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  لعمل)ا آل�ات –األهداف  –(التعر�ف 

  المشروع: الشیخ أحمد ��ار مشرف

  

 ١من  ١الصفحة 

    
 

  :المشروع تعر�ف

الدعاة المجاهدین على من خالل تنقل  ،مشروع یهدف إلى تفعیل دور الدعاة وتعمی� صلتهم �اإلخوة المجاهدین معهم

المعنو�ــة  وحر رفــع الــمختلف نقا� الر�ا� التي تقف في وجه الكفار الطغاة والمعتدین ال�غــاة فــي الســاحة الشــام�ة، �غ�ــة 

  .فال إفرا� وال تفر�� ،وتوجیههم التوج�ه الشرعي الصح�ح لیجاهدوا في سبیل هللا على هد� و�صیرة ،للمقاتلین

  :المشروع أهداف

 و�ــة لإلخــوة المجاهــدینإل�صــال وتبل�ــغ مــا ��فــي مــن التوجیهــات اإل�مان�ــة واألح�ــام الشــرع�ة والمعلومــات التوعَ لســعي ا

ا ا ورســوخً ث�اًتــ هم، ممــا یز�ــدمســتو� مناســب مــن الحصــانة الف�ر�ــة للوصــول إلــى ا وثقافــةً ما یلزمهم دیًنــ ونَ لُ ّصِ حَ �حیث �ُ 

لــل ومــن االنجــراف خلــف الت�ــارات التــي تر�ــد حــرف الجهــاد الخلــل والز  مــن -بــإذن هللا–علــى مــنهج الحــ� و�عصــمهم 

وأر�انــه  إســقا� نظــام الطــاغوت النصــیر� فــي �ــالد الشــام ��ــل رمــوزه :فــي أولهــاالتــي و وأهدافــه  الشــامي عــن مقصــده

  وٕاقامة دولة العدل واإلحسان القائمة على الح�م �ما أنزل هللا. ،ومحاسبتهم

  آل�ات العمل:

�مــا �ســاعدهم وتقــد�م یــد العــون لهــم  ،اب الكفاءة واالختصاص من الدعاة العاملین على الجبهاتال�حث عن أصح - ١

�ــل مــا یلــزم الــدعاة مــن منــاهج ووســائل  – ك مــن خــالل تــأمین (�فالــة شــهر�ةوذلــ ،علــى التفــرغ الكامــل لهــذا العمــل

 .)عملهم على أكمل وجه ونَ مُّ لعمل �حیث یتِ لونفقات ومستلزمات 

) ل��ونــوا علــى المســتو� ا وأسلوً�اسو�ة الدعاة العاملین على الجبهات والسعي لز�ادة �فاءتهم (علمً العمل على رفع  - ٢

 ة.المطلوب وذلك من خالل سلسلة من دورات التطو�ر والمتا�ع

هــذه  عُ جَمــختصــر علــیهم تحضــیر الــدروس الالزمــة �حیــث تَ منــاهج تعــین الــدعاة المیــدانیین وت العمــل علــى إعــداد - ٣

ــب علــــى مختلــــف التســــاؤالت األف�ــــار  المنــــاهج مختلــــف ن الشــــ�اب اذهــــأواضــــحة فــــي التــــي یجــــب أن تكــــون وتجیــ

 .المجاهدین

غ�ــة علــى مختلــف الفصــائل �ُ الشــرع�ة المخّصصــة للمجاهــدین فــي الســاحة الشــامّ�ة المنــاهج السعي من أجل تعم�م  - ٤

 .س�حانه على ما یرضي هللاف�ما بینها �ما �عین على َلمِّ الشمل  الرؤ� واألف�ارتوحید 

إجراء االتصاالت المناس�ة مع الق�ادات العس�ر�ة وق�ادات غرف العمل�ات من أجل تنسی� العمل الدعو� المیداني  - ٥

  االختراقات األمن�ة. منعا من حصول على نقا� الر�ا�


