورقة لعب سياسية بأيدي اآلخرين فإن أبت فالقضاء عليها رىن 

 لقد كان درسا قاسيا جاء فهمو متأخرا وليعترب معترب!  .قرار ىؤالء اآلخرين(.

 التورط في شكل من أشكال حرب العصابات طويلة األمد ال يناسب البلد: :ثامنا

التخطيط الغَت اإلسًتاتيجي، أو عدم التخطيط باألحرى، ووضع التصورات لعل ىذا أحد أخطاء 
بناء على بنات األفكار احملضة، ودون استمدادىا من الواقع ومعطياتو، إن نظرة متبصرة يف طبيعة البلد 
وجغرافيتو وجغرافيتو السكانية وتركيبة السكان الدينية والعرقية والنفسية.. ومعرفة ودراسة وضع وبنية 
النظام الطائفية اؽبرمية كافية ألن يتخذ الدارس ؼبخطط صدام عسكري مع ىذا النظام اؼبعادي أسلوبا 

 آخر غَت الذي ازبذ وسلك وما يزال يسلك من قبل من ال يعترب وال يتعظ بتجربتو! وال بتجربة غَته.

عرب ضربات  لقد كان كافيا وفبكنا يف وقت من األوقات، ومع بداية األحداث اإلطاحة بالنظام
نوعية مركزة تستهدف ركائزه األساسية وشخصياتو الفاعلة، ولقد أثبتت بعض العمليات الناجحة 

 -عملية تفجَت ؾبلس الوزراء  -إمكانية ذلك رغم تعقد الظرف فيما بعد "ؿباولة اغتيال الرئيس مرتُت 
حبرب طويلة اؼبدى غَت  اؼبدفعية.." وعلى العكس بدأ اجملاىدون بتوريط أنفسهم -اآلمرية اعبوية 

متكافئة، حرب استنزاف بُت فقَت ضعيف وقوي غٍت يف بلد ىذا حالو، فاستهدفوا صغار العمبلء وأذيال 
النظام ودخلوا تلك اؼبتاىة.. لقد كان ذلك أحد نتائج العمل الغَت مدروس والغَت اسًتاتيجي.. ودرس 

 آخر يف ىذه السلسلة احملزنة اؼبفيدة من الدروس. 



االنتقال للخارج فترة طويلة وخسارة الجماىير وإمدادىا وتدني المستوى الديني  :اتاسع
 والثوري لدى األفراد:

لقد تعددت أسباب اػبروج وطبيعتها من البلد وىي تًتاوح بُت الفرار من الزحف وبُت الضرورة! 
ج، وترتيبها غبياهتا يف وكل حسب حالو وليس ىذا ؾبال حبثنا ىنا.. ولكن انتقال الكوادر اعبهادية للخار 

دار اؼبهجر والرباط والسيما يف العراق واألردن، أو ىجرىا الساحة بكاملها للخليج والسعودية وأوروبا.. 
أفقد الثورة احتكاكها باعبماىَت وبالتارل قطع عنها اؼبدد الطبيعي لئلمكانات اؼبادية والبشرية واؼبعنوية 

آكل، لقد كان تآكبل على كل اؼبستويات، فخسارة العناصر فتحولت عبسد معزول صغَت بدأ مرحلة الت
اليت ال تعوض عرب العمليات العسكرية اليت سبت من اػبارج للداخل ىي شكل من أشكال التآكل، 

 وسأم بعض اجملاىدين وىجرهتم لساحة الرباط واإلعداد للبحث عن حياهتم، تآكل... اخل. 

دار مقام ال مرحلة ضرورية استثنائية، لقد سانبت وشيئا فشيئا أصبح دار اؽبجرة يرتب وكأنو 
قيادة اإلخوان اؼبسلمُت إذل حد كبَت يف إرساء ىذا الوضع اؼبؤدل، ووجهت الكثَت من عناصرىا للدراسة 
أو العمل والزواج يف وقت من األوقات و دل يكن يف اؼبنظور وضع ـبطط إلعادة اجملاىدين للداخل عرب 

الطليعة أنفسهم يف ىذا إذل حد كبَت وإن كانوا يعذرون بالفاقة واغبصار برنامج مدروس، ولقد تورط 
الذي ضرب عليهم، إال أن االذباه العام للجميع كان ىو استقرار كل من خرج من اجملاىدين واؼبتضررين 

 يف اػبارج وترتيب أمره على أنو مقام سيطول. 

 :وب العصاباتعدم اإلفادة من التجارب اإلسالمية والعالمية لحر  :عاشرا

التاريخ مليء بالتجارب، والعلوم والتجارب اإلنسانية كلها تتطور بناء على الرصيد اإلنساين من  
ؾبموع نشاطات ىذا الكائن اغبي يف ـبتلف اجملاالت، وال تشذ اغبروب وال الثورية منها عن ىذه 

ذباه اؼبنطقي من البحث والعربة من القاعدة، وؽبذا وغَته دأب القرآن والسنة النبوية على دفعنا يف ىذه اال
التاريخ، وطلب العلم واستقراء العربة... لقد أتاحت لنا الفًتة اليت تلت اؼبأساة، ؾباال للمطالعة واإلطبلع 
على ذبارب إسبلمية وعاؼبية ثرية وجديرة بالبحث، ولقد مرت شعوب إسبلمية وغَت إسبلمية بأحوال 

كتب ودراسات ىامة لو كان قد اطلع عليها بعض القائمُت باألمر   شبيهة باليت مررنا هبا وكتبت عنها
 ألمكنهم العربة واإلفادة من خطأ اآلخرين ليوفر عليهم التورط يف مطبات شبيهة. 

لقد كان ىذا شكبل من أشكال اعبهل الذي ميز شعبا جلو ال يقرأ وال يطلع، لقد أديرت كثَت 
عشوائي وفطري يف حُت كانت ذبارب غنية شىت ألمم  من األمور على طريقة أعراب البوادي، بشكل

مسلمة وغَت مسلمة مدروسة ومدونة ويف متناول اليد ؼبن أراد االطبلع والعربة.. إال أن أحدا دل يطلع 
 وكان علينا أن مبر يف ىذه اؼبتاىة لنكتشف بأنفسنا حىت أبسط اؼبطبات... وليتنا نتعظ من التجربة.

 التعامل مع األنظمة كسد دائم:  :أحد عشر

لقد كان ىذا شكبل من أشكال االعتماد على اإلمكانات الغَت ذاتية الذي ربدثنا عنو، ولقد 
قدمت أنظمة اعبوار كلها الدليل تلو الدليل على أهنا ال ترقى حىت ألن تكون حليفا مصلحيا مؤقتا، 

شباىنا يف قماقم السجن خشية انطبلقتهم فكلها أنظمة زباف اإلسبلم وتسجن أصحابو من إخواننا وأ



اؼباردة! ومن ىذا اؼبنطلق والواقع تعاملت معنا، ولقد تلقينا الضربة تلو الضربة، وحري بنا أن نكون قد 
فهمنا الدرس، ال يبكن لعدو األسى واليوم أن يكون حليف اؼبستقبل وصديق الدرب ورفيق اؼبعركة 

 ال تزال إرىاصاتو تبلحقنا حىت اآلن.والناصر اؼبعُت، لقد كان درسا قاسيا 

 :العمل العلني في الخارج :اثني عشر

لقد كان خطأ فادحا مزدوج النتيجة اػباسرة، لقد كنا يف الداخل ندير معركتنا كتنظيم أو  
كتنظيمات سرية حبكم واقع اؼبعركة، وما أن خرجنا للجوار حىت تبدل اغبال وبشكل مريع ودون ما 

التنظيمات تقريبا إذل العمل العلٍت يف ظل األنظمة اؼبضيفة، صحيح أن تلك سبب! لقد ربولت كل 
األنظمة )اؼبعادية يف واقع اغبال( دل تكن لتقبل بضيافتنا كتجمعات سرية ـبفية دون أن تفهم حدا أدىن 

رنا فبا نعمل وما نريد، ولكن كثَتا من السلوك العلٍت كنا يف غٌت عنو، كالكشف عن أعدادنا وأظباء عناص
ونوايانا وقدراتنا بل وـبططاتنا، ولقد ذىبت قيادة اإلخوان اؼبسلمُت يف ىذا والسيما يف العراق ٍب األردن 
إذل حدود بعيدة. وكذلك يف مناطق أخرى، دل سبارس تلك اغبشود اؽباربة أي نوع من أنواع السرية،  

اتف اليت يعلم أصحاهبا علم كانت أخطر األسرار وأفدح الفضائح واؼبشاكل الداخلية تذكر على اؽبو 
اليقُت أهنا مراقبة بل ويكلمون اؼبراقب أحيانا! لقد كان اعبنون بعينو! ولكن يف تلك الظروف دل يكن 
أحد ليستمع لرأي رشيد! وىكذا أعطينا األنظمة اجملاورة العدوة معلومات كاملة وتفصيلية عنا يف كل 

قيقتنا، واستخفت بنا وعرفت كيف رباصرنا وتشارك شيء.. كل شيء وال داعي للتعداد! فعرفتنا على ح
يف خنقنا، وما التنسيق األمٍت الذي جرى يف بعض اؼبراحل بُت األردن وسوريا والعراق وغَت ذلك خباف 

 على أحد..

 ومن ناحية أخرى وجهنا طعنة قببلء إذل التنظيمات اإلسبلمية األخرى يف الدول اجملاورة، حيث
سموهنم، يؼبهتمة حبرب اإلسبلميُت األصوليُت اإلرىابيُت اؼبتطرفُت الدينيُت كما أخذت أجهزة ـبابراهتا ا

أخذت درسا رائعا وتعلمت كيف ربارهبم وتوجو ؽبم الضربات من خبلل دراستها غبركة أشباىهم بل 
 أقراهنم وال حول وال قوة إال باهلل..

 :ع العدو وأصدقائوقصور العمل العسكري الخارجي وفقدان القدرة على رد  :ثالثة عشر

دل يكن لدى الطليعة أثناء وجودىا يف الداخل أي وقت أو إمكانية للتفكَت يف أي عمل 
عسكري خارجى، وبعد أن توجهت للخارج فكرت يف ىذا بشكل جزئي ٍب صرف النظر عنو، أما 

ا كباقي جهازا مستقبل عن جهاز العمل اػبارجي ولكنو كان ميت -بزعمهم  -اإلخوان فقد شكلوا ؽبذا 
األجهزة حبكم فقدان النية على العمل وربكم الشيوخ العجزة بكهرباء كل األجهزة وقطعها يف مرحلة 
النضوج، إن قصور اؼبعنيُت هبذا األمر عن إعطائو حقو، أطمع النظام فينا ودفعو إذل حد ؿباصرتنا 

صد قادتنا والفاعلُت فينا، بل واإلندساس يف صفوفنا، وتوجيو فرق االغتيال والرصد بُت اغبُت واغبُت، فًت 
وذىبت غبد قتل بعض عناصرنا وفعاليتنا يف اػبارج! أمام ظبع وبصر كل العادل! ودل يكمن شبة قدوة وال 
ـبطط وال نية على ردع العدو يف اػبارج، صحيح أن ساحة اؼبعركة ىي سوريا ولكن مثل ىذه القدرة 

تنا يف مناطق أمننا وربركنا وعقر دارنا اعبديد.. ودل على الردع كان ضروريا حىت نصرف العدو عن مبلحق
 وبصل!



من ناحية أخرى، تكالبت الكثَت من األنظمة العربية واإلسبلمية وغَتىا علينا عرب دعم عدونا  
ماديا ومعنويا ومعلوماتيا! ويكفي أنو يف الوقت الذي كنا نعاين فيو من القتل والدمار وأىوال اغبرب،  

العريب الغادر تتدفق على أسدنا النصَتي لتتحول إذل طلقات زبًتق صدور أبناء امتنا كانت أموال النفط 
اؼبسلمُت وإذل لبنات تبٍت سجون القهر والظلم حيث تنتهك أعراضنا! لقد تدفقت من اػبليج العريب 
اإلسبلمي مليارات الدوالرات على نظام النصَتي احملتل الذي أصبعت على كفره كل عمائم اػبليج 

عكاالتو(... ولكنها اؼبصاحل! وكان ىذا حباجة غبل وردع ولو بالتهديد! ودل وبصل. لقد كان ىناك )و 
موازين قوى ومصاحل ال سبت إذل اعبهاد بصلة هبب أن تراعى! وىكذا كان التناقض وكان الدرس. إذ دل 

 يكن لدى اجملاىدين أي قدرة على الردع!..

 :عد سقوط النظام لو حصل بفعلنا أو فعل غيرناغياب أي تصور عن مرحلة ما ب :أربعة عشر

لقد كان ىذا أحد نتائج التخطيط الغَت مدروس أو البلزبطيط باألحرى.. لقد كنا نصارع عدوا 
تتحكم بوجوده عوامل متشابكة بعضها دورل وبعضها إقليمي وبعضها داخلي.. وكان من اؼبمكن أن 

د ظرفا جديدا دل يكن باغبسبان ودل تعد لو أي خطة يسقط بفعلنا أو فعل غَتنا.. وكان مثل ىذا سيول
أو أي تصور، ولكن كيف دبن ال يعرف كيف ىبطط غبربو، أن ىبطط ؼبا بعد ىذه اغبرب! ولكنو درس 
آخر هبب أن يؤخذ بعُت االعتبار.. كيف سيكون موقفنا من انقبلب مفاجئ... من سقوط مفاجئ... 

دل يكن شيء من ىذا يف  .ماعات.. توزع قوانا اؼبطلوب.. اخل.تعاملنا مع اعبوار... مع الكتل.. مع اعب
 اغبسبان...

 عدم االلتفاف حول العلماء المخلصين الثقاة واإلفادة منهم:  :خمسة عشر

لقد كان ىذه خطأ من الطرفُت. من اجملاىدين والعلماء، لقد انفض العلماء الثقاة عن ىذا 
يف السعودية وكان شيئا ال يعنيهم تاركُت اجملال ألنصاف  الدرب وغطوا يف معتزؽبم االختياري والسيما

وأرباع وأعشار العلماء بل ومن ال يبتون للعلم الشرعي بصلة، أن يتصدوا لقيادة اغبركة اإلسبلمية واعبهاد 
ويشرفوا على الدرب وما وبتاجو من إفتاء ودراية.. كما دل يعط اجملاىدون من طرفهم ىذا األمر عناية  

جهوا للعلماء مستنَتين برأيهم عاملُت دبشورهتم معطيهم حقهم، فكان جفاء من طرفُت كافية فيتو 
وطبلقا نكدا بُت العادل والعامل.. ولقد خلت الساحة من علماء عاملُت، وكان البد من توحيد جهد 
العادل والعامل، العادل الثقة، والعامل اؼبخلص ولكن شيئا من ىذا دل وبصل. واكبرف الدرب ووقعت 

 التجاوزات وصحا الغافلون على ىذا اػبطأ اؼبميت وعسى يكون يف الوقت متسع لئلصبلح.

عدم اإلفادة من كافة القطاعات اإلسالمية في البلد على صعيد التعبئة في الثورة  :ستة عشر
 والسيما عشائر البادية واألكراد:

 ىذا البلد، وؼبا كان امتداد لقد كانت الثورة إسبلمية الطابع، مشولية األىداف، تعٍت كل مسلم يف
. دبعٌت أنو تركز يف اؼبدن ويف قطاعات ؿبدودة الشرائح ءالدعوة يف األصل امتدادا تركيزيا ال أفقيا

االجتماعية و دل ينتشر يف كل الساحة، انعكس ىذا سلبا على اغبركة اعبهادية نفسها فأنبلت قطاعات 
، وكلها قطاعات مسلمة ملتزمة إذل حد ما ومتعاطفة مهمة كان يبكن إدخاؽبا يف اؼبعركة وبشكل حاسم



مع اإلسبلم إذل حد كبَت والسيما األرياف احمليطة باؼبدن، والعشائر يف البادية، واألكراد يف الشمال، 
وىكذا فشل اجملاىدون يف تعبئة ىذه القطاعات واستطاعت الدولة أن ذبند أغلبهم عرب اإلغراء والتهديد 

وقع آخرون والسيما إخواننا اؼبسلمون األكراد فريسة األفكار اؼبنحرفة الوافدة لتحقيق ودنيا اؼبصاحل، كما 
ىويتهم اليت يتنكر ؽبا كل الوسط الظادل اعبائر.. وخسرنا رافدا صباىَتيا قويا، وكان أحد الدروس 

 الناجحة عن عدم دراسة الساحة و اإلفادة من معطياهتا والتخطيط ؽبا زبطيطا مشوليا..

عدم إمكانية تحويل التنظيمات اإلسالمية الدعوية المدنية إلى تنظيمات  :عشرسبعة 
 عسكرية قادرة على المقاومة والدفاع عن النفس:

ولعلو أشبن الدروس اليت تعٍت إخواننا يف التنظيمات الدعوية يف األقطار اإلسبلمية والعربية.. لقد 
واسعا من اإلسبلميُت كان يعرف والسيما انفجرت اؼبعركة بشكل مفاجئ إذل حد ما، ولكن قطاعا 

قيادهتا أن ىذه اؼبعركة واقعة ال ؿبالة، و دل يتخذ أولئك القادة العظام أي استعداد وال أي زبطيط وىكذا 
راحت كل تلك الكوادر ضحية االعتقال، ولقد فشلت الكوادر اليت سلمت يف تعبئة أنفسها ككوادر 

أساليب الدعوة السلمية اؼبسجدية اؼبدنية لتطبقها يف العمل  عسكرية قتالية، بل لقد ضبلت معها كل
العسكري وكان فشل الشيخ ذريعا عندما لبس بدلة اعبنرال! إنو لعجيب أن نرى ونسمع بتنظيمات ترفع 
شعار اعبهاد، واؼبوت يف سبيل اهلل أظبى أمانيها تًتك قواعدىا وعلى مدى عشرات السنُت من الًتبية 

فاشلة يف إعداد ولو وثيقة سفر لكارثة مفاجئة، ولو درىم مدخر  !ضبل السبلح والتكوين عاجزة عن
 ليوم عصيب. 

لقد كانت ذبمعات خروفية ضعيفة ما لبثت أن أتت عليها سكُت اعبزار.. وحىت السنُت القليلة 
 التالية أثبتت فشل إمكان تعبئة شروبة كهذه تعبئة عسكرية بشكل مفاجئ وسريع.. 

لكل التنظيمات اإلسبلمية اليت تزعم اعبهاد وترقب يوم الواقعة. لتعيد النظر وىذا درس.. درس 
يف بنيتها وتركيبها ومدى استعدادىا لذلك اليوم، وإال فلتعلن الركون واؼبهادنة، وال تزايد على نفسها 
وعلى اؼبسلمُت ٍب تقدم تلك األلوف من الضحايا الواثقة بالشيخ ضحية للمشنقة او اؼبعتقل ربت 

 لشعار" ذي السيفُت"!ا

 إلى جانب تلك الدروس القاسية كان لنا بعض العبرة المفيدة: :ثمانية عشر

لقد أثبتت األحداث إمكانية تعبئة اعبماىَت اؼبسلمة لصاحل ثورة إسبلمية جهادية، بشرط إعطاء 
لت سنة ونصف اؼبثل والقدوة اغبسنة يف التضحية واإلقدام وإثبات القدرة على مقارعة الطغيان، ولقد ضب

من اعبهاد العسكري على عبلتو، ضبلت مئات األلوف من اؼبسلمُت على االنطبلق يف الشوارع منادية 
حبياة اعبهاد واإلسبلم وسقوط النظام والطغيان ومطالبة بالسبلح للمشاركة يف شرف اعبهاد، ولقد أثبتت 

  جنب مع إخواننا اجملاىدين..ذبربة ضباه أن األلوف اؼبسلمة لبت نداء اعبهاد وقاتلت جنبا إذل

كما أثبتت األحداث أن شعبنا شعب معطاء.. سرعان ما أفرز قيادتو اجملاىدة اليت انبثقت من 
داخل الشعب وأبرزت كوادر عسكرية رائعة على صعيد القيادة واعبندية يف صفوف ىذا الشعب الذي 

لرجولة وأخبلق الفروسية اإلسبلمية.. تعمدت السلطات العميلة نائبة االستعمار إبعاده عن السبلح وا



ولكنو أعطى ومراجعة يف سجبلت أبطالنا وشهداءنا اؼبيامُت رضبهم اهلل نؤكد ىذا.. وىذا ذخر ما بعده 
 ذخر يف شعب مسلم معطاء وأمل كبَت باهلل ٍب دبستقبل عطاء فباثل.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
 مالحظات حول تجربة الطليعة المقاتلة

باإلمكان أن نستخلص إذل جانب ما مّر ذكره من التجربة ككل وقد مّر معنا عرب حملة سريعة، 
باإلمكان استخبلص عرب خاصة من ذبربة الطليعة كتجربة تنظيم مستقل مارس نوعاً ما من أنواع العمل 

 اعبهادي الثوري العسكري اؼبسلح:

تفجَت األوضاع، والعجز عن  ( العمل دون االعتماد على زبطيط اسًتاتيجي مسبق على0
إمكانية التقاط األنفاس وإعداد مثل ىذا اؼبخطط االسًتاتيجي الشامل من خبلل العمل، والوقوع فريسة 

 جر األحداث لصانعها.

( عدم وجود توجو سياسي إعبلمي خاص إذل جانب اعبهاز العسكري يف القيادة الطليعية فتح 2
وعدم اإلفادة منها كما هبب، بل وظبح لآلخرين اإلفادة منها  الباب أما ضياع اعبهود العسكرية كلها

 و)ربويلها( غبساهبم اػباص.



( عدم التمكن من بلورة الفكر اعبهادي اػباص وتقديبو لقواعد اجملاىدة واعبماىَت اؼبؤيدة يف 3
 الداخل واػبارج كفكر واضح مستقل، تلخصو ؾبموعة من األىداف والشعارات. فلم يستطع الناس أن

 يفهموا من ىي الطليعة؟ وماذا تريد؟ وماذا وبركها؟ كما هبب.

( بسبب غياب االسًتاتيجية تولدت إحدى أىم اؼبقاتل العسكرية وىي البلمركزية يف إدارة 4
العمل، وقد استتب ىذا كأمر واقع وشبو مقبول، فأدار ؾباىدو حلب قتاؽبم يف حلب، وؾباىدو ضباة يف 

كذا، فبا أفقدىا اإلفادة من التنسيق وإرىاق القوة اؼبعادية، لقد ربولت ضباة وأىل دمشق يف دمشق وى
ىذه البلمركزية فيما بعد من أيام األزمة إذل البلمركزية على مستوى األجنحة بل واجملموعات يف اؼبدينة 

 الواحدة.

 ( عدم القدرة على تطوير األسلوب القتارل والعسكري عموما: ىذا األسلوب الذي بدأ ناجحا5
وأعطى شبارا طيبة ونعٍت أسلوب قتال الشوارع وحرب اؼبدن ونظام اؼبخابئ واؼبواعيد داخل اؼبدينة وطريقة 
التنقبلت والتسليح، ولكنو غدا بعد بعض االعتقاالت وسبرس أجهزة قمح السلطة فيو أسلوبا قديبا حباجة 

 إذل تطوير، وأدى اإلصرار عليو إذل نكسات عسكرية مؤسفة.

على مساعدات اػبارج من األنظمة وال سيما العراق ومن اإلسبلميُت ال سيما  ( االعتماد6
. والتسبب يف دمارىم ٍب التبلعب هبم يف مرحلة العمل يف 0981اإلخوان أدى لقطعهم يف أواخر 

 اػبارج كما مّر معنا.

الصدام ( عدم القدرة على تعويض الكوادر اؼبًتبية واؼبدربة اليت ذىبت يف اعبولة األوذل من 7
بسبب عدم وجود برنامج ـبتص هبذا األمر، وبفعل تسارع األحداث بوتَتة مرعبة أفقدهتم القدرة على 
أي تطوير، ودل يفد فتح باب التنظيم على مصراعيو يف تعويض ىذا الكادر بل على العكس ضبل من 

 األزمات والنكسات أكثر فبا ضبل من الفوائد وقد مّر معنا.

وقد أثبت ىذا فشلو ويساعد النظام   -بعناصر غَت دمشقية: من حلب وضباة ( ربريك دمشق 8
وكذلك تدخل اإلخوان اؼبشابو قيادة  -وقد أزعج ىذا التدخل  -كثَتا يف اكتشاف الغرباء من الشباب 

 دمشق اعبهادية وأوقعها يف اؼبشاكل واألزمات فضبل عن فشل التدخل عسكريا.

بفعل اغبصار اإلخواين والعراقي وتآمر كل اعبهات عليها وما ( جنوح الطليعة يف آخر أيامها 9
القتو من الظلم والعسف يف اػبارج إذل التطرف، ىذا التطرف أصبح ظبتا مبلزما لكل من ينتمي إذل 
الطليعة ولقد لعب اإلعبلم اإلخواين دورا رئيسيا يف تضخيمو وتكبَته الستخدامو ضدىا، إال أن الطليعة 

يف اػبارج، ولعل أبعد ما أوغلت فيو ىو القناعة اليت توصل إليها عدنان عقلة  عاشت شيئا من ىذا
وبعض إخوانو من كفر اإلخوان اؼبسلمُت واعببهة اإلسبلمية من أفىت بالتحالف ورضي بو طرحا وبرناؾبا، 

 ! وبكفر كل من قامت اغبجة عليو وبقي على والئو للقيادة وحلفها

ورات التحالف وتصروبات اإلخوان )بعضهم( وال سيما عدنان وعلى الرغم من أن كثَتا من منش
اليميٍت  -سعد الدين الذي ذىب يف إحدى مقاببلتو للتصريح بأنو يعترب أعضاء حزب البعث العراقي 

مسلمُت وأن قيادهتم قيادة متدينة، بل وقد صرح أكثر من مرة بقناعتو بإسبلم صدام حسُت  -العفلقي 



الذين ينعتوهنم بالكفر وطلب منهم االستغفار والتوبة! على الرغم من أن   ونظامو! بل وعاتب الشباب
 كل ىذا يعطي بعض األدلة لقناعة عدنان عقلة ولكن التعميم الذي ذىب إليو كان إسرافا والشك!

من التجارب والدروس الرائعة لتجربة الطليعة اعبهادية قباح القدوة اغبسنة واؼبثل األعلى  (01
دهتا يف القدرة على التضحية واالستشهاد واإلقدام أما عناصرىا، فبا جعلها ؿببوبة من الذي قدمتو قيا

 قواعدىا مفدية بالروح، مطاعة يف كل ما تأمر بو ألهنا شريكة يف ربمل التبعات بل وأول من يتحملها..

اذ القرار  إال أن ىذه النتيجة الرائعة دل زبل فبا يعكر صفوىا فقد أورثت بعض قياديها فردية يف ازب
كما حصل مع عدنان عقلة يف اػبارج، حيث سبحورت كل الطليعة على شخصو الذي غدا أسطوريا فبا 

 أدى لبلهنيار الشامل عند اهنيار الزعيم ووقوعو يف شباك األسر فرج اهلل عنو وال حول وقوة إال باهلل.

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 مالحظات حول التجربة الجهادية لإلخوان المسلمين

 :( العمل دون مخطط استراتيجي مسبق في الداخل والخارج1

فقد دفع اإلخوان اؼبسلمُت شبن عدم دقة حساباهتم يف الداخل ؼبعطيات الوضع وقرب نذير 
 االنفجار بسبب تنظيم اعبهاد الطليعي الذي قام، وارتفاع وتَتة اغبماس يف صفوفهم.

واؼبعد عرب عشرات السنُت، وكان ىذا أحد نتائج دفعوا الثمن غاليا من شباب اؼبسلمُت اؼبرىب 
وفوجئت  التصور الساذج غَت االسًتاتيجي لؤلبعاد السياسية للواقع الذي نشأ يف أواخر السبعينات...

قيادة ىذا التنظيم الدعوي السلمي باغبرب غَت اؼبخطط ؽبا من قبلهم وال احملسوبة نتائجها عليهم وكان 
 الثمن فادحا.

ندما آلت إليهم صبوع الشباب يف غالبيتها وأسلمتهم قيادىا، وتراكمت مئات ويف اػبارج ع
اؼببليُت من األموال ربت أيديهم وتوفر ؽبم اإلعبلم اإلسبلمي العاؼبي يف خدمتهم وظرف سياسي إقليمي 

اخل من اؼبعطيات الرائعة...دل يتمكنوا من وضع أي ـبطط  أمدىم بالدعم السياسي والعسكري...
ي ال على صعيد اغبرب وال على صعيد اإلعداد وال على أي صعيد آخر واستمر العمل اسًتاتيج

عشوائيا )على الربكة كما يقال( وال زال كذلك ولؤلسف، ودل تفد الدروس اؼبتبلحقة يف تطوير العقلية 



اؼبسيطرة على األمور ودفعها يف طريق التخطيط الشمورل، ودل تسمح تلك القيادات للكوادر الشابة 
 بالعطاء واستبلم زمام األمور، وكانت اغبصيلة سلسلة من األفعال وردود الفعل باءت كلها بالفشل التام.

( اعتماد الهيكلية السابقة للعمل الدعوي السلمي إلدارة العمل الحربي واالنتقال إلى 2
 إدارة تلك الحرب عبر ىياكل ضخمة ذات بنية مدنية:

، فقد انتقلت كل ىياكل اإلخوان وشخصياهتم الكبلسيكية من كما مّر معنا يف النبذة التارىبية
اؼبرتبة األوذل لؤلردن مع بداية الصدام فارّة بأىلها ونفسها تاركة التنظيم جسدا ببل رأس ضحية للقتل 
واالعتقال وشكلت يف األردن بعد أن توفرت ؽبا كل اإلمكانات، اؼبادية واؼبعنوية والسياسية والبشرية 

ازا تنظيميا ضخما يستند يف إدارتو إذل عبان وشعب وأجهزة تنبثق عن االجتماعات والعسكرية جه
وىكذا أديرت اغبرب من قبلهم بنفس اؽبيكلية اليت أدير هبا العمل  البلهنائية اليت كانت تعقد دون طائل!

حتى إن النظام الداخلي للجماعة والذي كان معتمدا في اؼبسجدي سابقا وبنفس االعتبارات، 
اخل في ظروف عمل دعوي سري اعتمد نفسو ليطبق على لفيف شبو عسكري غير متجانس الد

 .وكان الفشل ذريعاً 

ودل تستطع تلك األجهزة اليت كانت تنبثق عنها اللجان اؼبعقدة بُت اغبُت واغبُت إال أن تشكل 
قادة يف إعطاء جهازا مدنيا شبيها دبؤسسة بنكية مصرفية أكثر منها بقيادة حرب عصابات، وؼبا فشل ال

اؼبثل والقدوة يف اإلقدام ال يف أنفسهم وال يف أبنائهم وذويهم دل يستطيعوا أن يشرفوا على سيل 
اؼبخططات اليت كانت توضع بُت حُت وحُت وكان العمل مضحكا بقدر ما كان مأساويا مبكيا.. ونظرة 

لوضع بشهرين أو ثبلثة كافية واحدة يف اجمللس اغبريب الذي ُشكل لبحث أمر حصار ضباة قبل انفجار ا
إلعطائنا اؼبثل، لقد تشكل اجمللس من أربعُت عضوا! من تركيبة عجيبة من القادة والشيوخ والكوادر 
الشابة اليت كانت ال تتفق على أساس موحد، وكانت أعجز من أن تتخذ قرار واحدا يف ظل اعتبارات 

اؼبسجدية من العمل الدعوي! يف ظل عدد كهذا  اؼبعطاة حسب وزن ؿباور القوى الثابتة يف تلك اؼبرحلة
ربقق ما قالو أحد خرباء اغبرب )أن أكثر ىيئات األركان فشبل أكثرىا عددا( ىذا فضبل عن اؼبزيج غَت 

 اؼبتجانس.

( أثبت العمل العسكري للعصابات من الخارج للداخل فشلو عسكريا في التجربة 3
 :تجارب الحروبالسورية كما أثبت فشلو في كثير من ثورات و 

فقد اعتمد اإلخوان على تكديس الشباب يف بغداد )اؼبعسكر( أو عمان )القواعد( وإخضاعهم 
لدورات تدريبية متدنية اؼبستوى يف فًتات متباعدة، وعمدت القيادات العسكرية اؼبتتالية واليت عهد 

ان معارضة للعمل حىت من ك -برئاستها باستمرار لواحدة من تلك الشخصيات التقليدية اؼبدنية 
وحصلت عدة ؿباوالت عرب تلك السنُت اؼباضية حملاولة إنشاء جيوب  -العسكري يف سابق تارىبها 

عسكرية تعتمد على زبطيط ودعم اػبارج على مستوى اؼبال والسبلح وتلقي األوامر.. ودل تسفر بلك 
أنو ال يبكن إدارة حرب اسخة، احملاوالت اليائسة إال عن الفشل واػبسائر لتثبت حقيقة عسكرية ثورية ر 

عصابات إال من قيادة ميدانية مشرفة على عناصرىا عاؼبة بأسباب قرارىا السياسي والعسكري يف كل 



غبظة يف واقع متسارع من اؼبتغَتات على أرض الثورة ومنشأىا داخل البلد اؼبعٍت بالثورة واحتكاكها 
 جبماىَتىا.

ة منها من تجربة اإلخوان ىو مآل ثورة ترجح ( من الدروس الهامة التي يمكن اإلفاد4
 :عملها السياسي واإلعالمي على عملها العسكري وتتخذه ميدانا لصب جهودىا الرئيسية

الشك أن مآل ثورة تزعم اعبهاد وتتبٌت خط الصدام مع عدو شرس كالذي هبثم فوق سوريا، ٍب 
ؼباع، وبيانات موجهة بُت الفينة والفينة. ؼبؤسبرات ال تعد ؽبذه اؼبعركة إال برامج سياسية مطبوعة بورق جيد 

القمة العربية واؽبيئات اإلسبلمية والدولية، الشك أن مصَتىا أهنا ستتحول عرب الزمان بعد فقدان وزهنا 
العسكري اؼبؤثر الذي يفرض ىيبتها إذل كتلة من البلجئُت السياسيُت الذين يعبثون ببعض اعبهد 

وال أثر، والذي ال يصل فيو حرف إذل اعبماىَت اؼبعنية هبذه الثورة يف الداخل،  اإلعبلمي الذي ال وزن لو
تلك اعبماىَت اليت ألفت العديد من أشكال األحزاب واؼبعرضات اليت دل يكن عندىا إال الكبلم بديبل 

ولت فقد خسرت اعبماعة وقيادهتا عرب الوقت أوراقها العسكرية وال سيما بعد ضباة ورب وىذا ما كان...
 إذل معارضة سياسية الجئة ال حول ؽبا وال قوة وال وزن.

 

 

 :( المفاجئة باألحداث واندالعها5

يكن التنظيم الدعوي السلمي اعبهادي الشعار والنهج قد أعد شيئا وقد راح كل ذلك اعبهد  دل
اعبهود، وال ودمرت كل  الذي كدس خبلل عشرات السنُت بفعل تفجَت غَتىم لؤلحداث ىباء منثورا...

عذر يف جهل األمر، فقد كانت قيادة التنظيم عارفة بتوتر األجواء وتسلسل اغبداث بل وتنفيذ الطليعة 
( عن ىذه النقطة ولقد تأثر اإلخوان 07ألعمال االغتيال، وقد سبق وتكلمنا يف الدروس العامة الفقرة )

 ػبسائر فادحة.هبا على اختبلف فصائلهم أكثر من أي ذبمع إسبلمي آخر وكانت ا

 :( فشل التربية واإلعداد لتلك الحشود طيلة سنتين6

وىذا طبعا ألنو دل يكن بنية اؼبخططُت الزج هبذه اعبموع يف معركة تتخذ حرب العصابات أسلوبا 
ولذلك  ؽبا وال يبكن القبول بأن قيادة تنوي ىذه النية تنحو بقواعدىا ذلك النحو من التدريب...

ة اليت اندفع هبا اؼبخلصون يطورون برامج اإلعداد والتدريب كلها سدى،ألهنا دل ضاعت اعبهود الصادق
 تكن مربؾبة من قيادة عاؼبة دبا تريد، بل كانت كثَتا ما تتعرض لئلعاقة من قبل القيادة.

 

( درس مهم من دروس تجربة اإلخوان ىو دراسة المزيج العجيب وغير المجانس الذي 7
 :تراكم في قواعدىم



ن عجيبا حقا، شباب بعضو ثوري يؤمن بالعنف واعبهاد اؼبسلح، وبعضو جر للمعركة جراً فقد كا
وال يدري أين ىو من تلك الزضبة وآخرون ربمسوا للحرب وُزجوا هبا ٍب وجدوا أنفسهم وراء اغبدود وال 

و يربطهم حبماسهم وسبب اشًتاكهم شيئا فعادوا لسالف حياهتم وسلوكهم، ومتضررون لوحقوا لسبب أ
آلخر، وقيادات وسط بعضها يريد متابعة السياسة وبعضها مدفوع للعمل حبكم قرار اعبماعة ووالئو ؽبا، 

)وبششون( بأخبار اعبهاد اليت تنقلها إليهم النذير أو يسمعوهنا  وآخرون بعيدون عن أرض اعبهاد والرباط
ار الرباط إذل دول )النفط( أو من خبلل اجتماعاهتم بأحد أولياء اهلل القادمُت من قرب خط النار من د

إذل آخره من مزيج عجيب غريب دل يتوفر لو قيادة واعية ربسن صهره بفضل ما توافر من  إذل أوروبا...
إمكانات وتوظيفو يف اؼبعركة بل على العكس كان جوا مرضيا مناسباً لئلشاعات والقيل والقال واػببلف 

 لدس اؼبخربين والعمبلء.والتحزب وااللتفاف حول ؿباور القوى، ومرتعا 

( تركيز المسؤوليات بأيدي قليلة ونشوء محاور القوى حول األشخاص ال حول فكر 8
 :معين

سرعان ما تركزت اؼبسؤوليات القيادية السياسية فيها والعسكرية بأيدي القلة القليلة من تلك 
ر القوى ثانيا دورا رئيسيا يف الشخصيات التقليدية للجماعة وقد لعب الوالء أوال والقرب ن ؿبور من ؿباو 

صناعة الكوادر الفاعلة من قيادات الوسط وىكذا أمكن أن قبد وأن نعيش واقعا عجيبا، كأن تًتكز عدة 
مسؤوليات ربتاج الواحدة منها عبهاز متفرغ مؤلف م عدة أشخاص، وجدناىا تًتكز يف يد شخص 

نظر القيادة، يف الوقت الذي كان من واحد، فقط ألنو خالص الوالء وألن ماضيو الدعوي مشرف يف 
اؼبمكن صناعة اؼبئات من الكوادر من ىؤالء الشباب اؼبكدسُت يف القواعد أو اؼبعسكر، ىذا الًتكز 
للمسؤوليات أفرز مع الوقت مرضا خطَتا كان جرثومو كامنا منذ أيام الدعوة يف الداخل ىو التحزب 

احملسوبيات والظواىر العجيبة اليت ال تستأىل للشخصيات وىكذا نشأت ؿباور القوى اليت أفرزت 
تسجيلها ىنا، فبا يبكن قبولو يف أجهزة سلطوية ال صباعة إسبلمية ثورية تزعم اعبهاد وؿباور القوى ىذه 

 كمما مّر معنا.  0986وفرت جوا مبلئما جدا النشقاق اعبماعة الذي حصل يف 

 

 :مختلفتي الحياة متباعدتي التصورات ( انقسام القواعد اإلخوانية بصورة عامة إلى فئتين9

فئة مرابطة ؾباىدة رىنت نفسها قيد اإلعداد والرباط يف معسكر العراق أو قواعد األردن اؼبدنية، 
رىن إشارة القيادة يف التدريب والعمل دبا يف ذلك النزول للداخل أحيانا، وتركت التفكَت يف مستقبلها 

أولئك من الذين كانوا قد شاركوا بشكل أو بآخر يف اعبهاد يف  ودبصَتىا جانبا لتليب داعي اهلل، وجلّ 
الداخل عرب الطليعة، وفئة قاعدة خرجت مباشرة من الداخل لتستقر يف السعودية واػبليج وأوربا وغَتىا 
من اؼبواقع، باحثة عن مستقبلها يف الدراسة والعمل واالستقرار العائلي،مع إبقاء ىذا االنتماء غبركة 

كرية ال يكلف صاحبو شيئا وكان جّل أولئك من قدماء اإلخوان وبعض اعبدد فبن غبق جهادية عس
بالطريق ٍب ابتعد.. ولقد بدا ىذا االنشطار جليا إبان مأساة ضباة وما بعدىا وسرعان ما غدا ىذا 

قسم الصنف القاعد ىو القاعدة اليت تعّول عليها القيادة يف االنتخابات اؼبتتالية يف حُت ىجر معظم ال
 األول الساحة يائسا حانقا.



أثبتت تجربة اإلخوان فشل محاوالت اإلصالح المتتالية على الصعيد العسكري  (11
 :والسياسي من الداخل

بعد أن آل اغبال إذل ما آل إليو يف ظل تركيبة تنظيمية وقيادية من الشكل اؼبوجود يف ىذه 
صادق لئلصبلح ال هبد أمامو إال االبتعاد عن اعبماعة وقد مّر معنا بعض بيان ذلك، وأصبح أي توجو 

ىذه اعبو وإرساء خذ جديد أكثر جدوى من الدخول يف تلك اؼبتاىات، ذلك أن طبيعة اإلخوان 
اؼبسلمُت السوريُت وتكتلهم حول شخصيات تارىبية فيهم لبعضها مركزا دينيا مشيخيا، ولبعضها اآلخر 

توزع القاعدة وال سيما اػبارجية القيمة يف اػبليج أو أوربا وزن مراكز القوى التنظيمية أو اإلقليمية، و 
وأمريكا ال تدرك شيئا من تشابكات الساحة أو تربطها بتلك الشخصيات مصاحل مادية أو شخصية، 
وال يؤثر عليها تصويتها يف االنتخابات لزيد أو عمرو ألهنا ال تدفع ضريبة القرار.. جعل ؿباوالت 

أن تكون ديبوقراطية النهج وبق  -وال أدري بأي سيد شرعي  -رض عليها اإلصبلح الداخلي واليت ف
فيها للقاعد ما وبق للعامل اجملاىد بل أكثر ألن بعض العاملُت ال وبوزون القدم الكايف للتصويت. كل 
ىذه الًتكيبة ومنهج التمييز االنتخايب جعل التخلص من أعمدة النكسة يف اعبماعة أمرا مستحيبل وغَت 

وىذا ما أثبتتو السنوات ال سيما بعد مأساة ضباة فالكل يعرف أن زيدا أو عمرا يعبثون يف اعبماعة فبكن 
فسادا وقد فقدوا أوراقهم، ٍب تأٌب االنتخابات بصورة شرعية أو غَت شرعية لتفرضهم على الواقع 

ىت مستخدمُت كل ما يبكن من أساليب الضغط والًتىيب والًتغيب لوصوؽبم...كل ىذا أقنع ح
 أصحاب اؼبدرسة اإلصبلحية بعقم إصبلح اعبماعة داخليا وال سيما يف مثل ىذا الظرف الشاذ.

أعطت قيادة اإلخوان مثاال سيئا في القدوة على صعيد التضحية واإلقدام بنفسها  (00
 :وأوالدىا

كما أعطت مثاال ال يقل سوءا في تهافتها على الزعامة والتصارع على التوافو والدخول في 
متاىات جانبية ال تمت للمعركة الدائرة بصلة، وبدا جليا أن كل محاوالت القيادة التوفيق بين 
أقطابها وأركانها كان يؤخذ بعين االعتبار مصلحة التنظيم كهيئة قبل مصلحة المعركة الطاحنة 

 الدائرة كضرورة تفرضها مصلحة اإلسالم والمسلمين.

  درس التحالف: (02

خوان وورطت اغبركة اإلسبلمية اؼبمثلة هبا يف التحالف السياسي بينها وبُت لقد تورطت قيادة اإل
األحزاب العلمانية اؼبرتدة األخرى وال سيما بعث العراق وبقايا الناصرية، والقوميُت العرب من اؽبياكل 

صيبة على البائدة اليت ال وزن ؽبا وال نفوذ يف الساحة اغبقيقية ولقد كان ىذا اغبلف بالنسبة لئلخوان م
صعيد اؼبصلحة الشرعية والسياسية، فمن الناحية الشرعية كان فرضو على القواعد والعلماء على حد 

ودل تقدم القيادة إذل اآلن وعلى الرغم من مرور أكثر من ، 0سواء كأمر واقع أقدم عليو أشخاص معينون
مع اؼبرتدين ال سيما يف  طبسة أعوام عليو دليلها الشرعي الصحيح يف إقدامها على مثل ىذا اغبلف

                                      
كان طليعتهم: عدنان سعد الدين، أبو أنس على بيانوين، عبد اهلل طنطاوي، سعيد حوى فهم اؼبسؤولون اؼبباشرون   0

 عن قيامو



وعدىم باؼبشاركة باغبكم بعد إسقاط أسد يف حُت تراكمت البحوث الشرعية العديدة والفتاوى الشهَتة 
 تنفي ِحلَّة ىذا اؼبشروع.

إال أن الفاجعة كانت يف أن التحالف دل يكن يف مصلحة اعبماعة سياسيا حىت! فقد كان 
ا بصديق حلف مزعوم! فبسبب ىذا اغبلف ىجر العمل كثَت باختصار استبداال ألبناء اعبماعة وقاعدهت

من الشباب لعدم استعدادىم للعمل ربت رايتو بعد أن فشل اإلخوان يف إقناعهم، وىم الذين تربوا على 
 أفكار سيد واؼبودودي ونشأوا عليها يف اؼبفاصلة واغباكمية وتكفَت مثل ىؤالء اؼبارقُت العلمانيُت..

تاج إذل حبث مطول دبفرده ليس مكانو ىهنا وىو مليء بالعرب وتكفينا ودرس التحالف ىذا وب
 اإلشارة إليو وقد أصبحت نتائج ىذا اغبلف ودروسو غَت خافية على مهتم باألمر.

ولقد اقتنع جل شخصيات اإلخوان هبذه النتيجة بأن التحالف دل يكن ليجوز شرعا وال مصلحة 
( وليس اػبروج كالدخول وقد أصبح كل بيض بالشكل الذي ًب عليو ولكنها )ورطة وحصلت

 اإلسبلميُت يف سلة بعث العراق وصدام!

اليت كان الكثَت منها مستعدا  :( عدم التمكن من اإلفادة من الكوادر اإلخوانية العالمية13
 لدخول اؼبعركة بإخبلص وتضحية إذل جانب اإلخوة السوريُت.

فقد  -صرف النظر عن النوايا )ولكل ما نرى( وب -( ومما يجب قولو من تجربة اإلخوان أنو 14
لعب اإلخوان المسلمون دورا إيجابيا في عيالة كثير من العوائل والمتضررين واألفراد وتقديم 

كما تلقت بعض األسر اؼبنكوبة يف  :ن الضياعمالدعم المادي والوثائقي والسياسي لهم وصيانتهم 
وكان ىذا من القليل اإلهبايب الذي  ت يد القيادة...الداخل مساعدة مادية من اؼبال الذي تراكم رب

 قدمتو قيادة اإلخوان اؼبسلمُت يف ىذه التجربة السالفة اؼبريرة..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع
 مالحظات حول التجربة الجهادية 

 للقيادة الميدانية للمجاىدين والضباط في الداخل
معلومات كافية متوفرة عن ذبربة إخوتنا أولئك رضبهم اهلل، قليل منهم هبدر القول أنو ليس لدينا 

من بقي حيا، واألقل من كتب لو اػبروج لَتوي ويدون ويشرح ذبربتهم اؼبهمة ولكن بإمكاننا وحسب ما 
 وصل من صحيح أخبارىم أن كبمل عددا من العرب والدروس:

رار قمية يف اػبارج سبلك حق الية إعبلفشل وجود قيادتُت لعمل جهادي إحدانبا سياس (0
 والتخطيط واألخرى ميدانية عسكرية تعيش واقعها اؼبّر وترتبط مع اػبارج بالطاعة واغباجة.

 -( فشل عملية الصدام اؼبكشوف مع جيش السلطة اؼبتفوق عددا وعدة بشكل غَت منطقي 2
 ينا اإلفادة منو. ولقد دفعوا شبن الدرس وعل -ولقد كان صدام اإلخوة اضطرار ال اختيارا 

( فشل اؼبراىنة على انشقاق اعبيش، على الرغم من أن الغالبية الساحقة من جنوده ىم من 3
أبناء اؼبسلمُت، ولكن تركيبة القيادة من ضباط وصف ضباط كانت من الغالبية النصَتية، كما أن تفشي 

ُت يقتلون أىليهم وىبربون بيوهتم اعبهل وعدم الوعي يف صفوف اعبنود بطبيعة اؼبعركة، جعل أبناء اؼبسلم
 بأيديهم وبأوامر الكفار النصَتيُت، وىذا واقع مؤسف ودرس عميق.

( فشل االعتماد على دعم اػبارج، الذي دفع اجملاىدون شبنو فادحا، حيث دل يستطع اػبارج أن 4
ال يعرفونو سباما يبدىم بأي عون يف اللحظة اغبرجة وراحوا ضحية ىذا اػبطأ الكبَت باالعتماد على سند 

 وليس دبلك أيديهم.

( فشل االعتماد على دعم نظام ؾباور )العراق( خذؽبم وتنكر لوعوده مع عدنان عقلة حيث دل 5
 يبده دبا وعده وترك إخوة الداخل ؼبصَتىم يف اللحظة اغبرجة.



وقد ( أثبتت أحداث ضباة إمكانية تعبئة األىارل وتسليحهم وحسن ذباوهبم مع نداء اعبهاد، 6
وخراب نصف اؼبدينة وآالف  -طبسة وثبلثون ألف قتيل  -دفع األىارل اؼبسلمون الثمن فادحا 

اؼبعتقلُت وعشرات األلوف من األرامل واليتامى ولعملو أصبحوا أكثر توجفا من مثل ىذا التعاطف وىذا 
 درس يستأىل البحث.

ا خبلل األيام األوذل، ( ضعف الدولة يف حال الصدام اؼبوسع، فقد أضاعت الدولة صواهب7
وأفرغت مدنا ىامة مثل حلب وضبص من القوات اغبكومية اليت نقلت حىت ذبابو ضباة اؼبنتفضة، وكان 
باإلمكان السيطرة على تلك اؼبواقع اؽبامة لو توفر وجود بعض اجملاىدين بقدر معقول ىناك، وىذه فائدة 

 اسًتاتيجية ىامة.

أصبح من الصعوبة دبكان االعتماد على  -شارك باغبسم اؼب -( بعد فشل االنقبلب اإلسبلمي 8
انقبلب عسكري إسبلمي انطبلقا من اعبيش، فقد صفيت كل الكوادر العاملة الفعالة من الضباط 
اؼبسلمُت تقريبا على مدى أكثر من عشرين عاما من حكم البعث والنصَتين يف سوريا، ىده مأساة 

 ة اؼبطاف يف خسائرنا العسكرية يف ذلك االنقبلب.هبب أن تؤخذ بعُت االعتبار وكانت خاسب

( ثبت أن اإلعبلم العاؼبي والعريب معاٍد لقضيتنا، وأكرب دليل على ذلك السكوت العجيب عن 9
 أحداث حبجم أحداث ضباة، وىذا درس آخر هبب أن يؤخذ بعُت االعتبار.

عام واليت ينبغي أن  اال أىم اؼببلحظات والدروس اؼبستفادة من التجربة تلك بشكلإصبىذه 
تكون ؿبل دراسة مفصلة وعناية من ومن كل عازم على السَت يف ىذا الدرب ألخذ العظة والعربة من 
ذبربة إخوتنا فيما مّر. ولعل فيها قيمة ىائلة إلخوان لنا يف أوطان أخرى يتصدون لقيادة درب الدعوة 

 ويرفعون راية اعبهاد.

واحد، واؼبعركة واحدة وستتشبو ظروف اغبرب عموما ويف هبة والعدة افالساحة اإلسبلمية متش
 .ذبربتنا فائدة كربى واهلل أعلم وعليهم دراستها واإلفادة منها

 واهلل اؼبوفق وىو يهدي السبيل
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