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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
ِ
الحمد هلل والصالة والسالم على ِ
ومن وااله وبعد:
رسول اهلل وعلى آله وصحبه َ
اللهم لك احلمد على كل حال ،لقد فجعت المة مبا قد حل من اقتتال داخلي بي الفصائل اجملاهدة يف
اليام املاضية ،وحنن إذ نعتقد بإسالم الفصائل املتصارعة رغم استغالل بعض الطراف اخلائنة للحالة الراهنة
لتنفيذ مأرب غريب أو مصلحة شخصية واهنة ،وعليه فإن القتال احلاصل نراه يف غالبه قتال فتنة بي
املسلمي ،وقد حذر اهلل تعاىل وعظم حرمة الدم املسلم تعظيماً شديدا ،فقد قال تعاىل:
يما
ومن ي ْقت ْل م ْؤمنًا ُّمت عم ًدا فجزاؤه جهنم خال ًدا فيها وغضب الله علْيه ولعنه وأعد له عذابًا عظ ً
وحذر من ذلك رسولنا صلى اهلل عليه وسلم فقد صح عنه يف احلديث:
لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل مؤمن بغي حق.
ويف احلديث أيضا:
من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بي عينيه آيس من رمحة اهلل.
وال مينع هذا من أن يدافع املرء عن نفسه يف حال تعرض العتداء بقدر ما اعتدي عليه
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقال :يارسول اهلل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل ،قال فال تعطه مالك ،قال أرأيت إن قاتلين ،قال
قاتله ،قال أرأيت إن قتلين ،قال فأنت شهيد ،قال أرأيت إن قتلته ،قال فهو يف النار.
لقد جرت الكثي من االعتداءات يف الساحة بي الفصائل املسلحة ،وجتاوزات من بعض الفصائل ،كما أن
السياسة اخلاطئة اليت تتبعها الدولة يف الساحة ،كان هلا دور بارز يف تأجيج الصراع ،يضاف إليها عدم
الوصول إىل صيغة حل شرعية معتمدة بي الفصائل البارزة ،تنصاع هلا ك ُّل القوى حلل كل اخلالفات العالقة،
مما زاد يف تراكم اخلالفات واتساع الفجوات ،دون الوصول إىل حل نائي لمعظم اإلشكاالت وعلى سبيل
املثال ال احلصر ،قضية أمي اجلبهة يف الرقة الذي اعتقلته الدولة ث امهمته بالردة ،ومصيه اليوم بي جمهول
ومقتول ،وال حول وال قوة إال باهلل.
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مستوى عايل جداً ،ستدفع مثنه إن استمر الساحة اوالً ،ث الدماء
لقد نتج من هذا الرتاكم قتال على
ً

املعصومة املسلمة من كل الطراف ،وستدفع مثنه العراض اليت انتهكت ،والسارى يف سجون النصيية،
واليتام والرامل والثكاىل وك ُّل مهجر؛ ستدفع مثنه جبهات حلب ،وطول صب احملاصرين يف محص ،وأهل
دمشق والغوطة الذين عولوا بعد اهلل على الشمال مدداً وخيا ،ويف احملصلة ستدفع الساحة مبن فيها من

مهاجرين وأنصار مثن ضياع ساحة جهادية عظيمة ،وسينتعش النظام بعد قرب زواله وسيجد الغرب والرافضة
لنفسهم موطئ قدم كبى يف أجواء هذا النزاع إن مل يستدرك ،كما أننا حنذر كل احلذر من أن ينجرف الناس
إىل صراع جاهلي بي املهاجرين والنصار ،فضرورة تواجد العنصر املهاجر يف الساحة اجلهادية ،ضرورة
حتمية إلبراز حلمة اإلسالم يف مثل هكذا صراع تارخيي ،فعن عمر بن دينار مسع جابر بن عبداهلل يقول كنا
رجل من النصار فقال املهاجري
يف غزاة قال سفيان يرون أنا غزوة بين املصطلق فكسع رجل من املهاجرين ً
يا للمهاجرين وقال النصاري يا لألنصار فسمع ذلك النب صلى اهلل عليه وسلم فقال ما بال دعوى

رجل من النصار ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعوها فإنا
اجلاهلية قالوا رجل من املهاجرين كسع ً
منتنة.

إن هذا احلال املؤسف دفعنا لن نقوم مببادرة إنقاذ للساحة من الضياع وتتمثل بتشكيل جلنة شرعية من مجيع
الفصائل املعتبة ،ومبرجح مستقل ،ويوقف إطالق النار ،ويقضى يف الدماء ويف الموال املغتصبة ،وتنص
اجلماعات على الوقوف صفاً واحداً وبالقوة أمام كل من ال يلتزم بقضاء اللجنة الشرعية بعد إقرارهم فيها
حىت تفيء إىل أمر اهلل ،قال تعاىل:

ت إ ْحداُها على ْال ْخرى ف قاتلوا اليت ت ْبغي حىت
صلحوا ب ْي ن هما ۖ فإن ب غ ْ
وإن طائفتان من الْم ْؤمني اقْ تت لوا فأ ْ
تفيء إىل أ ْمر الله ۖ

وجيري تبادل احملتجزين من كل الطراف ،وحتظى اخلطوط المامية يف قتال النظام بالولية الكبى ،وتفتح
الطرق للجميع ،هذا باجململ العام ،هذه املبادرة قد قبل فيها بعض الطراف ،وعلق بعضهم موافقته على
موافقة الطراف الخرى ،وماطل البعض يف اإلجابة ،لقد كانت هذه املبادرة مبثابة طوق جناة للساحة ،ولن
يظلم فيها طرف على حساب طرف ،وال حول وال قوة إال باهلل
وال تزال الفرصة ساحن ًة إلنقاذ الساحة هبذه املبادرة أو غيها ،او التعديل عليها ،وأما بالنسبة لنا
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أوال :كما ذكرنا نرى أن هذا القتال ،قتال فتنة بي املسلمي ،ونبئ إىل اهلل عز وجل من كل قطرة دم أريقت
بغي وجه حق.
ثانيا :نعلن أننا سنبقى مافظي على خطوط رباطنا ضد النظام ،بل وسنحاول تعزيز املواقع ما استطعنا إىل
ذلك سبيال ،وندعو كل من يريد احلفاظ على ساحة الشام من أن مهتك العراض واحلرمات على يدي
النظام ،أن يلتحق بالثغور ونؤمن له كل ما يلزم بإذن اهلل.
أي عدوان يقع علينا على النفس واملال من قبل أي طرف كان.
ثالثا :ندافع عن أنفسنا ضد ُّ
رابعا :املهاجرون قد وجب على كل عنصر من عناصر اجلبهة من أهل الشام والناس عامة أن يتولوا محاية من
أوى إليهم ويدفع عنهم بدمهم وماهلم ،فهذا واجب شرعي ال منة لحد فيه وال فضل ،وال ينفك عن عاتقنا
وسنلقى اهلل عز وجل وسنسأل
الذين آووا ونصروا أولئك هم الْم ْؤمنون حقًّا ۖ
واحلذر إخواين املهاجرين من أن تستغل هجرتكم وجهادكم لغي اهلدف العظم الذي نفرت من أجله ،أو
حييد قتالكم عن أولويات الصراع ،فاهلل اهلل يف جهادكم وأهلكم أهل الشام ،ويف اخلتام ال شك من أن هذه
الفتنة ستزول عما قريب ،وستعود الصفوف لرتتص من جديد وتوجه البندقية حيث ينبغي أن توجه ،ونعود
مجيعاً لنسطر صفحات جديدة من االنتصارات ،ونقف حاجزاً منيعا ضد الرافضة والنصيية والغزاة،
اللهم وحد صفوفنا ومل مشلنا يا جواد ياكرمي،
اللهم هذا بالغي اللهم فأشهد،
إن يف ذلك لذ ْكرى لمن كان له ق ْلب أ ْو ألْقى الس ْمع وهو شهيد
واحلمد هلل رب العاملي
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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