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االبحثث االمتقددمم تسجيیلل االخررووجج لووحة االتحكمم ملفي االشخصي االتنبيیهھاتت االسالمم عليیكمم
االمنتددىى
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منتددىى قضايیا ااألمةقسمم االمنتدديیاتت االعامةاالمنتددىى
في االشامممهھمم للنقاشش :: ددعووةة لكتابنا االكبارر : هھھھنا نضع إإستررااتيیجيیة متكاملة للتحكمم بمساررااتت االصررااعع 

مهھھم للنقاشش :: ددعوةة لكتابنا االكبارر : هھھھنا نضع إإسترااتيیجيیة متكاملة للتحكم بمساررااتتاالموضوعع: 
االصرااعع في االشامم

مووااضيیعيمشارركاتيرروواابطط سرريیعةااختيیاررااتت االمنتددىىاالررسائلل االخاصةمووااضيیع جدديیددةة

 االرردد على االمووضووعع+
51 منن 12 إإلى 1االنتائج 

ااألخيیرةة...5123 من 1صفحة 

بحثث في االمووضووععأأددووااتت االمووضووعع

 أأسابيیع3منذ 

1,039:االمشارركاتت

 مهھھم للنقاشش :: ددعوةة لكتابنا االكبارر : هھھھنا نضع إإسترااتيیجيیة متكاملة للتحكم بمساررااتت
االصرااعع في االشامم

بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم

في االشامممهھمم للنقاشش :: ددعووةة لكتابنا االكبارر : هھھھنا نضع إإستررااتيیجيیة متكاملة للتحكمم بمساررااتت االصررااعع 

االحمدد W وواالصالةة وواالسالمم على ررسوولل هللا ووعلى آآلهھ ووصحبهھ االططيیبيینن

أأيیهھا ااإلخووةة االسالمم عليیكمم ووررحمة هللا
ررااتتال شكك أأنن كلل ااإلخووةة ااالنصارر في متابعة دداائمة لمختلفف حيیثيیاتت االجهھادد في بالدد االشامم ووخاصة إإنتصا

إإخوواانناهه في جبهھة االنصررةة
,ووبقيیة االكتائبب االمجاهھھھددةة ذذااتت االمنهھج االقرريیبب منهھا أأوو ذذااتت االمنهھج االسلفي االجهھادديي بصفة عامة 
لتتووW االحمدد كما هھھھوو معررووفف أأصبحتت جبهھة االنصررةة بسببب تووفيیقق هللا لهھا في كثيیرر منن االعمليیاتت االتي أأنزز

االعالمينظظامم ااألسدد االنصيیرريي على االرركبب , االمعاددلة االصعبة االتي تستعصي على االفهھمم منن لددنن قووىى االكفرر 
سوورريیاتتوومررتززقتهھ االجاثميینن على ررقابب االشعووبب االمسلمة في أأنحاء االعالمم ووخاصة ددوولل ااإلقليیمم االمجاووررةة ل

ذذااتت االتأثيیرر وواالتأثرر االكبيیرر بالحرربب االدداائررةة هھھھناكك .
لهھا أأوووولقدد ُسلطط على إإخووااننا في االجبهھة االكثيیرر منن االضغووطط االمعنوويیة وواالحسيیة وواالعسكرريیة بغيیة تخذذيی

وورريیا,إإختررااقهھا أأوو االتصدديي لصعووددهھھھا االكبيیرر االذذيي أأصبح يیززعج االكثيیرر حتى منن بعضض تيیاررااتت االثووررةة في س
,ووفلقدد ااسُتخددمم بعضض االمشايیخ في االجانبب االدديیني منن أأجلل االتشكيیكك في شررعيیة االجبهھة ووصحة منهھجهھا 

جاء تتاالتشكيیكك في هھھھوويیة قاددتهھا ووتخذذيیلل االناسس عنهھا ووتنفيیررهھھھمم منهھا ووهھھھي ماززاالتت في أأوولل ظظهھووررهھھھا , ثمم 
 ووقددمحاووالتت محاصررتهھا ووعززلهھا عنن االناسس ووعنن االثووررةة ووتحذذيیرر االكتائبب منن مخالططتهھا وواالتعاملل معهھا ,

#1

شامخ مميیزز
 هھھھنددسة االقاعددةة
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إإلى عززللاانتهھى هھھھذذاا االجانبب بووضع االجبهھة على الئحة ااإلررهھھھابب ااآلمرريیكيیة لتأكيیدد مسعى قووىى االكفرر وواالعنجيیة 
عليیهھا , ووWاالجبة تماما عنن مختلفف مكووناتت االكتائبب وواالتيیاررااتت في االثووررةة االسوورريیة تمهھيیدداا لمررحلة االقضاء 

مم نعمهھاالحمدد فقدد باءتت كلل هھھھذذهه االمحاووالتت بالفشلل بفضلل هللا ثمم بحكمة قاددةة االجبهھة نسألل هللا أأنن يیدديیمم عليیهھ
تتررىى ,

 ستسعى ووإإال أأننا نعلمم أأنن قووىى "االمرركزز" االمتغططررسة وومررتززقة االحكامم االتي تددوورر في فلكهھ لنن تستسلمم, بلل
متماسكك ضددبكلل قووةة إإلى االحيیلوولل ددوونن نجاحح االجبهھة وواالقووىى االثوورريیة االقرريیبة منهھا في مشررووعهھا االجهھادديي اال

عع هللاالنصيیرريیة وونظظامهھمم االبعثي االمجررمم , ووكذذلكك مشررووعهھا االمستقبلي في بناء ددوولة إإسالميیة تحكمم بشرر
ووتخررجج عنن نططاقق االددوورراانن في فلكك "االمرركزز" االمددمرر للشعووبب ااإلسالميیة .

يیا ووددووليیا .فلقدد بددأأتت االمؤؤاامررااتت االفعليیة تحاكك , بيینن االقووىى االفعليیة االمؤؤثررةة في االحرربب االسوورريیة , إإقليیم
قة االصررااععفي هھھھذذاا االمووضووعع نرريیدد منن كلل مشايیخنا ووكتابنا االعظظامم, ووكذذلكك ااألنصارر االذذيینن لدديیهھمم إإلمامم بحقيی
في االشامم هھھھياالكووني بيینن االحقق وواالباططلل وواالذذيي تمثلل جبهھة االشامم لبهھ وورركيیززتهھ ااألساسيیة إإنن لمم نقلل إإنن االحرربب 

 االصررااعع االحقيیقي بيینن قووىى االكفرر االعالمي ووأأمة ااإلسالمم ,نرريیدد أأنن نناقشش ااستررااتيیجيیة مددررووسة جددااخالصة
بكلل حكمةتتمكنن منن خاللهھا جبهھتنا االمنصووررةة بإذذنن هللا وواالكتائبب االقرريیبة منهھا منن تسيیيیرر االمررحلة االحاضررةة 

ضضوويیقظظة , وونضع مشررووعا نهھضوويیا مستقبليیا لتسيیيیرر مررحلة ما بعدد سقووطط االنظظامم أأوو اانززوواائهھ إإلى بع
ستووىىاالتحصيیناتت االتي يیررتبب لهھا ااآلنن في ددهھھھاليیزز مووسكوو ووووااشنططنن ـ وو أأعني هھھھنا بنهھضوويیا أأنن نررفع منن م

 أأمةاالجهھادد وواالحكمم بشررعع هللا وواالخررووجج عنن ططووقق ما يیسمى بالشررعيیة أأوو االنظظامم االكفرريي االددوولي االذذيي ددهھھھسس
اددررةة على فعللااإلسالمم إإلى ما تحتت ااألحذذيیة االووسخة , أأنن تعتزز بدديیننا ووأأررضنا ووثررووااتنا ووقددررااتنا االعبقرريیة االق

ما يیفووقق االتصوورر لوو أأننا علمنا أأننا نقددرر على ذذلكك ـ
تت منهھاإإنن االضررباتت االقوويیة االمددمررةة االتي ووجهھتهھا جبهھة االنصررةة لرركائزز االقووةة لددىى االنظظامم االنصيیرريي جعل

تددعيیهھأأنمووذذجا في االتووكلل على هللا وواالتحددىى لقووىى االكفرراالعالمي وومنن يیددوورر في فلكهھا , ووااإلستقاللل عنن ما 
 , ووبددأأ االتأيیيیددهھھھذذهه االقووىى بأنهھ ددعمم مززيیفف للثووررةة االسوورريیة , فبددأأتت االكتائبب االثوورريیة االصاددقة تذذووبب في االجبهھة
هھج نفسس نهھجاالشعبي لهھا يیعمم كلل سوورريیا بلل في شتى أأنحاء االعالمم ااإلسالمي , كما بددأأ االكثيیرر منن االكتائبب يینت

ساطط مننووططرريیقة االجبهھة في االعمليیاتت االعسكرريیة ووااإلغاثيیة , هھھھنا ااررتاعع االمجررموونن ووبددأأوواا يیخشوونن سحبب االب
إإئتالفف قووىىتحتت أأقدداامهھمم االمررتجفة االمخاددعة , فتحرركك االعالمم ووُجمع مررتززقة االمعاررضة ووأأططلقق عليیهھمم إإسمم " 

وويیششاالمعاررضة االسوورريیة "ـ ررغمم ما يیجمع هھھھذذاا االلقيیطط منن االتناقضاتت ـ ووعملل عليیهھ حتى أأصبح كك " صاندد
نن االتيمصنعة وومجهھززةة لتووضع على ططاوولة ااألكلل حيینن يینتهھي االعملل " , ثمم جمعتت بعضض االكتائبب االميیدداانيیة م

طط االنظظامم بللتحملل فكرراا معيینا وو معررووفا , ووأأططلقق عليیهھا " إإسمم االمجالسس االعسكرريیة " ططبعا ال يیرراادد منهھا إإسقا
سلمةاالشغلل االشاغلل لهھذذهه االمجالسس هھھھوو تسيیيیرر نززووحح االناسس ووجمع ااألموواالل وواالصددقاتت ووتبررعاتت االشعووبب االم

 حيینن تنتهھى, وواالددعمم االمشررووطط منن ددوولل ااإلحرراامم االعرربيیة , وواالجاهھھھززيیة للسططوو على االكتائبب االجهھادديیة االصاددقة
ااألخيیررةة منن االنظظامم االنصيیرريي .

ةة كبيیررةة Wكلل هھھھذذاا لمم يیفلح W االحمدد في كبح تقددمم االكتائبب االجهھادديیة على ااألررضض , بلل كسبتت هھھھذذهه االكتائبب قوو
االحمدد بفعلل االغنائمم االتي تحصلل عليیهھا منن عمليیاتهھا االبططووليیة ضدد

مم, بللاالنصيیرريیيینن , ووثقة االشعبب االتي حاززتهھا جررااءذذلكك, فانززعج محرركوواا االددمى منن االخلفف ووأأووقفوواا االددع
اخنةدُدعيیتت بعضض االمجاميیع في مؤؤاامررةة ووااضحة االمعالمم في ااأليیامم ااألخيیررةة إإلى ااإلنسحابب منن االمناططقق االس

يیتلقى فيیهھووترركك االكتائبب االجهھادديیة ااإلسالميیة االصاددقة ووحددهھھھا أأمامم تررسانة االنظظامم االنصيیرريي في االووقتت االذذيي 
ددعما غيیرر مسبووقق منن قووىى االكفرر االعالمي .

سوورريیا "وواالنعلمم أأنهھ ليیسس االررووسس ووحددهھھھمم منن يیددعمم االنظظامم بلل حتى منن يیعتقدد ااألغبيیاء أأنهھمم " ددوولل صدديیقة ل
 ووااألمررااضض ,تقددمم ددعما ال محددوودداا لهھذذاا االنظظامم االمجررمم في االووقتت االذذيي يیمووتت فيیهھ االناززحوونن منن االجووعع وواالبرردد
لى االثوواارروويیمووتت االمووااططنوونن بسببب بررااميیلل "االتي أأنن تي" االمددمررةة االتي تلقيیهھا ططائررااتت االميیغ االتي يیمنع ع

 مليیاررااتت ددووالرر قددمتهھا5حصوولهھمم على االمضاددااتت االتي تتصددىى لهھا , ووقدد تسرربب أأخيیرراا ما قيیلل أأنهھ ددعمم بقيیمة 
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دد إإططالة أأمددأأمم االصليیبيیة االعالميیة آآمرريیكا لهھذذاا االنظظامم ززيیاددةة على االددعمم االررووسي االالمحددوودد, ووهھھھي بهھذذاا ترريی
رريیا منناالحرربب ووإإنعاشش االنظظامم كلما أأشررفف على االهھالكك , بغيیة إإنهھاكك االجميیع ووتددميیرر كاملل ما يیووجدد في سوو
لشامم ,تررسانة أأسلحة ثقيیلة , ووإإنن تمم لهھمم هھھھذذاا ااألمرر ال سمح هللا سنررىى قووااتت االصليیبب االعالميیة تحتلل بالدد اا

بحجة
اء ددوويیلةفررضض االسالمم ووااألمنن , ووما ذذااكك إإال للقضاء على االشرريیعة االمحمدديیة وو حمايیة لألقليیة االنصيیرريیة ووإإنش
كووننعلوويیة سررططانيیة لهھمم ددااخلل شامم االسنة تكوونن تووأأمة للووررمم االسررططاني االمسمى " إإسرراائيیلل " االذذيي ست
حمايیة حددووددهه ووأأجوواائهھ منن أأوولى ااألوولوويیاتت لهھذذهه االقووةة االتي يیررتبب إلنشائهھا بيینن االددوولل االعظظمى .

جلل أأنن نتمكننكلل هھھھذذهه االنقاطط ووغيیررهھھھا نرريیدد منن كلل كتابنا وومفكرريینا ووخبرراائنا أأنن يیأخذذووهھھھا بعيینن ااإلعتبارر منن أأ
منن ااإلحاططة

االووااعيیة لما يیحاكك لهھذذهه ااألمة ووخاصة إلخووااننا في االشامم .
سالميیةفاW هللا يیا مشايیخنا وو كتابنا االكرراامم فاألحددااثث بددأأتت تأخذذ مسارراا خططيیرراا إإنن لمم تنتبهھ االكتائبب ااإل

االمجاهھھھددةة في سوورريیا
اانشغالل عننللمؤؤاامررااتت االتي تخاطط في عووااصمم االغرربب ووددوولل ااإلجرراامم االعرربيیة , ووإإنن كانن ااإلخووةة في االميیدداانن في 
نن منن بيینناووضع ااإلستررااتيیجيیاتت بفعلل تووااصلل االمعارركك فعليینا نحنن إإخوواانهھمم أأنصارر االجهھادد االعالمي ـ ووخاصة أأ

كللشيیووخا وومفكرريینن عظظامم ـ أأنن نضع ااستررااتيیجيیة أأوو تصوورراا لما يُیمكنن ااإلخووةة االمجاهھھھدديینن منن االتحكمم ب
مساررااتت االصررااعع االكائنن في بالدد االشامم .

نررجوو تكثيیفف االنقاشش ألنن االووقتت ووااألحددااثث تفررضض ذذلكك بكلل قووةة .

 االمووضووعع يیا إإخووةة للنقاشش فقطط في االشمووخخ , فال نرريیدد نقلهھ خاررجهھا إإال عبرر االررسائلل االخاصةتنبيیهھ :
خخ .أأوو االبرريیدد ااإللكتررووني للكتابب وواالمفكرريینن " أأهھھھلل االمنهھج " االذذيینن ليیسس لدديیهھمم معررفاتت ددااخلل االشموو

كتبهھ أأخووكمم : هھھھنددسة االقاعددةة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

2,495:االمشارركاتت

#2

شامخ مميیزز
Time Of Terror 
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جززااكك هللا خيیرراا

بررأأيیي ددوولة االعررااقق ااالسالميیة
( االعررااقق )

بحاجة ماسة لووضع ااستررتيیجيیاتت لكي يیررجع االناسس االى ااخوواانهھمم االمجاهھھھدديینن

لذذلكك نررجوو ااالهھھھتمامم بهھذذاا االمووضووعع اايیضا مع االمووضووعع االلذذيي ذذكررتهھ

ااخووكك االمحبب

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

3,595:االمشارركاتت

وو االصررااععاانتظظرْر االعدددد االثاني منن مجلة االبالغغ٬، االتي تصددررهھھھا مؤؤسسة فررسانن االبالغغ لإلعالمم ٬، محوورر االعدددد هھھھ
في بالدد االشامم٬، ووفيیهھا ططررووحاتت مهھمة في هھھھذذاا االبابب.

ووبعددهھھھا سيیكوونن االبابب مفتووحاً على مصررااعيیهھ لنقاشاتت ووااسعة بحوولل هللا.

#3

مررااقبب قسمم أأخالقق االشامخ ووفسحة االشمووخخ
 متبصرر

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

42,276:االمشارركاتت

ررفع هللا قددرركك ااخي االحبيیبب ..

#4

االلهھمم ال تجعلهھ منن أأهھھھلل االنارر
 حفيیدد االحسيینن

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

924:االمشارركاتت

#5

شامخ نشيیطط
 ددعووةة االحقق
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 عهود)4(ا=جاهدون في سوريا ومآلهم بعد سقوط النظام
ومواثيق اMن

 Qيخفى على أحد أن الدول الغربية ا=عادية للعرب وا=سلم  Z
وا=ساندة +سرائيل وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا

وروسيا تعمل اMن جاهدة +يجاد نظام موالٍ لها في دمشق يخلف
نظام آل اhسد الذي أدى الدور ا=طلوب منه في حماية حدود

 عاماً.43اسرائيل hكثر من 
وZ  شك أن أكبر تهديد يحسب له الغرب وإسرائيل حسابه بعد
سقوط نظام الطاغية اhسد هو القوى والجماعات ا+س(مية
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ا=قاتلة في سوريا التي توشك بإذن ا!  على ا+طاحة بالنظام
ا=تهالك معتمدة على ا!  وحده دون أي فضل hحد عليها ودون

بل قد ثبت للجميع إن ما–أي دعم دولي بأي شكل من اhشكال 
يسمى با=جتمع الدولي تآمر عليها طيلة هذه الشهور الطويلة
منذ بداية الثورة السورية لتمكQ  نظان الطاغية اhسد من

.-اZنتصار عليها ولكن ا!  خيّب سعيهم
وستجد أمريكا الدول الغربية ضالتها في حثاZت العلمانية
والليبرالية وممن امتطوا ظهر الثورة من ا=رفهQ  في الفنادق

 Qا+س(مي  Qوالعواصم العربية والغربية ومن بعض العلماني
الذي كانوا يرفعون سابقاً شعارات إس(مية ثم تخلوا عنها

ورفعوا شعارات الديمقراطية .
فهل سيترك ا=جاهدون الذي سيسقط ا!  نظام الطاغية بفضل

جهادهم ورباطهم وصبرهم وتضحياتهم hمريكا والغرب
!والحثاZت التي امتطت ظهر الثورة أن يسرقوا ثمرة انتصارهم ؟
إن ا=طلوب من ا=جاهدين في سوريا على اخت(ف فصائلهم

وجماعاتهم وكتائبهم أن يحولوا دون تحقيق ا=خطط اhمريكي
الغربي ا+سرائيلي منذ اMن وذلك بتعهد جماعي منهم وبأخذ
ا=واثيق من كل الجماعات ا=قاتلة واZتفاق على إقامة نظام حكم
إس(مي في سوريا بعد سقوط اhسد تكون مرجعيته القرآن

والسنة .
وفضح كل جماعة أو تنظيم أو تشكيل يرفض هذا ا=يثاق وهذا
التعهد، ف(  يخفى أن هناك كثير من ا=تسلقQ  الذين شكلوا
مجموعات عسكرية hغراض تحقيق مصالح ومنافع خاصة

والحصول على أموال ومناصب ليس إZ، وهم مستعدون للتعامل
مع الشيطان وقد بدت بعض سوء أفعالهم في ا=يدان وذاع خبرها
بQ  الناس لكن ا=جاهدين صبروا عليهم حتى Z  ينشغلوا بهم
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ولو للحظة عن العدو النصيري ا=جرم.
وقد ظهر للناس الذين خالطوا ا=جاهدين مقدار حبهم لهم

ودفاعهم عنهم وتضحيتهم في سبيل نصرتهم كما ظهر للناس
تفانيهم في خدمتهم وتقديم كل ما يستطيعون +غاثتهم

والتخفيف عنهم، وا=جاهدون Z  يقومون بذلك ابتغاء ثناء الناس
عليهم ولكن جهادهم وتضحياتهم من جهة وإغاثتهم للناس
وخدمتهم هو من الشريعة التي يدعون إليها والتي سيسعد

الناس في الحياة في ظلها إذا اصطفوا مع ا=جاهدين في وجه
اللصوص من مرتزقة العلمانية وعم(ء امريكا وفرنسا وبريطانيا.

 عبد ا!  محمد محمود/كتبه 
”مؤسسة دعوة الحق للدراسات والبحوث“الباحث وا=حلل في 

http://dawaalhaq.wordpress.com
https://twitter.com/dawaalhaq

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

924:االمشارركاتت

 إمارة الناس):3(ا=جاهدون في سوريا ومآلهم بعد سقوط النظام
والتعامل معهم

#6

شامخ نشيیطط
 ددعووةة االحقق
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من أبرز ما جاء في الكلمة الجامعة للشيخ الفاتح أبو محمد
الجوZني بعد دعوته ا=جاهدين =لء الفراغ بعد سقوط النظام

تحذيره من التشديد على الناس، وهو فقه دقيق نابع من استقراء
عميق للتجارب التاريخية في تحكيم الشريعة.

 منبوذ ومرفوض في الشريعة-ا=بالغة في الشيء-فالتشديد أي 
وZ  تقبله جماهير ا=سلمQ  وZ  تطيقه.

ف(  تشديد في العبادات، فرفع الحرج عن الناس من أصول ديننا،
فإن الناس Z  يساقون بالعصا لكي يصلوا في ا=سجد وإنما

بالدعوة وا=وعظة الحسنة يعتادوا ذلك.
ً-والناس   على التزام زي ولباس محدد-Z  يجبرون رجاZً او نساءا

فإن هذا مما لم تأمر به الشريعة، وZ  يجبرون على يعيشوا
حياتهم وفق نمط محدد فهم أحرار طا=ا لم يخالفوا معلوماً من

الدين بالضرورة.
والتجسس وتتبع عورات الناس هو من أكثر ما يفسدهم وهو
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منهي عنه شرعاً، ف(  يجب أن يشعر الناس بحال أن ا=جاهدون
يحصون عليهم أنفاسهم، فمن أحدث ذنباً بينه وبQ  ربه فحسابه
على ا!  وZ  يؤاخذ باللوم والعقوبة إZ  من جاهر بالجرم ا=ؤاخذ

عليه شرعاً.
وينبغي =ن يقوم بواجب اhمر با=عروف والنهي عن ا=نكر مراعاة
الضوابط الشرعية في هذا الشأن ومنها عدم التسبب في منكر
أكبر من ا=نهي عنه، وعدم ا+نكار في اhمور ا=ختلف فيها،

ومراعاة أحوال الناس Zسيما فيما عّمت به البلوى.
ويجب اZنتباه جيداً إلى أن إمارة الناس تختلف كلياً عن إمارة
التنظيم والجماعة فعناصر التنظيم يخضعون للوائح وضوابط
معلومة لهم ولديهم التزام خاص بمبادئ التنظيم، وأمير التنظيم

أو الجماعة يتعامل مع أفراد جماعته وفقاً لذلك، بينما إمارة
الناس تختلف تماماً فمنهم الصالح ومنهم العاصي ومنهم الظالم

لنفسه ومنهم السابق بالخيرات ومنهم ا=قتصد،ومنهم العالم
ومنهم الجاهل، ومنهم من يخلط عم(ً صالحا وآخر سيئاً، ولهم
أذواق مختلفة وتوجهات متنوعة، فالتعامل معهم مطلوب فيه

الحكمة والرفق والحلم واhناة.
وينبغي اZهتمام بشكل خاص بإنزال الناس منازلهم واستمالة
ذوي الشأن والرأي وإكرامهم وتوليتهم من اhعمال ما يجعلهم هم

ومن وراءهم في صف ا=جاهدين.

هل تحكيم الشريعة Z  يكون إZ  بوجود علماء الدين في مركز
!السلطة والقرار؟

Z  يشترط ان يكون جميع ا=تولون hمر الناس من علماء الدين
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فيكفي أن يكون ا=تولي لشأن العامة قوياً أميناً ملتزماً بالشريعة
في عمله، ولنا في رسول ا!  صلى ا!  عليه وسلم أسوة حسنة

في اختياره لعماله وقادة جيشه .
وينبغي الحذر الشديد من محاولة فرض نمط معQ  من التدين

على الناس وإجبارهم عليهم فإن وقائع التاريخ السابقة تثبت أن
محاولة فرض أي نمط على الناس سرعان ما تبوء بالفشل
ويخبرنا التاريخ القديم والحديث أن قيام علماء الدين عندما

يكونوا في السلطة بفرض نمط محدد للحياة على الناس هو أحد
أهم عوامل سقوط حكمهم وهذا ما حدث لـدول وإمارات إس(مية
في ا=غرب واhندلس قبل قرون وقد اهتمت كثيراً باhمر با=عروف

والنهي عن ا=نكر والجهاد في سبيل ا!  والذب عن حياض
ا+س(م في اhندلس لكنها فرضت نمطاً متشدداً في الحياة على

الناس مما أثار نقمتهم عليها في النهاية.

 عبد ا!  محمد محمود/كتبه 
”مؤسسة دعوة الحق للدراسات والبحوث“الباحث وا=حلل في 

https://twitter.com/A_Mohamad_M
https://www.facebook.com/pages
/%D8%B…06947852722712

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

924:االمشارركاتت

 حتى Z  تتكرر)2(ا=جاهدون في سوريا ومآلهم بعد سقوط اhسد

#7

شامخ نشيیطط
 ددعووةة االحقق
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التجربة الليبية

حمل ا=جاهدون في ليبيا على كاهلهم مهمة إسقاط الطاغوت
معمر القذافي الذي امتد حكمه مثل آل اhسد في سوريا hكثر من

 عاماً أسس خ(لها نظاماً قمعياً وكوّن كتائب مسلحة خالصة40
الوZء له، وقد بذل ا=جاهدون في سبيل إسقاطه التضحيات

العظيمة وسقط من الليبيQ  عشرات اZMف من القتلى وهّدمت
كثير من ا=ناطق الثائرة تحت القذف الصاروخي الهمجي لكتائب

القذافي ومدينة مصراتة شاهدة على ذلك.

وقد مّكن ا!  لكتائب وسرايا ا=جاهدين من اسقاط هذا النظام
العنيد وقتل الطاغية فأقيمت اZحتفاZت بإزالة حكم هذا

الطاغوت، وجاء ا=عارضون وكثير منهم من العلمانيون الذين
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قضوا ُجلّ حياتهم في أوروبا وامريكا ليتسلموا الحكم خلفاً
 وكأنّ القسمة أن للمجاهدين القتال والتضحيات وإسقاط!للقذافي

ً النظام ولذوي ربطات العنق ا=رفهون في الخارج الحكم جاهزا
!على طبق من ذهب

وهذا ما حصل بالفعل فقد تم تهميش ا=جاهدين الذين صنعوا
النصر وأصبح كثير من ا=تسلقQ  من حثاZت العلمانية وحتى

.!من أزZم القذافي هم الحكام الجدد للب(د
وقد تم إقصاء ا=جاهدين الحقيقيQ  وتصاعد اhمر إلى حد حشد
الغوغاء والرعاع وكثير منهم من أتباع النظام البائد =حاصرة
مقرات ا=جاهدين وقتل أفراد منهم ومطالبتهم بتسليم س(حهم
وأصبح الحديث الرسمي للمسئولQ  الجدد ول�ع(م الليبي

الجديد يصفهم با=ليشيات ويصف س(حهم الذي دافعوا به عن
.!الليبيQ  وأسقطوا به النظام ا=جرم بالس(ح غير الشرعي

ومن عجيب اhمر غير ا=فهوم أن ا=جاهدون في ليبيا سمحوا
 وكأنهم!بوصول اhمور إلى هذه الحالة دون ان يكون لهم موقف

قاتلوا القذافي وأسقطوا حكمه ليكون جزاؤهم مجرد الحصول
على وظيفة في الجيش واhمن إلى جانب جنود القذافي

.!!السابقQ  الذين كانوا يقاتلونهم
فهل يعي ا=جاهدون في سوريا اhمر ويتنبهوا له مبكراً ويعّدوا
له عّدتهم ويضعوا من اMن طرق التعامل مع الوضع القادم عليهم

.!قبل ان تتكرر نفس التجربة الليبية؟

 عبد ا!  محمد محمود/كتبه 
”مؤسسة دعوة الحق للدراسات والبحوث“الباحث وا=حلل في 

https://twitter.com/A_Mohamad_M
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https://www.facebook.com/pages
/%D8%B…06947852722712

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

924:االمشارركاتت

 أسئلة مؤجلة)1(ا=جاهدون في سوريا ومآلهم بعد سقوط اhسد
بحاجة +جابات حاضرة

إذا أردنا حساب ما حققته الثورة السورية بالنسب ا=ئوية فإنّا
نجيب يقيناً أنها قطعت أكثر من نصف ا=سافة لتحقيق هدفها ،
وإذا كان اZهتمام في الشهور ا=اضية يتركز حول كيف تنتصر
الثورة فإن اZهتمام اMن يجب أن ينصبّ على ما بعد تحقيق

اZنتصار وسقوط النظام اhسدي.

فتشكيل ا=جالس ا=دنية والعسكرية واZئت(فات والتجمعات

#8

شامخ نشيیطط
 ددعووةة االحقق
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والجبهات كلّ هذا يصبّ في خانة التحضير =ا بعد السقوط
والسؤال أن يقف ا=جاهدون من كلّ ذلك وما هي خططهم

!للمستقبل القريب وما هي رؤيتهم للنظام القادم ؟

+دراة اhزمات ومواجهة ا=شاكل يفضل أن تكون هناك نخبة أو
مجموعة مهمتها التنبؤ با=شاكل واhزمات ا=توقعة ووضع

الحلول الجاهزة ا=ناسبة لها، وهذا يتطلب إضافة إلى الدراية
الكاملة بالواقع علم وإحاظة بما جرى في ظروف مشابهة للحالة
موضع الداراسة وكيف تم التعامل معها وماذا كانت النتيجة،

Zستخ(ص العبر والفوائد ا=ناسبة للواقع محل النظر.

الثورة السورية كانت ثورة إس(مية بامتياز في أهدافها وفي
شعاراتها وحتى في هيئة وشكل ا=جاهدين والثوار ولم تتلطخ
بدعم دول الكفر وأنظمة الخيانة الذين عملوا على وأد الثورة
وإفشالها ولكن ا!  أفشل كيدهم، فهل سيسمح ا=جاهدون

السوريون لحثاZت العلمانية ممن كانوا يتسكعون في فنادق
أوروبا وأمريكا وممن كانوا جزءاً من النظام السوري ا=جرم أن

 Qيصبحوا هم حكام سوريا الجدد وقادتها السياسي
.!والعسكريQ  واhمنيQ  وصناع القرار فيها؟

ا=جاهدون في سوريا أمامهم مجموعة من اhسئلة التي ستطرح
في ا=رحلة القادمة والتي يجب أن تكون إجابتها حاضرة منذ

:اMن
 ما هي رؤيتهم لشكل النظام السياسي للدولة في سوريا بعد-1

!سقوط النظام اhسدي؟
! ما هي أدواتهم لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع؟-2
 كيف سيتعاملوا مع الجيش الحر الذي سيصبح الجيش-3
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!الرسمي للدولة؟
 هل سيشارك ا=جاهدون في تشكيل الجيش واhجهزة اhمنية-4

وهل سيشاركوا في قيادتها ووضع ما يسمى بالعقيدة القتالية
!واhمنية لها ؟

 ما مصير الس(ح الذي يحملونه اMن؟ وما هي الشروط-5
!والترتيبات سواءً لتسليمه او ل(حتفاظ به؟

! هل سيكون لهم دور مؤثر في تشكيل الحكومات وكيف؟-6
! هل سيكون لهم تواجد في صياغة الدستور الجديد لسوريا ؟-7

 هل سيشاركوا في انتخابات ا=جالس ا=حلية والنيابية-8
!والرئاسة أم Z؟

 هل سيكون لهم تواجد في ا=ؤسسات الخدمية كرعاية أسر-9
الشهداء والجرحى وإعادة ا+عمار وغيرها؟

 هل سيكون لهم حضور إع(مي قوي أم Z  وهل سينشؤوا-10
!لهم وسائل إع(م خاصة أم Z؟

 ما هي وسائلهم لبيان مواقفهم تجاه القضايا التي تخالف-11
!مبادئهم وكيف سيتعاملوا معها؟

! كيف سيكون تعاملهم مع العلمانيQ؟-12
! كيف سيكون تعاملهم مع النصيريQ  العلويQ؟-13

 كيف سيكون تعاملهم مع اhجهزة اhمنية والعسكرية التي-14
!سيخلفها بشار اhسد؟

 كيف سيكون تعاملهم مع القيادات اhمنية والعسكرية لنظام-15
اhسد التي انشقت في الوقت الضائع عندما أحّست بغرق سفينة

!النظام؟
! كيف سيكون تعاملهم مع الدول ا=جاورة؟-16
! والسؤال الكبير ماذا عن الجوZن وإسرائيل؟-17
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 عبد ا!  محمد محمود/كتبه 
”مؤسسة دعوة الحق للدراسات والبحوث“الباحث وا=حلل في 

https://twitter.com/A_Mohamad_M
https://www.facebook.com/pages
/%D8%B…06947852722712

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

78:االمشارركاتت

#9

شامخ محررضض
 فاخرر ناجج

 االمشارركة ااألصليیة كتبت بوااسطة ددعوةة االحق 

):3(ا=جاهدون في سوريا ومآلهم بعد سقوط النظام
إمارة الناس والتعامل معهم
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من أبرز ما جاء في الكلمة الجامعة للشيخ الفاتح أبو محمد
الجوLني بعد دعوته اEجاهدين Eلء الفراغ بعد سقوط النظام

تحذيره من التشديد على الناس، وهو فقه دقيق نابع من استقراء
عميق للتجارب التاريخية في تحكيم الشريعة.

 منبوذ ومرفوض في الشريعة-اEبالغة في الشيء-فالتشديد أي 
وL  تقبله جماهير اEسلمa  وL  تطيقه.

فg  تشديد في العبادات، فرفع الحرج عن الناس من أصول
ديننا، فإن الناس L  يساقون بالعصا لكي يصلوا في اEسجد

وإنما بالدعوة واEوعظة الحسنة يعتادوا ذلك.
ً-والناس   على التزام زي ولباس-L  يجبرون رجاLً او نساءا

محدد فإن هذا مما لم تأمر به الشريعة، وL  يجبرون على يعيشوا
حياتهم وفق نمط محدد فهم أحرار طاEا لم يخالفوا معلوماً من

الدين بالضرورة.
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والتجسس وتتبع عورات الناس هو من أكثر ما يفسدهم وهو
منهي عنه شرعاً، فg  يجب أن يشعر الناس بحال أن اEجاهدون
يحصون عليهم أنفاسهم، فمن أحدث ذنباً بينه وبa  ربه فحسابه
على ا~  وL  يؤاخذ باللوم والعقوبة إL  من جاهر بالجرم اEؤاخذ

عليه شرعاً.
وينبغي Eن يقوم بواجب ا�مر باEعروف والنهي عن اEنكر مراعاة
الضوابط الشرعية في هذا الشأن ومنها عدم التسبب في منكر
أكبر من اEنهي عنه، وعدم ا�نكار في ا�مور اEختلف فيها،

ومراعاة أحوال الناس Lسيما فيما عّمت به البلوى.
ويجب اLنتباه جيداً إلى أن إمارة الناس تختلف كلياً عن إمارة
التنظيم والجماعة فعناصر التنظيم يخضعون للوائح وضوابط

معلومة لهم ولديهم التزام خاص بمبادئ التنظيم، وأمير التنظيم أو
الجماعة يتعامل مع أفراد جماعته وفقاً لذلك، بينما إمارة الناس
تختلف تماماً فمنهم الصالح ومنهم العاصي ومنهم الظالم لنفسه

ومنهم السابق بالخيرات ومنهم اEقتصد،ومنهم العالم ومنهم
الجاهل، ومنهم من يخلط عمgً صالحا وآخر سيئاً، ولهم أذواق
مختلفة وتوجهات متنوعة، فالتعامل معهم مطلوب فيه الحكمة

والرفق والحلم وا�ناة.
وينبغي اLهتمام بشكل خاص بإنزال الناس منازلهم واستمالة
ذوي الشأن والرأي وإكرامهم وتوليتهم من ا�عمال ما يجعلهم هم

ومن وراءهم في صف اEجاهدين.

هل تحكيم الشريعة L  يكون إL  بوجود علماء الدين في مركز
!السلطة والقرار؟
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بارركك هللا فيیكك هھھھذذهه أأحسنن نصيیحة الخووااننا االمجاهھھھدديینن الددااررةة أأحوواالل االناسس
وواالتعاملل مع جميیع فئاةة االمجتمع.

لوو ااتبع االمجاهھھھددوونن هھھھذذهه االخططة فال نخشى على االناسس أأنن يینقلبوواا عنن دديینهھمم ووال

L  يشترط ان يكون جميع اEتولون �مر الناس من علماء الدين
فيكفي أن يكون اEتولي لشأن العامة قوياً أميناً ملتزماً بالشريعة
في عمله، ولنا في رسول ا~  صلى ا~  عليه وسلم أسوة حسنة

في اختياره لعماله وقادة جيشه .
وينبغي الحذر الشديد من محاولة فرض نمط معa  من التدين
على الناس وإجبارهم عليهم فإن وقائع التاريخ السابقة تثبت أن
محاولة فرض أي نمط على الناس سرعان ما تبوء بالفشل ويخبرنا
التاريخ القديم والحديث أن قيام علماء الدين عندما يكونوا في

السلطة بفرض نمط محدد للحياة على الناس هو أحد أهم عوامل
سقوط حكمهم وهذا ما حدث لـدول وإمارات إسgمية في اEغرب
وا�ندلس قبل قرون وقد اهتمت كثيراً با�مر باEعروف والنهي عن
اEنكر والجهاد في سبيل ا~  والذب عن حياض ا�سgم في

ا�ندلس لكنها فرضت نمطاً متشدداً في الحياة على الناس مما
أثار نقمتهم عليها في النهاية.

 عبد ا!  محمد محمود/كتبه 
مؤسسة دعوة الحق للدراسات“الباحث وا=حلل في 

”والبحوث
https://twitter.com/A_Mohamad_M
https://www.facebook.com/pages
/%D8%B…06947852722712

بمساررااتت للتحكم متكاملة إإسترااتيیجيیة نضع هھھھنا : االكبارر لكتابنا ددعوةة :: للنقاشش مهھم ... https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=189996&highligh...

25 of 30 2/24/13 4:24 PM



يیجددوونن أأيي صعووبة في تططبيیقق شررعع هللا.
فعليینا أأنن نتعلمم منن تارريیخنا وومنن أأخططائنا
فال نخشى ذذكررهھھھا بلل نخشى تكررااررهھھھا.

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

1,039:االمشارركاتت

أأسعددني ووهللا مشارركاتكمم االططيیبة أأيیهھا ااألحبة , وومتأسفف جدداا على االتاخرر بسببب ظظررووفف قاهھھھررةة .

جززااكك هللا خيیرراا كاتبنا االكبيیرر :عبدد هللا محمدد محموودد على االمشارركاتت االثميینة ووخاصة :
) حتى ال تتكرررر االتجرربة االليیبيیة.2االمجاهھھھددوونن في سوورريیا وومآلهھمم بعدد سقووطط ااألسدد(

منن ااألخططاء منن االتجاررببإإنن االكتائبب االجهھادديیة ااآلنن في سوورريیة ـ كما ذذكرر ااإلخووةة ـ ملززموونن بأخذذ االددررووسس وواالعبرر وواالتعلمم 
 بشررعع هللا االخالصصاالكثيیررةة االتي مرر بهھا االمشررووعع االجهھادديي , ووخاصة في محاووالتهھ إإقامة كيیاناتت إإسالميیة خالصة تحكمم

ووتكفرر بالشررعيیة االغرربيیة االمفررووضة على أأمة ااإلسالمم.
نن , ووأأنصارر االشرريیعةإإنن تجرربة االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق وواالشبابب االمجاهھھھدديینن في االصوومالل ووأأنصارر االشرريیعة في االيیم

فكررةة تططبيیقيیة ووااضحةفي ليیبيیا ووكذذلكك أأنصارر االدديینن ووحلفائهھا في أأززوواادد كلل هھھھذذهه االتجارربب االمليیئة بالددررووسس وو تعططيینا 
 بهھا االعالمم ووتسخررههوومجرربة عنن كيیفيیة تعاملل قووىى االكفرر االعالمي مع ااإلسالمم االمتمرردد على نظظمهھا ااإلجررااميیة االتي تحكمم

إلستغاللهھا االمددمرر .
 في االشامم ما ووقع فيووبالتالي فإننا نرريیدد أأنن أأنن تؤؤخذذ جميیع هھھھذذهه االددررووسس بعيینن ااإلعتبارر حتى ُنجنبب االجبهھة االجهھادديیة

تحدديیاتت االتي تووااجهھهھالجبهھاتت في مناططقق أأخررىى, ووخاصة أأنهھا تأخذذ مكانة كبيیررةة جدداا في االمشررووعع االجهھادديي ووكذذلكك عظظمم اال
لحساسيیة مووقعهھا االجغرراافي وواالعقدديي .

 عنن ددوولة االعررااقق ااإلسالميیة :Time Of Terrorهھھھناكك نقططة أأشارر إإليیهھا ااألخخ : 
ستررااتيیجي لآلخرر في كثيیررنعمم أأنا أأررىى أأنن االددوولة ااإلسالميیة في االعررااقق ووجبهھة االنصررةة في االشامم يیعتبرر كلل منهھما االعمقق ااإل
نن نصلل إإليیهھ , إإال أأننمنن ااألموورر, فهھما كخليیة أأنقسمتت أأثناء ططوورر االتكاثرر ووبالتالي فهھما يیتساوويیانن في نفسس ما نرريیدد أأ
ررااقق, ألنهھ يیكادد يینحصرر فياالظظررفيیة االحاليیة للددوولة ليیستت كظظررفيیة االجبهھة ووذذلكك لشمووليیة االحرربب في االشامم ووجززئيیتهھا في االع

لوونن االرروواافضض بلل إإننمناططقق وووواليیاتت محددددةة ووكذذلكك جززئيیتهھا االططائفيیة ألنن أأهھھھلل االسنة في االعررااقق لألسفف ليیسوواا كلهھمم يیقات
لى االمجاهھھھدديینن مننبعضهھمم يیقفف مع االرروواافضض ضدد االمجاهھھھدديینن بلل إإنن بعضض أأهھھھلل االسنة االمنسووبب إإلى ااإلسالميیة يیعتبرر أأشدد ع

 حتى ممنن هھھھمم ااآلنن فياالرروواافضض ,أأما في سوورريیا فالعالمم كلهھ يیشارركك فيیهھا ووأأكثرريیة هھھھذذاا االكلل تخشى ما بعدد سقووطط االنظظامم
ألنهھ بإنتصاررإإخووااننا هھھھناككاالثووررةة يینززعجوونن جدداا منن تقددمم االكتائبب االجهھادديیة ااإلسالميیة في االميیدداانن , لذذاا رركززنا على االشامم 

سيیسهھلل سقووطط االكثيیرر منن االمناقططقق وو أأوولهھا االعررااقق إإنن شاء هللا .
نقاطط أأخررىى نووررددهھھھا هھھھنا لعلهھا تساعدد في تفصيیلل االنقاشش ووتعميیقهھ :

ضبططهھ في مكتبب- نرريیدد منن ااإلخووةة في جبهھة االنصررةة حفظظهھمم هللا تعيیيینن متحددثث باسمهھمم , منن ااجلل االتعاططي مع ااإلعالمم وو1
 عليیهھمم ووعلى االتنظظيیمممعيینن ددوونن أأنن يیكوونن للقاددةة ااآلخرريینن االحقق في االتصرريیحاتت ااإلعالميیة, لما يیشكلل ذذلكك منن خططووررةة أأمنيیة
يیة وواالمؤؤاامررااتت ضددهھھھا ,, وومنن أأجلل االتصدديي للحمالتت االمغررضة االمضللة االعنيیفة ضدد االجبهھة وواالتي تووااززيي االعمليیاتت االعسكرر

نن تخبززهھھھا أأفرراانن االمخابررااتتفأحيیانا نشعرر أأننا بحاجة إإلى بيیانن منن االجبهھة بسررعة يیتبننى مثال أأوو يینفي حاددثة معيینة قبلل أأ
االعالميیة االنشططة ااآلنن في االحرربب االددعائيیة ضدد االجبهھة .

هھادديیة االنظظيیفة- أأررىى أأنهھ منن ااآلنن يیجبب االعملل على إإجادد مجلسس شووررىى االمجاهھھھدديینن في االشامم ووليیضمم كلل االفصائلل االج2

#10

شامخ مميیزز
 هھھھنددسة االقاعددةة
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 هھھھذذاا االمجلسس , منن أأجللووإإنشاء لجنة تنفيیذذيیة تابعة لهھذذاا االمجلسس تقوومم على أأحوواالل االناسس تنفيیذذاا للقررااررااتت االصاددررةة عنن
اررجج .إإجادد إإددااررةة للبلدد تلجأ إإليیهھا االعامة ووتكوونن بدديیال لهھا عنن ااإلددااررااتت االمعلبة االمستووررددةة منن االخ

بة منهھا منهھجا وومعتقددااأأما االجانبب االعسكرريي لحساسيیتهھ فأررىى أأنن يیضمم كتائبب جبهھة االنصررةة االعسكرريیة فقطط وواالكتائبب االقرريی
يیة عامة االمسلميیننللحيیلوولة ددوونن ااإلختررااقق ووااإلررتدداادد منن أأجلل إإنشاء جيیشش إإسالمي كبيیرر ووالءهه فقطط W وولشررعهھ, هھھھددفهھ حما

 االعالمي االكفرريي , يُیعمللمهھما تططلبب ذذلكك , ووبناء ددوولة ااإلسالمم االحقيیقيیة االتي تحكمم بشررعع هللا ووالتخضع أأبدداا لنظظامم ااإلستعبادد
مم قبلل ووبعدد سقووططعلى ترربيیتهھ ترربيیة عقدديیة إإسالميیة نقيیة, ليیحمي ددوولة ااإلسالمم وومووااططنيیهھا منن أأيي محاوولة للتالعبب بهھ

االنظظامم .
يیستعملل , ووااألسلحة- غنائمم أأسلحة االنظظامم وو ااألسلحة االمصنعة , هھھھذذهه يیجبب تصنيیفهھا : أأيي ماهھھھوو ضرروورريي ااستعمالهھ ااآلنن 3

 هھھھذذهه يیجبب االعملل علىاالثقيیلة االتي ال يیمكنن ااستعمالهھا ااآلنن مثلل االصوواارريیخ االططوويیلة االمددىى ووااألسلحة االكيیماوويیة ووغيیررهھھھا
ما يیكوونن ااصعبب مماستررهھھھا وو حفظظهھا بمأمنن وولوو تططلبب ذذلكك عززلل كتائبب جهھادديیة لهھذذاا االغررضض ألنن ما بعدد سقووطط االنظظامم ررب
نن يیسعوونن منن ااآلننهھھھوو قبلهھ , ووستكوونن هھھھذذهه ااألسلحة االثقيیلة ررااددعة وومعظظمة منن قيیمة منن يیمتلكهھا ووخاصة لليیهھوودد االذذيی

ااإلستفاددةة منن تررسانتهھالتددميیررهھھھا حتى قبلل سقووطط االنظظامم, فكتائبب االددفاعع االجوويي االتي تسقطط بيیدد االجبهھة يیجبب االعملل على 
منن يیمتلكك االتهھدديیددبقددرر ااإلمكانن , وومحاوولة االسيیططررةة عليیهھا ددوونن إإضررااررهھھھا ووكذذلكك سالحح االجوو بصوواارريیخهھ ووططائررااتهھ ,ألنن 

االفعلي لليیهھوودد هھھھوو منن سيیتحكمم بمساررااتت ما بعدد نظظامم االنصيیرريیة بإذذنن هللا .

وولي عووددةة إإنن شاء هللا .

تصحيیح :آآخرر سببب AM 02:32 االساعة أأسابيیع 3 منذذ ; االقاعددةة هھھھنددسة بووااسططة تمم ااألخيیرر االتعدديیلل

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

5,738:االمشارركاتت

مووضووعع مهھمم للغايیهھ , وونتمنى اانن يیشارركك فيیهھ كلل بددلووهه

#11

شامخ ذذهھھھبي
 فتى مسلمم مجاهھھھدد

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع3منذ 

1,039:االمشارركاتت

هھھھذذاا إإقتباسس منن مووضووعع قيیمم جدداا ألخوونا جابرر يیبددوو أأنهھ سبقق ووتناوولل االمووضووعع
قبلل مددةة وولألسفف لمم أأررهه إإال ااآلنن:

http://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=182950 
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خططووااتت عمليیة إلنقاذذ جبهھة االنصررةة

نعررفف مما سبقق أأنن جبهھة االنصررةة ليیستت مشررووعا ألجلل ددفع عادديیة االنصيیرريیيینن
ضدد أأهھھھلل االسنة ووررفع ظظلمم بشارر عنن االسوورريیيینن فقطط ووإإنما هھھھوو مشررووعنا في أأررضض
االشامم االمبارركة ووال نجدد أأيي حررجج في ذذكرر هھھھذذاا ألنهھ مكشووفف ووووااقع ووال تززاالل
ووسائلل ااألعالمم ترردددد هھھھذذاا في تقارريیرر مختلفة .لكنن االسؤؤاالل االذذيي أأررددتت اانن أأتططفلل
على االجوواابب عليیهھ هھھھوو كيیفف يیمكننا إإنقاذذ االجبهھة منن االحمالتت االمغررضة إلقصائهھا
عنن االساحة؟ فيیجبب أأنن ننظظرر بعيینن ااإلعتبارر االى ضررووررةة إإررساء ثوواابتت مهھمة في
ططرريیقق إإنقاذذ االجبهھة منن أأيي خططرر محتملل يیمكنن أأنن يیعيیقهھا في االمستقبلل .ووقبلل أأنن
نررسمم بعضض االخططووااتت يیجبب أأنن نستحضرر في أأذذهھھھاننا ما يیلي-:- أأووال:- أأنن االجبهھة
–ككلل جماعة جهھادديیة متمسكة باألسالمم- مستهھددفة منن قبلل االمخابررااتت ااألقليیميیة
وواالددووليیة وومنن قبلل أأمرريیكا على ووجهھ االخصووصص ووكلل ااألططرراافف تعملل على إإختررااقهھا
وواالحصوولل على معلووماتت قدد تفيیددهھھھا أأوو تسعى االى تفكيیكهھا. ثانيیا:أأنن ووسائلل ااإلعالمم
االعرربيیة تماررسس االتعتيیمم على أأعمالل االجبهھة إإال ما لمم يیمكنن إإخفاؤؤهه ووتجاهھھھلهھ

كاستهھدداافف هھھھيیئة ااألرركانن ووااألستيیالء على كتيیبة االصوواارريیخ ووذذلكك لسببب أأططررووحاتت
االجبهھة وومنهھجهھا. ثالثا:أأنن االجهھادد ال يیمكنن أأنن يیستغني عنن حاضنة شعبيیة تمددهه
بالمالل وواالررجالل وواانهھ يیجبب االمحافظظة عليیهھا ووكسبب االثقة منهھا. رراابعا:أأنن هھھھذذهه
االحاضنة االشعبيیة كما هھھھوو االحالل في سوورريیا ليیستت محافظظة ووال تميیلل االى االتدديینن
االعميیقق فيیجبب منن ثمم مررااعاةة مشاعررهھھھا وواالخططابب االمووجهھ االيیهھا. خامسا:أأنن هھھھناكك
مجمووعة منن االفصائلل ااالسالميیة االمووجووددةة في االساحة ووال تقتنع بالفكرر االجهھادديي
لكنهھا ال تعادديي حامليیهھ ووإإنن كانتت تخالفهھمم. ساددسا:أأنن ثمة فئاتت تمكرر بالمجاهھھھدديینن
لتستأصلل شأفتهھمم ووتددمررهھھھمم عنن بكررةة أأبيیهھمم .وولنن تخلوو ساحة منن هھھھذذهه االفئة
االخبيیثة. فهھذذهه االنقاطط ووغيیررهھھھا تلقي لنا ضووء كثيیفا على ططبيیعة االبيیئة االتي تحيیطط
بالعملل االجهھادديي في أأغلبب ااألحيیانن ووإإنن لمم يیتمم مددااررااةة شؤؤوونن كلل منهھا على االووجهھ
ااألصح رربما أأتي بنتائج عكسيیة غيیرر مررضيیة. أأما االخططووااتت االتى أأررااهھھھا إلنقاذذ

االجبهھة فهھي: أأووال: نيیذذ االتقليیدديیة – ووأأعني بذذلكك عددمم ااإلنسيیاقق لألنماطط ووااألساليیبب
االتي يیماررسهھا االمجاهھھھددوونن في ساحاتت أأخرريي إإعالميیا ووإإدداارريیا ووسلووكا ووتعامال مع

ااآلخرريینن ووبالتالي اابتكارر نمطط ووأأسلووبب جدديیدد يیتوواافقق مع االبيیئة االمحيیططة.
ثانيیا:ااالبتعادد عنن االتقووقع إإعالميیا في االمنتدديیاتت االجهھادديیة وواالترركيیزز على ووسائلل
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Quick Reply

إإلغاء ااإلنتقالل للوضع االمتطورر ااضف االردد االسريع

إإعالميیة أأكثرر ااستهھالكا ووأأكثرر محليیة. ثالثا:ضررووررةة مررااجعة االخططابب وواالبيیاناتت
االتي تنشرر على ووسائلل ااألعالمم ووذذلكك ألجلل مررااعاةة مشاعرر عامة االمسلميینن ووما
تستووعبهھ عقوولهھمم فمثال ااستبدداالل كلمة "االمررتدد" بالعميیلل أأوو االمنافقق ااوو االحاقدد ألنن
لددىى بعضهھمم حساسيیة في هھھھذذهه االكلمة. رراابعا:تددرريیبب عدددد كبيیرر منن ااصحابب

االكفاءااتت ووتأهھھھيیلهھمم لددوورر االقيیاددةة ووإإشغالل االمناصبب وواالمهھامم ووذذلكك لسدد االفررااغغ االتي
تأتي منن ااستشهھادد االقاددةة فوورراا. خامسا:إإيیجادد جناحح سيیاسي يیحوويي على أأفرراادد
جيیدديینن في ااألددااء يیظظهھرروونن على ووسائلل ااإلعالمم على شكلل ااستمرراارريي حتي يیصلل
صووتت االمجاهھھھدديینن االى عامة االمسلميینن- ووضررووررةة أأنن يیكوونن هھھھذذاا االجناحح يیتمتع
بنووعع منن ااالستقاللل عنن االجبهھة ليیغططي على قاددةة االجبهھة االحقيیقيیيینن ووعملهھا
االعسكرريي االسرريي.ووأأيیضا يیتعاملل في االططررحح مع ووسائلل ااإلعالمم كأيي فصيیلل ثوورريي
يیسعي لكرراامتت شعبهھ االمسلووبة .وواالترركيیزز االشدديیدد على أأددبيیاتت االثوواارر ووأأنن االجبهھة

جززء ال يیتجززأأ منن االشعبب االسوورريي االمسلمم.

االى هھھھذذاا االحدد ااكتفي
أأخووكمم جابرر
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ااألخيیرةة...5123 من 1صفحة  االرردد على االمووضووعع+

ااألعلى منتدىى قضايا ااألمة ااإلنتقالل االسرريیع
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Arabic2--   هھھھـ1433-- شمـوخخ ااإلســالمم 

» االمووضووعع االتالي | االمووضووعع االسابقق «

منتدياتت شبكة شموخخ ااإلسالمم ااالتصالل بنا
ااألعلى ااألررشيیف

AM 12:12االساعة ااآلنن 
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االكلماتت االدالليیة لهھھذاا االموضوعع

ال يیووجدد
عررضض سحابة االكلمة االددالليیة

إإضافة/ تعديل االكلماتت االدالليیة

 إإضافة مووااضيیعتستططيیع
جدديیددةة
 االرردد على االمووااضيیعتستططيیع

 إإررفاقق ملفاتتال تستططيیع
 تعدديیلل مشارركاتككتستططيیع

 

ضواابط االمشارركة

متاحة أأكوواادد االمنتددىى
متاحة ااالبتساماتت
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معططلة HTMLكوودد 

قوواانيینن االمنتددىى
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