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بسم له الرحمن الرحيم 

مقال بعنوان

استراتيجية أمريا الجديدة ف المنطقة وتأثيرها عل مستقبل
القاعدة والدولة اإلسالمية 

الحلقة األول

 

 

بعد أحداث سبتمبر دخلت أمريا إل العالم اإلسالم بجيوشها
وطائراتها !

فاشتعلت األرض بالجهاد والمقاومة
وبعد حصار تورا بورا الشهير انسحب المئات من المجاهدين

ا وحلفائها فأمري ليفتحوا أبواب جهنم عل

( أفغانستان وباكستان والعراق واليمن والمغرب والصومال) .

http://justpaste.it/lb5x


حاولت أمريا عبثا أن تُطف جذوة الجهاد وتُحاصر المد الجهادي
ولنها لم تنجح !

وكلما زادت أمريا من تدخلها العسري زاد نزيفها االقتصادي
حت وصلت أمريا بعد عقد من الزمن إل حالة من االنهيار

االقتصادي لم تستطع معه البقاء ف حملتها العسرية

فقرر ساستها ضرورة االنسحاب من المنطقة لتحتفظ بما تبق من
قوتها !

تم انتخاب أوباما وطُلب منه أن يحقق نصرا سريعا ولو كان (
إعالميا )

ل تتمن من االنسحاب من أفغانستان والعراق !
حاولت إدارة أوباما تحقيق نصر عسري عبر زيادة القوات

األمريية ففشلت !

ثم حاولوا إنهاء الحرب بتثيف الحرب اإلستخبارية ولنهم فشلوا
أيضا !

وبعد سنوات من المحاوالت االستخبارية استطاعوا تحديد مان
الشيخ أسامة

فقاموا باغتياله ف أبوت أباد



ا هذا النصر اإلعالماستغلت أمري

( لتبدأ مرحلة االنسحاب التدريج من أفغانستان )

وروجوا ف إعالمهم

( أن القاعدة قد انتهت بمقتل مؤسسها أسامة بن الدن )
مض عل استشهاد الشيخ أسامة سنوات والخطر القاعدي ( لم

! ( ينته

بل زاد الخطر بعد أحداث الربيع العرب ، فقد تمنت القاعدة من
الذوبان ف ثورات الشعوب وبدأت بتوجيهها نحو األهداف

المرسومة من قيادة التنظيم

واستطاعت ف فترة وجيزة استغالل حالة الفوض لتحقيق
انتصارات ميدانية ومعنوية ف ليبيا واليمن وتونس وسوريا !

هنا اسقط ف يد أمريا وشعرت بأن المعركة مع هذا التنظيم لن
تنته بسهولة ! ، وال بد من استراتيجية جديدة تنه هذا المأزق

البير لألبد !

المأزق األمري مع القاعدة يمن ف أن األخيرة تعتمد ف حربها
مع الغرب



( استراتيجية ضرب رأس األفع )

ويقصدون برأس األفع  أمريا

فأمريا لدى تنظيم القاعدة ه المسئولة عن تثبيت عروش
الطواغيت وه القائمة عل حماية إسرائيل وه الت تحيك

المؤامرات ضد قيام ( دولة إسالمية ) !
ولهذا فال يمن تحرير العالم اإلسالم من الهيمنة الصليبية قبل

إسقاط طاغوت العصر ( أمريا )
من أجل ذلك فهم يعتبرون القتال مع الحومات الطاغوتية إضاعة

للوقت وتبديد للجهود

العالم اإلسالم عمر الهيمنة الغربية عل وإطالة ف

ال سيما والشعوب المسلمة التزال غير متفهمة لمبدأ ضرب
الطواغيت .

وبناء عل ذلك فهم يؤجلون المعارك الجانبية مع األعداء المحليين
( حومات ‐ رافضة ‐ علمانيين ) إل ما بعد سقوط أمريا أو

انفائها .

وال يدخلون ف هذه المعارك الجانبية إال اضطرارا ألن القاعدة



ترى أن األعداء المحليين ماهم إال

( ألعوبة ف يد أمريا )

تحركهم كما تشاء والبد من إسقاط المحرك لهم قبل كل شء

وبعد إسقاط أمريا وإنهاء دورها ف المنطقة يأت دور عمالئها
وأذنابها

وبسبب هذه االستراتيجية حرصت أمريا عل تدمير ( البنية
التحتية للقاعدة ) ووضعت عل قائمة أهدافها ( جميع الرموز

الذين يتبنون هذه االستراتيجية )

فالقضاء عل هؤالء يعن إمانية تغيير االستراتيجية األصلية
للتنظيم إل استراتيجية جديدة تمت صياغتها ف أقبية (

المخابرات ) !

لقد تعرض الغرب ألسوأ مرحلة تاريخية منذ الحرب العالية الثانية
عندما نقل تنظيم القاعدة معركته معهم من أرض المسلمين إل !

داخل الدول الغربية !
حيث استطاعت القاعدة أن تنقل

( التدمير والقتل )



من شوارع أفغانستان والعراق إل شوارع واشنطن ولندن ومدريد
وباريس !

واستطاعت أن تنقل الرعب من قلوب نساء وأطفال المسلمين إل
قلوب نساء وأطفال الصليبيين .

وبينما كان صغارنا ينظرون لالنفجارات ف أزقتهم وأبناء الغرب
سالمون

أصبح الجميع يعيش الرعب والقتل والتشريد ذاته !

هذه ه االستراتيجية الت أقضت مضاجع أمريا وأوربا !

حت سعوا حثيثا لتغييرها ومحوها من عقلية التيار الجهادي !

ا ومعها دول الغرب يعلمون يقينا أن استمرار بقائهم فإن أمري
معركة مباشرة مع المجاهدين يستنزف اقتصادهم ويعرضهم

لالنهيار !
ويعلمون كذلك أن خروجهم وانسحابهم من المنطقة

قبل القضاء عل تنظيم القاعدة وقبل القضاء عل استراتيجيته
سيزيد من الخطر

وسيجعل هيمنتهم عل العالم اإلسالم ف مهب الريح !



ولذلك رأو أن الحاجة أصبحت ملحة لبدء االستراتيجية الجديدة
للخروج من المنطقة بشل آمن !

االستراتيجية األمريية الجديدة ستحقق لهم هدفا نوعيا وهو

( خلق الفوض داخل بلدان المسلمين وإشعال الحرب الطائفية
بين السنة والشيعة )

وإذا لم ين ف البلد طائفة شيعية فسيقومون بإشعال الحرب بين

" التيارات واألحزاب اإلسالمية (1) أو  إحياء العصبية القبلية
والمناطقية "

ير فينشغل المجاهدون بهذه الحروب الطاحنة ويهملوا التف حت
ضرب أمريا والغرب !

ولقد نجحت هذه االستراتيجية ف اليمن 

حيث قامت أمريا بتسلم اليمن للحوثيين مما جعل تنظيم القاعدة
ينشغل بهذه الحرب عن غيرها من األهداف الت كان يتبناها .

وقد أحسن تنظيم القاعدة ف اليمن عندما حيد الطائفة الزيدية من



المعركة وجعل معركته مع الميليشيات الحوثية فقط ، وإن كانت
أمريا لن تهدأ إال بعد أن تشعلها حربا طائفية تأكل األخضر

واليابس وذلك عبر تحريك من يستهدف عوام الزيدية ف أسواقهم
وف حسينياتهم (2)

ولن السؤال الذي يطرح نفسه :

ماهو الرابط بين حرب أمريا للقاعدة وبين قيامها بإنتاج
استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف اإلرهاب ؟

الرابط بين هذا وذاك ، أن أمريا تريد االنسحاب من المنطقة
ون وباال عليها وعلنها تعلم أن قرار االنسحاب سيريا ولعس

وإسرائيل ودول الغرب !
ولذلك ال بد لها أن تعيد ترتيب األوضاع ف المنطقة وتتأكد من

زوال خطر القاعدة قبل االنسحاب العسري!
ولتحقيق هذا الهدف البد لها من تحقيق أمرين هامين :

األمر األول : توريط المجاهدين بحرب طاحنة ( ال نهاية لها ) مع
الرافضة

تستهلك قوتهم وطاقتهم وتمنعهم من التفير بمهاجمة أمريا أو
إسرائيل .



األمر الثان : إقناع ( مجاهدي القاعدة والتيار الجهادي ) بعدم
جدوى االستراتيجية القديمة للتنظيم والمتمثلة بـ ( ضرب رأس

( األفع
وإقناعهم باستراتيجية جديدة تتناسب مع مرحلة مابعد االنسحاب

األمري من المنطقة !

ول تنجح أمريا بتحقيق األمر األول

( إشعال الحرب الطاحنة مع الرافضة ) 

ستقوم بخطوتين خطيرتين:

1-  تمين ودعم الرافضة للسيطرة عل السلطة ف الدول السنية
والت يتواجد فيها طائفة شيعية كاليمن وبالد الحرمين (3).

حت يعيدوا استنساخ تجربتهم الناجحة ف إشعال الحرب الطائفية
ف العراق بعد استالم الرافضة للسلطة فيها .

2-  تفجير حسينيات وأسواق الشيعة ومناطق تجمعاتهم عبر
مرتزقة ( بالكووتر ) ثم لصق العمليات بالمجاهدين وقد سبق تنفيذ

مثل هذه العمليات ف العراق وباكستان قديما

وسيستغنون عن بالكووتر عندما ينخدع المجاهدون باالستراتيجية



الجديدة فيقوم بهذه المهمة شباب ساذج من أبناء المسلمين بدال
عن بالكووتر .

ويالحظ أن أمريا بدأت فعليا بتنفيذ هذا األمر ف اليمن حيث
سلمت السلطة للحوث ونجحت ف توريط القاعدة بحرب الحوثيين

وإشغالهم عن ( التفير بضرب أمريا ) وهناك بوادر نجاح
مؤامرة إشعال الحرب الطائفية ف اليمن بعد تفجير مساجد

وحسينيات الحوثيين والت تهدف إل حشد الطائفة الزيدية خلف
! المشروع الحوث

أما بالنسبة للخطوة الثانية

وه ( محاولة أمريا تغيير قناعات أفراد القاعدة وأفراد التيار
الجهادي )

بعدم جدوى اإلستراتيجية القديمة وإقناعهم بضرورة استبدالها
باستراتيجية جديدة

( تخدم أهداف أمريا )

فهذا هو مربط الفرس وعليه مدار التحليل وال بد من التركيز عل
كل عبارة سنوردها ف المقال :



ماه االستراتيجية الجديدة الت تريد أمريا إقناع ( التيار
الجهادي ) بها لتتمن من تحقيق هدفها النهائ لالنسحاب من

المنطقة بأمان ؟

قبل ذكر االستراتيجية الجديدة ال بد أن نوضح أن استراتيجية
القاعدة لم تأت عبثا وإنما جاءت بعد تجارب طويلة ف مقاومة

المحتلين المحليين ومحاوالت عديدة إلقامة الدولة اإلسالمية وقد
ثبت للشيخ أسامة ومن معه من المجاهدين

بأن أمريا تقف خلف وأد جميع المشاريع اإلسالمية بما تمله من
قوة اقتصادية وعسرية وسياسية

وقد ثبت لديهم أيضا أنه ال يمن إقامة دولة إسالمية مستقلة تحم
بالشريعة اإلسالمية مادامت أمريا تمتلك القوة والمال .

والدليل عل ذلك قيام أمريا بإحباط تجارب المجاهدين ف إنشاء
إمارات وحومات إسالمية ف السودان والجزائر والصومال

وأفغانستان ووزيرستان واليمن ومال
حيث لم تلبث إال يسيرا ثم تآمر عليها العالم بقيادة أمريا فشنوا

عليهم حربا اقتصادية وعسرية

انتهت بسقوط المشروع اإلسالم وعودة المجاهدين إل حرب



العصابات مرة أخرى 

ن إقامة مشروع إسالموبسبب ذلك رأت قيادة القاعدة أنه ال يم
إال بعد إسقاط أمريا وإنهاء سيطرتها عل العالم  وأن أي محاولة
إلقامة مشروع إسالم ف ظل تواجد أمريا لهو ضرب من العبث
وتبديد للجهود والطاقات ، ولهذا تم إقرار استراتيجية مناسبة وه

( تركيز الجهود عل حرب أمريا وتدمير مصالحها ف العالم )

ل يتم استنزافها اقتصاديا وعسريا إل أن تتعرض لالنهيار كما
فائها علاألقل ان سابقا أو عل تعرض له االتحاد السوفييت

نفسها وخروجها من المنطقة ذليلة حسيرة
وقد آتت هذه االستراتيجية ثمارها وتعرضت أمريا ألكبر أزمة

اقتصادية ف تاريخها وكانت قاب قوسين أو أدن من االنهيار لوال
قدر اله ثم وقوف العالم معها ف أزمتها االقتصادية .

وبعد نجاة أمريا من اإلفالس وتجاوزها لألزمة االقتصادية
بصعوبة فإنها لن تقف متوفة اليد حت تلدغ من نفس الجحر مرة

أخرى

فه تعلم أن إنقاذ العالم لها لن يترر ولن تسلم الجرة ف كل مرة



ولذلك بدأت ف مؤامرة تغيير االستراتيجية القاعدية ( الخطيرة )
واستبدالها باستراتيجية جديدة تخدم أهدافها ف المنطقة .

االستراتيجية الجديدة بل بساطة

( إمان إقامة دولة إسالمية تَحم بالشريعة تبق وتتمدد تحت
سمع وبصر أمريا ) (4)

والحاجة لتركيز الجهود إلسقاط أمريا بل يمن فرض هذا الواقع
بالقوة !

والهدف من ترويج أمريا لهذه االستراتيجية :
1- اقناع التيار الجهادي بعدم الحاجة إل توجيه الحرب ضد

أمريا والغرب بل يف التركيز عل األعداء المحليين (
الطواغيت ‐ الرافضة ‐ األحزاب اإلسالمية ) (5)

2- إقناع الجهاديين حول العالم بضرورة النفير إل الدولة
اإلسالمية للمشاركة ف إقامة أركانها وتشييد بنيانها ( لتفريغ

أمريا وأوربا من الذئاب المنفردة ) .
3- القضاء عل تنظيم القاعدة بجميع فروعه وتفيه عبر الترويج
لفشل استراتيجيته القديمة وعدم قدرته عل مقارعة أمريا مقارنة

باستراتيحية الدولة اإلسالمية ( الجديدة ) !



وادر الجهادية وخيرة الشباب المجاهدين ف4- تجميع أخطر ال
بقعة صغيرة من العالم ل يسهل عل أمريا إبادتهم ف أي لحظة

.

وإلكمال مسلسل خداع أبناء التيار الجهادي بجدوى هذه
االستراتيجية الجديدة تم السماح لمجموعة من المنتمين للتيار

الجهادي ممن تم اختراقهم وتوجيههم

بأن يتبنوا هذه االستراتيجية وسمحوا لهم بتحقيق انتصارات
ميدانية ف العراق والشام إلقامة

  الدولة اإلسالمية  فوق منابع النفط ف المنطقة

ليتمنوا من استخدام المال ف الترويج لهذه االستراتيجية
الجديدة !

كما سمح لهم بالسيطرة عل كميات هائلة من األسلحة الثقيلة
والحديثة ليتمنوا من التفوق العسري الذي يسمح لهم بمحاربة

ودحر الجماعات الجهادية الت تتمسك باستراتيجية ( تنظيم
القاعدة ) .



ولتأصيل هذه االستراتيجية الجديدة تم غرس مجموعة من الغالة
ف داخل التنظيم لشرعنة هذه االستراتيجية وإثبات موافقتها

ألصول الشريعة

فقاموا بإبراز عددٍ من المفاهيم الشرعية لتحقيق هذه الغاية وأبرز
المفاهيم الت يتم إظهارها والتركيز عليها بين أفراد الجماعة ما

: يل
1- العدو القريب أول من العدو البعيد .

2- قتال المرتدين أول من قتال الصليبيين .
3- قتال المشركين كالرافضة مقدم عل قتال الصليبيين .

4- وجوب إقامة الدولة اإلسالمية وتأسيس أركانها قبل مقاتلة
. العدو الخارج

5- وجوب جمع الناس تحت راية خليفة وإمام واحد قبل البدء
بقتال األعداء الخارجيين .

وقد راجت هذه الخديعة البرى عل كثير من أبناء التيار الجهادي
!

حت بدأ كثير من أبناء التيار يقوضون بنيان القاعدة بأيديهم
وألسنتهم ! ويروجون الستراتيجية أمريا اللعينة وهو ال يشعرون !



وما علم هؤالء المساكين أن أمريا تريد إشغال المجاهدين
بمعارك داخلية ال تحقق لهم نصرا وال عزا وأن االنتصارات

الهوليودية الت تحققها الدولة اإلسالمية حاليا ما ه إال طعم
أمري لخداع السذج من الشباب المتحمس .

وبعد أن تتحقق أهداف أمريا ف المنطقة يقومون بشن حرب
عالمية عل المجاهدين ف العراق والشام عل غرار ما فعلوه

بالمجاهدين ف العراق عام 2006
وعل غرار ما فعلوه بإمارة أفغانستان وأبين ومال والصومال من

قبل

ومن ظن أن واقع الدولة اإلسالمية يختلف عن غيره فإننا نذكره
باإلنزال األمري قبل أيام عل حقل العمر النفط والذي نتج عنه

مقتل القيادي البارز أبو سياف العراق وعدد من القيادات
الميدانية وأسر زوجة أب سياف ونقلها لسجن أمري ف العراق!

ثم انسحبت القوة األمريية بدون خسائر !

وف هذا دليل عل أن أمريا تستغل هؤالء لتنفيذ مآربها ولو خرج
أحدهم عن المسار المرسوم سيون عرضة للتصفية واالعتقال!

والشاهد من كل هذا أن أمريا تنفخ ف جماعة الدولة إلنجاح
استراتيجيتها الجديدة والت ستؤدي إل القضاء عل القاعدة



!وإشعال االقتتال الطائف
وبمجرد نجاح أمريا ف أهدافها ستُحرق ورقة الدولة اإلسالمية

ليون التاريخ شاهد عل أبشع مؤامرة عل اإلسالم ف التاريخ
الحديث  .

أتوقف اآلن حت ال أطيل عليم ول عودة ف الحلقة الثانية إن
شاء اله وفيها مزيد من التفصيل

 

 

السياس المتقاعد
https://twitter.com/ALseaase

 

 

" وأعادت ترتيب أوراق تنننصح بقراءة مقال " أعترف بأن كلمة البغدادي أرب
ففيه تفصيل أكثر :

http://justpaste.it/alseaase4

(1) بدأ تنفيذ هذه المؤامرة ف ليبيا حيث يقوم تنظيم الدولة اإلسالمية بقتال التائب المنتمية لألحزاب اإلسالمية أكثر من قتاله
لقوات حفتر .

(2) قام تنظيم الدولة ف اليمن بتفجير مسجدين للزيدية ف صنعاء أسفر عن مقتل المئات منهم .

(3) تبن تنظيم الدولة اإلسالمية التفجير الذي استهدف  حسينية عل بن أب طالب ف القديح بالقطيف .
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(4) من يتابع تويتر يجد أن الجيش األكترون لجماعة الدولة كان يركز عل العبارات التالية ( باقية وتتمدد ) ( استراتيجية
القاعدة ثبت فشلها ) ( القاعدة لها 15 سنة ولم تحقق شء ) ( استراتيجية الدولة أثبتت صحتها وفائدتها ) مما يدل أن هذه

رسائل مخابراتية لترسيخ هذه االستراتيجية .

(5) من يتابع الجيش اإلكترون المؤيد لتنظيم الدولة يالحظ تحريضهم الشديد عل ( السرورية ‐ اإلخوان المسلمين ‐ القاعدة
‐ طالبان ) وطرحهم لمسألة ( العذر بالجهل ) بشل مثف وجعلها مدار العمل ف تعامالتهم مع األحزاب اإلسالمية لترسيخ

مبدأ الردة والتفير الذي يسهل عملية قتال هذه األحزاب واالنشغال بها .
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