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باسم هللا الرحمن الرحيم

سيدي الرئيس

إن التوجھات العنصرية والكيل بمكيالين أو عدة مكاييل لم يعد يخدع أحدا في ھذا العالم, ففي الواقع أن ھذه األوضاع
المثيرة بل والمخجلة التي تجري في أراضى فلسطين والعراق والتي لطخت السياسة األمريكية بالعار والفضيحة , ھي

التي دفعت في ھذه األسابيع القليلة الماضية بمجموعة واسعة من الدبلوماسيين الكبار القدامى وجنراالت الجيش األمريكي
المتقاعدين إلى التوقيع على بيان يفضح ھذه السياسة األمريكية العنصرية العوجاء التي تجري حاليا في المنطقة العربية ,

ويدين بقوة وشدة القيادة األمريكية الخاضعة لفكر يميني متطرف راكعا لرغبات ومقاصد الصھيونية العالمية .

والذي يجعل البيان المشار إليه , يا سيدي الرئيس واالخوة الحضور, ذو أھمية بالغة الخطورة , في الظروف
الحاضرة , ھو أن الموقعين عليه يمكن القول انھم يمثلون جميع أنماط الشعب األمريكي سواء كانوا ديموقراطيين أو

جمھوريين وان الجميع يھدف بتصميم وإصرار أال تبقى إدارة بوش الصغير في الحكم لفترة أخرى , باعتبار أن ھذه
اإلدارة قد ضللت الشعب األمريكي وبررت غزو العراق , بالرغم من اعتراض مجلس األمن , مستندة على جملة أكاذيب

ستمبر . وقد تبث بصفة قطعية11حول امتالكه ألسلحة الدمار الشامل وأن صدام حسين له عالقة بتنظيم القاعدة وعمليات 
عدم صحة كل ھذه االدعاءات واألكاذيب

وقد اصبح من الواضح السافر الذي يؤكده الجميع بما في ذلك النخبة األمريكية صاحبة البيان والكثير من قيادات
 سبتمبر وتداعياتھا كانت الوسيلة المبيتة لبوش وزمرته11العالم والكتاب والمفكرين وبعض من إخواننا اليھود , أن أحداث 

لتوجيه ھذه الھجمة الظالمة ضد المنطقة العربية واإلسالمية لحساب طموحات التوسع اإلسرائيلي الشار وني , من جھة ,
ومن جھة أخرى الھيمنة على بترول المنطقة بھدف التحكم الشرير ضد التطلعات االقتصادية األوروبية والصينية , األمر

 سبتمبر وأنھا إذا لم11الذي جعل الكثير من المحللين يذھبون إلي أن بوش الصغير وزمرته كانوا ينتظرون فرصة 
تحصل لخلقوھا ھم أنفسھم , بل ھناك من يذھب بعيدا ويتھم بعض فصائل المخابرات األمريكية والصھيونية بان لھا دور

مريب في ھذا الشان

مما تقدم يتبين يا سيدي الرئيس واالخوة الحضور أن الصھيونية العالمية المتأصلة في اليمين األمريكي ال يمكن أن
تتوافق أو تنسجم مع أغلبية دول العالم وشعوبه , فسكان ھذا الكوكب الذين يطمحون إلى إنھاء ھذا الصراع الرھيب الدائر

في ارض انبثاق الحضارات القديمة وانبعاث الرساالت السماوية , ھذا الصراع الذي ينشر اآلالم والماسي والدموع بين
األبرياء في اغلب األحيان , ال يمكن التمكن من إنھائه والوصول إلي ھذا الھدف النبيل ما دامت إسرائيل وأعوانھا الذين

لھم التأثير األساسي في دوائر القرار السياسي األمريكي يحاولون بطريقة تعسفية مغرضة وھجمة إعالمية واسعة تصنيف
أعمال المقاومة الوطنية ضد االحتالل األجنبي باعتباره أعماال إرھابية , في الوقت الذي يصنفون فيه احتالل األراضي

والقمع اليومي وقتل النساء واألطفال والشيوخ وھدم المنازل وتجريف األراضي والفتك بأشجار الزيتون وكل ما يقوم به
شارون وبطانته من أھوال يعتبرونھا إجراءات ضرورية لحماية أمن إسرائيل !!! وھذا الخط العنصري المقيت الذي اصبح

مفضوحا يرى في مقاومة االحتالل األمريكي للعراق , وردة الفعل الطبيعية االنتقامية لما قام به جنود وضباط الجيش



األمريكي في أبى غريب مبررا للتحريض ضد العرب والمسلمين والدعوة إلي إنھائھم من على وجه األرض !!!

سيدي الرئيس

إن الوضع في ھذه المنطقة المشتعلة تنذر بكارثة مدمرة ال ينجو منھا أحد إذا لم تتالفى األسرة الدولية
وشعوب العالم ھذه التوجھات الغارقة في الشر واألنانية وتقف صفا واحدا ضد ھذه الطموحات العنصرية المريضة

المستحيلة التي تندفع إليھا إدارة بوش الصغير وأعوانه من المتصھنين .

إننا واثقون أن جميع المنظمات غير الحكومية التي تمثل بحق شعوب العالم والروح الخيرة فيه , ستقول كلمتھا
الحاسمة الصارمة في ھذا الشان , بان تقرر إدانة واضحة وصريحة في ھذا االجتماع ضد ھؤالء الذين زرعوا في ھذه

األرض الطيبة , عنصرية وفسادا .

شكرا سيدي الرئيس

2004جنيف أغسطس 


