المكتب اإلعالمً
لحزب التحرٌر
والٌة سورٌا
األربعاء 15 ،ذو الحجة 1438هـ

2017/09/06م

رقم اإلصدار1438 / 026 :هـ

بٌان صحفً

مبادرة التوحٌد التً أطلقها المجلس اإلسالمً (السوري):
غموض فً األهداف ،وضبابٌة فً الطرح
أبدى أكثر من  40فصٌالً عسكرٌا ً فً الشمال السوري وحمص والبادٌة ودٌر الزور ،تأٌٌدهم ودعمهم
لمبادرة توحٌد الصفوف ،وتشكٌل جٌش موحد بوزارة دفاع طرحها المجلس اإلسالمً السوري ورئٌس الحكومة
السورٌة المؤقتة "جواد أبو حطب" سعٌا ً لتشكٌل كٌان ٌوحد صفوف جمٌع الفصائل تحت راٌة واحدة.
ال شك أن هللا سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتوحد واالعتصام بحبله المتٌن ،كما نهانا أن نركن إلى الذٌن ظلموا
ار َو َما
فقال سبحانهَ ﴿ :وا ْعت َ ِص ُموا بِ َح ْب ِل ه ِ
َّللا َج ِمٌعًا َو َال تَفَ هرقُوا ﴾...وقالَ ﴿ :و َال ت َ ْر َكنُوا إِلَى اله ِذٌنَ َظلَ ُموا فَت َ َم ه
س ُك ُم النه ُ
ص ُرونَ ﴾ .لكنه سبحانه وتعالى قد بٌَّن لنا شكل التو ُّحد ومضمونه؛ فلٌس مجرد
ُون ه ِ
َّللا ِم ْن أ َ ْو ِلٌَا َء ُ هم َال ت ُ ْن َ
لَ ُك ْم ِم ْن د ِ
التوحد هو المطلب ،وإنما المطلب أن ٌكون التوحد على مشروع اإلسالم العظٌم ،وتحت راٌة رسول هللا  ،وأن
سبٌِ ِل
ٌكون القتال من أجل أن تكون كلمة هللا هً العلٌا ،قال َ « :م ْن قَات َ َل ِلتَكُونَ َك ِل َمةُ ِ
ً ا ْلعُ ْلٌَا فَ ُه َو فِ ًْ َ
هللا ِه َ
هللا» .فهل التو ُّحد إلقامة دولة مدنٌة دٌمقراطٌة تفصل اإلسالم عن الحٌاة والمجتمع ،والسٌادة فٌها للشعب ولٌس
ِ
للشرع ،هو توحد ٌرضً هللا سبحانه وتعالى؛ أم هو لمرضاة الغرب الكافر وركون إلٌه؟! وهل التو ُّحد تحت علم
االنتداب الفرنسً واستبعاد راٌة رسول هللا  هو توحد ٌرضً هللا سبحانه وتعالى ،أم هو لمرضاة الغرب الكافر
وركون إلٌه؟! وهل تسلٌم القٌادة السٌاسٌة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن االئتالف صنٌعة الغرب هو توحد ٌرضً
هللا سبحانه وتعالى أم هو لمرضاة الغرب الكافر وركون إلٌه؟!
أٌها المسلمون فً أرض الشام:
إن وثٌقة المبادئ الخمسة التً أطلقها ما ٌسمى المجلس اإلسالمً (السوري) والتً ٌراد توحٌد الفصائل
علٌها؛ لم ٌكن لإلسالم فٌها نصٌب ،فقد جاءت لتركز الوطنٌة الع ِفنة دون أن تأتً على ذكر شكل الدولة
ومضمونها ونظامها وأجهزتها؛ لتترك بذلك الباب مفتوحا ً على مصراعٌه للدولة الدٌمقراطٌة التً تفصل اإلسالم
عن الحٌاة والمجتمع ،والتً جعلها الغرب الكافر سقفًا للتفاوض مع قاتل األطفال والنساء والشٌوخ ،كما ر َّكزت
الوثٌقة على القشور؛ موهمةً الرأي العام بأن المشكلة تقع فً شخص بشار فقط وأجهزته األمنٌة؛ وهللا سبحانه
ض ع َْن ِذ ْك ِري فَ ِإنه لَهُ َم ِعٌشَةً َ
ب ِل َم َحش َْرتَنًِ
وتعالى ٌقولَ ﴿ :و َم ْن أَع َْر َ
ض ْنكًا َونَحْ ش ُُرهُ ٌَ ْو َم ا ْل ِقٌَا َم ِة أ َ ْع َمى * قَا َل َر ّ ِ
سى ﴾ كما قال َّ
عز من قائل ...﴿ :فَ ْلٌَحْ َذ ِر
ٌرا * قَا َل َك َذ ِلكَ أَتَتْكَ آٌََاتُنَا فَنَ ِ
سٌت َ َها َو َك َذ ِلكَ ا ْلٌَ ْو َم ت ُ ْن َ
أ َ ْع َمى َوقَ ْد ُك ْنتُ بَ ِص ً
اب أ َ ِلٌ ٌةم
اله ِذٌنَ ٌُ َ ا ِلفُونَ ع َْن أ َ ْم ِر ِه أ َ ْن ت ُ ِصٌبَ ُه ْم فِتْنَةٌة أ َ ْو ٌُ ِصٌبَ ُه ْم َ
ع َذ ٌة
وضنك معٌشتنا .ومخالفة أمر هللا هو سبب عذابنا وفِتَنِنا ومصائبنا ؛ فثوابت ثورة الشام لٌست فقط إسقاط النظام
بكافة أركانه ورموزه؛ بل أٌضا التحرر من دول الكفر وإنهاء نفوذها؛ وإقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج
اس َو ِلٌُن َذ ُروا ِب ِه َو ِل ٌَ ْعلَ ُموا أَنه َما ُه َو
النبوة ،وكلها أحكام شرعٌة ثابتة بنص الكتاب والسنة .قال تعالىَ َٰ ﴿ :ه َذا َب َال ٌة ِلّلنه ِ
ب﴾.
ِإ َٰلَهٌة َو ِ
اح ٌةد َو ِلٌَ هذك َهر أُولُو ْاأل َ ْلبَا ِ
﴾ فاإلعراض عن شرع هللا هو سبب شقائنا،
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