
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 نداء إىل التنظيمات املتقاتلة، والعشائر يف العراق والشام: أوقفوا االقتتال بينكم

  فأمريكا تستغل اقتتالكم للتدخل عسكريا يف بالدكم

ووزير دفاعه هيغل ورئيس األركان  ١٨/٨/٢٠١٤تسارعت األحداث يف العراق وسوريا، وتسارعت معها تصرحيات أوباما يف 
حول استراتيجية أوباما طويلة املدى للتدخل العسكري يف املنطقة... وحول االجتاه إلنشاء  ٢٢/٨/٢٠١٤بسي يف املؤمتر الصحفي دمي

 وعسكريني، طلبات نييحتالف دويل يسند التدخل العسكري األمريكي... وكل ذلك بعد أن ظهرت من بعض أهايل املنطقة، سياس
قد  ١٦/٨/٢٠١٤وقد بدأت أمريكا بالفعل التدخل اجلوي يف العراق... وكان االئتالف السوري يف  معلنة بالتدخل األمريكي لإلنقاذ!

وال أحلّ على أمريكا بالتدخل يف سوريا أسوة بتدخلها يف العراق، وخاطبها معاتباً أو متوسالً ملاذا هي تكيل مبكيالني، فتتدخل يف العراق 
  تتدخل يف سوريا!

طائراا دون طيار  شي يف أفغانستان والعراق، وهجماتسلمون وأهل املنطقة بعد أن عاشوا عدواا الوحإن أمريكا اليت لفظها امل
يف باكستان واليمن... أصبحت اليوم يرجى خريها بل ويسعى بإحلاح لتدخلها العسكري بالرضا واالختيار! وهذا شر مستطري فوق 

دى له خري ألف مرة من أن تحضر أنت األفعى بيدك إىل داخل بيتك فيقتلك شر تدخلها بالقهر واإلجبار، فأن يهامجك أفعى فتتص
  صمما، وعلى بصائرهم عمى! مين بنار أمريكا غشاوة، ويف آذاوأبناءك وكل من يف الدار! فكأن على عيون أولئك املستجري

أمريكا، وما خططت له من مؤامرات، لكن ما الذي هيأ الزمان واملكان ملثل هذه األحداث النشاز؟ وما الذي جعل ما سعت له 
وما أرادته من تدخل... ما الذي جعل كل ذلك أمراً مطلوباً من بعض أهل املنطقة، يعلنونه دون حياء وال خجل؟ إن املتدبر لذلك 

كم الطواغيت يرى أن أمريكا استغلت االقتتال بني احلركات الثائرة يف سوريا والعراق... فبعد أن كان خروج هذه احلركات إلزالة ح
 انقلب خروج هذه احلركات، إال من رحم ريب، انقلب إىل اقتتال فيما بينهم وليس قتاالً بينهم وبني الكافر املستعمر، أو بينهم وبني

النظام الذي خرجوا لتغيريه! ومع كل هذا وذاك فال يقف أي من هذه األطراف املتقاتلة للتساؤل: ملاذا حيدث كل هذا؟ وأين كل هذا 
وكذلك ال يقف أي منهم للتساؤل: ملاذا تتنازع هذه األطراف،  الذي خرجت هذه احلركات من أجله؟ ي حيدث من اهلدف املعلنالذ

واحلركات ناطق األخرى األخرى، ملاذا يتنازعون ما بأيديهم من مناطق حمررة من النظام بدل أن يكون التنازع على حترير امل التنظيم
  اليت بأيدي النظام؟!

: إننا من موقعنا يف حزب التحرير ننادي املسلمني يف تنظيم الدولة واحلركات املسلحة، والعشائر أن يتوقفوا عن ا املسلمونأيه
لموا فتمسهم النار...، خناطبهم من باب احلرص على مصاحل ظاقتتاهلم ويعمدوا إىل إصالح ذات بينهم، وأن ال يركنوا إىل الذين 

طع قلوبنا عندما نرى تنظيم الدولة واحلركات األخرى خالل تقاتلها تف كلها بالتكبري يف الوقت الذي املسلمني، واألمل واألسى يق
  ه هلم ذا النداء يف أمل ورجاء:حيرص فيه كل منها على اإلجهاز على اآلخر! إننا خناطب كل هؤالء، واألمل يعتصرنا... ونتوج

عل فيوقف قتل املسلمني، فدم املسلم عند اهللا عظيم، ويرجع عما أعلنه من خالفة إىل تنظيم الدولة بأن يتقي اهللا فيما يف أوالً:
يف سريته بياناً أبيض ناصعاً، وهو بطلبِ  �مزعومة على غري وجه حق، فالطريق إىل اخلالفة معلوم وليس جمهوال، وقد بينه رسول اهللا 

لك البلد بالرضا واالختيار... ولكن التنظيم مل يأخذ مبا أوجبه الشرع، نصرة أهل القوة يف بلد له مقومات الدولة، مث تكون بيعة أهل ذ
وكل عمل على غري أمر الشرع يفضي إىل تنازع وفتنة، وهكذا كان، فاشتعل االقتتال بني التنظيم واحلركات األخرى، وصبغت 

أن يأمنوا جبانبه... فلريجع التنظيم عن تلك اخلطايا، العالقة بينه وبينها بصبغة الدم، وأصبح أهل كل بلد يدخله التنظيم يفرون منه بدل 
  والرجوع عن اخلطأ فضيلة.



 

إىل احلركات املقاتلة األخرى اليت تستعني بأمريكا والغرب والعمالء واألتباع... إن استعانتكم بالكفار املستعمرين خطيئة،  ثانياً:
وكذلك هي فقدان للبصر والبصرية، فكيف تساعدكم أمريكا أو الغرب لتزيلوا العمالء الذين نصبوهم إال أن يريدوكم عمالء جدداً 

  اء بالنار، أفليس منكم رجل رشيد؟أن هذا كاملستجري من الرمضمكام؟ وكل عاقل يعلم 

إىل العشائر...إىل مروءة الرجال، ودفء املشاعر اإلسالمية، وتقدير الناس لكم واحترامكم، فال تدعموا أياً من هذه  ثالثاً:
على األنظمة الطاغية لتغيريها إال أم ال  األطراف املسلمة املتقاتلة، فهم ال يقاتلون الكفار املستعمرين، ورغم أم يعلنون خروجهم

جيتمعون معاً ملواجهة تلك األنظمة، بل جيمعون كيدهم لقتال بعضهم بعضا... فخذوهم بيد من حديد، وامجعوهم على اهلدى، لتكون 
  واملناطق واألقاليم...فينبذوا التجزئة والتقسيم  وجهتهم وجهة إسالمية واحدة، خالفة راشدة، يأمن الناس يف ظالهلا ال خيافون..

﴾ الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، وتعاهدوا على نصرة اهللا ورسوله إلقامة إِلَّا من رحم ربك: مث إىل أولئك الذين هم ﴿رابعاً
الذي خرجوا من اخلالفة الراشدة... إىل الذين نأوا بأنفسهم عن االقتتال مع احلركات اإلسالمية األخرى، واستمروا لتحقيق اهلدف 

أجله... فاثبتوا على احلق الذي أنتم عليه، وال يضركم قول أولئك الذين يرونكم أقل مجعاً من تلك احلركات الغارقة يف دماء 
عفُوا في الْأَرضِ ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضاملسلمني، فالقلة الصادقة أثقل يف ميزان اهللا من الكثرة الباطلة، والعاقبة للمتقني ﴿

نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنو.﴾  

يف طلب  �: لقد قضى حزب التحرير حنو ستني سنة ثابتاً على احلق الذي يدعو إليه، ملتزماً طريقة رسول اهللا أيها املسلمون
ويل اليت كانت تشيع أن طلب النصرة طريق طويل وأن النصرة إلقامة حكم اإلسالم يف األرض دون حيد عنها قيد شعرة رغم األقا

استعمال القوة بفرض احلكم على الناس أقصر وأقرب، ومل يدرك هؤالء أن القضية ليست هي الوصول إىل حكمٍ أي حكم، وال سلوك 
بوحي من  �ها وأضاءها ، وأنار�طريقٍ أي طريق، بل القضية هي اخلالفة على منهاج النبوة، والطريقة هي اليت رمسها رسول اهللا 

العزيز احلكيم... وأية طريقة غريها قد توصل إىل حكم يف وقت أقرب ولكنه حكم سقيم أليم، ال يرضاه اهللا ورسوله واملؤمنون... 
نها فليست اخلالفة امسا فارغاً من مضمونه... بل هي خالفة آمنة مطمئنة، يهاجر هلا الناس لألمن واألمان يف ظالهلا، ال أن يفروا م

خوفاً وقهرا... خالفة يأمن الناس فيها على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم وديارهم، ال أن تسفك فيها الدماء وتنتهك األعراض وتهدم 
 البيوت ويعتدى على األموال... خالفة تنشر اخلري ليس فقط يف بالد املسلمني، بل تنقله حبضارا إىل العامل، خالفة يأمن فيها املسلم

  املسلم، ويأخذ كلٌّ حقه يف عدلٍ واطمئنان...وغري 

وهو منكم ومعكم يف هذا النداء... ينادي كل صاحب قلب ولُب، كل صاحب  إن حزب التحرير الرائد الذي ال يكذب أهله،
حلركات الوسع، حىت وإن كان وسعه نصف كلمة، فليفعل لوقف االقتتال بني املسلمني من تنظيم الدولة وا مسع وهو شهيد، أن يبذل

الثائرة األخرى والعشائر، فلعل بقيةَ وقت تكون... فيوقف املسلمون اقتتاهلم، وينفروا صفاً واحداً يف وجه أحالف التدخل العسكري 
الذي ختطط له أمريكا وتقوده، فيصيب النفري تلك األحالف يف مقتل، ويكف شرها قبل أن يستفحل... هذا النداء هو بإذن اهللا 

اطب به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيكون له دور مؤثر فاعل يف نصرة اإلسالم واملسلمني، ورد صادق خملص، خن
إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم كيد الكفار املستعمرين... أما أولئك الذين ال يسمعون وال يبصرون فقد نبأنا القوي العزيز بأمرهم ﴿

  ﴾.ذين لَا يعقلُونَالْبكْم الَّ

  حزب التحرير                                     هـ١٤٣٥شوال الثامن والعشرون من 

 م٢٤/٨/٢٠١٤


