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 بٌان صحفً

 تهور قٌادات الفصائل وطٌشهم ٌدفع ثمنه العناصر من دمائهم وٌدفع بالثورة نحو الهاوٌة

والقرى دون أن ال ٌكاد ٌمر عام إال ونرى اقتتاال جدٌدا بٌن الفصائل؛ وفً كل مرة ٌسفك الدم الحرام وتستباح المدن 

ٌرف لقادات الفصائل جفن؛ وكأنها خرجت بالثورة لقتال بعضها البعض ولٌس إلسقاط طاغٌة الشام الذي باتت مناطقه 

أولوٌة بالنسبة لهذه القٌادات التً ارتضت  إسقاطهالذي لم ٌعد و ؛أكثر من أي وقت مضى من "ثورة" الفصائل آمنة

 لنفسها أن تكون جنودا عند داعمٌها.

 ؛طاغٌة الشام والمجتمع الدولً من ورائه ال ٌخدم سوى وأنه ؛د حذرنا سابقا وال زلنا نحذر من مغبة هذا االقتتاللق

هذه الثورة الٌتٌمة  ر نفسها بنفسها والخاسر الوحٌد هوحٌث ٌعمل على تدمٌر الفصائل ذاتٌا دون ثمن منه فالفصائل تدم

ٍة َأْنَكاثًاقال تعالى:  ،التً كثرت الجراح فً جسدها   ...َواَل َتُكونُوا َكالَِّتي نَ َقَضْت َغْزَلَها ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ

إن ما ٌحصل من اقتتال بغٌض بٌن الفصائل ٌدل داللة واضحة على مدى  :أٌها المسلمون فً الشام عقر دار اإلسالم

الغالً والنفٌس فً سبٌل التخلص من هذا استخفاف قٌاداتها بدماء أبنائنا؛ وانعدام الحس بالمسؤولٌة تجاه ثورة قدمت 

بدل أن تكون سٌفا على  ؛هاٌطعن امسموم اعلى الثورة وأهلها وخنجر افقد أصبحت هذه القٌادات عبئ ،النظام المجرم

أعدائها، كما أصبح االصطفاف الفصائلً ونصرة الفصٌل على غٌره من الفصائل أولوٌة عند هذه القٌادات ورسول 

ٌَةٍ  ...)ٌه وسلم ٌقول: هللا صلى هللا عل ْدُعو إِلَى َعَصَبةٍ  َمْن َقاَتلَ َتْحَت َرا ٌَ ْغَضُب لَِعَصَبٍة، أَْو  ٌَ ٍة  ٌَّ ْنُصُر َعَصَبًة ، ِعمِّ ٌَ أَْو 

ةٌ  ٌَّ َتَحاَشى ِمْن َفقُتِلَ: َفقِْتلٌَة َجاِهلِ ٌَ َها َوَفاِجَرَها َواَل  ٌَْضِرُب َبرَّ تًِ  ٌَفًِ لِِذي َعْهٍد َعْهَدهُ ، َوَمْن َخَرَج َعلَى أُمَّ ُمْؤِمنَِها َواَل 

َس ِمنًِّ َولَْسُت ِمْنهُ  ٌْ  ( رواه مسلمَفلَ

  :أٌها المسلمون فً أرض الشام المباركة

 إن حرمة دم المسلم معلومة؛ وقد توعد هللا عز وجل من قتل مؤمنا متعمدا بالخلود فً نار جهنم والغضب واللعنة

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ لَ قال تعالى:  والعذاب العظٌم، ابًا َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ ََ ُو َع
ُ  .َعِظيًما ِ َصلهى هللاه َرَة رضً هللا عنهما َعْن َرُسوِل هللاه ٌْ ِه َوَسلهَم َقالَ  وعن أبً َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ َوأََبً ُهَر ٌْ لَْو أَنَّ أَْهلَ : )َعلَ

ارِ  ُ فًِ النَّ ُهْم َّللاَّ َماِء َوأَْهلَ اْْلَْرِض اْشَتَرُكوا فًِ َدِم ُمْؤِمٍن َْلََكبَّ  .( رواه الترمذيالسَّ

ٌن شارك فً القتال ب من فكان ال بد من وضع حد لهذه التصرفات العبثٌة قبل فوات األوان؛ وال بد من أن ٌتحمل كل

 وال بدتضحٌات الناس لتغٌٌر الطاغٌة،  من ٌنقلب علىرفع الصوت عالٌا ضد كل ، كما ال بد من مسؤولٌتهالمسلمٌن 

تصحٌح مسار الثورة بتبنً مشروع سٌاسً واضح ٌرضً هللا عز وجل منبثق من عقٌدة لأٌضاً من العمل الجاد المجّد 

  .نحو بر األمان اإلسالم؛ وقٌادة سٌاسٌة واعٌة ومخلصة تقود السفٌنة
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