
بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب المأريكي
سلما على مأن اتبع الهدى 

 على الحرب بينناعن أثر التغيير الزائفأمأا بعد حديثي هذا إليكم 
وبينكم 

حديثي هذا إلى مأناصري التغيير الحقيقي وخاصة الشباب 

ًءء أقول :  لقد أ وابتدا

ًءء أقول :إن الناظر إلى سياسات الدإارة الجديدة يرى أن وابتدا
ًءا ل ًءا تكتيكي ًءا وإنما هو تغيير ًءا استراتيجي التغيير الواقع ليس تغيير

يتناسب البتة مأع مأا تنشدون مأن تغيير والشواهد على ذلك كثيرة
ًءا وخاصة في المأور المهمة التي تؤثر على أمأنكم واقتصادإكم جد
ولسيما الحرب القائمة بيننا ولئن استطاعت الدإارة السابقة أن

تدخلكم الحروب مأعنا بحجة أنها ضرورية لمأنكم وبوعد أنها حرب
خاطفة ستقضى في ستة أياما أو ستة أسابيع فمضت ست

سنوات ومأضت الدإارة دإون أن تحقق النتصار فإن رافع شعار
التغيير أجل النسحاب الذي وعدكم به قبل رئاسته ستة عشر

ًءا ًءا و وعدكم بأنه سيحقق النتصار في أفغانستان وحددإ مأوعد شهر
للنسحاب مأنها وقبل مأجيء الموعد جاءكم بتريوس برقم ستة
ًءا بتأخير النسحاب ستة أشهر فإن كانت حرب مأرة أخرى مأطالب

الياما الستة التي بدأتها إدإارة بوش لم تكفها ست سنوات لنهائها
فللعقلء أن يتساءلوا  إلى كم عقد سحتاج حرب الستة أشهر .

كما أن طمأنة أوبامأا للوبيات ذات الصلة بأن الجنودإ المأريكيون
سيبقون في العراق والنفاق على الحرب سيستمر إلى عاما

 أي إلى ثلثا سنوات أخرى مأن بدء رئاسته قابلة للتمديد2011
والدإارة تمهد لذلك في تصريحاتها مأن الن .

يظهر وبوضوح أن مأن يدخل البيت البيض حتى على افتراض
حسن نواياه فإنه كسائق القطار ل يملك إل أن يسير  بالقطار

 وضعتها اللوبيات في نيويورك وواشنطن بماالتيعلى القضبان 
ًء وإن كان على حساب أمأنكم واقتصادإكم فأي يخدما مأصالحهم أول
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رئيس يحاول النتقال مأن قضبان اللوبيات إلى قضبان يخدما
ًءا ًءا قوية جد مأصالح الشعب المأريكي يجد مأعارضة وضغوط

فالفسادإ مأستشري في المؤسسات العليا التشريعية والتنفيذية
ولقد حذركم رئيسكم السبق مأن رأس المال اليهودإي ومأن أن
ًءا تصبحوا فيه أجراء له وحذركم اليوما رئيسكم الحالي يأتي يومأ

                                                          مأن رأس مأال .

 للتحرير ليس تحريربثورة كبرىفالسبيل للتغيير هو القياما 
العراق مأن صداما حسين وإنما تحرير البيت البيض ليتحرر بارك

 .حسين فعندئذ يصنع مأا تنشدون مأن تغيير

 بحاجةفي صناعة هذا التغيير فهمالشباب المأريكي وحتى ينجح 
اللتان كانتا عند آبائهم المؤسسين الذينوالقداما إلى الجرأة 

رفضوا أن تضر بمصالح أمأريكا شركة واحدة تحكمت في الشاي
وثمنه بينما اليوما تضر بمصالح أمأريكا عدة شركات كبرى تخاطر

بالقتصادإ المأريكي أقصى غايات المخاطرة وترسم سياسات
البيت البيض فتقذف بمئات اللوف مأن المأريكين في الحروب

مأناصرة اليهودإ على ظلمنا ومأن هنا كان ردإ فعلنا يوماتقرر ضدنا و
الحادإي عشر .  

ثم لو سألتم المنصفين مأنكم هل الحرب القائمة بيننا لها صلة
بجلب المأن لكم لجابوكم بأنه ل شأن لها بذلك فهي لم توفر

أمأنكم وأضاعت اقتصادإكم وقد جاءت العمليات الخيرة في قلب
أمأريكا بعد أن نجحت في اختراق جميع خطوط الدفاع مأنطلقة

مأن خارج العراق وأفغانستان لتثبت بقوة ووضوح أن حرب
العراق وأفغانستان حرب عبثية ظالمة لم تجلب المأن لكم

وهاهو البيت البيض يعلن انتهاء انسحاب ثلثي الجيش مأن العراق
بعد أن استطاع المجاهدون بفضل الله تعالى أن يعطلوا

ًءا في تحقيق ًء ذريع مأخططات البيت البيض ويثبتوا فشله فشل
أهدافه المعلنة وقد كان وعد أوبامأا لكم بأنه سيسحب كامأل

ًءا ًءا مأن جنودإكم في العراق زاعم الجيش إل أنه أبقى خمسين أ لف
أنه أبقاهم لعمال التدريب والمشورة ! وذلك أمأر ل يصدقه

العقلء ومأا أحراه لو خالف أخلق الدإارة السابقة واتخذ الصدق
ًءا له وقال لكم إنني لن أنسحب مأن العراق وذلك ليس لما صديق
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تقتضيه مأصلحة أمأريكا وإنما لما تقتضيه مأصالح الشركات الكبرى
مأع العلم أن بقاء الجنودإ في العراق يعرض حياتهم للخطر

ويستنزف أمأوالكم لغير صالحكم بينما ردإودإ أفعالنا ستكون عليكم
ًءا .  ....وقد كانت أفعالكم في العراق قاسية جد

وكذلك أفعال حلفائكم في فلسطين فردإودإ أفعالنا عليكم بظلم
حلفائكم باقية مأا بقي ظلمهم لنا وحلفكم مأعهم  وجدير بالذكر

هنا أن أرض المسلمين فلسطين تحت الحتلل مأنذ عقودإ طويلة
وطيلة هذه العقودإ لم يتحدثا رئيس مأن رؤسائكم بحقنا في

فلسطين إل بعد الحادإي عشر عندمأا أدإرك بوش أن سبب الحادإي
عشر هو الظلم الواقع علينا في فلسطين عندها تحدثا عن

ضرورة وجودإ دإولتين 

ثم إن أوبامأا اليوما يسعي كذلك لزالة مأسببات الحادإي عشر
والكره والبغضاء للمأريكين بإعطاء الفلسطينين بعض حقوقهم

وإقامأة شبه دإولة لهم على جزء يسير مأن أرضهم فإن كان أوبامأا
ًءا لتحقيق أمأنكم فهو بخارطة الطريق التي يمكن ًء حقيقي يريد حل

بها وحدها أن تعادإ الحقوق إلى أصحابها وهي بأن تعودإ للمسلمين
فلسطين كلها مأن البحر إلى النهر و غير ذلك فهي حلول ترقيعية

ًءا ففلسطين كلها أرض إسلمأية ل يمكن بيعها ول لن تجدي نفع
هبتها لي جهة فأين كان السرائيلين قبل عاما ....

 وإن النجاح الذي تتحدثا عنه إدإارتكم الحالية مأن جمع الطرف
العربي والسرائيلي للتفاوض هو نجاح وهمي قائم على جرف

هار وظلم واضح فجميع المتابعين لهذا الشأن يعلمون أنها خدعة
جديدة للعرب والمسلمين ليتاح للسرائيلين اتماما اعتدائهم على

أراضي إخواننا في فلسطين بالستيطان الذي تحدثا رئيسكم
بضرورة إيقافه لتتم المفاوضات ثم تراجع عن قوله وهاهي اليوما

تبدأ المفاوضات دإون أي قيد أو شرط مأن العرب بعد أن كانت
مأبنية لدى جميع الطراف العربية  على شرط إيقاف

الستيطان ..وهل هناك مأفاوضات عادإلة تسلب أحد الطرفين
وضع أي قيد أو شرط .
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وهنا أقول بكل وضوح إن هذه المفاوضات الظالمة ل تعنينا
ًءا أو بشيء فحسني والعبادإلة والحمدان هم وكلؤكم وافقوا طوع

ًءا بأن يجلسوا للتفاوض مأع حلفائكم . كره

وخلصة القول : العدل أقوى جيش والمأن أهنأ عيش أضعتموه
بأيديكم لتناصروا السرائيلين على احتلل أرضنا وقتل إخواننا في
فلسطين وكونوا على يقين أننا ل نقاتل لمجردإ القتل وإنما لنرفع

الذي تمارسونه مأع حلفائكم على أهلنا فيعن أهلنا القتل .
.                والسلما على مأن اتبع الهدىفلسطين

وخلصة القول : العدل أقوى جيش والمأن أهنأ عيش أضعتموه
لتعلموا في الحادإي عشر أرواحنابأيديكم يوما بلغناكم رسلتنا ب

 فواصلتمصدقنا في طلب حقنا وعزمأنا على نصرة إخواننا
نصرتكم للسرائليين على ظلم أهلنا في فلسطين ووضعتم
نحوركم دإون نحورهم فل سبيل أمأامأنا لنصرة إخواننا سوى

قتالكم حتى تخلوا بيننا وبين أعدائنا فإن كان لكم في أنفسكم
حاجة فأدإركوا أنفسكم قبل فوات الوان فل حاجة لنا في هلككم

وقد قيل ومأن النصيحة كثرة العذار  .

والسلما على مأن اتبع الهدى 

حديثي هذا إليكم عن تقاطع الضرار الواقعة مأن اللوبيات بيننا
ومأن ثم تقاطع المصالح في إزالة هذه الضرار وأمأا الحرب

إن كانت أطول الحروب في تاريخكم علىالدائرة بيننا فهي و
ل نراها إل قد مأضى صدرهاالطلق وأكثرها تكلفة مأالية فنحن 

وإن العقلء مأجمعون على أن الدائرة تدوروانقضى شطرها 
الشفقة على الطفال والنساء الذينإل أن دإافعي للحديث عليكم 

ًءا فظلمكم ًءا وعدوان يقتلون في العراق وأفغانستان وباكستان ظلم
لنا ودإعمكم للسرائيلين ضدنا هو مأا دإفعنا لعمليات الحادإي عشر

 .قتل النسان ظلم وقتل قاتله حكملترفعوا ظلمكم عنا ف
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ذكرى الحادإي عشر 

نوابكم ومأمثلوكم

ثم لو سألتم أولي اللباب مأنكم هل هناك سبيل لكسب الحرب
في العرق وأفغانستان لجابوكم بأنه لسبيل لكسبها لن للمأور
أوائل دإالة على أواخرها ومأقدمأات شاهدة على عواقبها فحرب
ًءا ًءا ودإولركم ضعف عمولة أمأوالها كالعصار تزيد اقتصادإكم عصف
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