الصليبيّة الثالثة
احلملة ّ
جلورج بوش على املسلمني
شارون رأس احلربة حلملة بوش

على املسلمني يف فلسطني
ومبباركة بريطانية وبتواطؤ من حكام العرب
حزب التحرير
 7من صفر 1423ه 2002/04/20 -م

2

الصليبيّة الثالثة
احلملة ّ
جلورج بوش على املسلمني
شارون رأس احلربة حلملة بوش

على املسلمني يف فلسطني
ومبباركة بريطانية وبتواطؤ من حكام العرب
حزب التحرير
 7من صفر 1423ه 2002/04/20 -م

3



إن املذابح اجلماعية اليت اقرتفها شارون ،يف خميم جنني -
الذي جعله أثرا بعد عني ،بعدما كان يسكنه ما ال يقل عن
مخسة عشر ألفا  -ويف انبلس وابقي املخيمات واملدن
الفلسطينية حبق عشرات آالف املسلمني والنصارى ،وإن َمْن َعه
فرق اإلسعاف من الوصول إىل مئات اجلرحى ،اتركا إايهم
َ
ينزفون حىت املوت ،وهدمه للمساجد وملئات البيوت على أهلها
أحياء ،واحليلولة دون استخراج اجلثث من حتت األنقاض،
واعتقاله لآلالف والتنكيل هبم ،ومنعه وصول املاء والغذاء
والدواء ملن بقي حياً ،ومنعه لوسائل اإلعالم من االقرتاب من
هذه املدن والقرى واملخيمات اليت اجتاحها كي حيول دون
نقلها للمذابح الوحشية اليت اقرتفها جيشه ...إن هذه املذابح
وأعمال الدمار اليت تفوق الوصف ،هي أشد فظاعةً من مذاحبه
اجلماعية اليت اقرتفها يف صربا وشاتيال ،وما قام به قادة اليهود
من قبله يف دير ايسني وكفر قاسم !! وهي تذكران مبذابح بوش
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اجلماعية للمسلمني يف قلعة جاجني مبزار الشريف وابقي املدن
األفغانية ،وابملساجد والقرى اليت هدمها على رؤوس أهلها يف
أفغانستان .وتذكران ابملذابح اجلماعية للمسلمني اليت ارتكبها
الصرب يف سريبرينتسا وابقي املدن البوسنية ،حبماية القوات
أى ومسمع منها .وتذكران ابملذابح اجلماعية
األوروبية ،على مر ً
اليت ارتكبها بوتني يف جروزين حبق املسلمني الشيشان ! إن
مذابح شارون هذه ،هي من تدبري شياطني البيت البيض :جورج
بوش ،وتشيين ،ودوانلد رامسفيلد ،وكونداليزا رايس ،وكولن
ابول ،وغريهم من كبار املسئولني يف حكومة الوالايت املتحدة
األمريكية ،وحصلت بتواطؤ مسبق من حكام العرب معهم.
إن األبدان لتقشعر عند رؤية حكام العرب ،وهم يستقبلون
يف قصورهم ،ابلرتحاب احلار ! وابالبتسامات العريضة الصفراء !
املبعوثني األمريكيني من أمثال كولن ابول ،وزير اخلارجية
األمريكي ،وغريه؛ يستقبلونه وملا جتف الدماء الزكية الطاهرة
آلالف الشهداء واجلرحى يف خميم جنني ! وابقي املخيمات
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واملدن الفلسطينية ! دفاعاً عن حرمة أوىل القبلتني واثلث احلرمني
الشريفني ،املسجد األقصى املبارك ،وأرض اإلسراء واملعراج
املباركة من حوله.
مل أيت ابول للمنطقة من أجل وقف إطالق النار ،كما
ادعى ،أو كما قيل ،بل أتى لغرضني :األول كي يطلب من
الدول العربية السري يف "املرحلة الثانية" من السياسة األمريكية
اخلاصة مبحاربة ما مسوه ابإلرهاب ،والثاين لريى ما ميكن أن
حيصده من تنازالت ومكاسب سياسية للسري بعملية التسوية
حتت أجواء القتل والتنكيل والدمار للفلسطينيني ،وكان قد صرح
قبل قدومه للمنطقة بيوم واحد قائالً" :يتوقع الرئيس بوش،
وعلى وجه التأكيد ،أن شيئاً ما سوف حيصل حاملا تصل
العملية (االجتياح) إىل ذروهتا ،حيث ميكننا عندها أن نبدأ
ابلسري يف االجتاه اآلخر (السياسي)" ،ولذلك مل يكن مستغراب
أن يعود دون وقف إلطالق النار ألنه مل أيت هلذا الغرض ،ومل
يكمل شارون املهمة اليت أوكلتها له اإلدارة األمريكية .تركزت
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مباحثاته حول النقطتني األوىل والثانية ،ومل يتعرض لوقف إطالق
النار إال بشكل اثنوي يغلب عليه الرتضية واجملاملة .فكانت
أحاديثه منصبة على مقاومة اإلرهاب أكثر من أي شيء آخر،
وأخذ يصرف األنظار وحياول التسرت على ما يرتكبه شارون.
وطلب من حكام العرب العمل على اجتثاث احلركات املسلحة
بدون هوادة ،وبكل الوسائل املتاحة ،واستعد لتقدمي كل
املساعدات الالزمة .وسوف يرسل جورج تنت من أجل إعادة
أتهيل سلطة عرفات الستئناف دورها يف مالحقة الفلسطينيني،
خاصة يف قطاع غزة الستكمال املهمة اليت قام هبا شارون.
وذهب ابول لسوراي ولبنان من أجل حضهم على كبح مجاح
حزب هللا وابقي احلركات األخرى املوجودة عندهم واملشمولة يف
قوائم وزارة اخلارجية كمنظمات إرهابية ،وأطلق اإلنذارات اليت
سبقه إليها خرازي ،وزير اخلارجية اإليراين ،لكبح مجاح حزب
هللا.
أما ابلنسبة للسري يف العملية السياسية ،فقد أخذ يعمل
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لدفع األمور يف اجتاه املباشرة ابحلل بعد أن انتهت إدارة بوش
من مراجعة سياستها اخلاصة بقضية فلسطني ،وأصبحت من
أولوايت سياستها اخلارجية وأخذت حتاول السري هبا بعد دراسة
مستفيضة بعيدة عن االرجتال الذي كان يغلب عليها يف العام
املاضي ،وعليه فإنه من املتوقع حصول أعمال سياسية كبرية يف
هذا االجتاه .وتسعى أمريكا يف الوقت احلاضر إىل إجياد طرف
اثلث مع الكيان اليهودي والسلطة الفلسطينية كي يشارك يف
حتمل مسئولية القبول ابلتنازالت املصريية الصعبة ،وهذا الطرف
الثالث هو الدول العربية جمتمعة .أي إعادة تعريب القضية يف
نطاق القبول بتحمل مسئولية التنازالت بعدما عجزت السلطة
عن حتمل مثل هذه املسئوليات اجلسيمة كمصري القدس مثال،
ومن هذا الباب جيري الرتويج لعقد مؤمتر دويل أو إقليمي بدعم
دويل ،إذ سيتم عن طريقه تغيري شكليات التفاوض حبضور عريب
قوي فاعل ،ولذلك استعد شارون حلضوره مع عرفات ،يف تغيري
مفاجئ لكل مواقفه السابقة من عرفات .وتراهن اإلدارة
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األمريكية على إبراز عبد هللا بن عبد العزيز لينوب عن الدول
العربية ،ابلقيام أبعمال مثرية غري متوقعة من أهل املنطقة ،كأن
جيتمع مع اليهود وأن يصرح ويقبل بتنازالت كبرية نيابة عن
العرب ،وأن يوقع مع الكيان اليهودي ،بتفويض من حكام
العرب ،معاهدةَ سالم مجاعية انطالقا من مقررات مؤمتر قمة
بريوت الذي تبىن مبادرته حتت اسم "املبادرة العربية" .وهذا ما
أكده مروان املعشر يف مؤمتره الصحفي الذي عقده بواشنطن يف
 2002/4/5عندما قال ..." :شعران بعد مؤمتر القمة الذي
عقد يف األسبوع املاضي أننا قادرون على الوصول إىل وثيقة
اترخيية تبشر بنهاية مجاعية للنزاع ،وتبشر مبعاهدة سالم مجاعية
بني الدول العربية و(إسرائيل)" .ويبدو أن عبد هللا على استعداد
للقيام بتقدمي فلسطني قرابان على عتبة البيت األبيض يف سبيل
احملافظة على عرش اململكة بعدما اهتزت الثقة األمريكية يف قدرة
األسرة احلاكمة على ضبط األمور عندما تبني ألمريكا أن معظم
الذين نفذوا ضربة  2001/9/11هم من اململكة .وعليه فإننا
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حنذر األمة اإلسالمية من مغبة الدور ِ
اخلطر الذي يستعد عبد
هللا ألن يلعبه خليانة القضية الفلسطينية وتصفيتها .كما وتتجه
سياسة أمريكا حنو جتزئة القضية إىل خطوات صغرية بدون
الدخول يف حل شامل جلميع املسائل مرة واحدة ،ومنه قد يتم
أتجيل البحث يف القضااي الشائكة إىل وقت الحق مثل القدس
والالجئني وغريها مما سوف يتفق عليه .وسيكون لألمم املتحدة،
أي جمللس األمن ،دور فاعل يف تبين احللول وفرضها على
األطراف.
أما عن عالقة ما جيري من أحداث يف فلسطني احملتلة
بسياسة أمريكا اخلاصة مبقاومة ما أمسته ابإلرهاب ،فإنه يف
 2002/3/11أعلن الرئيس األمريكي يف خطاب مهم له عن
"الدخول يف املرحلة الثانية من احلرب على اإلرهاب" .وذلك
مبناسبة مرور ستة أشهر على حادث  ،9/11أمام مجع غفري من
البعثات الدبلوماسية للتحالف الدويل الذي تضامن معه يف
احلرب اليت شنها على أفغانستان ،ومن رجال الكوجنرس،
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وأعضاء احملكمة العليا ،وممثلي القوات املسلحة األمريكية
املختلفة .قال يف خطابه" :اآلن وقد انتهت طالبان وخسرت
موطن إرهاهبا ،دخلنا املرحلة الثانية من احلرب
منظمة القاعدة
َ
مأوى،
على اإلرهاب ،محلة متواصلة حلرمان اإلرهابيني من أي ً
اإلرهابيني القادرين على هتديد مواطنينا من أي مكان يف العامل".
وأعلن عن استعداد أمريكا ملساعدة أية دولة تقوم مبحاربة ما
أمساه ابإلرهاب فقال" :وضعت سياسة واضحة للمرحلة الثانية
من احلرب على اإلرهاب .أمريكا تشجع ،ونتوقع املساعدة من
احلكومات األخرى يف أي مكان إلزالة الطفيليات اإلرهابية اليت
هتدد بالدهم وسالم العامل؛ فإذا احتاجت هذه احلكومات
لتدريب أو ملوارد كي تفي هبذا التعهد فإن أمريكا على استعداد
للمساعدة" .كما وحدد يف خطابه األسلوب الذي سوف تتبعه
إدارته يف هذه املرحلة قائال" :سوف ال نرسل قوات أمريكية
لكل معركة ،ولكن أمريكا سوف تعمل بنشاط لتجهيز األمم
األخرى للمعركة القادمة".
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والفرق بني ما ورد يف هذا اإلعالن وما ورد يف خطاب
بوش الشهري يف  2001/9/20الذي أعلن فيه إنذار احلرب
على أفغانستان ،هو أن احلرب يف املرحلة األوىل كانت مقتصرة
على املنظمات "ذات املدى العاملي" كمنظمة القاعدة مثال،
وكانت أمريكا هي اليت تتوىل حرهبا مباشرة .أما بعد إعالن
 2002/3/11فأصبحت احلرب موجهة حنو املنظمات "الوطنية
أو اإلقليمية" ،مثل حركة أوزبيكستان اإلسالمية ،وتتوىل أمريكا
حرهبا بشكل غري مباشر بتقدمي املساعدات للدول اليت حتارهبا.
فبعد اإلعالن عن "املرحلة الثانية" مما أمسوه ابحلرب على
اإلرهاب أصبحت مجيع املنظمات املسلحة املذكورة يف "قوائم
املنظمات اإلرهابية" لدى وزارة اخلارجية األمريكية مستهدفة
بشكل جدي من قبل أمريكا وليس فقط من قبل الدول العاملة
وحتني للفرص ال
فيها .فأصبحت مسألة تصفيتها مسألة وقت ُ
غري .ومع أن أمريكا كانت هي وراء إنشاء ومتويل الكثري من
املنظمات الواردة يف قوائمها إال أهنا قد اختذت قرارها ابلتوقف
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عن السري يف هذا األسلوب الذي كان متبعاً يف القرن املاضي
أايم احلرب الباردة بينها وبني االحتاد السوفييت البائد حتت اسم
"احلرب ابلوكالة" .أما اليوم فقد أقلعت عن استعمال هذا
األسلوب بعد ما حلقها من دمار وسقوط هيبة دولية مل تشهد
مثله يف اترخيها بسبب حادث  .9/11وهكذا فقد ختلت عن
استعمال هذا األسلوب قوال وفعال وأصبحت تقاومه بشدة
وبدون هوادة ،وأوجدت ضده رأاي عاما دوليا ،ومجعت حوهلا
ملقاومته ما أمسته ب "التحالف الدويل ملقاومة اإلرهاب" .ومل
تتوقف عند حد إعالن احلرب على احلركات املسلحة فقط بل
تعدت ذلك إىل إعالن احلرب على من "يؤويها ويوفر هلا مالذا
آمنا أو من ميد هلا يد املساعدة أبية صورة من الصور" دوال أو
شعواب أو أفرادا .هذا وسوف تقوم أمريكا بتوسيع داللة مصطلح
"احلرب على اإلرهاب" ليكون أداة قوية يف سياستها اخلارجية
ليشمل الكثري ممن يعادون الوالايت املتحدة؛ كما وسعت
مفهوم حقوق اإلنسان الذي مل يكن له ذكر يف سياسة أمريكا
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اخلارجية قبل سبعينات القرن املاضي .وسوف توسع مفهوم
«اإلرهاب» ألهنا وجدت له رواجا داخليا منقطع النظري لدى
الشعب األمريكي ،ألنه يرتبط حبادث  ،9/11كما وجدت له
رواجاً خارجياً لدى الدول التابعة هلا اليت تعاين من معارضة قوية
مسلحة ،ابإلضافة إىل أنه مكنها من الدخول بعمق يف
السياسات الداخلية للدول وكشف أسرارها ،حبجة حماربة
اإلرهاب ،ومكنها من االطالع والتدخل يف السياسة اإلعالمية،
ويف برامج التعليم ،ويف االستخبارات ،والسياسات املالية
واالقتصادية وغريها .كما واستصدرت قرارا من جملس األمن رقم
 1373هلذا الغرض.
هذه هي "املرحلة الثانية" من السياسة األمريكية خبصوص
ما أمسوه ابإلرهاب ،ومن خالهلا يتعامل بوش وابقي أركان إدارته
يف الوقت احلاضر مع األعمال املسلحة بني املسلمني ويهود يف
فلسطني احملتلة .كانوا يعتربوهنا قبل  9/11أعمال عنف بسبب
االحتالل فأصبحوا يعتربوهنا أعماال إرهابية مقابل الدفاع عن
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النفس ،أعماال تستوجب استئصال القائمني هبا ،وتستوجب
التنكيل ابلفلسطينيني عموما ألهنم يوفرون املالذ اآلمن هلم.
فأصبحت السياسة األمريكية تسعى جادة الستئصال املنظمات
الفلسطينية املسلحة والتنكيل ابلفلسطينيني ،وعلى استعداد اتم
لتقدمي كل أنواع املساعدات للكيان اليهودي للقيام هبذه املهمة.
ومن خالل هذه السياسة اجلديدة يرى بوش أن األعمال
االستشهادية أعمال إجرامية يقوم بتنفيذها "قتلة" يستحقون
عليها القتل واملالحقة والتنكيل؛ ويطلب من بقية دول العامل،
كما ويضغط بكل ما لديه من نفوذ وبشكل متواصل على
حكام العرب ،سواء أكانوا عمالء له أم لغريه ،ويضغط على
عرفات وزمرته ،يضغط عليهم ملقاومتها وشجبها علناً بقوة،
ويطلب منهم تسخري ما لديهم من إمكاانت :وسائل إعالم،
وهيئات حكومية ،وصحف ،واستكتاب الكتاب ،واملفكرين،
وعلماء إلصدار الفتاوى اليت حترمها .واحلكومة األمريكية على
استعداد لتقدمي كل املساعدات املمكنة للحكام من أجل هذا
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الغرض .هكذا وضعت أمريكا ما أمسته بنزاع الشرق األوسط يف
سياق "حرهبا على اإلرهاب" ألول مرة على امتداد مقاومة
االحتالل اليهودي لفلسطني ملا يزيد عن اخلمسني عاما .أي
بدأت أمريكا ابختاذ مفهوم احلرب على اإلرهاب كأداة من
أدوات سياستها اخلارجية .مع أن أمريكا استعملت ما تسميه
ابإلرهاب للتأثري على عناد الشعب اليهودي ،وإلجياد املربر
لشارون لذبح الفلسطينيني.
لقي شارون وبقية يهود يف أمريكا وأورواب ،ومجيع أحناء
العامل ضالتهم يف هذه السياسة األمريكية املنحازة علنا وبقوة
جلانبهم ،فلقي بوش منهم كل استحسان وثناء سيدر عليه سيالً
من األصوات االنتخابية سواء على مستوى الرائسة القادمة أو
مستوى الكوجنرس يف تشرين الثاين/نوفمرب القادم .واستغل
شارون والوسط السياسي يف فلسطني احملتلة هذه السياسة أميا
استغالل .خاصة وأن شارون كان يتعطش لسفك دماء
الفلسطينيني الذين أذلوه أمام شعبه وشعوب العامل بصمودهم
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األسطوري بسالح احلجر واألسلحة اخلفيفة ،ملدة تزيد على
مثانية عشر شهرا أمام اآللة العسكرية العمالقة .كما وكان
يتحفز هو وبوش ،منذ توليه احلكم يف كانون الثاين/يناير السنة
املاضية ،إىل ترويض الشعب الفلسطيين ،ولو بطحنه وسحقه
ابلقوة ،وابلقتل ،والتنكيل ،واحلرمان ،والتجويع ،لكسر شكيمته
اليت ال تلني دفاعاً عن أرضه وكرامته وحقوقه ،ودفاعاً عن
املسجد األقصى أرض اإلسراء واملعراج .وألن هذا الشعب
يرفض كل االتفاقيات الىت وقعها املارقون اخلونة :عرفات وزمرته
يف أوسلو ،وواي ريفر ،وميتشيل ،وتنت ،وغريها من االتفاقيات
اليت لطخت اترخيه وجهاده الطويل ضد أشد الناس عداوة للذين
آمنوا :اليهود .وهو على أمت االستعداد لتمزيق أية اتفاقيات
جديدة يفكر بعقدها عبد هللا بن عبد العزيز أو عرفات وزمرته
أمثال حممود عباس وأمحد قريع وغريهم من اخلونة.
تلقف شارون إشارة "االجتياح الشامل للمدن واملخيمات
الفلسطينية وحماولة استئصال احلركات املسلحة" من ديك تشيين
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الذي زار عشر دول من دول املنطقة بني  12إىل  3/19زار
خالهلا كال من :األردن ،ومصر ،واليمن ،والسعودية ،وسلطنة
عمان ،واإلمارات ،وقطر ،والبحرين ،والكويت ،و(إسرائيل).
تسلل للمنطقة ،يف وقت كانت فيه أخبار "مبادرة اخلائن عبد
هللا" والتحضريات لقمة بريوت ،وأخبار الضربة األمريكية املتوقعة
للعراق تسيطر بشكل كثيف على أجواء املنطقة ،مع ما اختذ
من أساليب التضليل والتمويه ،كل ذلك أخفى الغرض احلقيقي
من الزايرة اليت اعترب بوش أبهنا كانت "انجحة وحققت تقدما".
وقد كانت أخطر زايرة يقوم هبا مسئول أمريكي منذ توىل بوش
الرائسة مطلع العام املاضي ،بل ميكن اعتبارها ،حبق ،أخطر زايرة
منذ حرب اخلليج الثانية عام  .1991فإذا علمنا عن تشيين
ووزير الدفاع أبهنما من مؤججي احلروب ،علمنا أن زايرته
للمنطقة هي نذير شؤم على املسلمني وخاصة الفلسطينيني.
حضر للمنطقة بغرض "إشعال فتيل احلرب الشاملة على املدن
واملخيمات للتنكيل ابلفلسطينيني وحماولة استئصال احلركات
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املسلحة" انطالقاً من السياسة األمريكية يف "مرحلتها الثانية"
وترويضاً هلم لقبول ما يعرض عليهم من حلول .مر على
بريطانيا ،احلليف األورويب القوي ،فأحاط بلري علما مبا دبروه
للفلسطينيني ،وانل االستحسان واملوافقة كما ظهر من مؤمترمها
الصحفي املشرتك بعد املباحثات .مث توجه بعد ذلك لدول
املنطقة فتباحث مع احللفاء واألصدقاء على حد تعبريه حول
حماربة اإلرهاب الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام املفاوضات
السياسية ألزمة الشرق األوسط !! والذي أصبح يعين حماربة
املنظمات الفلسطينية والفلسطينيني الذين يؤووهنم .أما ما حبثه
يف موضوع العراق ،فإن أبرز ما ظهر منه هو اإليعاز لدول
اخلليج ابملصاحلة مع العراق كي يسري بسهولة يف درب اخليانة
مع مبادرة اخلائن عبد هللا وإمجاع قمة بريوت.
واختتم تشيين زايرته ابالجتماع املهم الذي حضر من
الوالايت املتحدة وطاف دول املنطقة من أجله ،عقده يف آخر
حمطة له مع شارون يوم  3/19يف القدس احملتلة ،فأعطاه إشارة
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البدء ابالجتياح الشامل ،بعد أن مهد له الطريق مع حكام
العرب الذين زارهم .وقد كشفت جريدة «الواشنطن بوست»
واسعة االنتشار ،مغزى هذا االجتماع يف عددها يوم
 2002/3/25قائلة" :لقد مت االتفاق بني تشيين وشارون على
أن يقوم األخري ابجتياح املدن واملخيمات الفلسطينية" .فما كاد
ينتهي مؤمتر قمة العرب يف بريوت يف  3/28الذي عرضوا فيه
التنازل لليهود عن أراضي فلسطني لعام  1948أي مثانية
وسبعني ابملائة من فلسطني كلها ومنحهم األمن واألمان ،مقابل
أن يرتكوا ما تبقى منها ألهلها ،عرضوا عليهم هذه اخليانة
التارخيية اليت أطلقوا عليها مبادرة عبد هللا أو املبادرة العربية .فما
كاد يصل حكام العرب لبيوهتم حيت احتل شارون رام هللا يف
 3/29وبدأ بتنفيذ ما اتفق عليه مع تشيين من االجتياح الشامل
واملذابح اجلماعية والتنكيل والتدمري !
ومن انفلة القول أن حكام العرب هم شركاء لبوش وشارون
يف ارتكاب هذه اجلرمية التارخيية ،أو التواطؤ معهما على
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"التنكيل ابلفلسطينيني وحماولة استئصال املنظمات املسلحة"،
بعد هذا السكوت احلاصل منهم ،سكوت األموات عما جيري
بفلسطني من أحداث جسام هزت من األعماق مشاعر األمة
حكامها ،من حميطها إىل حميطها .كما أنه
اإلسالمية ،ما عدا
َ
من املستبعد عدم معرفتهم هبا قبل حصوهلا ،ولو مل خيربهم هبا
بوش أو تشيين ،سيما وأن لديهم هذا احلشد اهلائل من أجهزة
االستخبارات اليت أثقلت تكاليفها ميزانيات الدول .وميكننا
القول إن بعضهم علم ابملؤامرة األمريكية هذه على الفلسطينيني
قبل زايرة تشيين مثل امللك عبد هللا وحسين مبارك .صرح بوش
يف املؤمتر الصحفي املشرتك مع امللك عبد هللا أثناء زايرته
ألمريكا يف  2002/2/1قائالً ..." :إن ما يعطل السالم هو
اإلرهاب ،وكلما قضينا عليه بسرعة حصلنا على حل سلمي
أسرع يف هذه املنطقة" ،وقال "إن ما حنتاج لعمله هو مكافحة
اإلرهاب على مجيع اجلبهات يف الشرق األوسط ...يوجد لدينا
خمطط للسالم ولكنه يبدأ من تركيز اجلهد على مكافحة
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اإلرهاب" ،وقال" :أمثن عاليا أتييد امللك عبد هللا لنا يف
استئصال اإلرهاب" .وقال يف املؤمتر الصحفي املشرتك مع مبارك
أثناء زايرته ألمريكا يف " :3/5أود تذكري كل شخص أنه من
الصعب إجناز أي نوع من أنواع السالم طاملا أن هناك دائرة
للعنف .وإحدى املسائل اليت تكلمنا عنها هي البحث عن
أحسن الطرق اليت نتمكن هبا معاً من كسر دائرة العنف"،
وقال" :الشيء الرئيسي هو أن حنصل على حل لكسر دائرة
العنف ...أان فخور بتحالفنا ،وأمثن صداقته  -مبارك -
وتصميمه الراسخ الستئصال اإلرهاب أينما كان" .أما تواطؤ
عرفات وزمرته املارقة على املخلصني من أبناء فلسطني
لتصفيتهم ،منذ اللحظة اليت قَ ِدموا فيها من تونس وإىل اآلن فإنه
واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار ،يشهد عليهم هبا تراب
فلسطني وحجارهتا .وقد سبقوا شارون إىل مالحقة املخلصني
وسجنهم ،وقتلهم ،والتنكيل هبم بسنوات؛ ومل يكونوا ليتورعوا عن
القيام ابملهمة األخرية اليت قام هبا شارون لو استطاعوا ،كما ومل
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تفْت هم فرصة االشرتاك مع شارون يف جرائمه األخرية ،فقاموا
بتسليمه املئات للبطش هبم والتخلص منهم وتصفيتهم.
إن احلرب األمريكية اليهودية على املسلمني يف فلسطني مل
تتوقف ومل ِ
تنته بعد ،بل هم خيططون جلعلها متتد إىل قطاع غزة
وإىل جنوب لبنان للقضاء على كل من يتوقعون أنه قد يقوم
بعملية استشهادية ضدهم يف يوم من األايم.
هذه هي أبعاد املؤامرة األمريكية األخرية على املسلمني يف
فلسطني ،أي أبعاد ما يسمونه "ابملرحلة الثانية" من احلرب على
اإلرهاب .وهذا هو املدى الذي وصل إليه يهود يف استغالهلا
لذبح الفلسطينيني مبذابح مجاعية والتنكيل هبم وتدمري بيوهتم.
وهذا هو احلد الذي وصل إليه حكام العرب من املنافقني اخلونة
يف اشرتاكهم ابملؤامرة وتواطئهم مع أمريكا ويهود يف هذه املذابح.
إن أمريكا يف الوقت احلاضر هي رأس الكفر يف عداوهتا لنا،
ودول الكفر اليت وراءها هي عدو لنا ،متاماً كما كانت قريش
رأس الكفر يف عداوهتا للرسول عليه وآله الصالة والسالم ،وابقي
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القبائل اليت وراءها عدو له .فما مل ِ
نقتد به ونتخذ حالة العداء
أساساً للتعامل مع أمريكا كما اختذ  حالة العداء أساسا
للتعامل مع قريش ،فسوف تظل أمريكا تقتلنا وتنكل بنا وجتلب
لنا الويالت أفراداً ومجاعات وشعوابً دون أن تطال أبي أذى.
وعليه فإن أسلوب النفاق السياسي الذي يتبعه حكام هذه األمة
معها هو انتحار وطعن لألمة من اخللف ،وتعام عن احلقائق،
وجنب وخيانة مشهودة .وعليه فإنه جيب أن تعامل أمريكا كدولة
حماربة فعالً ،كما جيب قسر احلكام على إلغاء سفاراهتا من
أراضينا ،ألهنا أوكار جتسس علينا؛ وجيب قطع العالقات
الدبلوماسية معها ألن دبلوماسييها يعملون على حياكة املؤامرات
مع املنافقني علينا؛ وجيب التوقف عن أخذ املساعدات أو
القروض منها ،ألهنا جتعل هلا سبيال علينا ،قال تعاىل :
 ،      وغريها من
اإلجراءات الضرورية اليت توقف نفوذ هذه الدولة الكافرة
وسيطرهتا علينا .أما يهود فإن قضيتنا معهم يف فلسطني احملتلة
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قضية عسكرية ال حتسم إال يف ميدان القتال بعد اإلعداد
الكايف ،ومهما تطلب ذلك من تضحيات .وأما مقولة حكام
العرب إن "السالم معهم خيار اسرتاتيجي" فهو إقرار ابهلزمية
دون قتال ،وهو ما مل تشهد مثلَه هذه األمة يف اترخيها العريق،
فهو خذالن وخيانة هلا ،ومتكني ألعدائها يهود يصولون وجيولون
دون أدىن رادع .فعلى الذين يفاوضون أن يتوقفوا عن التالعب
هبذه القضية املصريية واالنصراف إىل اإلعداد إىل يوم الفصل.
أما احلكام املنافقون فإن يف املخلصني من أهل القوة واملنعة ما
يتكفل حبل عقدهتم وختليص األمة من شرهم مىت خلصت
وص َدقوا اللَ يف مسعاهم.
النيات َ
ها هي احلملة الصليبية الثالثة اليت أطلقها جورج بوش على
املسلمني يف فلسطني يف  2002/3/11واختذ من شارون
اليهودي السفاح رأس احلربة املسموم لتنفيذها ،بعدما تيقن
لبوش عجز عرفات وزمرته املارقة  -الذين حاولوا مرات عدة
وجادة  -عن القيام هبا حسب االتفاقيات اليت وقعها مع يهود:
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كتاب االعرتاف املتبادل بني منظمة التحرير والكيان اليهودي
واملوجه من عرفات لرابني يف  ،1993/9/9واتفاقية أوسلو (غزة
أرحيا) يف  ،1994/5/4وواي ريفر يف ،1998/10/23
واملوافقة على تقرير ميتشيل ،وورقة تنت .أما احلملة الصليبية
األوىل لبوش فقد كانت على املسلمني يف أفغانستان ،لإلطاحة
حبكامها الذين انفصلوا عن تبعيته متخذا من ضرب القاعدة
مسوغا هلا ،وقد اختذ من حتالف الشمال رأس احلربة املسموم،
الذي سهل عليه ومكنه من تدمري أفغانستان على رءوس
مسلميها .مث أعادها لتبعيته بعد أن حتررت منها .والعمل جار
هبا على قدم وساق لصياغتها صياغة جديدة ،إلبعادها عن
اإلسالم بتغريبها حتت مظلة األمم املتحدة بتوجيه أمريكي.
واحلملة الصليبية الثانية لبوش كانت على اجلماعات الكشمريية
املسلمة يف ابكستان ،عندما احناز جلانب اهلند وتواطأ معه برويز
مشرف فأعلن يف خطابه يف  2002/1/12حربه الشاملة
الجتثاث اجلماعات الكشمريية ،وأخذ يبطش هبا ويالحق
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أتباعها وينكل هبم ويصادر أمواهلا بعد حتريض علين متواصل من
جانب أمريكا ،مع أن مشرف كان يطلق عليهم" :املناضلون
من أجل احلرية" قبل محلته املسعورة عليهم.
ومن قلوب خملصة ،فإننا ننبه مجيع املخلصني يف احلركات
اإلسالمية املسلحة ،العاملة يف العامل اإلسالمي ،أن يعوا على
خطورة ما استجد يف املوقف الدويل جتاههم ،وآن هلم أن ال
يظلوا غافلني عن العدو القابع خلف ظهورهم ،وهو احلكام
املنافقون ،الذين هم عمالء للدول الكافرة ،والذين ال يقل
خطرهم عن خطر هذه الدول العدوة .وعليهم أن ال يتوانوا يف
قطع أية عالقة هلم ابلدول القائمة يف العامل اإلسالمي ،مهما
كانت هذه العالقة ،وحنذرهم من التعامل مع أي حاكم من
حكامها ،ألن يف هذا التعامل اهلالك بعينه ،واخلطر على مصري
هذا الشباب املخلص املندفع للتضحية .وخري عمل التقاء شر
هؤالء احلكام هو إزالتهم إبقامة اخلالفة الراشدة على أنقاضهم؛
لتكون عوانً لكل شيخ فان ،وامرأة مكروبة ،ولتكون حامية لكل
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طفل صغري ،ولكل فرد من أفراد املسلمني ،ولتستجيب لنداء
الثكاىل ولصيحات املظلومني ،ولتحق احلق وتنشر العدل يف
ربوع هذا العامل ،ولتقف أمام غطرسة الكفر وطغيانه وجربوته،
بعد أن عم الفساد يف اجلو والرب والبحر ،قال « : إ َّنما ال ممام
جنَة ي مقاتل من مومرائه موي تَ مقى به».
أيتها األمة الكرمية:
تنصب علينا مؤامرات الكفار ،من نصارى الغرب ويهود
ُ
تنصب علينا كقطع الليل
وابشرتاك حكامنا من املنافقني اخلونة،
ُ
املظلم ،ال نكاد ننتهي من واحدة حىت ِ
تطل علينا برأسها واحدة
أخرى أدهى وأمر ،وليس لكم وهللا جناة إال إبسالمكم ،وذلك
إبعادة اخلالفة الراشدة ،اليت ترفع اسم هللا عاليا ،وترفع راية ال إله
إال هللا عالية خفاقة فوق رءوس العاملني ،فتحفظ خري األمم بعد
أن تكالبت عليها أمم الكفر والشرك من كل جانب .ندعو هللا
بقلب خملص أن حيفظها ويقيها الشرور .ونناشد ،بنفس تعتصر
أملا وحزان ،نناشد أهل القوة واملنعة أن يهبوا لنجدة أمتهم اليت
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تتضرج بدماء الشهداء يف مذابح خميم جنني وابقي املخيمات
 حت َام تنتظرون ؟ هل تنتظرون مزيداً من.واملدن الفلسطينية
املذابح أو مزيداً من الذل والعار واهلوان بني األمم على
الفضائيات ؟ وهل رضيتم ابحلياة الدنيا من اآلخرة ؟! أما آن لكم
 :أن تقولوا كلمة الفصل بعد طول انتظار ؟! قال تعاىل
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