
بسم هللا الرحمن الرحیم

والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

أما بعد....  

إلى األخ الكریم الحاج عثمان             حفظھ هللا 

أرجو أن تصلكم رسالتي ھذه وأنتم وذراریكم وجمیع اإلخوة بخیر وعافیة وإلى هللا 

تعالى أتقى وأقرب 

وبعد ...

حربنا مع أمریكا فياألساسناھدفأن یكون لتأكید على ضرورة باأبدأ رسالتي ھذه 

.نصب أعینناواضحاً 

؟ماذا نرید 

إن مرادنا ھو 

ما لخص في القسم بعد الحادي عشر

لیتیسر لنا إقامة دولة وتترك المسلمین وشأنھم الیھود ا كدعم تكف أمریكا شرھا عنن أ

.اإلسالم التي یكون فیھا الدین كلھ � تعالى 

للقتال عند المسلمین غایات كثیرة والغایة العظمى أن یكون الدین وال یخفى علیكم أن 

انتھوا كلھ � كما في قولھ تعالى [وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ � فإن

فإن هللا بما یعملون بصیر ]

ومن الغایات أن ینتھي الكفار عن االعتداء على اإلسالم وأھلھ كما في قولھ تعالى 

[ الكفر إنھم ال أیمان لھم لعلھم ینتھون [فقاتلوا أئمة

قوة وسرعة بإذن نحن نرید قتاالً یجبر العدو على إنھاء اعتدائھ وقتالھ لنا ویتحقق ھذا بف

هللا بالتركیز على أئمة الكفر وأئمة الكفر الیوم ھم أمریكا ومعلوم أن السیادة و السلطة 

والبت العلیا في أمریكا ھي للشعب وھو صاحب القرار األول ویمثلھ مجلس النواب 

فینبغي تركیز القتل والقتال على الشعب األمریكي األبیض 



ي أفغانستان واجب وفرض عین إلخراجھم مھزومین ن وحلفائھم فییإن قتال األمریكو

وقتاً طویالً وبإذن هللا وھذا یأخذ منا جھداً 

إال أن اآلكد في حقنا ھو إیقاف ھذه الحرب من مصدرھا الرئیسي بالقوى القادرة على 

الشعب األمریكي وھي كما ذكرت إیقافھا بأسرع وقت 

لحربنا وھي إدارة البیت األبیض ینبغي أن نضع غرفة قیادة عملیات العدو فعلیھ و

والكونجرس تحت الضغط المباشر وذلك باستخدام معادلة توازن الرعب بیننا وبینھم 

وھذا ال یتم إال بالتأثیر على جمیع الشعب األمریكي بشكل مباشر بعملیات داخل أمریكا 

مریكا وبالتأثیر على اقتصاده باستھداف النفط في الخارج وخاصة في الدول المصدرة أل

وبذلك یتم التأثیر على دخل المواطن األمریكي بارتفاع فاتورة وقوده 

یرافق ذلك حملة إعالمیة كبیرة مركزة منا یكون جزء منھا عبر وسائل اإلعالم 

األمریكیة إن تیسر رابطین ھذه العملیات بفقدان األمن في بالدنا والسیما في فلسطین 

ال وھو ما لخص في القسم بعد عملیات الحادي والعراق وأفغانستان و باكستان والصوم

تى نعیشھ واقعاً في فلسطین ....حعشر لن تحلم أمریكا باألمن 

وجود النزاع بین طرفین أن یكون كل  وال یخفى علیكم أن من األمور المھمة جداً عند

ونقاط ضعفھ و قوتھ فإن وكیفیة تفكیره خصمھ وتاریخھ ثقافةواحد منھم مطلعاً على 

لھ .اذ القرارات األصوب بعد عون هللا تعالى یعینھ على اتخمما ھذا 

من خالل تطور الصراع بیننا ومتابعتنا لتصریحات ساسة األمرییكین ظھرولقد 

إلى أن ضرب فضالً عن حروبھم السابقة واالطالع على واقع الحرب بیننا وبینھم 

أمریكا في عقر دارھا لھ األھمیة القصوى وفي المرتبة األولى وھو السبیل األساسي 

األمرییكین من ضربھم داخل أمریكا ال یقارن بضربھم خارجھا أثرفتالموصل لما نرید 

.فضالً عن ضرب حلفائھم ووكالئھم 

قرابة ستین حرباً عبر تاریخھا فإن القاسم  فبتأملنا لتاریخ أمریكا نجد أنھا رغم خوضھا

المشترك لمعظم ھذه الحروب ھو أنھا لم تحسم بالعمل العسكري من الخارج وإنما 

حسمت عندما ازداد الغضب الشعبي والمعارضة الداخلیة لھا فعلى سبیل المثال حربھم 

ئل من جندي أمریكي ولم تحسم الحرب بھذا العدد الھا57000في فیتنام قتل فیھا 

الجنود وإنما اضطروا لالنسحاب عندما أخطأ رئیسھم نیكسون وأمر بالتجنید اإلجباري 



لمواصلة الحرب مما جعل القضیة تمس كل فرد أمریكي وعندھا ثار الشعب 

بمظاھرات حاشدة ضد الحرب وتم االنسحاب .

لیة الھائلة وال یخفى علیكم أن سیاستھم الحالیة لمعالجة نقص الجنود ھي باإلغراءت الما

لتالفي خطأ نیكسون .

وخالصة القول :ـ إن حربنا مع أمریكا ال یمكن إیقافھا بقتالنا لحلفائھا  بل حتى قتال 

األمرییكین أنفسھم خارج أمریكا قد یوقفھا وقد ال یوقفھا فھو مرھون بقدراتھم المالیة 

على تحمل أعباء الحرب 

نملیو300فمعلوم لدیكم أن عدد سكان أمریكا 

جندي ھذا 0004جندي وفي العراق حوالي 1000قتل منھم في أفغانستان حوالي 

تحركون إلرغام الساسة تكفي إلثارتھم ویعني أن الضرر قد أصاب فئة یسیرة منھم ال 

على وقف الحرب 

ن االحصائیات تفید بأن نسبة اللصوص والمجرمین في السجون األمریكیة سبعة في إو

ومع ذلك یتعایش الشعب ھناك مع ھذه النسب األلف وھي من أعلى النسب في العالم 

العالیة من الجرائم الضاغطة على عصبھ األمني .

فع جداً فعلى وال یخفى علیكم أن عدد الذین یموتون بالتصرفات المدنیة في أمریكا مرت

شخص   400000سبیل المثال یموت كل سنة في أمریكا بسبب التدخین أربعمئة ألف 

وھو عدد ضخم أمام عدد قتلى الحرب في العراق وأفغانستان إال أنھم لم یخرجوا  

بمظاھرات حاشدة إلغالق شركات الدخان .

ان وھو حوالي ألف وبعملیة حسابیة بسیطة إذا قسمنا عدد قتلى األمرییكین في أفغانست

على ثالثمئة ملیون ولو افترضنا أن كل جندي منھم لھ أبوان على قید الحیاة وأخ قتیل 

نسبة عدد القتلى من الشعب األمریكي في حربھم في أفغانستان ثالثة أو أخت فسیكون

فاصلة ثالثة في الملیون ونسبة عدد القتلى في فیتنام أي أن أمامنا أكثر من مئة ضعف 

صل إلى حد عدد قتلى األمرییكین في فیتنام ومع ذلك لم تحسم الحرب ھناك حتى ن

بسبب ھذا العدد الكبیر علماً أن عدد سكان أمریكا وقتھا مئة وخمسین ملیون 

تذكر ال تؤثر عادة في مثل والتي الوبذا یتضح أن النسب الضئیلة في مصائب األمم 

تستطیع التعایش معھا وتحملھا وھذا یظھر أن وقضایا الشعوب وغضبھا وثورتھا 



الطریق أمامنا طویل جداً لكسب المعركة في أفغانستان إذا كان األمر متوقفاً على عدد 

.       قتلى الخصوم

وقد ارتفع عدد العاطلین عن العمل في أمریكا بعد الحادي عشر وحربي العراق 

القوى العاملة ھناك وھو رقم كبیر وأفغانستان حتى وصل إلى نسبة عشرة في المئة من 

جداً إذا ما قیس إلیھ عدد قتالھم في أفغانستان حیث تصل النسبة إلى واحد في كل 

عشرة آالف 

وھؤالء العاطلون یعلمون أن جزءاً من الضرر الذي لحق بھم كان بسبب اإلنفاق الھائل 

فساد المالي على الحربین في العراق وأفغانستان والجزء اآلخر بسبب الجشع وال

واالإداري في نیویورك وواشنطن 

وھذا العدد الكبیر من الناس لم یستطع بعد أن یحسم في إیقاف مصادر تلك األضرار 

وإنما ساھم مع اآلخرین في إسقاط إدارة الجمھوریین التي تسببت في تلك األضرار 

راً .ورشحوا الدیمقراطیین للكونجرس والرئاسة ومع ذلك لم تتغیر األمور كثی

فإذا كان عشرة مالیین عاطل عن العمل لم یستطیعوا أن یحسموا األمور لدفع الضرر 

عنھم بشكل جذري فمن باب أولى أن ال یحسم أمور الحرب ویوقفھا ثالثة آالف 

أمریكي ھم آباء وأمھات وإخوة األلف قتیل في أفغانستان 

لضغط على ثالثمئة ملیون وبذا تتأكد أھمیة العمل الخارجي وال سیما داخل أمریكا ل

أمریكي حتى یتحرك الشعب ككل إلیقاف الحروب الظالمة الضاغطة على شعوب 

المسلمین والسیما في فلسطین والعراق وأفغانستان وباكستان 

و مما یؤكد ھذا المعنى أثر الرعب الذي أصابھم بعد عملیة عمر الفاروق فرج هللا عنھ 

دوا تكالیف مباشرة وغیر مباشرة قرابة أربعین ملیار رغم أن الطائرة لم تنفجر فقد اعتم

دوالر وھو ضعف ما كانت تنفقھ اإلدارة على الحرب في كل سنة من السنوات الثمان 

الماضیة .

فالمصائب بنسبة ثالثة في األلف تستطیع األمم والشعوب أن تتعایش معھا فكیف ونحن 

باب أولى أن یتعایش معھا الشعب نتحدث عن نسبة ثالثة فاصلة ثالثة في الملیون فمن 

لعقود طویلة جداً 



إال أن ھناك عامل آخر یدخل في المعادلة بقوة في حربھم في العراق وأفغانستان كان 

السبب الذي جعلھا تأخذ بعداً أكبر عند الشعب وھو أن أوضاعھم االقتصادیة سیئة ولوال 

أن یشعر الشعب األمریكي ذلك لكان باإلمكان أن یستمروا في الحرب لعدة عقود دون

بكل ھذه الحروب الطاحنة الدائرة بعیداً عن أرضھ .

وقد سبقت اإلشارة إلى وجود عشرة مالیین عاطل عن العمل بسبب سوء األوضاع 

االقتصادیة إال أنھ رغم ذلك لم تكف محاوالتھم لحسم األمور . 

فیجب ق ھدفنا األساسلما أننا نرید تحقیاطعرفنا نقطة ضعف خصمنا أدركنا أنھن فإ

أمنھ و أن تكون عملیاتنا داخل أمریكا وأن التعامل مع ھذا الخصم یتطلب أن تمس 

اقتصاده ھو بالتحدید 

قتل بینما ملیون أمریكي300أمن وأعصاب داخل أمریكا تمس كبیرة فعملیة واحدة 

في أعصابھم ككل .ضعیف األثر سنوات ونیف ثمانألف جندي أمریكي خالل 

داخل موجھة للضغط على الشعب األمریكي رئیسةالحربنا یجب أن تكون فوعلیھ 

یتم حشد خیرة الطاقات أن ویتبع ذلك التأثیر علیھ بضرب النفط من خارجھا أمریكا 

العظیم .لعمل واإلمكانات لھذا ا

وفاض منھا شيء فال لتنفیذ الخطة السابقةمالیة كافیة بشریة وعندنا إمكانیات فإن كان 

.خارج البأس من ضرب األمرییكین في 

للعمل ضد أمریكا في ى التنظیم عدد كبیر من المجاھدین أنھ سیكون لدومما ال یخفى 

نظراً لدقة المواصفات المطلوبة فیمن سیكون في قسم  العمل الجبھات المفتوحة

من الطاقات وھو رات المطاعبرالسفرمن ال تتیح لھ ظروفھ األمنیة وأما الخارجي

فیكون ممن یخطط أو یدرب الخارجيلعمل قسم االتي توفرت فیھا الصفات المطلوبة ل

ھذا  القسم .اإلخوة الذین سیكونون في

طالما أنھا لتنظیم ال اعمالعملیات داخل أمریكا ھي من أھم أومما سبق یظھر لي أن

.ككلاألمرییكي الشعب أمن واقتصاد ممكنة ألنھا تمس 

أمامھ على ضفتي النھر صراع العالم اإلسالمي مع أمریكا كمثل سد كبیر وإن مَثَ◌ل

ا بوابات منھ ما كان ینبغي لھا أن وفتحوبعض الظالمین ذھب إلیھ ، فكثیرة طینیة قرى

اس واستنفروا وھب منھم رر النضتفأمامھه الھائل على القرى التي ؤففاض ماتفتح 



مخاطرین والنساء واألطفال في عمل دؤوب لیل نھاررجال شجعان إلنقاذ الشیوخ 

، ھم وتأمین حیاتھم إلنقاذ بأنفسھم 

إال أنھم كانوا بحاجة إلى فكرة مھمة وجوھریة تستدعي جھداً أقل مما بذلوه لترفع عنھم 

المعاناة العظیمة وتوفرلھم طاقاتھم  

ع العناء بالناس وھي أن یذھب بعض فرسانھم إلى الذین فتحوا السد وأنزلوا أنوا

فیعاقبوھم ویبعدوھم عنھ ویعیدوا إغالقھ وبذلك تنتھي معاناتھم العظیمة.

القیام باألعمال المؤثرة فھذا ھو حالنا فیجب أن یكون أكبر اھتمامنا وأول أولویاتنا ھو 

على أكبر عدد ممكن من الشعب األمریكي فإثارة الشعب على أصحاب القرار في 

السد بإذن هللا .توالكونجرس و البنتجون ھي التي ستغلق بواباأمریكا البیت األبیض 

الجھد والوقت على األمة حتى یتحقق المراد من كف أمریكا ختصرنا اوبذلك نكون قد 

ج جیوشھا من بالد المسلمین وتركھم وشأنھم مع أعدائھم .اعن دعمھا إلسرائیل وإخر

ألخ  المسؤول عن العمل الخارجي ویكون ھذا على لسالمة توفیر دواعي النبغيی*

محورین 

ویقوم بإعطاء دورة إعداد قادة من لھ في باكستان آأوالً یتم اختیار مكان مالئم و

ومدربین للعمل الخارجي وأرى أن ال یتجاوز عدد المتدربین في الدورة األولى عن 

.عشرة إخوة 

الدورة اختیاراً متمیزاً بحیث یكونوا ھذه المتدربین في خوة اإلثانیاً أن یتم اختیار 

صفاتھممن أھم ویصبحوا قادة في العمل الخارجي ومدربین لبقیة العناصر ن مؤھلین أل

:ـ

في المعسكرات الصبر والجلد فأي شخص نلحظ علیھ أثناء تدریبھ بعد اإلیمان والتقى*

استبعاده من العمل ملل وعدم اتمام للمھام التي یكلف بھا  أو سرعة غضب أو حدة یتم

أشھر داخل 9الخارجي الذي یحتاج إلى الدقة والنفس الطویل ففي كینیا لبث اإلخوة 

البیت فمثل ھذه األجواء غیر الطبیعیة یظھر فیھا مافي النفوس والخالف بین الطاقم 

المرسل للمھمة في أرض العدو یؤدي إلى نتائج وخیمة فقد یخرج أحد اإلخوة عن 

.األمیر وھذا عن تجارب ولیس عن احتماالتاتزانھ ویعصي 



*أن یكون االتقان یجري فیھم مجرى الدم واضعین نصب أعینھم حدیث رسول هللا 

صلى هللا علیھ وسلم [إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ ]

. فھناك أحدث وقصص كثیرة مؤسفة سبب رئیسي فیھا االھمال وعدم االتقان

وأنھ المحور الرئیسي إلضعافالخارجيقناعة كبیرة بأھمیة العمل كون لدیھم یأن *

وشأنھم بإذن ھمركتوتتوقف حروبھا ضد المسلمین عن إسرائیل وىتخلحتى تأمریكا

هللا .

آلة جیدة لفقھ المسائل وطلب المعارف .الذكاء والفطنة وسرعة البدیھة وامتالك*

یھا ویكون ذلك في البیت الذي یتم ترتیبھ دورة بالمدة المتفق علال* القدرة على أخذ 

حیث یدخلون البیت وال یخرجون منھ إال بعد اتمام الدورة حفاظاً على سالمة الجمیع 

ولضمان ذلك یؤخذ علیھم عھد قبل دخولھم البیت وتسجیلھم في الدورة .

معھم في تلك الدورة إلثراء المحاضرات بالنقاش محمودوأرى أن یكون الشیخ 

بإعطاء الشیخ محمود یقوم وبعد اتمام دورة العمل الخارجي المفید والحوار

وأرى أن الشیخ یونس طاقة متمیزة كوادرقادة وإعداددورة المؤھلین اإلخوة 

تمیزاً كبیراً ینبغي االھتمام بھ واعطاءه فرصة ألن یشارك مع الشیخ محمود في 

دورة إعداد الكوادر .مقترحات.

ھو وبعض اإلخوة إلى خارج الشیخ یونس أن ینتقل رىالدورتین أوبعد اتمام ھذه 

ھو المسؤول محمودیكون الشیخ أفغانستان وباكستان ویبدؤوا العمل من ھناك على أن 

عن تسییر العمل الخارجي من قبلكم . 

ولقد كنت من شدة حرصي مالحظة ھامة ال یخفى علیكم أھمیة كتمان السر في العمل 

تأخر األمر على ھذا األمر أتجنب االطالع على خطط العمل الخارجي ولكن لما 

أساھم في ھذا األمر أن العمل الخارجي وجدت نفسي مضطراً وحصل تعثر في تسییر 

على أن یكون األمر سریاً وال یطلع علیھ إال من یھمھم االطالع علیھ من فینبغي الحفاظ 

إلى الشیخ یونس مسؤول الشیخ محمودفیكون خط العمل مني إلى خارجي قسم العمل ال

في إفریقیا باستثناء المغرب اإلسالمي ابتداء من لیبیا إلى موریتانیا فھو العمل الخارجي 

أمیر حركة الشباب القرن اإلفریقي تحت إمرة وتحت إمرة األخ أبو مصعب عبد الودود 

.ینالمجاھد



*ینبغي أن یكون لدینا قسم تطویر وتخطیط 

أخطاء قعوإن كان الجو السائد في بالدنا ھو أن التطویر یحصل مع طول الحیاة ت

بینما إنشاء مركز للتطویر سنیناً طویلةكثیراً ما یأخذ الحال ھذا وطور  تفنستفید منھا ون

لدیھ طاقات أنھ لیسسان للوھلة األولىنقد یتوھم اإلاً من الزمن ویختصر علینا عقود

.بالشكل السابق ذكره مؤھلة للتطویر إنما العمل سیتطور مع الوقت 

تفریغ بعض الطاقات للتفكیر في أي مجال معین سیطورن فیھ بإذن هللا بدالً من بینما 

ي فأمر لتطویر لتفریغ بعض الطاقات فالبقاء على نمط تقلیدي یكلفنا تكالیف باھضة 

الباحثون في قسم نھا الخطوة األولى في ھذا المیدان وسیقدمغایة األھمیة حیث إ

لى أفكار ھامة جداً أبحاثاً ودراسات تحتوي عبإذن هللا التطویر

تختصر علینا كثیراً من الجھد والوقت والطاقات والمال وعلى ھذا القسم أن ینمي نفسھ 

لمجاالت التي في ابكل ما ھو متاح والسیما بكثرة االطالع والقراءة بشكل عام و

.نحتاجھا بشكل خاص 

وأرى أن یكون المسؤول عن ھذا القسم أحد اإلخوة الذین لدیھم القناعة والرغبة لھذا 

العمل ولدیھم القدرة لذلك وخاصة الشغف بكثرة القراءة واستخالص الفوائد منھا .

وأن یكون وفي قسم العمل الخارجي ینبغي االھتمام باإلخوة الغربیین في ھذا القسم و

أخانا أبا طلحة األلماني ضمن ھذا القسم كمدرس ومدرب ویفیدكم بأفكار عن العمل 

حتى یتابع األبحاث في يأخانا عزام األمریكداخل أمریكا ویمكن االستفادة من 

ویترجم ما یفید اإلخوة في یةمریكاألاالنترنت الصادرة عن المراكز الغربیة وخاصة 

أن یقوم أیضاً ومن المفید ائھ حول العمل داخل أمریكا ویكتب لكم بآرھذا المجال 

.بإعطاء دورة في اللغة االنجلیزیة ألعضاء القسم

مع مالحظة أن یكون جمیع محمودویكون المرجع للمسؤولین من ھذا القسم الشیخ 

أعضاء القسم في مكان  آمن بعیداً عن ساحة القتال .

ختصاصات التي نحتاجھا وأن یتم تحدید ومما یفیدنا في ھذا المجال أن نحدد اال*

األولویات منھا ثم یتم تفریغ بعض الشباب إلتقان تلك العلوم واالختصاصات كھندسة 

االكترونیات و الكیمیاء التي من ضمن بنودھا صناعة المواد المتفجرة وھذا من صمیم 

احتیاجاتنا .  



عنھم االلتحاقھم فنرسل بعض اإلخوة الذین لدیھم آلة ذھنیة جیدة وغیر معرف

بالمجاھدین لیدرسوا في الجامعات ونعطیھم األبحاث التي في المجال الذي نرید تطویره 

وسیكون حال األخوة مریح أمنیاً ویستطیعون الدخول على مواقع االنترنت كما یریدون 

ویشترون الكتب والمواد التي یحتاجون إلیھا دون أن یثیروا االستفسار  .

 یفوت علینا تحدیده ضمن  االختصاصات التي نحتاجھا ھوعلم اإلدارة ومما ینبغي أن ال

فھو علم مستقل تراكمت فیھ خبرات البشر وھو في غایة األھمیة وكذلك السیاسات 

االستراتیجیة فنحن بحاجة إلى أخ في ھذه التخصصات أو اثنین وھذا متاح بتكالیف 

عطینا رأیاً سدیداً خالل األحداث رخیصة ونستفید منھ كثیراً في مجاالت متعددة فقد ی

التي ستمر بھا األمة فھذا مجال دراستھ واطالعھ .

وبین یدیكم تجربة حیة آتت ثمارھا وھي شعور اإلخوة أیام الشیخ عبدهللا عزام رحمھ 

هللا بحاجة المجاھدین ألن یكون معھم علماء وطلبة علم فحاولنا محاوالت عدة مع 

المشایخ وطلبة العلم حتى یكونوا معنا في الجبھات لیربوا الشباب فلم یأتنا أحد منھم 

لیكون معنا بشكل دائم الفیروزبادي .....   ابتعاث بعض الشباب لیدرسوا العلم الشرعي 

ثم یعودوا إلینا 

یجب أن نھیأ أنفسنا أنھ بعد إرسالنا لإلخوة قد ال یعود منھم إال أربعین في المئة لعدة *

وما یتبعھ من عوامل نفسیة .عوامل كالثقل األسري 

وال ننسى البعد الجغرافي والبعد الزمني فھما عامالن خطیران على األفراد حیث إننا ال 

نراه وال نتصل بھ فقد یصیبھ نحت في ذھنھ لبعض األشیاء التي اتفقنا علیھا فیحصل لھ 

فتور وتحول تدریجي عن المسار الذي كان علیھ .

ین سیرسلون سواء للدراسة أو للعمل الخارجي یجب أن یتم لذا عند اختیار اإلخوة الذ

وضع مواصفات دقیقة وعالیة جداً تقلل من نسبة التسرب والفتور وأن نزید عن العدد 

.الذي نحتاجھ

*مرفق رسالة بصیر وأبي ھریرة التي سبق أن طلبناھا منكم  

لم تكونوا قد *مرفق رسالة للشیخ أبي محمد أرجو إرسالھا لھ متى تیسر ذلك وإن

أرسلتم لھ الرسالة السابقة فال ترسلوھا فھذه بدالً عنھا .



* حبذا أن تفیدونا عن رسالة ابننا خالد لخامنئي ھل نشرت أم ال وترسلوا لنا ردود 

األفعال علیھا إن كانت قد نشرت .

ومما یؤكد ذلك أن جنود حلف النیتو بقیادة أمریكا لقتال القاعدة في أفغانستان أكثر من 

مئة ألف وقد قرر أوباما زیادة ثالثین ألفاً في حین أن األمریكیین بعد تجسسھم على 

القاعدة في باكستان وأفغانستان ذكروا أن عناصرھا الدائمین قریباً من المئة عنصر ، 

لذل فكثیر من الناس یستغربون إرسال أكثر من مئة ألف جندي لمقاتلة مئة شخص ، إال 

أن العلة التي خفیت علیھم أن المئة شخص الذین تحاربھم أمریكا یصرون على ضربھا 

في عقر دارھا یؤكدون ذلك باللسان والسنان وھنا بیت القصید ومكمن الخطر بالنسبة 

لھم وقد صرح بوش أثناء رئاستھ بأننا نضربھم في الخارج حتى نشغلھم عن ضربنا  

وتھدید أمنا داخل أمریكا .

. فینبغي االنتباه لذلك

وقد صرحت وزیرة الخارجیة األمریكیة قبل أیام بأن الخطر األكبر على أمریكا لیس 

و كوریا وإنما الخطر األكبر الذي یواجھ أمریكا ھو القاعدة فالسر في ذلك ال  إیران

یكمن في أن القاعدة تھدد مصالح أمریكا في الخارج كما تفعل إیران مثالً حیث إنھا 

تتمدد في المنطقة وخاصة في العراق ولبنان منافسة الھیمنة األمریكیة وإنما ألنھا تصر 

على ضرب أمریكا في عقر دارھا .


