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تص من ظامله للمظلوم أن يقاحلمد هللا الذي خلق اخللق لعبادته وأمرهم بالعدل، واذن 
 :أما بعد، باملثل

 
 ،السالم على من اتبع اهلدى

 
 أيها الشعب األمريكي؛

 
أخرى، عن احلرب وأسباا " مااتن" حديثي هذا لكم عن الطريقة املثلى لتجنب 

 إن األمن ركن مهم من أركان احلياة البشرية، وبني يدي احلديث أقول لكم؛ونتائجها، 
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ملْ  م ِلفليعلمنا, هم، خبالف ادعاء بوش بأننا نكره احلريةوإن األحرار ال يفرطون بأمن
 نضرب السويد مثال؟

 
 رمحهم اهللا، وإمنا ١٩ومعلوم أن الذين يكرهون احلرية ال ميلكون نفوسا أبية كنفوس الـ 

قاتلناكم ألننا أحرار ال ننام على الضيم، نريد إرجاع احلرية ألمتنا، فكما درون أمننا 
 يعبث بأمن اآلخرين مث يتوهم بأنه سيبقى آمنا إال اللص األمحق، وإن در أمنكم، وال

 .العقالء إذا وقعت املصائب كان من أهم أعماهلم البحث عن أسباا لتجنبها
 

 فما زال ١١ولكننين أعجب منكم؛ فبالرغم من دخولنا السنة الرابعة بعد أحداث الـ 
وبالتايل فإن , بب احلقيقي عنكمبوش ميارس عليكم التشويش والتضليل وتغييب الس

الدواعي قائمة لتكرار ما حدث، وإين ساحدثكم عن األسباب وراء تلك األحداث، 
وساصدقكم القول باللحظات اليت اختذ فيها هذا القرار لتتفكروا، فأقول لكم؛ علم اهللا ما 
 خطر يف بالنا ضرب األبراج، ولكن بعدما طفح الكيل وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف

 .األمريكي اإلسرائيلي على أهلنا يف فلسطني ولبنان فبادر إىل ذهين ذلك
 

 وما تالها من ١٩٨٢وإن األحداث اليت أثرت يف نفسي بشكل مباشر ترجع إىل عام 
أحداث، عندما أذنت أمريكا لإلسرائيليني باجتياح لبنان وساعد يف ذلك األسطول الثالث 

ون وروع وشرد آخرون، وما زلت أتذكر األمريكي، وبدأ القصف وقتل وجرح كثري
تلك املشاهد املؤثرة؛ دماء وأشالء وأطفال ونساء صرعى يف كل مكان، منازل تدمر مبن 
فيها وأبراج تدك على ساكنيها، قذائف كاملطر تصب على ديارنا بال رمحة، وكان احلال 

وارا بغري كتمساح التقم طفال ال حول له وال قوة إال الصراخ، فهل يفهم التمساح ح
سالح، وكان العامل كله يسمع ويرى وال يزيد، ويف تلك اللحظات العصيبة جاشت يف 
نفسي معان كثرية يصعب وصفها ولكنها انتجت شعورا عارما يرفض الظلم وولدت 

 .تصميما قويا على معاقبة الظاملني
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قب الظامل باملثل وبينما أنا أنظر إىل تلك األبراج املدمرة يف لبنان انقدح يف ذهين أن نعا
وأن ندمر أبراجا يف أمريكا لتذوق بعض ما ذقنا ولترتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا، وتأكد 
يل يومها أن الظلم وقتل األبرياء من األطفال والنساء عن عمد؛ قانون أمريكي معتمد، 
يني والترويع حرية ودميقراطية، وأما املقاومة؛ فإرهاب ورجعية، وتعين الظلم وحصار املال

حىت املوت كما فعل بوش األكرب يف أكرب جمزرة لألطفال مجاعية عرفتها البشرية يف 
العراق، وتعين أن يلقى من القنابل واملتفجرات ماليني األرطال على ماليني األطفال يف 
العراق أيضا كما فعل بوش األبن لعزل عميل قدمي وتنصيب عميل جديد يعني على 

 .  ذلك من الفظائعاختالس نفط العراق، وغري
 

 ردا على تلك املظامل العظام، ١١وعلى خلفية تلك الصور وأمثاهلا جاءت أحداث الـ 
فهل يالم املرء يف الذود عن محاه؟ وهل الدفاع عن النفس ومعاقبة الظامل باملثل إرهاباً 

 .مذموماً؟ فإن يكن كذلك فما لنا منه بد
 

 مراراً منذ سنني قبل - قوليا وعمليا -لكم فهذه هي الرسالة اليت حرصنا على إبالغها 
, ٩٦عام " التامي"يف جملة " سكوت"، وطالعوها إن شئتم يف لقائي مع ١١أحداث الـ 
، ٩٨عام " جون وتر"، مث لقائي مع ٩٧عام " السي أن أن"يف " بيتر أرنيت"وكذلك مع 

قائي مع عبد الباري وطالعوها عمليا إن شئتم يف نريويب وترتانيا ويف عدن، وطالعوها يف ل
 وهذا األخري هو من جلدتكم وعلى –" روبرت فيسك"عطوان وكذلك لقائايت مع 
 فهل يستطيع مدعو احلرية يف البيت األبيض والقنوات –ملتكم وأحسب أنه حمايدا 

 اخلاضعة هلم أن جيروا معه لقاء لينقل للشعب األمريكي ما فهمه منا عن أسباب قتالنا لكم؟
  

وا هذه األسباب تكونوا قد سرمت يف الطريق الصحيح الذي يوصل أمريكا إىل فإن تتجتنب
 . فهذا عن احلرب وأسباا،١١أمنها الذي كانت عليه قبل الـ 

 
 وأما عن نتائجها؛ 
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وفاقت كل التوقعات واملقاييس، ألسباب , فهي بفضل اهللا تعاىل إجيابية وكبرية جدا
 :كثرية، من أمهها

 
 يف التعامل مع بوش وإدارته، نظرا للتشابه بينها وبني األنظمة يف بالدنا، إننا مل جند صعوبة

واليت نصفها حيكمها العسكر والنصف اآلخر حيكمه أبناء امللوك والرؤساء، وخرباتنا معهم 
طويلة، وكال الصنفني يكثر فيهم الذين يتصفون بالكرب والغطرسة والطمع أخذ املال بغري 

 .حق
 

به منذ زيارات بوش األب إىل املنطقة، ففي الوقت الذي كان بعض بين وقد بدا هذا التشا
إذا به يتأثر هو بتلك , جلدتنا منبهرا بأمريكا ويأمل أن تؤثر هذه الزيارات يف بالدنا

األنظمة امللكية والعسكرية وحيسدهم على بقائهم عشرات السنني يف مناصبهم خيتلسون 
قانونا "الستبداد وقمع احلريات إىل ابنه، ومسوه مال األمة دون حسيب وال رقيب، فنقل ا

 . حتت ذريعة حماربة اإلرهاب،"وطنيا
 

 واستحسن بوش األب تولية األبناء على الواليات، كما مل ينس أن ينقل خربات التزوير 
لالستفادة منها يف اللحظات احلرجة كل ما ذكرنا سابقا؛ " فلوريدا"من رؤساء املنطقة إىل 

فيكفي أن نرسل اثنني من ااهدين إىل فزاز هذه اإلدارة واستدراجها؛ سهل علينا است
حىت يركض اجلنراالت إىل هناك " القاعدة"أقصى املشرق لريفعوا خرقة مكتوب عليها 

مسرعني ليتسببوا يف تكبيد أمريكا اخلسائر البشرية واملالية والسياسية دون أن حيققوا هلا 
 .شيئا يذكر، باستثناء بعض املنافع لشركام اخلاصة

 
 أننا خربنا حرب العصابات وحرب االسترتاف يف مقارعة القوى الكربى الظاملة، إضافة إىل

حيث استرتفنا مع ااهدين روسيا عشر سنني إىل أن أفلسوا بفضل اهللا فاضطروا إىل 
االنسحاب منهزمني، فلله احلمد واملنة، وحنن ماضون يف هذه السياسة يف استرتاف أمريكا 

 .، وما ذلك على اهللا بعزيزإىل درجة اإلفالس بإذن اهللا
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فمن قال؛ إن القاعدة انتصرت على إدارة البيت األبيض، أو أن إدارة البيت األبيض قد 
خسرت يف هذه احلرب؛ فهو كالم يفتقد إىل الدقة، ألنه عند النظر بتمعن إىل النتائج فال 

هلة، بل إن ميكن القول أن القاعدة هي السبب الوحيد يف الوصول إىل هذه املكاسب املذ
 -سيادة البيت األبيض احلريصة على فتح جبهات قتال لتشغيل شركات باختالف أنواعها 

 ساعدت مجيعها يف حتقيق تلك -سواء العاملة يف جمال السالح أو النفط أو اإلعمار 
 .النتائج اهلائلة للقاعدة

 
 واحد دف يف كما بدا لبعض احملللني والدبلوماسيني؛ إننا والبيت األبيض نلعب كفريق

 ومبثل هذه املعاين وغريها - وإن اختلفت النوايا -مرمى الواليات املتحدة اإلقتصادي 
 .أشار الدبلوماسي الربيطاين يف حماضرته باملعهد امللكي للشؤون الدولية

 
 ألف دوالر يف احلدث، بينما خسرت أمريكا ٥٠٠فعلى سبيل املثال؛ إن القاعدة انفقت 

 مليار دوالر، أي أن كل دوالر من ٥٠٠ احلدث وتداعياته أكثر من على أقل تقدير يف
 .القاعدة هزم مليون دوالر بفضل اهللا تعاىل

 
عالوة على فقدها عددا هائال من الوظائف، وأما عن حجم العجوزات املالية؛ فقد بلغت 

 .أرقاما قياسية وفلكية تقدر بأكثر من تريليون دوالر
 

 ؛واألخطر واألمر على أمريكا
 

 إىل أن يلجأ مليزانية الطوارئ ملواصلة القتال يف - أخريا -أن ااهدين اضطروا بوش 
 .أفغانستان ويف العراق، مما يدل على جناح خطة االسترتاف إىل درجة اإلفالس بأذن اهللا

 
وصحيح أن هذا يوضح أن القاعدة كسبت، لكنه يف املقابل يوضح أن إدارة بوش كسبت 

 إىل ضخامة العقود اليت نالتها الشركات الكربى املشبوهة كـ أيضا، ألن الناظر
ومثيالا ذات الصلة ببوش وإدارته يتأكد له ذلك، وإن اخلاسر يف احلقيقة إا " هالبريتون"

 .هو أنتم؛ هو الشعب األمريكي واقتصاده
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ليات خالل وللعلم؛ كنا قد اتفقنا مع األمري العام؛ حممد عطا رمحه اهللا أن ينجز مجيع العم

 دقيقة، قبل أن يتنبه بوش وإدارته، ومل خيطر ببالنا قط أن القائد األعلى للقوات ٢٠
 ألف من مواطنيه يف الربجني ليواجهوا تلك األهوال العظام ٥٠املسلحة األمريكية سيترك 

وحدهم وقت أشد حاجتهم إليه، ألنه قد بدا له أن االنشغال حبديث الطفلة عن عرتا 
م من انشغاله بالطائرات ونطحها لناطحات السحاب، مما وفر لنا ثالثة ونطحها أه

 .أضعاف املدة املطلوبة لتنفيذ العمليات، فلله احلمد
 

كما ال خيفى عليكم أن املفكرين وأويل األلباب من األمريكيني حذروا بوش قبل احلرب 
 على افتراض -مل أن كل ما تريده لتأمني أمريكا برتع أسلحة الدمار الشا"قائلني له؛ 
 متاح لك، ودول العامل معك يف التفتيش، ومصلحة أمريكا تقتضي أن ال تزج -وجودها 

، ولكن سواد الذهب األسود ختم على بصره "ا يف حرب غري مربرة وال تعرف ايتها
وبصريته، فقدم املصاحل اخلاصة على مصلحة أمريكا العامة، فكانت احلرب وكثر القتلى، 

القتصاد األمريكي وتورط بوش يف مستنقعات العراق اليت دد مستقبله، ومثاله واسترتف ا
 :كما قيل

 
 إىل مدية حتت التراب تثريها *** فكان كعرت السوء قامت بظلفها

 
 وأين أقول لكم؛

 
 ألفاً وجرح عشرات اآلالف، كما قتل منكم أكثر من ١٥لقد قتل من أهلنا أكثر من 

ف، ومجيع هؤالء القتلى من الطرفني تلطخت يدا بوش ألف وجرح أكثر من عشرة اآل
 .بدمائهم من أجل النفط وتشغيل شركام اخلاصة

 
 أن األمة اليت تعاقب الضعيف إذا تسبب يف قتل رجل من أبنائها من أجل املال واعلموا؛

 ... وتترك الشريف إذا تسبب يف قتل أكثر من ألف رجل من أبنائها من أجل املال ايضا 
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لك حلفاؤكم يف فلسطني فريوعون النساء واألطفال ويقتلون ويأسرون الرجال وهم وكذ
 . نائمون مع أهلهم وعلى فرشهم

 
 .وهو أن تتذكروا أن لكل فعل رد فعل ومطليب منكم يسري؛

 
 وهم يلوحون يف ١١حيسن أن تتدبروا وصايا األلوف الذين فارقوكم يوم الـ وأخريا؛ 

 .ي ان خترج يف حبوث ودراساتيأس، وهي وصايا ملهمة ينبغ
 

كم كنا خمطئني عندما تركنا "وإن من أهم ما أقرأه نثرا يف تلوحيام قبل السقوط قوهلم؛ 
، وكأم كانوا "البيت األبيض ينتقد سياساته اخلارجية على املستضعفني بال رقيب

 ظَ وِع، والسعيد من"أيها الشعب األمريكي حاسبوا الذين تسببوا يف قتلنا"يقولون؛ 
 :بغريه، ومما أقرأه شعرا يف تلوحيام أيضا

 
 والظلم مرتعه وخيم *** البغي يصرع أهله

 
 . درهم وقاية خري من قنطار عالجوقد قيل؛

 
 أن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل، وأن العاقل ال يفرط بأمنه وأعلموا؛

 .وماله وبنيه من أجل كذاب البيت األبيض
 

 إن أمنكم ليس بيد كريي أو بوش أو - وأصدقكم القول -أقول لكم  م؛ويف اخلتا
القاعدة، إن أمنكم هو يف أيديكم أنتم وإن كل والية ال تعبث بأمننا فهي تلقائيا قد أمنت 

 .أمنها
 

 ،واهللا موالنا وال موىل لكم
 .والسالم على من أتبع اهلدى
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 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
انسانَ أَفْغانَ–تاسرخ  
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