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 :من حزب التحرير / والية تركيا
 كتاب مفتوح إىل سفاريت أمريكا وبريطانيا

 ارحلوا فورا عن بالدان اليت تثريون فيها اإلرهاب والفوضى والقتل وإراقة الدماء
 

ألمريكيني عن طريق إننا نوجه هذا الكتاب إىل رئيس الوالايت املتحدة األمريكية ابراك أوابما وابقي املسؤولني ا
 السفري األمريكي يف تركيا جون ابس...

كما نوجه هذا الكتاب إىل رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامريون وابقي املسؤولني الربيطانيني عن طريق السفري 
 الربيطاين يف تركيا ريتشارد مور...

 يع املسلمني...معربين يف هذا الكتاب عن األفكار واألحاسيس املشرتكة للشعب الرتكي ومج

 اي سفراء الدول املستعمرة! عودوا إىل بالدكم وأبلغوا كلماتنا إىل حكامكم الطغاة!
إن املبدأ الرأمسايل قد أبعدكم عن اإلنسانية، وجعلكم تنظرون إىل اإلنسان والكون واحلياة من زاوية النفعية، فأعماكم 

عبيد، فقمتم بنهب ثروات املنطقة من ابطن األرض وما عليها ذلك حىت أصبحتم تنظرون إىل الناس يف أفريقيا على أهنم 
 ا يف حالة بؤس وفقر وجوع وحرمان.وتركتم شعوهب

فكلما تضخم اقتصادكم صغرت إنسانيتكم، وكلما صغرت إنسانيتكم ازداد ظلمكم وعمَّ األرض، وأي مكان 
ك بل امتدت مطامعكم إىل البالد وضعتم يدكم عليه أفسدمتوه، وأي أرض وطأمتوها أهلكتموها! ومل يكفكم ذل

اإلسالمية، واستطعتم بدسائسكم الشيطانية أن تزيلوا دولة اخلالفة العثمانية وهي القوة الوحيدة اليت كانت تقف يف وجه 
عقليتكم االستعمارية. لقد بقيتم حتت أتثري مبدئكم القائم على االستعمار، فلم تفكروا يف العامل وال يف ابقي البشر، 

 تفكريكم يف أنفسكم. إن مبدأكم الرأمسايل قد أفسد اإلنسان والفطرة واحلر  والنسل وكل ما هو صا،ح، وحصرمت
 فمبدؤكم هو مصدر الظلم كله السائد يف العامل، فإنه مل ُيكسب العامل سوى الظلم وإراقة الدماء.
نسان ابدعائكم غري الصادق إنكم عملتم على إخفاء وجهكم احلقيقي بكذبتكم الدميقراطية، وخدعتم حقوق اإل

ابلسالم، وقد سقط القناع عن وجهكم منذ زمن بعيد. لكننا، حنن املسلمني، نعرف بشكل جيد مقصدكم احلقيقي 
َوِإَذا ِقيَل ََلُْم اَل تُ ْفِسُدوا ِف ومواقفكم االزدواجية، فإن هللا القوي العزيز قد أعلمنا وضعكم هذا بقوله سبحانه وتعاىل: ﴿

َا ََنُْن ُمْصِلُحوَن * َأاَل ِإن مُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُرونَ  اْْلَْرضِ   .﴾َقاُلوا ِإَّنم

 اي سفراء الدول املستعمرة! عودوا إىل بالدكم وأبلغوا كلماتنا إىل حكامكم الطغاة!
واد  اإلرهاب ومن يوجهها، سواء إنكم يف الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة الربيطانية من يقف وراء ح

أكان ذلك يف تركيا أم كان يف غريها من بلدان العامل، وخاصة بعد انتهاء احلرب الباردة، فال تعطون قيمة لإلنسان، بل 



تستخدمون أسلوبكم الوحشي لتحقيق مصاحلكم، وختصون البالد اإلسالمية به أكثر من غريها، فتغّذون فيها اإلرهاب 
والفوضى وإراقة الدماء... إننا لن ننسى خطيئاتكم، فال خيدعنكم كون احلكام يف تركيا ويف غريها من  وتنشرون القتل

البالد اإلسالمية هم حلفاءكم وأولياءكم، فأنتم لستم حلفاء وال أصدقاء للشعب الرتكي وللشعوب اإلسالمية األخرى، 
احُة دولكم اليت ال تضع حدًا لذلك، وال استعماركم ولن تكونوا كذلك بسبب أطماعكم! إنه مل يعد خيفى على أحد وق

للشعوب وتغذيتكم لإلرهاب، وإاثرتكم للفنت بني املسلمني، ونظرتكم للناس كوهنم عبيدا لكم، وذلك بسبب أن دولكم 
 دول شيطانية...

 اي سفراء الدول املستعمرة! عودوا إىل بالدكم وأبلغوا كلماتنا إىل حكامكم الطغاة!
دا أنكم أنتم الذين قمتم مع عمالئكم احملليني إبلغاء اخلالفة وأقمتم مكاهنا اجلمهورية الرتكية ودعمتم حنن نعرف جي

حكوماهتا الظاملة اليت مارست الظلم على الناس. إنكم أنتم الذين دعمتم بصورة مباشرة وغري مباشرة أتسيس حزب 
مهم الذي عرفوا به فقد أخلصوا الوالء للدولة العثمانية وكانوا العمال الكردستاين لتقوموا بواسطته إببعاد األكراد عن إسال

إخوة متحابني مع غريهم من املسلمني يف الدولة... ولكنكم دعمتم الفتنة وكنتم وراء أعمال القتل وإراقة الدماء 
املسؤول احلقيقي ابلتفجريات وغريها، وذلك لتحققوا مصاحلكم السياسية واالقتصادية يف تركيا، فأنتم املذنب األصلي و 

عن مجيع أعمال القتل واإلابدة والتهجري وهدم القرى واهلجمات على مراكز األمن والصدامات اليت حتد  يف املناطق 
ابر املسممة ومزارع املوت وأعمال القتل اليت فاعلها جمهول! وقتل عشرات اآلالف من الشباب واملدن املهجورة آلوا

 يارات من الدوالرات على األعمال األمنية.نفاق مئات امللإوتذويب السكان و 
على التفجريات يف سروج أدواتكم وهلذا كنتم أنتم من يغذي اإلرهاب، فأنتم دول اإلرهاب، إهنا توجد بصمات 

وأنقرة واسطنبول. فأنتم رؤساء العصاابت اليت تقف وراء الستار لتحركوا كل أعمال اإلرهاب. فأنتم أصحاب السياسة 
ت الوجهني تقفون خلف تلك األعمال وتظهرون أنفسكم أنكم ضدها مستخدمني ذلك يف سبيل حتقيق منافعكم ذا

 ومصاحلكم.
أيلول، ومل ننس أنكم أشركتم   11مل ننس ما فعلتموه يف العراق وأفغنستان عندما قمتم ابحتالهلما بذريعة هجمات 

املتحدة ومرة ابسم الناتو. ومل ننس أنكم أعلنتم ذلك حراب صليبية  كل شركائكم الغربيني يف أعمال اإلابدة مرة ابسم األمم
 !إرهابية، مث افرتيتم أن املسلمني إرهابيون

إن االئتالف الصلييب بقيادة أمريكا وبريطانيا مل يعط قيمة ألحيائنا وال ألمواتنا. فأخرجتم أحقادكم إبهانتكم 
ولوال احلكومات العميلة اليت ختون املسلمني وتبحث عن العزة  ألمواتنا. هامجتم مقدساتنا ودستموها حتت أقدامكم!

عندكم ملا متكنتم من الثبات يف هذه البالد. فلم تكسبوا سوى كره املسلمني وعداوهتم لكم! فلم حيبكم املسلمون يف أي 
 وقت ولن حيبوكم أبدا! ومل يرضوا عنكم ولن يرضوا قطعا!

وترتكبون معا اجلرائم ضدهم إال أننا  نعرف أن حتالفكم مبين على أساس ومع أنكم تتوحدون يف العداوة للمسلمني 
ونرى كيف أقضت الثورة  تونس ومصر وليبيا واليمن وتركيا.املصلحة، فأنتم أعداء بعضكم بعضا، فنرى ذلك يتجلى يف 

اليت تسيء إىل اإلسالمية يف سوراي مضاجعكم وكيف قلبت خططكم رأسا على عقب. ونعلم أنكم تستغلون اجملموعات 
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اإلسالم واملسلمني وترتكب اجلرمية تلو األخرى من أجل تسويد صفحة اخلالفة حىت جتعلوا املسلمني يف سوراي خاصة ويف  
 كل بلد من الراغبني فيها أن ينفروا منها.

حىت حتفظ إننا نعلم أن أمريكا تدعم حزب االحتاد الدميقراطي وتقدم له السالح والعتاد بقصد إطالة عمر النظام 
نفوذها هناك، وأن بريطانيا تعمل على إجياد الفوضى وإاثرة الفنت يف تركيا بواسطة أجنحة يف حزب العمال الكردستاين. 

 قلة إقامة دولة اخلالفة الراشدة.ولكن كل ذلك سيفشل وستالقون الذي ختافونه إن شاء هللا. وسوف ال تتمكنون من عر 

 إىل بالدكم وأبلغوا كلماتنا إىل حكامكم الطغاة!اي سفراء الدول املستعمرة! عودوا 
ارحلوا فورا عن  ركيا:ت يةوال/  حريرالت زبإن هذا الكتاب هو عبارة عن حتذير موجه إليكم وإىل حكامكم من ح

. ولقد بالدان اليت تنشرون فيها اإلرهاب والقتل والفوضى وإراقة الدماء واإلابدة اجلماعية. انتهوا عن الظلم الذين متارسونه
 عانت البالد اإلسالمية كثريا من أعمال اإلرهاب والفوضى اليت تقفون وراءها.

دين حاليا ال يرون أن لديهم قوة تكفي لطردكم من أراضينا، وأهنم نسوا منذ زمن و وما يؤسفنا جدا أن احلكام املوج
ن ال نعمل على إرضاء هللا. وهلذا فنحبعيد العمل من أجل إرضاء هللا، بل هم يعملون على إرضائكم! مع أننا كمسلمني 

 خناف من قول احلق بكل وضوح.
إن اإلسالم أيمران أن نرحم من يرمحنا، ويعلمنا كيف نضع حدا ملن ال يرمحنا. فأنتم مل ترمحوا األمة اإلسالمية 

ليت ضرب اإلسالم وتستمرون يف معاملتها بال رمحة وال شفقة. وابإلضافة إىل ذلك فإن رحيلكم عن البالد اإلسالمية ا
بل إن دولة اخلالفة الراشدة  ،يت ارتكبتموها حىت اليوم قد أقفلفيها جذوره ال يعين أن الباب حملاسبتكم على مظاملكم ال

 هو الذي يؤخركم إىل أجل مسمى.اليت ستقام إبذن هللا سوف حتاسبكم بشكل عادل. وإن هللا شديد احلساب و 

ُرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْلَْبَصارُ  َواَل ََتَْسََبم اّللهَ َغاِفالا ﴿ َا يُ َؤخِه ا يَ ْعَمُل الظماِلُموَن ِإَّنم  ﴾َعمم
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