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 أبو محمد المقدسي 
January 30, 2017 

 
 الكثیرون علقوا على التصریح الذي صدر بأن مشروع #ھیئة_تحریر_الشام مشروع (وطني ) سوري!

 وسأَلَنا أحبابُنا عن ذلك!
 

 فنقول : كتاباتُنا منذ زمن كانت واضحة في انتقاد تعاظم تأثیر الممیعة في الجبھة في مقابل تھمیش المناھجة!
 وظنُّنا أن تأثیر الممیعة اآلن بعد تشكیل الھیئة سیتعاظم أكثر!

 بحیث أننا سنسمع مزیدا من ھذه التصریحات الوطنیة المغبشة وأمثالھا.
 

 وأنا أرى أن الواجب على الشباب في مثل ھذه التطورات أمران:
 

یحة وھة ؛ فالتكفیر لھ أسبابھ المنضبطة والصر*األول : عدم المبادرة والتسرع بالتكفیر بمثل ھذه التصریحات المشوشة والمش
 ؛ ولیس كل كلمة خاطئة أو منحرفة تصلح سببا للتكفیر.

فالمشروع الوطني مثال: إن قُِصد بھ أنھ مشروع سوري محلي یھدف إلى إسقاط الطاغیة وتحریر األسارى في سجون سوریا  
 ورفع الظلم عن المستضعفین 

یّد المشروع بالحدود السوریة فقط ومطالب السوریین المشروعة ؛ وإن كان ال یمثل طموح السوریین،وتحكیم الشریعة مع تَقَ 
 خالصة المجاھدین  ؛ إال أنھ مع ھذا لیس سببا للتكفیر إن وقف عند ھذا الحد!

 
 وكذلك تَسلیم مناصب قیادیة لبعض من یُقال أنھ كان یُؤیّد درع الفرات سابقا.

 ع المجتمع الدولي في قتال دولة البغدادي.أو من أعلن استعداده للتعاون م
ھذا كلھ ال ینبغي التكفیر بھ حالیا بعد تَغیّر الكیانات والجماعات وانصھارھا بھیئة جدیدة لھا توّجھاتھا الجدیدة التي ینبغي أن 

 تُحاسب علیھا ال على غیرھا.
 

جرین  تسیر باتجاه التجارب السابقة في الساحات *الثاني: رغم ظني أن الثورة السوریة بالنسبة لقطف الثمرة ومصیر المھا
إال أن یشاء هللا أمرا یقلب -األخرى التي انتھت بمشاریع ُمشّوھة أو جاھلیة؛وقد قوي عندي ھذا الظن بعد التغیّرات األخیرة

 -األوضاع
 

وقوة  إلیجابیة وتعزیز ثقلإال أنني رغم ھذا الظن أنصح من یستنصحني من الشباب في سوریا بعدم االعتزال؛بل بالمشاركة ا
طالب الشریعة واالشتغال بالتعلیم ونشر وإظھار دعوة التوحید في صفوف الھیئة لتكثیر سواد أنصار الشریعة؛وعدم 

 اإلستسالم لمثل الظن والمآل الذي ذكرتھ؛فضال عن جعلھ حكما شرعیا یبني علیھ مواقفھ .
ضعفین ؛ مع أقرب الجماعات إلى مشروعھ الذي یسعى إلیھ؛ویساھم بما ألن من كان في الساحة فالبد أن ینصر الدین والمست

 یملك من إمكانات ویتعاون مع أقرانھ في إصالح اإلنحرافات وإزالة التشوھات.
 وهللا یتواله وال یضیع أجره ما دامت نیتھ نصرة الشریعة والسعي إلى تحكیمھا.

 
 ََّzَِّق َویَْصِبْر فَإِنَّ ا  َال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسِنین ) ( ِإنَّھُ َمْن یَت

 


