
 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 االقتتال ىو مشروع الغرب الكافر فال تنزلقوا إليو، وواجهوه ابالجتماع على مشروع اإلسالم العظيم:
 "خالفة راشدة على منهاج النبوة"

بعد األحداث اليت أثرت بشكل واضح على مسار الثورة يف اآلونة األخرية، جراء انضمام اجلهود إىل بعضها 
من قبل أغلب الفصائل املقاتلة يف الشمال السوري اّرر، اليت دّكت معاقل النظام اجملرم يف مدن إدلب )ولو جزئياً( 

وجسر الشغور وأرحيا، وسيطرت على معسكرات وادي الضيف والقرميد واملسطومة، ارتفعت معنوّّيت الفصائل، 
 شتو، ووّجهت األنظار إىل دمشق...وكشفت عوار النظام وىشا

ضري الفصائل لبدء مرحلٍة جدددٍة من املعارك، وخصواًا يف مددنة حلب كإكمال حتردرىا، ااج  ويف غمرة حت
ابهلجوم على  - بعدما انتشر بني الناس أن عصابيت األسد والعبادي أىدتو تدمر والرمادي -اجلميع تنظيم البغدادي 

اهتا املشتعلة مع النظام، وإرسال األراتل قرى ردف حلب الشمايل! ممّا دعا أغلب الفصائل العسكردة إىل إدقاف جبه
املتعّددة مشااًل حيث دتقّدم تنظيم الدولة لصّد ىجومو، وإدقاف تقّدمو، واالنشغال بو عن متابعة ما بدأتو ىذه 

 الفصائل من األعمال القتالية، اليت كان من ش هنا أن تؤّدي إىل حتردر املزدد من مناطق سيطرة النظام.

ت السياسية هلذا ادحدث اطخطري... ابداًل من أن دستمّر املقاتلون من الفصائل املتتلفة يف وىنا تظهر الدالال
تكبيد عدّوىم النظام اطخسائر الفادحة، شغلهم تنظيم الدولة عن ىداهم، وجرّىم إىل ساحة االقتتال الداخلي مرًّة 

أرض الشام، ارُيدق املسلمون دماء بعضهم أخرى، ليُنك  ىذا اجلرح من جددٍد، ودستمّر نزدف الدم اكإسالمّي على 
النظام اجملرم دتنّفس الصعداء، مستجمعًا قواه املبعثرة، ومعّززًا دااعاتو املتهاودة، ومعيدًا ترتيب أوراقو  واالبعض، ودرتك

ّد، ولريسم املتتلطة، ومستقدمًا املزدد من املعوانت العسكردة وقطعان املرتزقة املذىبية!... لينتقل إىل اهلجوم املضا
 حدوداً جدددًة ملناطق الصراع، ودضع عقباٍت جدددًة أمام التفكري يف إسقاطو!

ولقد استغّل الغرب عرب وسائل اكإعالم املغرضة، والفئات السياسّية العلمانية اليت دهّمها استمرار االقتتال 
والناس عموماً عن إسقاط النظام، وإشغاهلم الداخلّي بني املسلمني يف الشام، استغّل ىذا ادحدث للفت انتباه املقاتلني 

مني من حجم  عن ىذا اهلدف، اراحوا دربزون أّن قضّية الثّوار األوىل جيب أن تكون قتاَل تنظيم الدولة، مضتِّ
خطورتو، مستغلني ما درتكبو ىذا التنظيم من جرائم مهولة حبق خمالفيو، ومقلِّلني من خطر النظام وجرائمو مقابل 

، كانت ّّت الفصائل، وداع اصائل عدددةٍ داع الثّوار إىل تغطية الردف الشمايل آبالف املقاتلني من شخطره! ممّا 
تعتمد ادحياددة يف ىذا الصراع، إىل اخّتاذ موقف القتال جتاه تنظيم الدولة، منساقًة إىل ما أُردَد هلا أن تنساق إليو، من 
ترك ادحياددّة، واكإغراق يف الفتنة، والتشمري عاليًا للتوض يف دماء املسلمني! والوقوع يف حبائل املتطط األمردكي 
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ع من اراع ضد الطاغية بشار ونظامو اجملرم إىل الصراع ضد )اكإرىاب( حبسب املنظور الشيطاين، وىو حتودل الصرا 
 األمردكي أي ضد اكإسالم ومشروعو.

كدليل  «ِسباب املسلِم فسوٌق وقتالُو كفرٌ »: : إننا ال زلنا وسنبقى نذكركم بقول رسول هللا أيها املسلمون
 وقولو تعاىل: ﴾وال تنازعوا فتفشلوا وتذىب رحيكم﴿جل: على ِعظم إمث االقتتال. ونذكر اجلميع بقولو عز و 

. وعلى تنظيم البغدادي أن ددرك خطورة ما دفعل وأن ال ُدشغل املسلمني ﴾واعتصموا حببل هللا مجيعًا وال تفّرقوا﴿
على  عن الرتكيز على قتال النظام، وكذلك ندعو بقّية الفصائل إىل عدم االنشغال عن إسقاط النظام... والعمل معاً 

حتكيم شرع هللا يف دولة تكون خالاًة على منهاج النبّوة حبق، وأن ددرك اجلميع مكر أعدائهم الذي دهدف إىل ضرهبم 
ببعض، واراهم عن األىداف اليت ترضي رهبم. وليكْن ما جيمعنا ودوحدُّان مجيعًا ىو مشروع واحد دنبثق من اميم 

م، وإمنا مشروع خالاة على منهاج النبوة: ترضي ربنا، وترد كيد عقيدتنا، وىو ليس مشروع مجاعة أو حزب أو تنظي
أعدائنا، وحتقق عزتنا، وترعى شؤوننا أبحكام اكإسالم، وجتعل دولة اكإسالم واقعًا جمسدًا على األرض، أيمن الناس 

 طلباً لألمن والعدل. - ال منها -حبمادتها وعدهلا، ودفرون إليها 

قائلني: إنو ال زال لددنا أمٌل عظيٌم يف أن دعيد اجملاىدون هحو ااعة هل وإننا نتوجو إىل كل من حيمل سال
حساابهتم، وحيّددوا بدقٍّة أعداءىم، ودرتّبوا حبذٍر أولوّّيهتم الشرعية، ودستعيدوا توجيو البوالة، ايجتمعوا مجيعاً على ما 

كّل بالد اكإسالم، ودعملوا مع إخواهنم يف   حيّبو هللا ورسولو، وحيّقق مصلحة املسلمني والناس مجيعًا يف الشام، ويف
، محلة الدعوة إىل دولة اطخالاة اكإسالمّية الراشدة، ودتبّنوا مشروعهم السياسّي املستنبط من الكتاب هحزب التحرير

وىو العزيز  بنصر هللا ينصر من يشاء* ويومئٍذ يفرح املؤمنون ﴿والسّنة، ليعيدوا عزّة األّمة وجمدىا التليد، 
 .﴾مالرهحي
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