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باسم هللا الرحمن الرحيم

سيدتي الرئيسة

إن ما شاھدناه في األسابيع األخيرة الماضية من ماليين المتظاھرين في اكثر من ستمائة مدينة في
أرجاء األرض , ھو الترجمة الحقيقية العميقة للخطا الفادح والخطير الذي تتجه إليه عناصر

الغطرسة والشر في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل , الساعين بجھالة مظلمة وعنصرية مقيتة إلي
الحرب والدمار .

لقد أثبتت ھذه المظاھرات الزاخرة , بكل جالء ووضوح , أن شعوب ھذه البالد تختلف اختالفا
كليا واضحا مع ساستھا المھووسين بالسيطرة والھيمنة على العالم , فاكثر ھذه المظاھرات شدة

وتل أبيب .وتعدادا كان في عواصم ومدن ھذه البالد ؛ لندن وواشنطن

وبناءا عليه يا سيدتي الرئيسة ومن ھذا الموقع يجب علينا في اجتماعنا ھذا الذي يستظل براية
حقوق اإلنسان , أن نؤكد ھذه المعاني اإلنسانية الرائعة التي دفعت برموز المجتمع مثل الحبر

وكثير من زعماء العالم , وبھذه الجماھير الغفيرة بالخروج إلىاألعظم بابا الفتكان , ونلسن منديال ,
الشارع تنادي بأعلى صوتھا ضد الحرب والبؤس والشقاء والدمار.

ماذا يريد ھؤالء الساسة المھووسين ؟؟ اجل ماذا يريدون ؟؟!!! إن أمريكا وبريطانيا ليستا في
حالة دفاع شرعي , الن العراق لم يرتكب أي عدوان ضدھما , وال صلة للعراق المحاصر منذ أثنى
عشر سنة بحادث تدمير برجي نيورك , وال بنشاط تنظيم القاعدة , وال برسائل الجمرة الخبيثة التي

كانت توزع في أمريكا والذي كان يوزعھا أمريكي صھيوني معروف . والعراق اليوم ال يضمر
العداوة الحد , ومن المعروف للجميع أن تحركاته العسكرية في الماضي شرقا أو جنوبا كانت بإيعاز

ومساعدة أمريكا . والعراق ال يملك أي إمكانية لمھاجمة إسرائيل, بل إن إسرائيل ھي التي ھاجمته
ودمرت مفاعله النووي منذ حوالي العشرين سنة , والعراق ال يملك أسلحة الدمار الشامل , فقد اثبت

ذلك التفتيش المستمر في ھذه الفترة األخيرة , ولسنوات مضت برا وبحرا وجوا , وانما الذي يملك
ھذه األسلحة الفتاكة ھي إسرائيل , فإسرائيل تملك السالح النووي والكيميائي والميكروبي

والصواريخ عابرة القارات والطيران المتطور ,وھي تھدد ببعضه المنطقة بأكملھا وتستخدم البعض
الفلسطينيين في القتل وھدم المنازل وتجريف األراضي الزراعية. وھذه الحوادث التياآلخر ضد

تبكي الحجر وتفتت األكباد تحصل أمام البشرية جمعاء وتذيعھا بتفصيالتھا المرة المحزنة كل ساعة
وكل يوم اغلب القنوات الفضائية ,ورغم كل ذلك لم نسمع كلمة واحدة من السيد بوش أو السيد بلير

بإيقاف ھذه المجازر أو نزع ھذه األسلحة الفتاكة من إسرائيل !!!



إن ھذه االزدواجية المفضوحة والكيل بمكيالين أو عشرات المكاييل في تقدير ما يجري في ھذا
العالم ال يمكن أن تكون إال عنصرية مجرمة مقيتة لطخت جبين اإلنسانية في ھذا العصر بالعار

وحطمت كبرياء البشرية بالذل والھوان , وھي فوق ذلك خطر داھم على مجتمعنا وحضارتنا والنزول
به إلى عھود الغابة حيث يفترس األقوياء الضعفاء بدون أي وازع من أخالق أو قانون أو ضمير .

إن الواليات المتحدة األمريكية تتحدى العالم وتھزا بالشعوب وتسخر من الشرعية الدولية
وتسعى إلى ھدم األمم المتحدة باعتبارھا القيد األخير على انفرادھا بحكم العالم , وال يھم أمريكا أن

تخسر كل البشر في العالم وتكسب إسرائيل والصھيونية العالمية وعصبة الوحوش الذين التقت
إرادتھم الشريرة على القتل والفتك بكل ما ھو عراقي وفلسطيني وانساني .

إن أمل البشرية ورجاءھا في عالم يسوده السالم وتفاھم الشعوب والتقاء الحضارات وسيادة
حقوق اإلنسان وإنھاء العنصرية وقبرھا إلى األبد , إنما يتركز أساسا في ھذه المؤسسة العظيمة التي
تستظل بھا جموع البشر في كل مكان في العالم , إن األمم المتحدة ھي أملنا ورجاؤنا ويجب علينا أن
ندفع عنھا غطرسة وشرور ھؤالء الساسة المندفعين بجھالة مظلمة غبية لجر العالم إلى الھاوية . إن

لجنة حقوق اإلنسان في اجتماعنا ھذا عليھا أن تقول ال , ال , ال , بكل القوة والحسم , واليوم وليس
غدا , ضد تجار الحروب وشياطين الشر والھالك .

شكرا سيدتي الرئيسة .
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