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 أكن ومل ،إلائها السبيل وكيف ،وأفغانستان العراق يف احلرب عن إليكم هذه رساليت
 إال احلديد يفل وال ،عندنا حمسوم األمر هذا ألن ؛اخلصوص ذا أحدثكم أن أنوى
 .ذلك من العكس على وأحوالكم ،أحسن إىل حسن من اهللا بفضل وأحوالنا ،احلديد

 
 نتائج على تعليقه يف املتكررة بوش رئيسكم مغالطات للحديث مهيت استنهض ولكن

 القوات بسحب يرغبون منكم العظمي الغالبية أن أفادت واليت ،عندكم الرأي استطالعات
 خاطئة رسالة يعطي القوات سحب إن وقال الرغبة هذه على اعترض ولكنه العراق، من

 .أرضنا على يقاتلونا أن من خريا أرضهم على قاتلهمن أن األفضل من وإنه للخصوم
 

 هوادة بال مستعرة العراق يف احلرب إن :أقول املغالطات هذه على الرد يدي وبني
 تشري البنتاغون أرقام أن و هللا، واحلمد لصاحلنا مستمر تصاعد يف أفغانستان يف والعمليات

 ايار عن ناهيك اهلائلة، اديةامل اخلسائر عن فضال ،وجرحاكم قتالكم عدد تصاعد إىل
 .بينهم االنتحار نسبه وارتفاع هناك اجلنود معنويات

 
 بعد رفقائه أشالء يلملم وهو اجلندي يصيب الذي النفسي االيار حالة تتصوروا أن فلكم
 اخلروج يرفض إن نارين بني اجلندي يصبح املوقف هذا وعقب فمزقتهم، األلغام وطئوا أن
 أكله خرج وإن الصارمة، فيتنام جزار عقوبات حلقته العسكرية كنتهث من الدوريات يف

 خوف رهيب؛ نفسي ضغط حتت يقع جيعله مما مر اأحالمه أمرين بني فهو ؛األلغام غول
 و ،عنه تسمعون الذي وهذا ينتحر أن إال حال أمامه جيد فال ،عنه غافل وشعبه وقهر وذل
 ما تنقذوا كي يعتصرانه واألمل واحلسرة مهود بروحه كتبها لكم قوية رسالة انتحاره إن

 .أمرهم يهمكم كان إن بأيديكم احلل أن إال ،اجلحيم هذا من إنقاذه ميكن
 
 تناقلته ما أن إىل تشري إذ ،البنتاغون ينشره عما خمتلفة فهي :ااهدين إخواننا أخبار أما

 يف الشكوك يعمق مماو ،األرض على واقع هو امم احلقيقة عشر يتجاوز ال اإلعالم وسائل
 من احلقائق بعض تنقل اليت اإلعالم لوسائل استهدافها األبيض البيت إدارة معلومات

- ٢- 



 قصف على عزم قد كان العامل يف احلرية جزار أن بالوثائق مؤخرا ظهر ولقد الواقع،
 وهي وبغداد كابل يف مقرها قصف أن بعد قطر دولة يف اجلزيرة لفضائية الرئيسية املكاتب
 .هناك صنائعكم صنيعة عالهتا على

 
 اليت القمعية اإلجراءات مجيع رغم واملنة الفضل وهللا مستمر اجلهاد فإن ،أخرى جهة ومن

 اإلجرام هذا بني يذكر فرق هناك يعد م درجة إىل ،وعمالؤه األمريكي اجليش يتخذها
 هنأزواج بدل كرهائن وأسرهن النساء اغتصاب إىل اإلجرام وصل فقد ؛صدام وإجرام
 .باهللا إال قوة وال والحول

 
 الثاقب واستخدام احلارقة الكيميائية األمحاض استخدام إىل وصل فقد الرجال تعذيب وأما

 حىت رؤوسهم على أحيانا وضعوه منهم يئسوا وإذا مفاصلهم، يف )الدرل( الكهربائي
 أبوغريب سجن يف الفظائع عن تتحدث اليت اإلنسانية التقارير شئتم إن واقرؤوا املوت،

 .بغرام و وغونتانامو
 

 بفضل وااهدون ،املقاومة حدة من تكسر مل فإا ةالوحشي األساليب مجيع برغم :فأقول
 الرباعي ملشروع الذريع الفشل و اهلزمية إىل تشري التقارير إن بل ،قوة و ازدياد يف اهللا

 على العمل و ةاهلزمي هذه إعالن و ...ولفويتز و رمسفيلد و تشيين و بوش ؛املشؤوم
 هذه حبجم األمريكي الشعب بوعي ما حد إىل ترتبط ،وقت مسألة هو إمنا إخراجها

  .العراق يف املزعوم نصره لتحقيق خطة ميلك ال بوش أن يعلمون العقالء إن و ...ساةأامل
 
 الزائف االستعراضي اإلعالن ذلك بوش أعلن أن يوم القليل القتلى عدد قارنتم ولو

 األضعاف عشرات مع الكربى العمليات انتهاء عن الطائرات حاملة فوق من السخيف
 وإن ،أقول ما حقيقة لعلمتم الصغرى العمليات يف قتلوا الذين واجلرحى القتلى عدد من
  .املشبوهة اخلاصة ألسبام العراق من للخروج اإلرادة وال الرغبة ميلكون ال وإدارته بوش
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 عليها بوش اعتراض وإن العقالء ترضي االستطالع نتيجة إن :أقول بدء، ذي على وعوداً
 كما العراق يف حمصورة تبق مل وحلفائها أمريكا ضد احلرب أن يشهد والواقع ،مغلوط
 أخرى جهة ومن ،املؤهلة تللطاقا وجتديد جذب نقطة العراق أصحبت بل يزعم،
 دول تتخذها اليت األمنية اإلجراءات مجيع خيترقوا أن اهللا بفضل اجملاهدون استطاع
 أهم عواصم يف تفجريات من يتمأر ما ذلك على والدليل ،أخرى بعد مرة ،الظاملة التحالف
 .العدواين التحالف هذا يف وروبيةاأل الدول

 
 إجراءاتكم اختراق تعذر بسبب يكن مل مريكاأ يف مشاة عمليات وقوع تأخر وأما

 .اهللا بإذن منها االنتهاء حال داركم عقر يف وستروهنا اإلعداد حتت فالعمليات ،األمنية
 

 جوهر وهو- منه هترب الذي القول ولكن ،بوش مقولة بطالن يظهر :تقدم ما على وبناء
 على املسلمني نقاتل ال أن األفضل من أنه هو -اجلنود بسحب الرأي استطالعات نتائج
 ،األمد طويلة هدنة إىل إجابتكم من لدينا مانع وال ،أرضنا على يقاتلونا وال أرضهم
 اهلدنة هذه يف لينعم والكذب، الغدر علينا اهللا حرم أمة فنحن ،ا نفي عادلة بشروط
 يبع وال ،احلرب دمرهتما اللتني وأفغانستان العراق ولنبين ،واالستقرار باألمن الطرفان

 وجتار النفوذ أصحاب إىل املليارات مئات انسياب دون حيول أنه لوال احلل؛ هذا يف
 هنا ومن الدوالرات، مبليارات االنتخابية بوش محلة دعموا الذين أمريكا، يف احلروب
 .احلرب استمرار على وعصابته بوش رإصرا نفهم أن نستطيع

 
 مواصلة إال بوش أىب وإن ،كمأجبنا قد فها والصلح لألمن إرادتكم يف صدقتم فإن

 :مقدمته يف جاء الذي ،املارقة الدولة كتاب تقرؤوا أن املفيد فمن والبغي الكذب
 
 ...املتحدة الواليات ضد العمليات قفسأو رئيسا لوكنت"

 
 للتعذيب، تعرضوا الذين واألشخاص واليتامي األرامل لكل اعتذاري سأقدم :أوالً
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 ."هنائي وبشكل انتهى قد العامل دول يف مريكياأل التدخل أن سأعلن ذلك وبعد
 

 خسارتكم فهي األويل كانت فإن ،لكم وإما لنا إما احلرب إن :لكم أقول وختاماً
 فأقرؤوا األخرى كانت وإن الريح، جتري اهللا بفضل االجتاه هذا ويف الدهر أبد وخزيكم
 والليايل األيام تذهب لنو العمر مدى الثأر ونطلب الضيم، على ننام ال قوم فإننا التاريخ
 وعيشكم ،مكدودا ذهنكم يظل بذا و ،اهللا بإذن سبتمر من عشر احلادي كيوم نثأر حىت

 البحر يف والسابح ،خنسره ما عندنا فليس حنن وأما تكرهون، ما إىل األمر ويصري ،منكودا
 ،اءنادم وسفكتم ،وكرامتنا أعراضنا على واعتديتم ،أرضنا احتللتم فقد ،املطر خيشى ال

 .باملثل وسنعاملكم ،بأمننا ثتمبوع ،وشردمتونا دورنا وهدمتم ،أموالنا وبتم
 
 الكرمي، املوت من متنعونا أن تستطيعوا لن ولكن الكرمية احلياة متنعونا أن حاولتم لقد

 ظالل حتت كان ما عندنا القتل وخري خموف، إمث ديننا يف املتعني اجلهاد عن فالقعود
 ولكنها املعارك بعض بتكس فهي ،احلديثة وأسلحتكم قوتكم كمتغرن وال ،السيوف
 .باخلواتيم والعربة ،منها خري والثبات والصرب احلرب، ختسر

 
 اقتصادهم فاسترتفنا ،سنني عشر بسيطة بأسلحة السوفيايت االحتاد قتال يف صربنا ولقد

 حىت اهللا بإذن مقتالك يف ولنصربن ،عربة ذلك يف ولكم عني، بعد أثرا اهللا بفضل فصاروا
 .السالح يفر حىت الكفاح من نفر ولن منا األعجل ميوت

 
 ... حرا إال أموت ال أقسمت

 ... مرا طعما املوت وجدت وإن
 ... غراأُ أو ذلأُ أن أخاف

 
 .اهلدى اتبع من على والسالم
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 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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