بسمميحرلا نمحرلا هللا 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد ...
إىل مجيع اإلخوة األحبة  ..إن مشروع هيئة حترير الشام ليس نسخة حم ّدثة عن جبهة النصرة كما كانت
جبهة فتح الشام ،وليس امتدادا ألية مجاعة من اجلماعات القدمية املشكلة للهيئة  ..إن مشروعنا ميثل
انتقاال وارتقاء من حالة اجلماعة الواحدة ذات الطيف واللون الواحد واألدبيات التنظيمية الواحدة والرؤى
الفكرية الواحدة أو املتقاربة على األقل ،إىل مشروع وكيان اندماجي جيمع عدة أطياف وألوان ورؤى
داخل الصف السين ،جتمعهم قواسم مشرتكة حتت مظلة اإلسالم وسقف أهل السنة ،وتتمثل هذه
القواسم يف كوهنم يرون يف استمرار الثورة اجلهادية سبيال للتغيري واإلطاحة ابلنظام إلحالل حكم
اإلسالم ،ويهدفون من جهادهم هذا لدفع صائل الكفرة من النصريية ومن حالفهم عن دين وعرض
ونفس ومال ووجود املستضعفني من املسلمني ،وال يرون الدميقراطية سبيال للتغيري ،ويرفضون املساومة
على ملف املهاجرين ،ويسعون إلقامة عالقات مع اجلهات اخلارجية ال جتعلهم رهن قرارات تلك الدول،
بل يبنوهنا -حبسب اجتهادهم -مبا حيفظ مصلحة اجلهاد واملسلمني ..
لقد قام كيان اهليئة على تلك القواسم املشرتكة ،فاهليئة تبغي حشد الطاقات ما أمكن يف معركة أهل
السنة يف الشام ضد من يصول عليهم ،فمن فهم ذلك حق فهمه أدرك أن من لوازمه أن يتغري احلال بني
ما كانت عليه اجلبهة أو غريها من اجلماعات سابقا وما عليه اهليئة اليوم ،فليست املسألة احندارا يف
التنازالت كما حيلو للبعض أن يتصور ويقتنع أو يتهم ،وال هي حماولة من اجلبهة البتالع الفصائل
يسوقوا ،بل هي استجابة حقيقية لطبيعة املشروع اجلديد
األخرى عرب هذا املشروع كما حيلو آلخرين أن ّ

الذي هو ابلضرورة ال يشبه أية مجاعة قدمية من اجلماعات املشكلة للمشروع ،وينتج من هذا حصول
تغريات تتناسب وطبيعة املشروع اجلديد سواء يف اإلعالم أو يف طريقة اخلطاب ،أو يف األداء السياسي،
أو يف الشروط التنظيمية لالنتساب ،أو يف طبيعة االستيعاب ،ومن هنا فال عجب أن يشعر البعض
ابلتغري إمنا العجب أن ال يكون مثة تغري.

املشروع اجلديد ليس جبهة وال زنكي وال أحرار وال لواء حق وال تركستان وال أنصار دين وال جيش سنة
بل املشروع هو مجع كل هؤالء وغريهم ممن نسأل هللا أن جيمعنا معهم  ..مجعهم يف إطار جامع حيافظ
على الثوابت ،ويعمل مبوجب تغليب مصلحة أهل السنة على ما دوهنا من مصاحل  ..ميثل ارتقاء من
اجلماعة إىل الكيان اجلامع لعدة مجاعات مسلمة (ثورية سنية جماهدة) فاإلسالم العام منهجها ،وتسري يف
طريق اجلهاد جبمع الكلمة ،وال تصنع احلواجز بني أهل السنة من خالل املفاصلة يف اخلالفيات ،يف مثل
هذه املعركة املصريية اليوم يف الشام ..
حنن مل نتغري ولكن املشروع تغري واملرحلة تغريت ولكل حال متطلباته ،فحري أببناء هذا املشروع أن
يدركوا طبيعة املرحلة اليت هم فيها ،وطبيعة املشروع الذي انتقلوا إليه ،وطبيعة التحدايت  ..يدركوا ذلك
نظراي أوال ،مث ينسجموا معه نفسيا اثنيا ،ويشغلوا أنفسهم ابلعمل ،ال ببنيات الطريق وأقوال الطاعنني أو
املخالفني  ..نعم ابلعمل على إجناح هذا املشروع الذي هدف من أقامه لتشكيل نواة حتفظ بيضة أهل
السنة يف هذه املعركة اليت تستهدف وجودهم  ..ومن كان يهدف من دخوله هذا املشروع محاية بيضة
أهل السنة كما هو الظن ابجلميع ،فعليه أن يتفهم أن مشروعا جامعا ألهل السنة ال ميكن أن يتم من
خالل البوتقة التنظيمية ألية مجاعة كانت قبله ،وأن األدبيات التنظيمية للجماعات- ،واليت يطلق عليها
البعض اسم اإليديولوجيا -ال تسع هذا املشروع وأهله ،حيث أنك يف دفع العدو الصائل البد وأن
تستنفر اجلميع برهم وفاجرهم ،فمن استجاب فهو من الطائفة املنصورة إبذن هللا.
صف أهل السنة الواقف اليوم ضد النصريية فيه من هم أهل معاص ظاهرة ،فعلينا استيعاب ذلك
والتعامل معه من بوابة الدعوة إىل هللا اليت فتح هللا لنا سوقها ،ال من بوابة التمايز عن هؤالء ،فنحن لسنا
يف ابب اهلجر الشرعي ،بل يف ابب احلشد لدفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا.
إن معركة أهل السنة اليوم مع عدوهم من الرافضة والنصريية ومن حالفهم ،ال حتتمل أبدا أن نثري معها أية
معارك جانبية داخل الصف املسلم وحول أية مسألة خالفية ميكن أن تشتت اجلهود اجملتمعة وتضيعها،
ولنأخذ بيد بعضنا دعوة إىل هللا ال تعاليا على عباد هللا ،وال تقسيما هلم بني انج وهالك ،فالعدو عندما
يصل إىل الداير ،لن يفرق بيننا كما نفرق حنن اليوم خبالفاتنا فيما بني أنفسنا على مسائل يسعها فقه
أهل السنة الذين ندعي االنتساب إليهم ..

إن نظرة واحدة فقط يف اتريخ من نفخر بذكر أمسائهم من القادة والعلماء تبني لنا ما سبق جليا ،فهذا
صالح الدين رمحه هللا قد مجع أهل اإلسالم واستنفرهم على قتال الصليبيني ،رغم أن يف جيشه األشعري
والصويف ،فضال عن العصاة وغريهم ..وهذا قطز وغريه من قادة املماليك رمحهم هللا انزلوا التتار أبهل
اإلسالم على ما فيهم من تصوف وأشعرية ،بل وفجور وعصيان ،ومع هذا فكان من فقه شيخ اإلسالم
الذي نتغىن ابمسه دون تطبيق منهجه -أن وصفهم ابلطائفة املنصورة ،ووضع نفسه جنداي حتت إمرهتم،ومثل ذلك فعله العز بن عبد السالم وغريه من األئمة العظام ،يف مثل هذه املدهلمات اليت تنزل أبهل
اإلسالم.
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