
والنأظمة الشعوب
 وأمريكا

  الرحيم الرحمن الله بسم
.. والسإلمية العربية بالشعوب: الشعوب أعني

المسلمين بلدا في الحاكمة العربية وبالنأظمة: النأظمة
وفلكها حلفها في داخل ومن .. وبأمريكا: أمريكا

والسإتعمار.  والظلم الكفر داول من وسإياسإتها
أن والعقلءا المراقبين جميع بين خلفا ل

والمسلمين العرب بلدا من خرج المعاصر المستعمر
عنه ينوب من جلدتنا بني من فيها أبقى أن بعد بنفسه

.. وليسهر وشرائعه قوانأينه وفق والعبادا البلدا حكم في
أمر .. هذا البلدا في ـ عنهم نأيابة ـ مصالحهم حماية على

اثنان!    عليه يختلف ل كما أحد، على يخفى يعد لم
اختلفا على الحاكمة العربية النأظمة فإن وبالفعل

مراحلها اختلفا وعلى والملكية، الجمهورية مسمياتها
ًا، المهمة حفظوا قد وتقلباتها المانأة وأداوا جيد

جل فانأصب عاتقهم، على الملقاة السإتعمارية
أمرين:  في ـ حكمهم فترة طيلة ـ اهتمامهم

في الغرب وداول أمريكا مصالح أولهما: حماية
الصهاينة داولة وحراسإة حماية منها .. والتي المنطقة

الحقوق والمسلوبة المقهورة الشعوب غضب من اليهودا
السماح مقابل يدفعونأه كثمن العمل بهذا .. يقومون

الحكم!  سإدة على البقاءا في لهم
ًا يكن لم وهذا الشعوب تضليل قبيل من ـ مانأع
ـ العميلة النأظمة هذه تمارس أن ـ نأقمتهم وتنفيس

ضد النابحة الكلب سإياسإة ـ ذلك إلى احتاجت كلما
ل أن .. المهم .. والمبريالية .. والصهيونأية السإتعمار

والنباح!     الجعجعة ومرحلة سإياسإة تتعدى
ًا: حماية .. وامتيازاتهم وأنأظمتهم عروشهم ثانأي

.. وهم عليهم وانأقلبها الشعوب غضب .. من وثرواتهم
.. العديدة القمعية المنية المؤسإسات بنوا ذلك أجل من

وسإائل بجميع .. وجهزوها طائلة ثروات عليها وأنأفقوا
ًا والرهاب القمع .. وقهرهم الشعوب إذلل في .. إمعانأ
حقوقهم!  وهضم
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تجدها ـ تأملتها لو ـ النأظمة هذه أنأشطة جل
تتجاوزهما: السهر تكادا ل المجالين هذين على مقصورة

.. المنطقة في الغرب وداول أمريكا مصالح حماية على
سإوى .. وما وأنأظمتهم عروشهم حماية على والسهر

ينال .. ول شيءا في يعنيهم ل .. وهو الموت فله ذلك
اكتراث!  ول اهتمام أدانأى منهم

.. والسياسإة الوطنية .. والمصلحة العامة المصلحة
.. الوطنية .. والوحدة الدولية .. والموازنأات العامة
.. الدولية .. والظروفا الوطني .. والمن الدولة وأمن
النأظمة هذه تستخدمها عندما وغيرها المرادافات هذه

شيئين: بها تعني فهي ـ تلوكها ما أكثر وما ـ العميلة
مصالح .. وحماية السإيادا داول ومكاسإب مصالح حماية

وأنأظمتهم!    عروشهم
لهذه الصناعية القتصاداية الحياة على نأظرة لنلقي

وتسلطها حكمها على عقودا عدة مضى .. رغم النأظمة
فقر .. ومن تخلف إلى تخلف من .. فهم الرقاب على
يعيشون ل .. وكأنأهم جهل إلى جهل .. ومن فقر إلى

العالم!  هذا حركة ضمن
إلى ضعف من .. فهم العسكري المجال وفي

.. هزيمة إلى هزيمة .. ومن عجز إلى عجز .. ومن ضعف
أسإياداهم من يستمدونأه الساعة إلى المهترئ سإلحهم

لمن خارجي تهديد أدانأى أمام .. يفشلون المة أعداءا
ـ أنأظمتنا ـ .. بيوتنا مرة من أكثر .. قالوها والعبادا البلدا
.. ضربة أو هزة أدانأى تتحمل ل زجاج من وهي عورة

الواقع بالمر والرضى السإتسلم من لنا بد ل وبالتالي
من وغيرها أمريكا من علينا ُيملى ما .. وتنفيذ الذليل

.. ول اعتراض ول تردادٍا أدانأى داون .. من السإيادا داول
الحكم من عقودا عدة بعد ـ أجبرهم الذي ما نأدري

من بيوتهم تكون أن ـ وثرواتها البلدا على والتسلط
.. سإوى وفولذ حديد من تكون .. ول وفخار زجاج

والراداة العزيمة .. وانأتفاءا المة لهذه والخيانأة العمالة
مقدسإاتها!   وعن عنها الدفاع في

ـ الشعوب .. فإن الجتماعية الحياة مجال وفي
تعيش ـ الفاسإدة الخائنة العميلة النأظمة هذه من بسبب
.. .. والخوفا .. والذل والمرض والجوع، الفقر،

على ومشغولة مهمومة .. فهي .. والفسادا والتخلف
رمق .. وسإدادا العيش لقمة تأمين بكيفية الوقت مدار
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من إل الهم هذا يعلو لها هم .. ل الطفال من ُيعيلوا من
ًا كان هذا .. ولعل الله رحم طواغيت قبل من مقصودا

عن ببطونأهم الشعوب .. ليشغلوا والظلم الحكم
.. البوليسية أنأظمتهم .. وفسادا وعمالتهم طغيانأهم

يتبعك! كلبك جوع مبدأ وعلى
.. الكافرة السإيادا داول قبل من مقصودا أنأه كما

طوابير أواخر في مصطفة المسلمة الشعوب لتبقى
المستهلك خانأة في واقفة .. ولتبقى والجهل التخلف

التقدم عجلة مواكبة عن .. والعاجزة وحسب المستجدي
الخرى!    والشعوب المم عند

الفاسإدة النأظمة  واقع هو هذا عقودٍا عدة منذ
ظل في المقهورة الشعوب واقع هو .. وهذا العميلة

القمعية!  الرهابية النأظمة هذه
الواقع هذا من يعنيها ل السإيادا داول ومعها أمريكا

المنطقة في وأطماعها مصالحها على الحفاظ إل شيءا
ًا الحاكمة النأظمة أشد تدعم أن تبالي ل .. فهي قمع

ًا ودايكتاتورية، من تتردادا ل .. كما الشعوب لحقوق وظلم
هذه داامت .. ما والديمقراطية والتحضر بالرقي وصفها

مصالح على الحفاظ في الخدماتي داورها تؤداي النأظمة
السإيادا!  داول ومكاسإب
الديمقراطية .. بعصا النأظمة هذه تهددا أمريكا متى

.. ورفع المقهورة الشعوب إنأصافا .. وبضرورة
حماية في النأظمة هذه تقصر .. عندما التحرر شعارات
السإيادا!   وأطماع مكاسإب وحراسإة

المريكية العصا هذه من يخافون الحاكمة النأظمة
شعوبهم أن اليقين علم يعلمون لنأهم الخوفا؛ أشد

في ـ تقف أن يمكن ل الشعوب .. وأن وتبغضهم تلعنهم
كان لو حتى الظالم الجلدا بجوار ـ المحن من محنة أي
أمريكا إرضاءا في ُيسارعون تراهم .. لذا جلدتهم بني من

الخدماتي العمل من المزيد .. وإظهار السإيادا وداول
الشعوب حساب على ذلك كان .. ولو لهم المجانأي

أعداءا من أسإياداهم عنهم يرضى أن .. عسى والوطان
المة!  

ُتسخط أن يمكنها .. ل الحاكمة الطاغية النأظمة
ًا السإيادا .. وداول شعوبها ًا ذلك تعلم .. وأمريكا مع .. جيد

الطاغية النأظمة هذه بين الفجوة هذه تعمق فهي لذا

3



.. وتارة بالشعوب النأظمة تارة .. لتهددا الشعوب وبين
بالنأظمة!   الشعوب

بداية ومنذ أنأها الحاكمة النأظمة هذه في المشكلة
ومصالحها السإيادا داول مع تقف أن آثرت بالحكم عهدها
تجد .. لذا وأمنها المة .. وضد ومصالحها الشعوب .. ضد

.. والسإتمرار العمالة في المعان على ملزمة نأفسها
فيها! 

العميلة النأظمة لهذه توجه .. أن لمريكا يكفي
مسامع إلى الرسإالة تصل إن .. وما الثير عبر رسإالة

ًا ونأجدهم .. إل بلدانأا في الحكم طواغيت يعربون جميع
.. بمضمونأها .. والتزامهم للرسإالة تفهمهم عن

تنفيذها!   إلى ـ بينهم فيما ـ ويتسابقون
في .. وتقف .. وتتظاهر تصيح الشعوب بينما

.. وتتملق .. وترجو الطويل الزمن النأتظار طوابير
هذه من تلقى ل ذلك كل بعد هي .. ثم حقوقها من قليلً

.. .. والسإتخفافا .. والدابار العراض إل النأظمة
.. والقتل!  والقمع

المتلزمة العلقة هذه المقهورة الشعوب أداركت
.. العميلة النأظمة وبين السإيادا داول بين والمتبادالة

يشتركان كلهما والعبيد السإيادا داول أن كذلك وأداركت
ُتحسد ل مستوى من الشعوب إليه وصلت ما وزر في

ًا!  الطرفين تآمر عن نأاتج منه تعانأي ما .. وأن عليه مع
الفينة بين يرافقه .. الذي للشعوب الداراك هذا
أقلق .. قد وهناك هنا والتذمر التململ بعض والخرى

.. مما وأطماعها بمصالحها .. وأضر وحلفاءاها أمريكا
.. وعما وقارها عن .. وتتخلى عقيرتها ترفع جعلها
.. .. وعدالة .. ودايمقراطية إنأسانأية من به تتظاهر كانأت

الخناق ُيشدداوا بأن بلدانأا في الحكم طواغيت لتطالب
ُيمعنوا .. وأن الثغور عليهم يسدوا .. وأن الشعوب على
الحرار ُيطارداوا .. وأن وتعذيبهم وقهرهم إذللهم في

الرهاب محاربة شعار تحت يتم كله .. وهذا منهم
زعموا! 
وطبائع هوى .. لمس المريكي الطلب هذا
والكفأ العلماءا الخبراءا .. فهم بلدانأا في الحكم طواغيت

المريكي الطلب .. فقابلوا وقهرها الشعوب إذلل في
ملحقة في بينهم فيما .. وتسارعوا والسرور بالترحاب
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السجون في .. وزجهم .. وقتلهم شعوبهم من الحرار
ًا عينها!  تقر .. كي وحلفائها لمريكا .. تقرب

.. إلى الشعوب بإرهاب الحافل سإجلهم زوروا
إلى بسخاءا .. ليقدموها الرهاب مكافحة في خبرات
العالمي!   الرهاب راعية أمريكا

أمريكا عليها تغضب ل .. أن النأظمة هذه عند المهم
..  السإيادا داول من غيرها .. ول

وإباداتها!  الشعوب سإحق إلى ذلك أداى ولو
باعت التي العميلة الخائنة النأظمة لهذه نأقول

أن لنأفسكم أمريكا: رضيتم بمرضاة وأمتها شعوبها
ُذكرتم ما الجيال ألسنة على الملعونأين خانأة في تكونأوا
أفول من لها بد ل بلدانأا سإماءا في سإودااءا سإحابة .. أنأتم
.. فإن أنأظمتكم وظلم حكمكم طال .. مهما وزوال
.. وللشعوب .. وللمة للحق ـ حين بعد ولو ـ العاقبة

الله.  شاءا إن ببعيد ذلك .. وما المقهورة
 
 ّلِه لْلْمُر ِل ْبُل ِمْن ا ُد لوِمْن لق ِئٍذ لبْع لم ليْو لرُح لو ليْف

لن ُنو ْلُمْؤِم لنْصِر.  ا ّلِه ِب ْنُصُر ال ُءا لمْن لي لشا لو لي لعِزيُز لوُه ْل الّرِحيُم ا
 .

العالمين.   رب لله الحمد أن داعوانأا وآخر

 هـ.                          عبد28/6/1424
 حليمة مصطفى المنعم

 م.                               أبو26/8/2003
 الطرطوسإي بصير
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