
                                                                  1                        The Global Islamic Media Front                

  الـَجبَهـُة اإلعاَلِمّيـُة اإلْساَلِمّيـُة الَعاَلِمّيـة                 

 

 رسالة إلى الشعب األمريكي

 حفظه هللا –للشيخ أنور العولقي 

  

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسولو حممد، وعلى آلو وصحبو

 السالم على من اتبع اذلدى

 إىل الشعب األمريكي أقول :

سمع فيها  أتذكرون األيام ادلاضية عندما كنتم تنعمون بنعمة األمن والسالم تلك األيام اليت ال تكاد تُ 
كلمة "اإلرىاب"، ومل تواجهوا أي خطر من أحد؟ أنا بنفسي أذكر أياما كنا نستطيع فيها شراء تذكرة 
سفر من قسم اإلعالنات يف اجلريدة احمللية أو اجلامعية ونستخدمها رغم أهنا باسم شخص آخر ، ألنو 

 تلك األيام وواب ر وويلة  مل يكلف أحد نفسة بان يطلب إبراز ىويتنا قبل ركوب الطائرة! مل تكن يف
وال تفتيشات دقيقة، ال أجهزة كشف ،  وال كالب بوليسية وال خلع لألحذية أو تفريغ اجليوب كنتم 

وحتتل  دولة خالية من اذلموم لكن أمريكا ظنت أنو ديكنها أن تتوعد حياة الغ ر، وتقتل وتعتدي ،
 وتغتصب، وتأمر دون أن تتحمل تبعات ىذه األفعال  

ت غزويت احلادي عشر من سبتمرب رد فعل ادلاليني اليت تعاين من العدوان األمريكي، ومند ذلك فكان
اليوم مل تنعم أمريكا بنعمة األمن واآلن    تسع سنوات بعد احلادي عشر، تسع سنني من اإلنفاق 

قدس األيام وتسع سنني من تقوية األوضاع األمنية وأجهزهتا، ال تزالون تشعرون باخلطر حىت يف أعز وأ
 إليكم: عيد ادليالد  فهل توقعتم أن تعتدوا على غ ركم وتسلموا من االنتقام؟



                                                                  2                        The Global Islamic Media Front                

  الـَجبَهـُة اإلعاَلِمّيـُة اإلْساَلِمّيـُة الَعاَلِمّيـة                 

من يستفيد من سياساتكم اخلارجية ىم أصحاب القرار والسياسيون ، وأنتم الذين تعانون تبعاهتا بعد 
عطاه شيكا احلادي عشر، أعطى الشعب األمريكي الدعم الكلي جلورج بوش الصغ ر حملاربة اجملاىدين، وأ

 فارغا لكي ينفق ما شاء يف حتقيق ىذا ادلطلب  والنتيجة أنو قد خسر أديا خسارة 

إذا مل تنجح أمريكا بأن هتزم اجملاىدين عندما أُْعِطى رئيسها الدعم غ ر احملدود، فكيف ديكنها أن هتزم 
كانت يف عز قوهتا اجملاىدين بأوباما وبإمكانياتو احملدودة؟ إذا مل حتقق أمريكا أي جناح عندما  

االقتصادية، فكيف ديكنها اليوم حتقيق ىذا مع ركودىا االقتصادي؟ اجلواب البسيط ىو أهنا مل ولن 
تستطيع، لقد انقلبت الطاولة وال ديكن حلركة اجلهاد العادلية أن تًتاجع  يف ليلة احلادي عشر كانت 

العراق والصومال ومشال إفريقيا وجزيرة قضية أفغانستان لوحدىا، أما اليوم ىي أفغانستان وباكستان و 
 العرب    والقائمة تزداد كم مزيدا من األكفان ستستقبل األسر األمريكية ؟

كم مزيدا من اإلنفاق سوف تتحملو خزانة الواليات ادلتحدة ؟ عمليتا احلادي عشر، واحلرب يف 
تكاد تتجاوز بضع أالف دوالرات  أفغانستان والعراق، مث عمليات مثل عملية أخينا عمر الفاروق اليت ال

تكلف خزانة أمريكا ادلليارات حىت تعطي األمريكان إحساسا كاذبا باألمن، إىل مىت تستطيع أمريكا أن 
 تستمر يف ىذه احلرب ادلستنزفة؟

 ما الفائدة من معاناة الشعب األمريكي من أجل دعم إسرائيل، ومن أجل آل سعود وجبابرة اخلليج؟ 

مليار منذ احلادي عشر  0ٓروق قد جنح يف خرق أجهزة أمنية كلفت احلكومة األمريكية أخونا عمر الفا
قد وعد أوباما أن إدارتو ستكون مبنية على الشفافية، لكنو مل  يفي هبذا الوعد  فقد حاولت إدارتو 

أظهار عملية أخينا نضال حسن كعمل عنف فردي من شخص انعزايل ومنعت تسرب أي معلومات 
ية حىت هتدِّئ من ردة فعل الشعب األمريكي  و إىل اآلن متنع إدارتو نشر ادلراسالت اليت متت حول العمل

 بيين وبني نضال وبعد عملية أخينا عمر فاروق، التعليقات األولية اليت صدرت عن اإلدارة كانت كااليت:

مرة أخرى بنشر بيان حماولة أخرى حلجب احلقائق  لكن قد حالت القاعدة بني أوباما وبني خداع العامل 
حتملت فيو مسؤولية العملية  أما حنن، فقضيتنا شفافة ونُعلن رسالتنا إىل العامل صرحية  ىدفنا ىو جتديد 
اإلسالم وخلع اجلبابرة وادلتطفلني من حكام العامل اإلسالمي وإحالل مكاهنم رجاال ربانيني يفرِّقون بني 

 احلق والباول واخل ر والشر 
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م القرآن و لتكون كلمة اهلل ىي العليا، وإن شاء اهلل سنسعى ذلذا بكل ما منلك، حنن نسعى لتحكي
وسنقاتل حىت أخر رجل منا ضد كل من يقف يف وريقنا حنن ادلسلمون ليست عداوتنا  مع جنس أو 

شعب معني ال نعادي األمريكان لكوهنم أمريكان  حنن نعادي الشر، واألمريكان بشكل عام قد حتولت 
شر  ما نراه من األمريكان ىو اعتداء على دولتني مسلمتني، نرى أبو غريب وبغرام وغوانتامنو  إىل أمة 

نرى صواريخ كروز والقنابل العنقودية  وقد رأينا مؤخرا يف اليمن قتل ثالثة وعشرين وفال وسبعة عشر 
أنا  فعل ذلكامراة  ال يسعنا أن نقف متفرجني يف وجو ىذا العدوان، سنقاتل وحنرض اآلخرين على 

بنفسي قد ُولدت يف أمريكا وعشت فيها دلدة واحٍد وعشرين سنة  كنت أعترب أمريكا بالدي كنت داعيا 
 إىل اإلسالم وقائما بنشاط غ ر قتايل  

لكن مع العدوان األمريكي على العراق واستمرار أمريكا يف اعتدائها ضد ادلسلمني، مل استطع أن امجع 
ين مسلما، وقد توصلت إىل نتيجة وىي أن اجلهاد ضد أمريكا ىو فرض عني بني العيش يف أمريكا وكو 

علّي كما ىو فرض عني على كل مسلم قادر نضال حسن مل جتنِّده القاعدة ولكن جنَّده اإلجرام 
 األمريكي، وىذا ىو عني ما ال تريد أمريكا االعًتاف بو 

رجل قد ولد  –سبَّبت رجاال مثل نضال حسن أمريكا ال تريد أن تعًتف بأن سياستها اخلارجية ىي اليت 
ليحول سالحو ضد أمريكا، وُكلَّما تزداد أمريكا يف إجرامها كلما تزيد من التجنُّد   -وترعرع يف أمريكا 

للقتال ضدىا ؛ كانت عملية عمر الفاروق رد فعل لصواريخ )كروز( األمريكية والقنابل العنقودية اليت 
يمن نعم صحيح أننا نواجو أسلحة وعتاد أكرب قوَّة يف العامل بعدتنا البسيطة قتلت النساء واألوفال يف ال

 وادلتواضعة، لكن النصر حليفنا  النصر لنا ألنَّو مثة فارق شاسع بيننا وبينكم  

 حنن نقاتل ألسباب كردية حنن نقاتل هلل وأنتم تقاتلون ألغراض دنيوية  

 ىليها، وأنتم تقاتلون ألىداف امرباوورية  حنن نقاتل للعدل، ألننا ندافع عن أنفسنا وأ

 حنن نقاتل للحق وانتم تقاتلون للظلم  

ومروحياتكم "األباتشي" ودبابتك  "اآلبرمز" وصوارخيكم "الكروز"، وعندنا   -25يب – عندكم وائراتكم
ىب لألوفياء، أسلحتنا اخلفيفة وعبوَّاتنا الناسفة و لكن لدينا رجال صادقني خملصني مهتهم مهة األسود فطو 

  ىم ادلستخلفني يف األرض  
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على األمريكان أال ينظروا إىل أنفسهم بنظارهتم ولكن ال بد ذلم من أن ينظروا إىل أنفسهم بنظارة العامل؛ 
حينئذ سيظهر ذلم قبح أمريكا  ليس ادلسلمون من يبغض أمريكا فحسب، بل ىناك ماليني من الناس 

ون امريكا قد تظن أمريكا بكربيائها أنو بُغض بضع ماليني من حول العامل ويف أمريكا نفسها يكرى
 ادلسلمني لن يضرىم، قائلة "من أشد منا قوة ومن أقوى منا اقتصادا؟

 أال تظن أن ىذا االدعاء قد مضى وقتو؟

أال تظن أن ىذا االدعاء كان أصلح يف أيام الوونية اليت غطت أمريكا يف األيام القريبة بعد احلادي عشر 
 يف الوقت الذي يعًتف اجليش األمريكي بعجزه واالقتصاد األمريكي يف العناية ادلركزة؟ -اآلن من 

لكنها الغطرسة اإلمربيالية اليت تُسوقها إىل مص رىا: حرب االستنزاف ونزيف الدم مص رىا سقوط وكسر 
 الواليات األمريكية ادلتحدة

يف أفغانستان والعراق، فاآلن يبدو أن أوباما يريد إذا كان جورج بوش الصغ ر يُذكر كرئيس ورَّط أمريكا 
أن يُذكر كرئيس ورَّط أمريكا يف اليمن  قد بدأ أوباما حربو يف اليمن بقصفو اجلوي على أبني وشبوة 
وهبذا قد شنَّ محلة دعائية للمجاىدين يف اليمن وأجنز ذلم يف أيام قليلة ما حيتاج عدة سنوات فقد 

 اليمن و سقطت شهرة أوباما يف أمريكا ، والريميون اليمنيون وبعض شيوخ ازدادت شهرة اجملاىدين يف
القبائل الذين يُظهرون لكم الوالء يفرحون وديرحون ادلوضوع ادلتداول بينهم ىو أنو قد حان وقت ابتزاز 

 األمريكان السذج 

ولون اليمنيون يعطونكم و جيلب اآلن سياسيوكم وادلؤسسات العسكرية واألمنية التابعة ذلم ادلاليني ادلسؤ 
 وعودا وفوات َر عريضة ووويلة: أىال بكم يف عامل السياسيني اليمنيني !

أود أن أختم ىذه الرسالة بدعوة إىل اإلسالم  قد خلقنا اهلل مجيعا يف األرض لعبادتو، وبعد ادلوت ال 
 يوجد إال اجلنة أو جنهم األبدية  فاألمر ليس ىنيِّ  بل ىو مستقبلكم 

م لقراءة كتاب اهلل القرآن  ال يلزم لك تصديق أحد أنو احلق أو باول  قرِّر ذلك األمر بنفسكأدعوك   

 وإىل ادلسلمني يف أمريكا أقول:

 كيف يرضى ضم رك بان تعيش يف دولة ارتكبت جرائم و مظامل جسيمة ضد إخوانك وأخواتك؟
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 كيف يكون والُؤك حلكومة تقود احلرب على اإلسالم وادلسلمني؟

الية ادلسلمة يف أمريكا َتشهد اهنيارا مستمرا يف أىمِّ مبادئ اإلسالم حىت وصل احلد أن اليوم صار اجل
علماؤُكم ومنظماتكم يقرِّرون علًنا خدمة ادلسلمني يف اجليش األمريكي ليقتلوا ادلسلمني وانضمامهم 

جلهاد يشبو حالكم دلكتب التحقيقات الفدرايل للتجسس على ادلسلمني حائلني بينكم وبني فريضة ا
 تدرجييا و يقينا كحال اجلالية ادلسلمة احملاربة احملاصرة يف إسبانيا بعد سقوط غرناوة 

 أيها ادلسلمون يف الغرب! اعتربوا من دروس التاريخ! ىناك سحابة غامضة تتكاثف يف ناحيكم!

  كالن وكلوكلكس وإعدام عنصري ومتييز استعباد بلد أمس أمريكا كانت

اعتقال معسكرات و ديين متييز بلد كونست وغدا .  (Klu Klux Klan)  

 ال يغرَّنَّكم وعود حفظ احلقوق اليت تصدر من احلكومة اليت تقتل إخوانك وأخواتك اآلن 

اليوم احلرب بني ادلسلمني والغرب تشتد  ال تستطيع الركون إىل رسائل التضامن تُرسل من منظمة مدنية 
   معها من جار أو زميل عملأو حزب سياسي أو كلمة دعم تس

سينقلب الغرب ضد مواونيهم ادلسلمني ولو بعد حني يف اخلتام أدعو اهلل أن يهدينا إىل احلق وأن يثبتنا 
 على الصراط ادلستقيم 

 وصلى اهلل وسلم على رسولو حممد وعلى آلو وصحبو

 


