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بيان صحفي

تهور قيادات الفصائل وطيشهم يدفع ثمنه العناصر من دمائهم ويدفع بالثورة نحو الهاوية
ال يكاد يمر عام إال ونرى اقتتاال جديدا بين الفصائل؛ وفي كل مرة يسفك الدم الحرام وتستباح المدن والقرى دون
أن يرف لقادات الفصائل جفن؛ وكأنها خرجت بالثورة لقتال بعضها بعضا وليس إلسقاط طاغية الشام الذي باتت
مناطقه آمنة من "ثورة" الفصائل أكثر من أي وقت مضى؛ والذي لم يعد إسقاطه أولوية بالنسبة لهذه القيادات التي
ارتضت لنفسها أن تكون جنودا عند داعميها.
لقد حذرنا سابقا وال زلنا نحذر من مغبة هذا االقتتال؛ وأنه ال يخدم سوى طاغية الشام والمجتمع الدولي من
ورائه؛ حيث يعمل على تدمير الفصائل ذاتيا دون ثمن منه ،فالفصائل تدمر نفسها بنفسها والخاسر الوحيد هو هذه
الثورة اليتيمة التي كثرت الجراح في جسدها ،قال تعالىَ ﴿ :و َال تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ َ
غ ْزلَ َها ِم ْن بَ ْع ِد قُ َّو ٍة أ َ ْنكَاثًا.﴾...
أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسالم:
إن ما يحصل من اقتتال بغيض بين الفصائل يدل داللة واضحة على مدى استخفاف قياداتها بدماء أبنائنا؛ وانعدام
الحس بالمسؤولية تجاه ثورة قدمت الغالي والنفيس في سبيل التخلص من هذا النظام المجرم ،فقد أصبحت هذه
القيادات عبئا على الثورة وأهلها وخنجرا مسموما يطعنها؛ بدل أن تكون سيفا على أعدائها ،كما أصبح االصطفاف
الفصائلي ونصرة الفصيل على غيره من الفصائل أولوية عند هذه القيادات ورسول هللا ﷺ يقولَ ... « :م ْن قَات َ َل
علَى أ ُ َّمتِي
ج َ
ص ُر َ
صبَ ٍة ،أ َ ْو يَ ْدعُو ِإلَى َ
صبَةً فَقُتِلَ :فَ ِقتْلَةٌ َجا ِه ِليَّةٌَ ،و َم ْن َخ َر َ
ع َ
ع َ
َب ِلعَ َ
صبَ ٍة ،أ َ ْو يَ ْن ُ
تَحْ تَ َرايَ ٍة ِع ِميَّ ٍة يَ ْغض ُ
يَ ْ
ْس ِمنِي َولَسْتُ ِم ْنهُ» رواه مسلم
ع ْه ٍد َ
اج َر َها َو َال يَت َ َحاشَى ِم ْن ُم ْؤ ِمنِ َها َو َال يَ ِفي ِلذِي َ
ض ِر ُ
ع ْه َدهُ فَلَي َ
ب بَ َّر َها َوفَ ِ
أيها المسلمون في أرض الشام المباركة:
إن حرمة دم المسلم معلومة؛ وقد توعد هللا عز وجل من قتل مؤمنا متعمدا بالخلود في نار جهنم والغضب واللعنة
والعذاب العظيم ،قال تعالىَ ﴿ :و َم ْن يَ ْقت ُ ْل ُم ْؤ ِمنًا ُمتَعَ ِمدًا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهنَّ ُم َخا ِلدًا فِي َها َو َ
ع َّد لَهُ
علَ ْي ِه َولَعَنَهُ َوأ َ َ
َّللاُ َ
غ ِض َ
ب َّ
سو ِل ه ِ
اء
َ
س َم ِ
ع ْن َر ُ
َّللا ﷺ قَا َل« :لَ ْو أَنَّ أ َ ْه َل ال َّ
س ِعي ٍد ْال ُخد ِْري ِ َوأَبَي ُه َري َْرة َ رضي هللا عنهما َ
ع َذابًا ع َِظي ًما﴾ .وعن أبي َ
ضا ْ
َّللاُ فِي النَّ ِار» رواه الترمذي.
َوأ َ ْه َل ْاْل َ ْر ِ
شت َ َركُوا فِي د َِم ُم ْؤ ِم ٍن َْل َ َكبَّ ُه ْم َّ
فكان ال بد من وضع حد لهذه التصرفات العبثية قبل فوات األوان؛ وال بد من أن يتحمل كل من شارك في القتال
بين المسلمين مسؤوليته ،كما ال بد من رفع الصوت عاليا ضد كل من ينقلب على تضحيات الناس لتغيير الطاغية ،وال
بد أيضا من العمل الجاد المجد لتصحيح مسار الثورة بتبني مشروع سياسي واضح يرضي هللا عز وجل منبثق من
عقيدة اإلسالم؛ وقيادة سياسية واعية ومخلصة تقود السفينة نحو بر األمان.
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