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أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتـؤمنـونَ  
  ـمهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم ما لَهريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو بِاللَّه

 .�الْفَاسقُونَ

هذا عن أمريكا... أما روسيا وتركيا وإيران وأحالفها يف لبنان فهي     -٦
خطوط أمامية ألمريكا تزود بشار بالسالح وتدعمه... وتسخن املسرح    
أو تربده وفق املخطط األمريكي، ويف هذا السياق كان االجتماع األخري 
لوزير خارجية أمريكا مع وزير خارجية روسيا، فهو "متضية وقـت"     

 أقرب إىل حديث الدواوين منه إىل قرارات...

أما أوروبا فهي حتاول "املشاغبة" عن طريق عمالئها وخباصة قطـر     -٧
واألردن، علماً بأن أمريكا ال تقيم هلم وزنا، فهي تركت أوروبا سيدم 
تسعى خلفها، فبعد أن ذهبـت أمريكا إىل روسيا واجتمعـت معها يف 
موضوع سوريا إمهاالً لدور أوروبا! قام رئيس وزراء بريطانيا بالذهاب  
إىل روسيا مقتفياً خطا أمريكا لريى إن كان هناك شيء يستطيـع أن    
يستطلعه حفظاً ملاء وجهه كأن لربيطانيا دوراً يف هذه املسألة، وال خيتلف 
عن ذلك موقف فرنسا إال يف صراخ صوت فرنسا املرتفع واخنفـاض  
صوت بريطانيا يف خبث ودهاء، واحملصلة واحدة يف عدم دورمها الفاعل 

 يف سوريا.

 بقي حمور األمة يف سوريا، واحلركة هناك كما يلي: -٨

قلة خمدوعة بثقافة الغرب، مضبوعة بأفكاره ومفاهيمه، تقول مـا     -
يقول، وتنادي بالدولة املدنية الدميقراطية العلمانية، اليت تفصل الديـن  

 عن احلياة...

فئة أخرى أكثر عدداً من تلك القلة، وأثقل وزناً... إم مسلمـون      -
على أعينهم غشاوة: حيبون اإلسالم ويريدون اخلالفة، ويعشقون رايـة   

، ولكنهم ال يعلنون ما حيبون ويريدون خشيةَ استـفـزاز   �الرسول 
 الدول االستعمارية، وال يرفعون الراية خشيةَ إثارة أدعياء الوطنية!

 فئة تنادي باحلكم اإلسالمي، وهي قسمان: -

قسم يستعمل األعمال املادية وينادي باحلكم اإلسالمي، ولكنه غري واع   
الوعي الكامل الصحيح على أفكار اإلسالم وأحكامه، وعلى الوقـائـع   

 اجلارية...اخل.

وقسم صادق خملص يريد احلكم اإلسالمي "اخلالفة الراشدة"، بالطريقـة    
 فيطلب النصرة من أهلها... �اليت سار عليها رسول اهللا 

ونضع اخلط  �إننا أيها األخ الكرمي يف كل أعمالنا نلتزم طريقة الرسول 
املستقيم جبانب اخلط األعوج، ونظهر احلق وحنث عليه، ليـس يف الشام 
فحسب، بل هناك أعمال نقوم ا يف املناطق األخرى، وخباصة فيما جياور 

 ونسأله سبحانه العون والتوفيق.الشام، وهي أعمال مشهودة بإذن اهللا، 

ويف اخلتام فإن أمريكا وأحالفها يعدون العدة إلجياد صفقات تضمن سالمة 
الطاغية، وإحالل وجوه كاحلة مكانَ أخرى أكثر سواداً، مع بقاء بنـيـة   
النظام العلماين اجلمهوري قائمة، وهـم يبذلون الوسع ليؤخروا حـكـم   
اإلسالم القادم إىل أرض الشام، ففي حكم اإلسالم هالك الكفار واملنافقني، 
واألتباع واألشياع، فالواجب على األمة أن ال متكنهم من حتقيق أهدافهم 
الشريرة، بل تثبت على احلق وتعاهد اهللا على أن ال تقبل عن اخلـالفـة   
بديال، وأن ال تنخدع بصنائع أعداء اإلسالم الذين يتداولون حكومــة  
انتقالية أو حكومة مؤقتة، فهي حكومات تسبح حبمدهم وتكيد لإلسـالم  
واملسلمني كما هو شأن الكفار املستعمرين واملنافقني، فال الس الوطـين  
السابق، وال االئتالف الالحق، وال هيتو القادم من بعيد، سيقدمون خـرياً  

 هلذه األمة، بل هم على ج أمريكا وأحالفها سائرون...
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(سلسلة أجوبة الشيخ العامل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمري حزب 
 التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

 السؤال:

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

 أمرينا الكرمي،

أمرينا هل هذه الصفحة خمصصة لألمور الفقهية، إن مل يكن ذلك فلدي 
السؤال التايل: الحظـت يف سـريورة احلرب الدائرة يف بالد الشام أن 

 هناك عدة حماور إقليمية باإلضافة إىل حمورين دوليني أساسيني:

حمور السعودية ومفتاح العمل فيه الشيخ العرعور وله على سبيـل   -١
املثال لواء اإلسالم يف دوما وكان يف تشكيل القيادة العسكرية املشتركة 

 مع طيفور [إخوان].

حمور قطر: باإلضافة الحتوائه االئتالف ودوره منذ البداية عـلـى     -٢
عرقلة الس الوطين ودعمه هليئة التنسيق الوطنية فهو يتبىن دعم جبهة 

 حترير سورية، وله أكثر من مفتاح أمهها عزمي بشارة.

حمور تركيا: احلريص على استقرار التوازن الداخلي اهلش وعينـه    -٣
على القضـية الكردية أوال مث الدميقراطية يف سورية ثانيـا، وهو حمور 

 منضبط باحلدود الدولية والسياسة األمريكية.

حمور األردن: ويبدو أنه على خالف واضح مع حمور تركيا، فقـد    -٤
جرت عدة حماوالت لتشكيل ما يسمى اجليش الوطين على عني األردن 
لكن تركيا وأمريكا أفشلتها من خالل االتصال بالضباط املعنيني منهـم  
مصطفى الشيخ (على الرغم من احلضور الدائم للمخابرات األمريكية  

 ووزارة الدفاع يف اجتماعات األردن).

حمور الكويت: من خالل اجلماعات اإلسالمية عرب أشخاص: وقد    -٥
تشكل هلم بشكل أساسي (أحرار الشام) وكانوا يعملون على كسـب    
أطراف كثرية وخاصة يف الشام. ويف اإلطار الدويل: احملور األمريكي، مث   

احملور اإلجنليزي والفرنسي. وكل هذا فيما يتعلق باملعارضة، والسؤال: ما   
هي صورة الصراع الدائر؟ وما هي صورة املنطقة من حيث التبعية؟ ومـا  
هي احملاور األساسية يف الصراع؟ وما هو تصور احلل عـند كل طـرف؟  

 وجزاكم اهللا خريا.

 

 اجلواب:

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.

 تسأل إن كانت الصفحة لألمور السياسية أو الفكرية أو الفقهية...

يا أخي الصفحة هي لكل خري يرجتى من هذا التواصل، فال مينع أي سؤال 
 يف أي باب من أبواب اخلري إن شاء اهللا.

 أما سؤالك عن حماور سوريا من حيث الصراع فإن املسألة كالتايل:

إن النفوذ السياسي الفعلي منـذ عهد حافظ وبشار هو الـنـفـوذ     -١
األمريكي، فكان هذا النظام حمققاً مصاحل أمريكا يف املنطقة، وحافظاً أمـن  

 .٦٧بل كذلك يف اجلوالن احملتل  ٤٨كيان يهود ليس فقط يف احملتل 

عندما حدثت التحركات الشعبية يف سوريا وتصاعدت، وأصبح بشار  -٢
أعجز من أن يعيد األمور كما كانت، أدركت أمريكا أن عمليها الطاغيـة  
أصبح ساقطاً حكما، وصار مهها كيف تضمن العميل البديل بعده، فجدت 
واجتهدت وأقامت الس فاالئتالف... ولكنها مل تستطع إجياد جذور هلما    
يف الداخل، وأصبحت ختشى أن يتمكن الثائرون من إسقاط الطاغية قبـل  

 إنضاج البديل ومن مث متأل املكان قوى غري حمسوبة ألمريكا.

فصارت تعطي املهلة تلو املهلة لبشار مبشاريع عبثية غري حامسـة عن  -٣
طريق اجلامعة واألمم املتحدة، فتشكل مراقبني ال يستطيعون محاية أنفسهم، 
واجتماع هنا واجتماع هناك دون حسم وإمنا لتمضية الوقت لكي تستطيع 

 تسويق صنائعها املقيمني يف اخلارج فيقبلهم الناس حكاماً هلم يف الداخل.

الذي فاجأ أمريكا أن الغالب على الداخل هو املشاعر اإلسالمـيـة،    -٤
سواء أكان أصحاا من الواعني على أفكار اإلسالم وأحكامه أم من غـري  

الواعني... وقد قض مضجع أمريكا كذلك نـداءات الناس باخلالفـة     
وصيحام، حىت إن األصوات األخرى العلمانية...اخل كادت تضيع يف    

 الزحام مع أن التركيز مكثف عليها من وسائل اإلعالم!

هذا اجلو يدخل الرعب يف قلب أمريكا وأحالفها وختشى أن تفلت  -٥
 األمور من يدها، لذلك تركز على ثالثة أمور:

األول: الضوء األخضر لبشار يف القتل والبطش بأكرب قدر ممكن كضغط 
على الناس يف الداخل ليقبلوا صنائع أمريكا يف اخلارج، مث إدخال هذه 
الصنائع وإقامة حكم مدين علماين يف سوريا، أي تغيري وجوه وإبقاء بنية 

 النظام األساسية.

الثاين: فإن مل تستطع تسويق صنائعها مبجازر بشار فاملتوقع أن تلـجـأ    
للتدخل الدويل لفرض حكومتها، وهي تعد املسرح حبجج وأعـذار    
للتدخل عندما يلزم، ولكن لكثرة مشاكلها وأزماا الداخلية واخلارجية، 
فإا جتعل التدخل هو يف اخلطوط اخللفية من مشاريعها، وال تلجأ إليـه  

 إال بعد فشل اخلط األول املذكور أعاله.

والثالث: خالل هذه املدة تكون قد أوصلت البلد إىل الدمار حىت إذا    
غلبها اإلسالم على احلكم يف سوريا كان البلد قد كثر فيه الـدمـار     
واخلراب ظناً من أمريكا وأحالفها أن هذا سيجعل األمة تيأس وتقنـط  
وتقعد عن النهوض واحلركة، ولكن أمريكا وكل أعداء اإلسـالم ال    
يدركون عظمة هذه األمة، فإن يف أصالا الرجالَ الرجال الـذيـن     
يعمرون األرض رغم أنف الظاملني، ويكثرون الزرع والضرع رغم كيد 
املنافقني، ولقد عهدت هذه األمة أشياعهم من قبل: الصليبيني والتتـار   
الذين عاثوا يف األرض فساداً وإفساداً وقتالً وتدمريا، ومع ذلك فقـد  
قهرم األمة، وطردم شر طردة، وأصبحوا أثراً بعد عني كأن مل يغنوا 
باألمس، وعادت األمة حتيا من جديد، تدمر أعداءها، وتقضي عليهـم  

كُنتم خير �من حيث ال حيتسبون، وتعود األمة خري أمة أخرجت للناس 


