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خطاب مفتوح إلى الرئيس بوش
:- الرئيس أيها   

ً الرسالة هذه لكم أكتب كاتبها دين عان النظر بغض العاتبار في توضع أن آمل
لكم موافق متحضر بين آدم لبني الجديد تصنيفكم من وموقعه بشرته ولون

. كذلك يكون ل وهمجي ترون ما كل في
ًا يكون قد نوع من الرسالة فهذه ًا بصفتي إليك أكتب فأنا عاليكم غريب من وارث
الرض في المستكبرين نخاطب أن النبياء عالمنا وقد الكرام النبياء ورثة

السلم عاليه موسى خاطب : هكذا العالمين رب يخشون أو يتذكرون لعلهم
ورئيس الرومان والي السلم عاليه عايسى وخاطب ، وقارون وهامان فرعاون

ًا وخاطب اليهود كهنة وكسرى وهرقل مكة في جهل أبا عاليه الله صلى محمد
لرسالة إبلغا لكنه يسمع أن أو المخاطب يستجيب أن ذلك شرط من وليس

. إليه وإعاذار الله
كان التي الحال مثل في مضطهدة مستضعفة أمة من فرد وأنا إليك أكتب
والرومان جهة من اليهود لعدوان يتعرض كان حين السلم عاليه عايسى عاليها

أخرى. جهة من
المهاجرون أسسه الذي البلد وهي المتحدة الوليات تكون أن المؤسف ومن

اضطهدت التي الرومانية المبراطورية محل نفسها أحلت قد المضطهدون
وقتلة النبياء وقتلة الرسل أعاداء مع وتواطأت السلم عاليه المسيح أتباع

.  إسرائيل بني كفار وهم ومكان زمان كل في أتباعاهم
والقيم الحرية رمز أنها تدعاي الرومانية المبراطورية كانت الوقت ذلك في

وقد – الحادث بعد لكم خطاب أول في أمريكا عان ألمحتم مثلما – الحضارية
شيوخ مجلس ولها اليونانية الحضارة ووريثة العالم في العظمى القوة كانت

ًا الروماني الفرد وكان شكلية وديموقراطية وسلوكه عاقيدته في حر
ًا يجعلها ما وهذا الشخصي مناطق في المستبدة المبراطوريات من خير

بسبب بخير الدولة تلك يذكر ل النساني التاريخ ولكن العالم، من أخرى
تلك فقدت المسيحيين. لقد اضطهاد وهي بها تلطخت التي البشعة الجريمة

لـه الذي بالله مؤمنة طائفة استضعفت حين قيمة ميزة كل العظمى القوة
الذي العقاب شديد وهو المطلق والعدل المطلقة والعزة المطلقة القوة
ًا.  منه ينتقم ولكنه للظالم، يملي يوم

واجتاحتها روما عالى الشمالية الهمجية الشعوب سلط فقد … فعل وهكذا
الخامس القرن مطلع في كبرياءها وحطمت الحضارية رموزها وأحرقت
المسيح فيها عااش التي المقدسة الرض الله أورث بقرنين ذلك وبعد للميلد،

انتصر وهنا وسلم، عاليه الله صلى محمد النبياء خاتم لتباع السلم عاليه
ًا السلم عاليه المسيح معظم فتحت التي السلمية المة فهذه هائلً، انتصار

ً رحمة وملته والضطهاد الستبداد من وحررته العالم للناس أظهرت وعادل



كما اتبعهم ومن الحواريين وفضل رسالته وصدق السلم عاليه المسيح عاظمة
ً جاء نفس في أخيرة حلقة نفسها واعاتبرت الكريم، القرآن في مفصل

ًء النبياء أتباع من الطويلة السلسلة ًا السلم عاليه إبراهيم من ابتدا ومرور
عاليه المسيح أعاداء أن كله للعالم وأظهرت السلم، عاليهما وعايسى بموسى
كذب من سواء منهم، اليهود ولسيما النبيلة والقيم الحرية أعاداء كانوا السلم
ًا إليه انتسب من أو "الرومان"، عاليه وحرض المسيح مثل رسالته وحرف زور

"بولس". "شاؤول" المتسمي
وغطرستهم الرومان جبروت من الويل ذاقت التي الشعوب أن والعجيب

روما لتدمير فرحت "برابرة" قد الخرين واعاتبارهم لغيرهم واستعبادهم
تعرفهم، ول تحبهم ل كانت الشماليون" وإن "البرابر بها فعل بما وأعاجبت

ًا جرى روما عالى الهجوم كان لو أي – ذلك بعكس الحال كان لو فكيف َفَرض  -
المسيحيين لوم عالى يجرؤ أحد هناك هل ؟ المضطهدين المسيحيين يد - عالى

الفاعالين؟ مع وتعاطفوا ابتهجوا إذا
 …الرئيس أيها
نشمت أن أخلقنا عالينا تأبى نفسه الوقت وفي عادل أمة المسلمين نحن

إلى أقرب وتكون مواقفها المتحدة الوليات تراجع أن نأمل زلنا ول بمنكوب،
ّين المل هذا عالى تشجع سوابق فلها بها، ظننا حسن إلى نرجع لكي العدل وتب
ميلين:  بالسير بل بخطوتين الخطوة نبادلها كنا أنا كيف

الحرب نهاية في عاشرة الربعة "ولسون" نقاطه الرئيس أعالن فعندما
المة ترجمته مصيرها تقرير في الشعوب وأهّمها: حق الولى العالمية

ًا كان الذي الوربي الستعمار تجاه عاادل موقف أنه عالى السلمية عالى جاثم
ما يقول نفسها النصرانية المم من بصوت المسلمون فرح نعم شعوبها، أكثر
قادها التي تلك ومنها – الصليبية والحملت العنصري التمييز أن عالى يدل

إلى السلمية الشعوب سارعات وهكذا يأفل، أن لهما آن - قد اللنبي الجنرال
المريكية". المتحدة "الوليات المحايدة المة هذه في الكاملة الثقة وضع

ًا الكثير المتحدة الوليات وكسبت إلى بالضافة حصلت فقد ذلك، بسبب جد
يتزعازع التاريخ. ولم في القتصادية المتيازات أعاظم عالى – المعنوية الميزة

الشعب وحرمان اليهودية الدولة قيام من الجائر موقفها عاند حتى ذلك
ّلت بل المصير، تقرير حق من الفلسطيني  –السلمية الشعوب أعاني – ظ

استدراكه. يمكن خطأ مجرد ذلك يكون أن أمل عالى
أكبر من مصر عالى الثلثي العدوان من آيزنهاور الرئيس موقف كان ثم

الدعااية عان الذن وإغلق الظن حسن استمرار عالى المشجعة العوامل
ًا تكن لم التي الشيوعاية كلها. كذب

الحضيض إلى انحدرت ثم اهتـزت ما سرعاان وعادالتها أمريكا في الثقة ولكن
متتابعة براهين صورة في تأتي كانت التي نفسها أمريكا تصرفات بسبب
. البد إلى الظن حسن تدحض



ووزيره نيكسون الرئيس قدمه ما هو القاطعة البراهين تلك أول ولعل   
تلها. ) وما  م1973 أكتوبر ( رمضان حرب في كيسنجر

ًة المعايير ازدواجية فجعل بوش الرئيس والدكم جاء ثم عاين، لكل مشاهد
إسرائيل انتهكت ما الدولية القرارات من العراق انتهك فقد يد، لكل ملموسًة
في أمريكا ذريعة تشبه ذلك في العراق ذريعة كانت وقد تـزال، ول أضعافه

ذريعة من أسوأ فهي فلسطين احتلل في إسرائيل ذريعة أما "تكساس"، ضم
أجدادكم به تذرع مما وأشنع بريطانية، مستعمرة أمريكا إبقاء في البريطانيين

الحمر"!! "الهنود لبادة
عالى مرغمة السلمية الشعوب جعل الذي هو المتناقض الموقف هذا إن   

قبل. من منهم أحد يحبه يكن لم الذي الدكتاتور لتأييد بالمليين التظاهر
ًا أكثر وكان اليهودية "كلنتون" وإدارته الرئيس جاء ثم أبيك ومن منك اهتمام

وصف عالى يزد لم فهو نفسه، الخاطئ الخط عالى سار ولكنه المشكلة، بحل
"جريمة"!! بأنه الخليل في البراهيمي المسجد عالى الفظيع الرهابي الهجوم

ًا الفلسطينيون هاجم أن الن حتى يحدث لم ولعلمه - ولعلمك ًا معبد يهودي
بأنه: وصفه من يستح "قانا" لم عالى الرهابي الهجوم وقع وحين – قط

ًا السرائيليون فعله خطأ "حادث تعرضت النفس"!! وعاندما عان دفاعا
شرم مؤتمر في والعرب العالم زعاماء َجَمع النفجارات، لبعض إسرائيل

ًا يدينوا لكي الشيخ الوحشية المجازر "الرهاب" متجاهلين سمي ما جميع
بالفلسطينيين إسرائيل أنـزلتها التي الطويلة المآسي وسلسلة المتتابعة
تنفض السلمية الشعوب جعل الذي المر بشيء توصف لم والتي والعرب

ومن ، إسرائيل تريد ما المؤتمرين عالى َأْملت باعاتبارها أمريكا من يديها
.  المريكية للدارة رضخت باعاتبارها حكوماتها
مبالية غير بالرهاب الموصوفة الجماعاات إلى وآمالها آلمها بكل واتجهت

ًا المؤتمر أعاطاها فقد الوصف، بهذا ًا درس التي المصطلحات فهم في جيد
ًا َتِصُم عاندما أمريكا أن المزدوجة: أي المريكية المعايير تستخدمها بأنه أحد

عايون في المنشود البطل موقع في تضعه فإنها متطرف أو إرهابي
والمعاناة القهر عان التنفيس من لشيء المحتاجين والبائسين المظلومين

. الطويلين
ًا لحلف السابق "كلوس" (السكرتير الذكر سيء أبلغها كما أن الناتو) رسمي

ًا السلم أقام قد الحلف ًا، السوفييتي التحاد مقام لعداوته هدف ولم سابق
تتوافد دلئل الفريد. وهي العنوان هذا من لكثر تحتاج العملية الدلئل تكن

ًا والسودان والبلقان والقوقاز وكشمير وتيمور الفلبين من مكان كل من يومي
. –كثير وغيرها

مجرم أكبر يد عالى القصى المسجد تدنيس بعد فلسطين في حدث ما أن إل
.  كله ذلك عالى "شارون" طغى العصر هذا في إرهابي

هذا تعاصروا أن النتخابات في الشاق نجاحكم بعد حظكم سوء من وكان
الحليف تلك دولته، مع البدي الستراتيجي الحلف في وتستمروا المجرم



الحاجة وقت جاء فإذا الرخاء، وقت منكم شيء كل عالى يحصل الذي الغريب
عاليه!! .  وكافأتموه الحياد منه طلبتم

غالبية أن عالى الدلة نملك ونحن انتخابكم عالى المسلمين نحن حرصنا لقد   
ًا وأنا أصواتنا، هي لفوزكم المرجحة الصوات المسلمين نصحت شخصي

مع الديمقراطيين من العدل إلى أقرب تكونوا بأن يأمل بعضهم وكان بذلك،
ًا كان الخر بعضهم أن ولم الشرين أهون اختيار يعدو ل المر أن في صريح

ًا ذلك نفعل . ولكن إسلمية أرض كل في ووالدكم حزبكم لجرائم منا نسيان
ولمريكا لنا الفضل رأيناه ما واخترنا مشاعارنا ألجمنا وعاقٍل عادٍل أمة لننا

ًا، كان فعلتموه ما ولكن للجميل، الرد من بشيء تقابلونا أن منكم وتوقعنا أيض
ًا العكس ًا الصهيوني الرهاب مناصرة في سلفكم عالى زايدتم فقد تمام مادي

ًا عالى حائرة أسئلة . وترددت يحدث يـزال ول حدث الذي بالشكل وسياسي
لهذا هل ؟ ضمير المريكية للدارة السلمي: هل العالم في شفة كل

وهل ؟ نهاية من أو مبرر من كله العالم دهشة أثار الذي المتحيز الموقف
؟ الصغرى أمريكا هي إسرائيل أن أم الكبرى إسرائيل هي أمريكا

ول سبتمبر، من عاشر الحادي حادث وقع الحباط ومتاهة الحيرة دوامة وفي
في الكل به شعر الذي الذهول صاحبت البهجة من عاارمة موجة أن أكتمكم
!!  الحقيقة جانب فقد ذلك غير لكم قال من وكل السلمي الشارع

كما والديمقراطية بالحرية تؤمن التي أمريكا عالى يجب أنه اعاتقادي وفي
ل وأن العارضة الوحيدة الفرحة لهذه صدرها يتسع أن – خطاباتكم في تكرر

الرض أمم أكثر هي التي المة فهذه ، العفوية السلمية المشاعار تصادر
ًَا لله عابادة شريرة نـزعاة أو عانصرية عاداوة عان ذلك تفعل لم بالعدل وإيمان

حقوق منظمة من طردكم الذي كله. العالم العالم ذلك في شاركها بل
"دربان" وعاانى مؤتمر في شعبية  منظمة3000 وجهكم في وحشد النسان

ًا أربعين من أكثر ً القتصادية وعاقوباتكم الظالم حصاركم من منه شعب فضل
ّتم البيئة حتى العسكري، غزوكم عان في ولكم أعادائها، أعادى أنكم للعالم أثب
كله. للعالم مخالف موقف مؤتمراتها من مؤتمر كل
فقد نفسه الحدث صدمة من أكثر الول بخطابكم الناس صدمة كانت وقد   

النبيلة والقيم والعدل الحرية وبين أمريكا التماهي- بين بل – التطابق تضمن
حاولنا وقد بعدل، بالتعامل الوعاد وليس بالنتقام الشديد الوعايد تضمن كما

ولكن الشعبي، الغضب امتصاص ومحاولة الصدمة بهول لكم العذر التماس
احتمال. كل وقطعت المنوال نفس عالى تتابعت كلها أفعالكم بل كلمكم

لمريكا حقيقية مأساة النتقام في والتسرع التهام في المجازفة كانت لقد
ًا ًا وامتحان كانت التي – المنية أجهزتكم هرعات فقد وتحضرها، لقيمها حقيقي

إحدى في انقلب قام ولو لضبطته، البنتاجون فوق ذباب مر لو أنه تـزعام
عالى للتدريب معهد أقرب إلى – وقوعاه قبل به لعلمت السكيمو قبائل

نـزيل أو دارس اسم كل قوائمها من واستخرجت فندق وأقرب الطيران
َلنت مسلم أو عاربي !! المعتدون الرهابيون هم أنهم وأعا



ًا كنت لو … الرئيس أيها تصور الميال آلف بعد عالى وقبيلتك أهلك بين جالس
أن سمعت أو ؟ طائرة في انتحارية بعملية قيامك عان الخبر رأيت أو وسمعت

إلى تنتمي ل أنك عالى الله تشكر أل ؟ الفاعال هو سنة من المتوفى أخاك
استجاب وقد لسيما وعادل؟ قيم من يدعاون بما تؤمن ول المتحضرين هؤلء

ًا المتحضر شعبكم فأخذ وأجهزتكم، وزرائكم ومن منكم الرسائل لهذه جد
بلدكم. في والحضارة الحرية أركان من ركن كل في الغزاة البرابرة يهاجم

 –الغربيين من عاصابة قامت حين برابرة كنا كم بلدي وأبناء أنا اكتشفت لقد
من زرقاء!! – بسلسلة وعايونهم بيضاء بشرتهم لن الرهابيين من أقول ول

لم ذلك ومع الخطيرة باعاترافاتهم يدلون وهم ورأيناهم ، مدننا في التفجيرات
لم بلدنا، من مكان أي في غربي إنسان أي لمهاجمة شعرة منا يتحرك
الزنازين ندخلهم ولم مطاراتنا في ملبسهم من نجردهم ولم نقتلهم

ً النفرادية؛  …. ل عاليهم تحالف لنشاء كله العالم نحرض أن عان فضل
فعلناه. عاامة المسلمين وأبناء بأبنائنا المتحضرون فعله الذي ذلك من لشيء

ديننا ) هو المتحضر ( غير السلوك هذا إلى – الرئيس أيها – دفعنا الذي لكن   
.  ذلك أعاطانا الذي الله ونشكر وأخلقنا

: الرئيس أيها أسألكم وهنا   
ّولكم العالم أن لو    ًا الرقى للشعب تقديرية جائزة إعاطاء خ ًا خلق وقيم

ً والحسن  ؟ لنا أم لشعبك ؟ الجائزة ستعطي كنت الشعبين فلي تعامل
 ؟ بعنصرية نعامله أو المريكي للشعب الشّر نضمر أننا ذلك يعني هل   
ًا، … ل    ما الخير صفات - من - جملًة المريكي للشعب أن نعتقد فنحن أبد

الدنيا في الخير له نحب بأن وأجدرها إلينا الغربية الشعوب أقرب يجعله
عالى ينفق وهو الله، بوجود العظمى غالبيته يؤمن شعب فهو والخرة،
بين التنصير بذلك نعني ( ول العالم في آخر شعب ينفقه ل ما الخيرية العامال

المسلمين). 
ً العالم شعوب أكثر خير: أنه من فيه ما عالى دليل وأصدق    للسلم قبول

ًا وأسرعاها ْلتم فاجعة من به نـزل بعدما حتى لفهمه ومحاولة له اعاتناق  –حّم
.               دليل بل مسؤوليتها المسلمين – الحكومة أنتم

والخير ، قلوبنا أعاماق من والكرامة الخير لـه نحب الشعب هذا ومثل   
:- أمرين بأحد إل شعب لي يتحققان ل والكرامة
ًا النبياء دين وهو سواه يقبل ل الذي الله دين في الدخول     -1 جميع

. والخرة الدنيا خيري له الله يجمع . وبهذا = السلم
يجازيه وبهذا بالحسنى ومعاملتهم ومحبتهم المسلمين مصالحة     -2

ًا الدنيا في الله ًا.  خير وأمن
أكرم هي وسلم عاليه الله صلى ومحمد إبراهيم أتباع السلمية المة فهذه    

إلى أمهله وإن الله أهانه أهانها ومن الله أكرمه أكرمها فمن الله عالى الخلق
هذا. عالى شاهد . والتاريخ حين



المركز )) وزرت صليبية (( حملة عابارة عان اعاتذرت لقد عانك يقال أو تقول قد   
تجرح أن أمريكا من تعودنا : لقد .. فنقول بالنضباط الشعب ونصحت السلمي

ًا ًا جرح أفغانستان عالى الحالي عادوانكم أن إل خفيفة، لصقة عاليه تضع ثم غائر
ًا وفتح بعنف اللصقات تلك نـزع ًا جرح . مسلم كل قلب في عاميق

في أخرى مرة العنصرية العبارات تعاود لم فعلت ما فعلت إذ الرئيس أيها وليتك
تدعاي أن تبرير إلى حاجة غير ومن يكفيك كان فقد الهجوم، بدء عان خطابكم

ّنف أن في الحق تشاء، متى تشاء كيف تشاء من وتعاقب تشاء، كما العالم تص
اليوم قلت: (( حين نهاية ل ما إلى مفتوحة النتقام شهوة فجعلت زدت إنك ثم

)).  أعام المعركة ولكن أفغانستان عالى نركز
ًا تدمروا أن يكفي أل ً شعب يعيش – تنظيم أو – شخص عالى تثبت لم بتهمة كامل

ًا كل ويهز والخلق القيم كل يتجاوز الذي العدوان ؟! أهذا البلد هذا في مضطر
؟ انتقامكم بحر من قطرة إل ليس العالم في الحية الضمائر

نفسه ميكافيللي فإن ذلك، من حاشاه ، بهذا السلم عاليه المسيح فوضكم هل
المعاصر "شمشون" وابنه هو هذا في سلفكم . إن الحد هذا إلى يفوضكم لم

"شارون".
أمريكا"! كيف الله "بارك اليام هذه شعاركم جعلتم من يا الله تخافون أل

تفعل ما نقيض السلم عاليه المسيح رسوله عالمها وقد ويحفظها الله يباركها
ًا: (( من فأعاطه ثوبك نازعاك ومن اليسر لـه فأدر اليمن خدك عالى لطمك تمام

ًا الرداء ً سّخرك ومن أيض )). ميلين معه فامش ميل
فإنكم المتحضرين صفة اللنهائي النتقام شهوة تجعلون حين أنكم تدرون أل

ذلك.  من وحاشاه الهمج البرابرة صفة السلم عاليه المسيح ُتلبسون
العصور في البابوات سلوك وسلكتم والمسيح بالله كفرتم الرئيس أيها ولكنكم

يشاؤون كما – الحرمان وقرارات الغفران صكوك يصدرون كانوا حين الوسطى
أبدي غفران صك غاشم معتد وكل الصهيونية والدولة أنفسكم أعاطيتم . لقد– 

حرمان، قرار اللمحدود عادوانكم في مشاركتكم عان تورع من بحق وأصدرتم
للرهاب. مؤيد أو إرهابي بأنه بوصفه وذلك

الفقر، قتله الذي الصومال في إرهابية جماعاات تسمونه عامن بالمجهر تبحثون   
العاشاش تلك يهدد الصهيوني الرهاب حيث لبنان، في الفلسطينيين مخيمات أو

ملموس عاندكم قائم الفظيع الجهنمي الرهاب أن وتنسون يوم، كل الوادعاة
سواكم. شيء ول أنتم هو بل بأيديكم

ليهنئكم جاء لكم صديق أصدق أن : لو بربك لي فقل هذا تصدق لم وإن
. الغامض المفتعل عادوكم عالى سنوات عاشر بعد تحقيقه تريدون الذي بالنتصار

: قال أنه هب يهنئكم؟ سوف شيء أي فعلى
وكذا، كذا ومليون عاراقي، ومليون أفغاني، مليون قتل تم لقد الرئيس؛ سيدي   

والحرية النبيلة والقيم للحضارة انتصار أهذا الملعونة، الخفية قائمتكم آخر إلى
حفاة، عاراة جياع وأطفال أرامل ضحاياكم بين سيكون بالتأكيد ؟ والديمقراطية

النتقام؟!  في شهوتكم يشبع هذا فهل



ً حياتهم تتخذون فسوف حياء ال أما بيوتهم تدمير عالى اقتصرتم أنكم عالى دليل
ًا بصفتها الخشبية وأكواخهم الطينية النظيفة! حربكم استراتيجية! في أهداف

. البشر تقتل ل الذكية! التي وأسلحتكم
ًا ستجعلونه الذي العالم يقهقه سوف النقطة هذه عاند وهنا ًا كئيب ما إلى حزين
الذكاء يتذكر لكي المتحضرة النكتة هذه إليه تهدون سوف نعم – الله شاء

إيران، فتصرخ العراق تضربون كنتم حين صواريخكم به اتسمت الذي الخارق
أثار وحين باكستان، فجرحتم الول عادوانكم في – أفغانستان استهدفتم وحين

. بلغراد في سفارته بضرب الصفر العملق ثائرة الذكية صواريخكم أحد
الباتريوت ذلك وهو ، بالذكاء صواريخكم من واحد لصاروخ اعاترف – للعدل – وأنا

ًا الغبية إسكود صواريخ أحد شاهد الذي الميمون حرفه أن إل منه كان فما متجه
في المريكية المخابرات ضباط عاشاء في واستضافه الصحيح الطريق إلى

. الخبر
ًا بسيطة ملحظة مع الحروب، بأنظف لكم يشهد كله فالعالم النظافة أما جد

عان – قليلة نفايات العراء في بقيت ونجازاكي هيروشيما نظفتم حين أنكم وهي
وتوابعها أفغانستان في الخطأ هذا تستدركون ولعلكم – منكم قصد غير

الرخيص. المريكي الدهان من بشيء المنظفة الماكن فتدهنون أكثر وتتكرمون
ًا للحق لكن ً فيها مشكوك العراق في حربكم نظافة : إن نقول أيض لن قليل

مليونين، عاددهم كان ولو الطفال شهادة يقبل ل والقانون أطفال النفي شهود
حوله. وجنرالت ديكتاتور حجم في كبار فهم الثبات شهود أما
المنظمات أسماء فيها أعالنتم التي القائمة أن تعتقدون هل… الرئيس أيها

العالم أن تؤكد أنها أم مصلحتكم تخدم للرهاب الراعاية والدول الرهابية
ضدكم؟

فيه الناس اكتشف الذي الوقت في بنشرها عاليكم أشار الذي هذا مستشار وأي
ًا؟ يزال ول الزجاج من بيتكم أن يرميكم من عاليكم تستعدون فلماذا مهشم

ًا اليابان من بالحجارة ًا؟ بيرو إلى شرق غرب
في الحرجة المنية الظروف هذه في واحدة ومنظمة واحد بلد يكفيكم كان أما

حملتموه حادث منهم حدث فإذا الكل، تستثيروا أن تريدون أنكم أم بلدكم؟
البد. إلى عاليهم الصليبية حملتكم تستمر لكي وحدهم المسلمين

الكثيرة عايوبنا وأنسى القليلة عايوبكم تعداد أريد أنني تظن ل  …الرئيس أيها
ًا ّكركم سوف بل ل أعاينكم، في جد أننا وهو المسلمين؛ نحن فينا خطير بعيب أذ

ّور ، الزمن عاليها طال مهما مآسينا ننسى ل عالى نبكي زلنا ل أننا الرئيس أيها تص
؟! فيها وكرامتنا وبحضارتنا بديننا وإيزابيل فرديناد فعله ما ونتذكر الندلس

بيد القدس سقوط ول بغداد تدمير ننسى ولن أخرى مرة باستردادها ونحلم
به يتمتع الذي الحضارة من بالقدر نظركم في لسنا أننا أي ؟ الصليبيين أجدادك
معهم.  ماضيكم متناسين العدوان هذا عالى يؤيدونكم الذين واليابانيون اللمان



يبكي الندلس سقوط بعد أسلم الذي المسلمين من الفريقي أن ذلك من وأشد
ًا إل الندلس عان يسمع لم الذي الجاوي يبكي مثلما العرب، مع تكون . قد قريب

 ؟ حين بعد ولو الثمن سيدفع من ولكن لنا بالنسبة مشكلة هذه
أقوى أنكم – عاامة والمسلمين – الفغان مع مشكلتكم إن  …الرئيس أيها   

في أفرطتم أو بالقوة بالغتم كلما وأنكم يجب، مما أضعف وهم يجب مما
. القوة في ضعف عالى ذلك دّل استخدامها

إسرائيل بني يد عالى الجبار لفرعاون حدث بما يذكرنا عاظيم إلهي سر هذا وفي
{ طسم * تلك آيات الكتاب الكريم الله كتاب من فاسمعه المستضعفين

ِأ موسى وفرعاون بالحق لقوم يؤمنون * إن فرعاون المبين * نتلوا عاليك من نب
ًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم عال في الرض وجعل أهلها شيع

ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين * ونريد أن نمن عالى الذين
استضعفوا في الرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في

:  [ القصصالرض ونري فرعاون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون }
1 -6[ 

فرعاون يطلبه لم ما المسلمين من طلبتم فقد ؟ فرعاون من أنا أين تقل ل    
مهما – بقلوبهم يكرهوكم ل أن وهو إسرائيل، وبني السلم عاليه موسى من

تعالى فالله اللوهية، خصائص من وهذا منهم، فستنتقمون وإل – وتجبرتم فعلتم
إمبراطورية نعلم ل ونحن ، يحبه ل من كل من ينتقم أن عالى القادر هو وحده

ّنه ما مع تتعامل القديم التاريخ في ديكتاتورية ِك ً ، الضمائر وتخفيه القلوب ُت فضل
.  والعشرين الواحد القرن في ديمقراطية دولة عان
التعليم ومناهج الخطب في كراهية يثير ما كل استئصال نقصد : إننا تقولون قد

ديمقراطيتكم هي هذه كانت . فنقول: إن العالم وأحاديث الصحافة ومقالت
ًا ثقوا ولكن شئتم، ما تطلبوا أن عاليكم فل يعلمنا الذي فإن تنجحوا، لن أنكم تمام

من وأثبت وسائلكم كل من أقوى وهو وقرآننا ديننا هو الحق ومحبة الظلم كره
إل وسيلة من لديكم فليس العظمة وجنون القوة غطرسة إل أبيتم . وإذا جبالكم

ترسانتكم من شئتم ما أو البيولوجي أو النووي بالسلح كلهم المسلمين إبادة
؟ الجهنمية

مسلم يوجد ل أنه – تأكدوا – فأقول ؟ يحبنا من وفيهم كلهم تقولون: لماذا قد
أو استخباراتية مراصد لكم وأنشأ بالدم لكم تبرع وإن حتى يحبكم الرض عالى

 –الرض في محبتكم يدعاي من . فكل لشعبه التعليمية المناهج وضع فوضكم
الفريسة محبة يحبكم إنما – يدعايها أن يستطيع من المسلمين في وليس

. الغاشم للوحش الخائفة
الحكم أنظمة تغيير خلل من الثقة السلمية الشعوب نعطي تقول: سوف وقد

وديموقراطية!! متسامحة لتكون
العراقي الشعب أهلكتم الزائف الوعاد وكفى. فبهذا شّركم عانا فنقول: كفوا
ل الحرية فعدو نقبلها، ولن نريدها، فل منكم ديموقراطية أو حرية وغيره. وأي

الحرية. يعطي



 … الرئيس أيها
ّفوا تقفوا أن بالله وأخوفكم أنصحكم ُك َت بعدل القضية مع وتتعاملوا العدوان عان و

الطريق أول في وأنتم الن عاودتكم . إن تحفظ بل معكم تجدوننا وسوف وأناة
ًا السهلة البدايات فإن وإل للعالم وأفضل عاليكم أسهل نهايات تستتبع ما غالب
تصنفه بلد كل دمرت لو فيما الرئيس أيها تفكر أن أرجو ولذلك الصعوبة، بالغة
كنت إذا إل اللهم ، البداية أنها أم النهاية هي هذه ستكون هل الرهاب قائمة في

ٍذ "آرمجدون" الملعونة باب من التاريخ تدخل أن تريد هناك يكون لن !! فحينئ
ً تاريخ . أصل
ًا وفكر الله : إتق وأقول النصيحة لك أكرر ولهذا اتبع من عالى . والسلم جيد
.  الهدى
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