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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 السورية الثورة فصائل قادة إىل سوراي والية /كتاب مفتوح من حزب التحرير 
 

 ...بعد أما هللا، رسول على والسالم والصالة هلل، واحلمد هللا، بسم

 َثِل رَُجٍل َأَتى قَ ْوَمُه، فَ َقاَل: اَي ِإنَّ َمَثِلي َوَمَثَل َما بَ َعَثِِنَ اَّللَُّ بِِه َكمَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ،عنه هللا رضي موسى أيب عن
ُمْهَلِتِهْم،  فَاْنطََلُقوا َعَلى فََأْدَْلُوا اْلُعْراَيُن، فَالنََّجاَء، فََأطَاَعُه طَائَِفٌة ِمْن قَ ْوِمِه، النَِّذيرُ  قَ ْوِم ِإِّنِ رََأْيُت اْْلَْيَش بَِعْيَِنَّ، َوِإِّنِ َأنَ 

ُهْم  َبْت طَائَِفٌة ِمن ْ َواْجَتاَحُهْم، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأطَاَعِِن َوات ََّبَع َما ِجْئُت بِِه،  َفَأْهَلَكُهمْ  فََأْصَبُحوا َمَكاََنُْم، َفَصبََّحُهُم اْْلَْيشُ وََكذَّ
َب َما ِجْئُت ِبِه ِمَن اْْلَقِِ   «.َوَمَثُل َمْن َعَصاّن وََكذَّ

 مسرع   وهو إليهم، به وأشار ثوبه، نزع املخافة يوجب مبا وإعالمهم هقوم إنذار أراد إذا الرجل أن الُعراين( )النذير وأصل 
 على حثهم يف أبلغ وهو للناظرين، وأبني منظرا   أغرب ألنه ورائُدهم القوم طليعةُ  ذلك يفعل وإمنا. دمههم مبا ليخربهم حنوهم،
 .للعدو   التأهب

 من جبوارهم ما وجبوارهم للمبيت ويستعد ون قائمة، زالت ال واحلرب احلرب أوزار يضعون العظيمة ثورتنا قادة هم وها 
 ما على إايهم منبها   بكلماته، آذاهنم ويقرع بثيابه، هلم يلو ح ُعراين، نذير   إىل احلاجة أبمس   فباتوا. ..لالنقضاض املتأهبة اجليوش

 فيهم صائحا   اخلالص، يقطر  على ويدهل م غفلتهم، من فيوقظهم أخطار، من عليه مقبلة هي وما مكائد، من ثورهتم حيوط
 ...النجاء فالنجاء الُعراين، النذير أان إين قوم اي: وحمذرا  

 إذا عظيمة شرور من كلها  واألمة الثورة على سيجر ون وما الثورة، فصائل قادة أغلب فيه الواقع اخلطأ حلجم إدراكنا ومن 
 موقعها   تقع عل ها ُعراين، نذير   من مدوية   صرخة   املفتوح، لكتابا هبذا مجيعا   هلم نبعث التحرير حزب يف فإننا فيه، هم فيما متادوا

 خطري، مأزق من فيه متر   مما ثورتنا وينقذ ورمحته، فضله أبواب هبا مجيعا   لنا هللا فيفتح   قلوهبم، من مأخذها وأتخذ أمساعهم، من
 راشدة   خالفة   ظل يف ومتكني، وعز نصر من إليه الوصول ننشد ما نور إىل جربي، حكم من فيه حنن ما ظلمات من وخيرجنا

 .النبوة منهاج على

 من حنوه السري حتث هي وما وضياع، تيه   من أبفعالكم اليوم الثورة سفينة إليه وصلت ما ترون.. الثورة فصائل قادة فيا 
 األعداء، يهادنون حرب أمراء نازعهايت متناثرة، البالد أرجاء على ممزقة   حمررة، أراض   من تبق ى ما سائر يف اهلاوية، يف مريع سقوط  

 ستانةأ يف اإلسالم أعداء عليه يتفق وما أوامر، من األمريكية الدعم غرف عن يصدر ما حبرفية   ينف ذون شديد، بينهم وأبسهم
 مجيع بيع وإقرار واحدة، حكومة يف ظله وحتت معه ابلشراكة عليه واحلفاظ النظام، مع النار إلطالق وقف من والرايض، وجنيف

 .الفائتة السبع السنني مدى على الشام يف أهلنا تضحيات

 إليها األنظار توجه بعد التوقف، على املذلة" وال "املوت معركة وأُرغمت األغالل، إىل الثائرين أقدام أعيدت درعا ففي  
 جيش فصيليها، بني ائمالد التناحر ظل يف ويقصف، يضغط وأخذ املبادرة النظام استعاد الغوطة ويف. دمشق لبوابة كفاحتة
 املخلصون ُُينع الشمايل محص ريف ويف! حني كل  بينهما "األسرى" ويتبادالن النفوذ، يتقامسان ذينلال الرمحن، وفيلق اإلسالم

 .وشعبيا   ثوراي   وتدهوره الوضع استياء ظل يف املناطقية، وتر على املرجفون ويعزف املؤثرة، اجلبهات فتح من
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 املشو ه فهمه عن التنظيمُ  عرب   أن بعد تباعا ، الدولة تنظيم عليها يسيطر اليت املناطق جهته من امالنظ يقضم الشرق ويف 
 سوراي قوات عليه تتقدم جهتها ومن. أحد منطقته أبناء من عليه أيسف أن دون من للرحيل ويستعد واإلسالم، للخالفة

 اخلدمة يف دورهم األكراد قادة ينهي أن بعد النظام إىل اطقاملن من يدها حتت ما إلعادة جاهزة   ستكون اليت الدُيقراطية،
 .خد اع سراب   حمضُ  املوعودة الكردية الدولة أبن ويوقنوا األمريكية،

 حلب ريف منطقة يف كذلك  لقتلها ويستعد ون الثورة، وقتلوا الثائرين فيها األتراك دج ن فقد الفرات درع مناطق وأما 
 وال اإلرهاب، بصبغة يصبغه أن الكافر الغرب يريد الذي األخري، الثورة وحصن للثائرين، ذا  مال أصبحت اليت وإدلب، الغريب
 .ُمرادا   هلم تتبنيُ  وال توجها ، عليه للقائمني تعلمُ 

 حركة لقتال اسُتدرجت أن بعد منه، اخلروج على قادرة تعد مل فخ    شراك من الشام حترير هيئة فيه وقعت ما رأينا فقد 
 تنهج أن فإما. ..هلما اثلث أال   تظن خاطئني خيارين بني تناور وراحت احملرر، الغريب الشمال أغلب على وهيمنت ،الشام أحرار

 وتعد هم العظيم، اإلسالم مشروع من الناس فتنف ر اإلسالم، ألحكام اخلاطئني اجملتزأين والتطبيق الفهم يف الدولة تنظيم هنج
 أن وإما. ..واخلراب الركام من تالال   ورائها من األرض تذر أن بعد ابلورود، حمتل ة قوة وأية قادم، علماين مشروع أي الستقبال

 أوال ، الغرب أذانب من واملرتزقة للعلمانيني والعرض األرض وتبيح سرت، كل  عنها وختلع غريها، خضع كما  لإلمالءات ختضع
 .واملوصل الرقة من كل    إليه آلت الذي املصري من إدلب حفظ بدعوى اتليا ، وللنظام

 الان   أصبحنا أننا الغرب إليهام منها حماولة إال األخرية اآلونة يف املدنية اإلدارة فكرة طرْح وما  إرهابيني، نعد ومل وديعة محم
 األساسي هدفهم عن الفكرة هبذه إشغاهلم بعد النظام، سجن إىل الثائرين إعادة سبيل على جديدة   خطوة   إال احلقيقة يف هي وما

 عمومية على بناء   وذلك اإلسالم، حكم وإقامة النظام إسقاط وهو أال الثورة، من األولني العامني خالل واتضح تبلور ذيال
 مؤسسات يف اخلدمية األعمال لتوحيد إداري أسلوب جمر د يكون أن بني منها املقصود وتراوح املطروحة، املدنية اإلدارة فكرة

 .االئتالف ملرتزقة سياسيا   تتبع مصغرة ةعلماني حكومة يكون أن وبني واحدة،

 احلكومة تشكلها دفاع وزارة حتت الفصائل لتوحد السوري، )اإلسالمي( اجمللس أطلقها اليت األخرية الدعوة وما 
 سمج يف والقاهرة موسكو منصيت يف الثورة أعداء مع للتوحد يستعد الذي اخلائن، العلماين لالئتالف سياسيا   التابعة االنتقالية،

 ...تباعا   العاملة الفصائل قادة معظم من الدعوة هذه قبول إعالن مث الثورة، موت ويعلن اجملرم النظام حتت ينضوي واحد سياسي
 تصيبهم أن خيشون والذين ابلغرب واملضبوعني الداخل من املهزومني قبل من - جديدة التفافية حماولة إال الدعوة هذه ما: نقول
 لفتنة وإيقاظا   إلهنائه، الثورة يف قائما   زال ال الذي اإلسالمي ف سالن    وعلى القيام، من ملنعه للثورة اإلسالمي املشروع على - دائرة

 الدويل النظام أغالل إىل الشام يف املخلصني الثائرين أقدام إلعادة جديد، من الفصائل بني الداخلي واالقتتال االصطفاف
 ذليل، علماين وطين مشروع أساس على إال جماهدة وفصائل كمسلمني  والتوح د االجتماع الن ُيكن ال أبنه إيهامهم عرب اجلائر،

را   كان  الغرب أمر وأن ل مستحيل، الدويل النظام ربقة من اخلروج وأن  ! مقدورا   ق د 

 عشرة من وأكثر واملعتقلني، واملعاقني اجلرحى آالف ومئات شهيد، ألف ألف أبعد! الفصائل؟ قادة اي خرجتم هلذا فهل 
 التضحيات هذه كل  أبعد... املدمرة واألسواق واملشايف املدارس من ومثلمها املهدمة، املباين آالف وعشرات مهجر، ماليني
! جديد؟ من معتقالته إىل حرائران ويسوق جديد، من بسياطه األحرار ظهور لُيلهب خانعني، أذالء اجملرم النظام إىل تعودون

 !أنكااث   قوة بعد من أبيديكم غزلكم نقضواتف
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   تبعها ما مجيع إىل جر تكم واليت الثورة، يف اآلفات آفة ذكر من بد   ال اجلميع، يعلمها ابت اليت املرض أبسباب وتذكريا 
 هلا، التابعة األنظمة أو الغربية الدول من الثورة أبعداء - الفصائل قادة اي - ارتباطكم وهي أال قاتلة، وأخطاء مشكالت من

 أجهزة دأبت الذي املسموم، السياسي املال عرب واألردين، والقطري والسعودي الرتكي كالنظام  الثورة، صداقة كذاب    تد عي واليت
 قوله إىل واستنادا  . املنشقني وضباطها فصائلها قادة مث به، وحمركيها الثورة رموز ربط على البداية منذ جاهدة الدول هذه خمابرات

وا َأْمَواََلُمْ  يُ ْنِفُقونَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ : ﴿تعاىل  بل هللا، لوجه أبدا   يكن مل الدعم ذلك أن اجلزم نستطيع ،﴾اَّللَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  لَِيُصدُّ
 نظام وإقامة ألمريكا العميل النظام إبسقاط هدفها، حتقيق عن وثنيها الثورة، مسار حرف فيه يستطيعون الذي اليوم ذلك ليأيت

 .واألنظمة الدول هذه مجيع بقيامه فستتهاوى قام إذا الذي نظامال مكانه، اخلالفة

 الفصائل إشغال من مغب ته، حذرانكم طاملا الذي القذر، املال هذا عرب حتقيقه العاملي املكر أرابب استطاع ما رأينا وقد 
 ومنعمها املبادرة، منها ُسلبت أن بعد هناك أو هنا جانبية مبعارك وإهلائها دمشق، رأسه مسقط يف النظام إسقاط هدف عن بداية  

 وجر   وعلمانيني، عمالء   للثورة سياسيني مبمثلني والقبول بينها، فيما االقتتال إىل ودفعمها بل الصحيح، املشروع على التوح د من
 مناطق يغوتفر  بكاملها، مدن وتسليم وجنيف، ستانةأ يف معه قاتلة مفاوضات ومتاهة النظام، مع آمثة هدن دوامة إىل الثورة

 اآلمث االرتباط ذلك لوال ليحدث كان  ما وغريه ذلك كل...  النفوس ضعفاء قبل من النظام مصاحلة وتسويغ أهلها، من للثائرين
 .الكافر الغرب دول يف األعداء بقرارات والثائرين الثورة رهن الذي

 تدهور من فيه هي ما إىل الثورة قاد الذي احلقيقي السبب أن فسنجد الوراء، إىل أخرى خطوة عدان إذا أننا على 
 الوسيلة، تربر الغاية: الرأمسالية الفكرة وأوَلا احلرام، املال هذا أخذ قبول للثائرين أابحت اليت األفكار هو السبب هذا واضطراب،

 العظمى، الدول مع املصاحل تقاطع و ْهمُ  اثنيهاو! ُغلول من صدقة   وال ط هور، غري من صالة يقبل ال سبحانه هللا أن متناسني
 العالقة ستكون بل تكون، ولن للدول، ندا   لست كفصيل  أنك حقيقة عن وأغفلهم )اإلسالميني(، من كثري  عقول حشا الذي

 للتخلص الشيطان مع للتحالف مستعدون أننا فكرة اثلثهاو! واستغالل واستخدام وحتكم هيمنة عالقة دعمها قبلت إذا بينكما
 للشيطان، مأجور عميل النظام ألن وذلك النظام، هيمنة بتكريس املهالك سيوردان الشيطان مع الفالتح أن انسني النظام، من
. والندامة احلسرةُ  إال ُمالعمب ها يصيب ولن وأنياب، خمالب ذات ضارية وحوش هي بل خريية، منظمات ليست الشياطني وأن
ْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما َوُُيَنِِيِهمْ  يَِعُدُهمْ ﴿  أو مصلحة جلب حبجة الشرعية الثوابت عن التنازل جواز فكرة ورابعها .﴾ُغُرورًا الَّ إِ  الشَّ

 الشرعية، للسياسة السقيم الفهم وخامسها! هللا دون من يُعبد إهلا   العلم مد عي بعض عند )املصلحة( ابتت حىت مفسدة، درء
 وإقامته كامال    هللا دين عن التخلي وأصبح بل كفار،لل هللا دين يف التنازالت تقدمي سوى أصحاهبا عند تعين ال أصبحت حىت

 !شرعية   سياسة  

 عليكم عرضناه كما  أبمانة، هنا ها لكم عرضناه قد وأسبابه، املرير الواقع قراءة من نراه ما هذا. ..الثورة فصائل قادة اي 
 ...والتجاهل ابإلعراض إال منكم يقاب ل ومل ومرات، مرات سابقا  

 كما  األوان، فوات قبل أخذه إىل فورا   وندعوكم أدوائها، جلميع شاف   ودواء   الثورة، مشاكل جلميع انجع حل   من نراه ما أما
 هذه مصري حيال ومسؤولية جبدية التفكري فهو والتجاهل، ابإلعراض إال منكم كذلك  يقابل ومل ومرات، مرات سابقا   دعوانكم

 أال الصحيح، الطريق يف السري خطوات أوىل يف والشروعُ  أعدائها، خطر جموح تضحياهتا مستوى إىل واالرتفاعُ  العظيمة، الثورة
 وإقامة املستعمر، الغرب نفوذ من والتحرر كامال ،  النظام إسقاط أهنا وتقريرُ  ووضوح، بدقة الثورة ثوابت حتديد إعادةُ  وهي
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 نبذ طريق عن الثورة، أبعداء القائمة االرتباطات مجيع فك إىل املسارعةُ  مث. ..النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة األمة، دولة
 املشروع أساس على مجيعا   والتوح د اللقاءُ  مث اجلميع، بني والتقاتل واالختالف الفرقة نبذ وتقريرُ  منها، القادم السياسي املال

 احلزب مع قدما   واملضي   التحرير، حزب يف إخوانكم حنن لكم، نقدمه الذي والسنة الكتاب من املستنبط الواضح السياسي
 وجمدها األمة عز سابق وإعادة الدارين، يف وسعادهتا األمة ومصلحة الثورة أهداف وحتقيق هللا، إرضاء حنو السياسية وبقيادته

 .التليد

 ولكن   ،لشاسعة بينهما اهلو ة وأن كبري،  ألمر   إليه ندعوكم ما وبني اآلن فيه أنتم ما بني الفارق أن نعلم. ..القادة أيها 
 من على ل يسري وهللا وإنه يذر، وال يبقي ال مستطري قادم شر    من وأهله نفسه ووقاية   النجاة، أراد ملن منه بد   ال بينهما االنتقال

 نصرانه حنن إن أبننا اليقني بعد عليه، التوكل وحسن وعال، جل   هلل النية إخالص وهو الوحيد، بشرطه وأتى عليه، هللا يس ره
 ﴾.َأْقَداَمُكمْ  َويُ ثَ بِِتْ  يَ ْنُصرُْكمْ  اَّللََّ  تَ ْنُصُروا ِإنْ  َآَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها ايَ . ﴿واإلنس اجلن   علينا متاألت وإن عاداان، من على فسينصران

 ه،إلي وأهلها ابلثورة تسريون الذي املظلم املصري هو وذلك فيه، أنتم الذي اخلطأ الواقع هو هذا. ..الثورة فصائل قادة اي 
 يف األمور بوضع هللا، إبذن األمة ممن وراء كم م ن وينجو فتنجوا اتباعها، إىل وندعوكم لكم نوضحها اليت األمل فُرجة هي وتلك

 بعينيه، اجليش رأى عليكم، حريص   مشفق   لكم، انصح   حُمب    من خذوها. ..النجاء فالنجاء أهله، إىل الثورة أمر وتوسيد نصاهبا
 ...النجاء فالنجاء وحمذرا ، ومنب ها   منذرا   هبثياب يلو ح وأاتكم

   والنفيس، ابلغايل معكم وضح ت أكبادها، بفلذات إليكم ألقت اليت أمتكم أن - الفصائل قادة اي - فاعلموا وأخريا 
 لوو  يلوح أمل، من بصيص هنالك يكون أن على فقط والتمكني، النصر حىت التضحية، تتابع وأن املشوار، تتابع أن ملستعدة

ت كما  عليكم، للتغيري ملستعدة أهنا فاعلموا وكذلك. بعيد من  فالسلطان. عليه أنتم ما على بقيتم إذا قبلكم، كان  من على غري 
 شرع إلقامة تتشوق اليت األمة، هذه غضب مث   هللا، غضب فاحذروا. قصر أم الزمن طال مغتصمب   كل  من وستستعيده سلطاهنا،

َنةٌ  ُتِصيبَ ُهمْ  َأنْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُُيَاِلُفونَ  الَِّذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ . ﴿املفقودين وجمدها عزها هلا يعيد وخليفة   نبيها، راية حتت رهبا  ُيِصيبَ ُهمْ  َأوْ  ِفت ْ
 ﴾.َألِيمٌ  َعَذابٌ 

 جميب؟ من فهل لكم نداؤان هذا ...الثورة فصائل قادة اي. 
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