بٌان من جماعة اإلخوان المسلمٌن فً سورٌة
حول محاوالت النظام السوري إثارة الفتنة الطائفٌة وتصدٌع الوحدة
الوطنٌة
إلى أبناء سورٌة الحرة األبٌة ..إلى أبناء األمة العربٌة الماجدة ..إلى أحرار
العالم فً كل مكان...
لقد قام النظام الحاكم فً سورٌة منذ ٌومه األول على اغتصاب السلطة،
واالستئثار بها ،ومصادرة اإلرادة الجمعٌة ألبناء المجتمع السوري ،وتخوٌف بعضهم من
بعض ،وتحرٌض بعضهم على بعض ،بسٌاسات االستئثار الكرٌه ،واالستعالء الحزبً
المقٌت ،الذي نصّب الحزب الحاكم وصٌاً على الدولة والمجتمع فماٌز بٌن المواطنٌن،
وجعل بعضهم أوصٌاء على بعض..
والٌوم إذ تعصف رٌاح الثورة المباركة بأركان النظام ،وتحاصره إرادة
الجماهٌر الهادرة ،المطالبة بالعدل والحرٌة والكرامة؛ ٌفزع هذا النظام إلى لعبته القدٌمة
الجدٌدة ،المتمثلة فً افتعال الفتنة الطائفٌة ،بوصفها مخرجه الوحٌد من الحصار
المجتمعً ،ل ٌعٌد فرض نفسه أمام الرأي العام الوطنً والعالمً ،كصمام أمان ،وعاصم
من الفتنة ،والس ّد الذي ال بد منه ،فً منع ما ٌزعم أنها الحرب األهلٌة.
أٌها اإلخوة المواطنون ٌ ..ا أبناء األمة العربٌة الماجدةٌ ..ا أحرار العالم فً كل
مكان..
لقد سبق لبشار االسد منذ خطابه األول أن استدعى مصطلح (الفتنة) ملوّ حا ً به
كورقة تهدٌد ،لقوى الداخل والخارج على السواء .وهاهً الٌوم أدوات هذا النظام ،تحاول
إشعال نار هذه الفتنة ،بٌن أبناء المجتمع الواحد؛ وٌتجاهل هؤالء أن نار الفتنة الطائفٌة
لٌست هً النار التً ٌستضًء بها أو ٌتدفأ علٌها العقالء ،وأن هذا الحرٌق المجتمعً إذا
اضطرم – ال قدر هللا – فسٌحرق أول من ٌحرق الذٌن أشعلوه أو خططوا له وأرادوه..
أٌها اإلخوة المواطنونٌ ..ا أبناء األمة العربٌة الماجدةٌ ..ا أحرار العالم فً كل
مكان..
إن اللحظة التارٌخٌة الدقٌقة التً ٌعٌشها شعبنا ،وإصرار هذا الشعب على
المضًّ فً طرٌق ثورته الوطنٌة المتطلعة إلى العدل والحرٌة ..تتطلب موقفا ً متسامٌاً
ٌرتقً إلى أفق هذه الثورة الوطنً .إن هذه اللحظة التارٌخٌة تتطلّب موقفا ً ٌدفن الخٌار
العفن لدعاة الفتنة ،لٌظ ّل وعً المواطن السوري ،ووعً المجتمع السوري ،هو الصخرة
التً تتك سر علٌها كل مؤامرات التفتٌت والشرذمة والخوف والتخوٌف.

إن جماعتنا  -وهً ترقب المشهد الوطنً وتمتزج معه  -تعلن إدانتها لك ّل
دعوات الفتنة ،وتحمل النظام الحاكم أمام الرأي العام الوطنً والعربً والدولًّ  ،مسئولٌة
استحضار عنوان هذه الفتنة ،ومحاولة إشعال نارها .وتعتبر لجوء النظام إلٌها محاولة
للهروب من استحقاقات الثورة الشعبٌة ،التً تؤكد مع كل هتاف ،وحدة أبناء هذا الوطن،
ووحدة أهدافهم وتطلعاتهم.
ٌسمً شباب هذه الثورة (ج َم َعهم) بالجمعة
ولم ٌكن من العبث فً شًء ،أن
َ
العظٌمة ،وجمعة الشٌخ صالح العلً ،وجمعة أزادي ..إنها رسالة األمل والحب واألخوّ ة،
واألمن المتبادلٌ ،تواثق علٌه شباب هذه الثورة المباركة ،وهم ٌنطلقون عبر محطات
طرٌقهم الوطنً العامر بالتضحٌات ،المضرّج بعبٌر دمهم الزكً..
أٌها اإلخوة المواطنونٌ ..ا أبناء األمة العربٌة الماجدةٌ ..ا أحرار العالم فً كل
مكان..
إننا فً ج ماعة اإلخوان المسلمٌن فً سورٌة ،نرفض أصال حدٌث الفتنة،
ونستنكر استدعاءها ،ونحمل النظام الحاكم وأدواته الذٌن أصبحوا مكشوفٌن للجمٌع
مسئولٌة أي مساس بالوحدة الوطنٌة ،وجناٌة أي فعل طائفً ٌسعى إلى تفجٌر المستقر من
العالقات الوطنٌة ،القائمة على التعاون والحب واإلخاء..
ونحذر – فً جماعة اإلخوان المسلمٌن -من االنعكاسات السلبٌة للعب بنار هذه
الفتنة ،على حاضر العالقة الوطنٌة ومستقبلها..
ونتمسك بالوحدة الوطنٌة ،كقاعدة ٌؤسّس علٌها مجتمعنا المدنً ،فً دولة للعدل
والحرٌة والمساواةٌ ،تمتع بها كل مواطن بحقوقه ،وٌؤ ّدي ما علٌه من واجبات ،دولة
تكون فٌها المواطنة المجرّدة من أي وصف إضافًّ  ،هً مناط الحقوق والواجبات..
وحٌن ٌظللنا جمٌعا العدل ،وتسودنا الحرٌة والمساواة ،ستسقط تلقائٌا ً سٌاسات
االستئثار والتمٌٌز ،وسٌح ّل األمن واألمان محل الخوف والتخوٌف الذي استثمر فٌه
طوٌال المستبدون.
مرة أخرى نتوجه إلى وعً أبناء شعبنا األصٌل ،أال تستف ّزهم تصرفات
المستبدٌن ،وأال ٌستخفنهم الذٌن ال ٌوقنون..
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