
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  مريكيةِ األ الخارجيةِ  رِّ ـَ قمن مَ  هِ ـِ طابفي خِ  وباماأ مغالطاتُ 

  !األمريكيةِ  السياسةِ  فِ يْ عن زَ  ت الستارَ زاحأ

ق األوسط، وقد مأله ألقى أوباما الليلة الماضية خطاباً من مقر الخارجية األمريكية وّجھه إلى شعوب الشر
أمريكا تؤّيد وتدعم شعوب المنطقة في ثورتھا ضّد حكامھا الديكتاتوريين الذين ظلموھا ن أ بمغالطات عدة، منھا

باإلعفاء من بعض الديون وتسھيل  التي تنشئھا تلك الثوراتُ  الجديدةِ  ، وأنه سيدعم الحكوماتِ ...وبطشوا بھا
علن ي أواخر خطابه أ، وف...، ورّكز على مصر في ذلكالقروض عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

واحدة آمنة مطمئنة ليھود تحفظ أمريكا أمنھا، وأخرى ألھل فلسطين : أن أمريكا ستدعم حّل الدولتين في فلسطين
ونسي أو تناسى أن فلسطين أرض إسالمية من بحرھا إلى نھرھا، وستعود بإذن هللا  !السالح منزوعةِ  كسيحٌ  دولةٌ 

  ...إلى أصلھا وأنُف أعداء اإلسالم راغمٌ 

ً على عقب، فكّل ذي عينين    يعلم أن الحكام يرى وإن المتدّبر لخطاب أوباما يراه يقلب الحقائق رأسا
الظلمة الطغاة في بالد المسلمين ھم ربائب الغرب وبخاصة أمريكا، فھل ھناك من ينكر العروة الوثقى بين 

ناك من لم يبصر مراوغة أمريكا في مبارك وأمريكا، حتى لقد قيل إنه أمريكي أكثر من األمريكيين؟ وھل ھ
، حيث كانت تدعم مواقف مبارك، وتوحي إليه بما يفعل، وتمّر في مصر تصريحاتھا خالل ثورة ميدان التحرير

ترى وتسمع بطش مبارك بالناس وقتله المئات وجرح اآلالف  أمريكا على ميدان التحرير مّراً عابراً؟ لقد كانت
قد أصبح  )مبارك(إال عندما أيقنت أن  الصوتَ  اتھم، ومع ذلك لم تحتّج أو ترفعِ واقتحام الخيول والجمال لمخيم

عندھا غّيرت )! بلطجيته(من  يطبقون على عنقه بأيديھم دون خشيةٍ  يكادونَ  عاجزاً عن قتل المزيد، وأن الثوارَ 
أل مكانه لخدمة أمريكا اللھجة وبّدلت الموجة، ولفظت مبارك وطفقت تبحث من حرسه القديم والجديد من يم

  ...مصالحھا

 في سوريا، فلين الخطاب نحو النظام السوري أمٌر مشھود حتى لدى الساسةِ  هُ سَ وھي اليوم تكرر النھج نفَ 
وال شھرين المنازل والمساجد طِ  وھدمِ  الناسِ  في أمريكا بل والعالم، فرغم القتل والمجازر والجرحى وتكسيرِ 

تصميم الناس على خلع النظام رغم تصاعد كاملين، فإن أمريكا كانت تغّض النظر عن النظام السوري، فلّما 
أي أن ! أن يقود التغيير السياسي أو يرحل إن على بشارٍ : غزارة الدماء طلعت أمريكا بتصريح خجول تقول فيه

وكما ! أن تكلھا إلى صاحب الظلم والبطش والمجازرثورة الناس ضد ظلم النظام وبطشه ومجازره تريد أمريكا 
بھم، فإذا أصبح عاجزاً عن قتل  ويبطشَ  الناسَ  ليقتلَ  عملت بالنسبة لمبارك فسيكون بالنسبة إلى بشار، فھي تمھلهُ 

يدھا من دعم طاغية  ھم بھا وتنفضُ على السقوط في أيدي الثوار فستخرج بتصريحات تتملقُ ، ويوشك المزيد
  !الشام

ُ الكفر واالستعمار ال ت أمريكا رأسُ إن  ، ما أفسد الدھرُ  العطارُ  صلحُ صورتـَھا مغالطاُت أوباما، فال يُ  ّسنُ حَ ـ
شريَكـَھا في استغالل تصارع لفھي ال ترى إال مصالَحھا المادية حتى لو كانت على جماجم اآلخرين، حتى إنھا 

كما ھو جاٍر في ليبيا واليمن والبحرين وغيرھا من  في استعمار بالد المسلمين "األوروبيَّ  االتحادَ "الشعوب 
على اإلسالم والمسلمين، وقَيُمھا التي يتغّنى بھا أوباما ھي الحقد  حاقدةٌ  إن ھذه الدولَ . المناطق الحّساسة في بالدنا

ھي القصف المستمّر من ... موناوأفغانستان وغوانتا الذي أفرزه الغرب وبخاصة أمريكا علينا في العراقِ 
... مسلّح في بيته وليس في ميدان القتال غيرِ  لشھيدٍ  الجبانُ  ھي االغتيالُ ... طائراتھا على المسلمين في باكستان

ھي التحّكم االقتصادي في بالدنا بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر سياسة القروض والمشاريع 
قتصاد بصادراته ووارداته حتى أصبحت بالدنا الغنية والھيمنة على اال ،وتضخيم الربا ،الخدمية غير المنتجة



ھي الدعم المستمّر لكيان يھود المغتصب لفلسطين مع ! الديون الباھظة والربا المتصاعدبالثروة يئّن معظمھا ب
  !جرائمه الوحشية المستمرة ضّد أھلنا في الليل والنھار، ھذه قيم أمريكا، بل ھي األبرز من قيم أمريكا

ً من الخطابات السابقة، فھو قديم جديد، ذكر فيه ما كان : ونأيھا المسلم إن خطاب أوباما ھذا ليس بدعا
فيه أنه رّكز أكثر،  الجديدِ  هُ بْ وبخاصة خطابه في القاھرة قبل سنتين مضتا، وشِ  ،قد ذكره في خطاباته قبل ذلك

ً فاقھا في بعض أمرھا حرصوصّعد من نبرة صوته بدعم دولة يھود وحماية أمنھا، حتى  ،ورفع الصوت أعلى  ا
فأخرج القدَس والالجئين من أّي بحٍث قد يكوُن بوضعھما في باب األمور العاطفية، وليس األمور  !على يھود

وتبادٍل لألراضي في نّص صريح إلدخال المستوطنات في دولة يھود، فال ) 67(األساسية، ومزج بين حدود 
  !تشملھا دويلة فلسطين الكسيح منزوعة السالح

ً من الخطابات السابقة، فھو أمٌر معتاٌد ومتوّقٌع من أوباما  :أيھا المسلمون نعم، خطاب أوباما ليس بدعا
ومن الرؤساء األمريكان منذ نشوء قضية فلسطين، ولكّن المؤلَم حقاً أن أوباما في خطابه يتنقل في بالد المسلمين، 

إلى غيره، قائالً ھذا يجوز وھذا ال يجوز، كأّن بالَد فيصول ھنا ويجول ھناك، ويعّرج على ھذا البلد وينتقل 
  !المسلمين بعض واليات أمريكا

لقد أصبحت بالد المسلمين التي كانت حاضرة الدنيا وخالفتھا قائمة، يحترمھا الصديق ويھابھا العدّو،   
ً ألوباما يتنقل على خشبته في غياب خالفتھا وتنشر الخيَر في ربوع العالم؛ أصبحت والذي يزيد األلَم ! مسرحا

ألماً أن الرئيس األمريكي مع كل ھذا وذاك يجد الحكاَم في بالد المسلمين وأعوانـَھم ُيوالونه مطأطئين له الرؤوس 

 لَهُمْ بِأَنَّ مُنَافِقِنيَالْ بَشِّرِ  قول هللا سبحانهيتـّعظون بظّناً منھم أن عنده العزة والحماية، وذلك ظنھم أرداھم، فھم ال 

وكذلك ھم ال  جَمِيعًا لِلّهِ العِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ عِندَهُمُ   أَيَبْتَغُونَ الْمُؤْمِنِنيَ دُونِ مِن أَوْلِيَاء الْكَافِرِينَ يَتَّخِذُونَ    الَّذِينَ  أَلِيمًا عَذَابًا

  !كيف لفظتھم أمريكا بعد أن استنفدوا أدوارھم الوقائع المحسوسة، حيث يشاھدون أشياعھم يعتبرون من
  

  :إن حزب التحرير يناديكم، أيھا المسلمون

ِن لكم أن تدركوا أن الخالفة ھي فرض ربكم، وأمُر رسولكم، وسبيُل عزتكم، والطريُق إلى ألم يأْ 

 وَعَدَ وتحقيق وعد ربكمِن لكم أن تسارعوا للعمل مع العاملين في حزب التحرير إلقامة الخالفة ألم يأْ  نھضتكم؟

ثم تكون « وبشرى نبيكم قَبْلِهِمْ مِن الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ

والغرب إلى عقر دارھم إن بقي ، فتشرق األرض بالخالفة من جديد، وتنكفئ أمريكا »خالفة على منھاج النبوة
   !لھم عقر دار

تتوّجھوا إلى هللا سبحانه مسرعيَن تائبيَن قبل أْن يدركـَكـُم الموُت فتندموا والت حين ِن لكم أن ثم ألم يأْ 

   ؟ مُّبِنيٌ �َذِيرٌ مِّنْهُ لَكُم إِ�ِّي اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا  َمنَدم
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