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ألَحَذَر كُلَّ ألَْحَذرِ ِمن َعُدّوَك َبعد ُصلِحِه، »عن أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في كتابه لمالك ألأ شتر لّما ولّأه على مصر: 
َل، فَُخْذ بِالَحزمِ وأتَِّهْم في ذلك ُحْسَن ألظّن   ّن ألعُدوَّ ُربَّما َقاَرب لَِيَتَغفَّ  .33/610ج :بيروت( - بحار ألأ نوأر )ط. «فا 

يا أ بنائي ألأ كارم، ويا أ عزتي في ألحشد ألشعبي ألمقّدس... قد بلغني نبا  ألأعتدأء ألمتكّرر ألأ ثم على مقّرأتكم ومخازن 
ام ألقليلة ألماضية بوأسطة طائرأت أ جنبيّة معادية أنتهت نتائج تحقيق أ بنائي فيها أ لى أ نّها كانت صهيونيّة ذخيرتكم في ألأ يّ 

 يّة ألمتوأجدة في ألمنطقة.مدعومة من ألقوأت ألأ مريك
أ بنائي ألغيارى... أ نّنا نعلم كما يعلم ألجميع أ ّن ألساسة ألأ مريكان لأ يمتلكون ألشجاعة وألكفاءة أللازمتين للاتعاظ 
وألأستفادة من أنتكاساتهم في أ فغانستان وأليمن وسوريا وفلسطين حيث ضيّعوأ ألمليارأت من ثروأت بلادهم، وأ رأقوأ دم 

سلامّي وألعالمّي، أ لى ألحّد ألذي جنّدوأ فيه كّل عملائهم موأطنيهم  في مغامرأت فاشلة ومؤأمرأت خبيثة في عالمنا ألأ 
وقوأعدهم في ألمنطقة وألعالم لضرب ألقاعدة وحركة طالبان في أ فغانستان.. وأليوم نجدهم يبذلون قصارى جهودهم 

أ ّن  ـ مثلا  ـ وج بمشروع يتصالحان عليه.. من منّا لأ يعلم  للجلوس مع بعض هذه ألوجودأت وألتفاوض ألمباشر معها للخر
دأرتهم أ لى  سقاطه بتكلفة عالية ألثمن.. وأ ّن مشروع )دأعش( كان با  صدأما  كان سيّئة من سّيئاتهم مّما أضطّروأ أ خيرأ  لأ 

حة ائنا في ألقّوأت ألمسلّ ألحّد ألذي نقلوأ قيادأته من سوح ألمعركة بمروحيّاتهم جهارأ  حينما خسروأ ألموأجهة مع أ بن
 ألشجاعة بعد أ ن أ نفقوأ على تشكيله ألمال وألجهد ألبالغين..

ولم ينته بعد هذأ ألسجال في هذه ألدأئرة ألخاسرة، ولم ترجع ألقيادة ألأ مريكيّة بصرها لترى ما في فعالها من فطور.. 
نا في ألحشد ألمقّدس مستغلّة رخصة ألحكومة في بل تكّرر تخبّطها في عين هذه ألدأئرة ألفارغة في موأجهتها مع أ بنائ

ممارسة عمليّات ألأستطلاع ألجوّي في ألبلد، وخيار ألسكوت ألذي رّجحه ألمسؤولون في أ دأرة أ زمة ألتعّدي على سيادة 
 ألبلد وحرمة أ جوأئه.. وقد تضاربت تخميناتهم  أ لى ألأ ن في عدد ألقّوأت ألأ مريكيّة ألمتوأجدة على أ رض ألبلد!

عن حرمة أ بقاء أ ّي قّوة عسكرية أ مريكيّة  ـمن موقع ألمسؤولّية ألشرعيّة  ـفي هذأ ألسياق أ قولها كلمة صريحة، وأُعلن و
رهاب ألذي هم أ هله وحاضنته!  وما شابهها، وتحت أ ّي عنوأن كان: من تدريب ومشورة عسكريّين، أ و ذريعة مكافحة ألأ 

 بكلمات بيّنة. وهذأ ما أ كّدته لكم سابقا ، وأ كّدته أليوم 
سلام، وحرمات ألبلد  وعلى رجالنا ألغيارى في ألقّوأت ألمسلّحة موأصلة ألدفاع ألشريف وألمشروع عن بيضة ألأ 
وكرأمته تجاه أ ّي تعٍد على أ رضه أ و سمائه أ و مقّرأت قّوأته ألباسلة، فخياركم ألوحيد ـ يا أ بنائي ـ هو ألمقاومة وألدفاع، 

ليلا  منكسرأ  بالدرجة ألتي لم يستطع فيها طاغيته )ترأمب( في ألأ مس من دخول أ رضكم وموأجهة ألعدّو ألذي بات ذ
 بشكله ألمعلن.

ولو كان من مقدور أ بيكم ـ ألذي يؤلم قلبه قصف موأقعكم، ويؤسفه ألوضع ألمهين للحكوميّين ـ حمل ألسلاح لحملته 
 جنديا  بين صفوفكم.

هذأ. وألقوى ألعسكريّة أليوم ـ بكّل فصائلها ألمسلّحة ـ وبفضل بسالتها وتفانيها غدت قّوة  تسّر ألصديق وترهب ألعدأ، 
وها قد تبلور أليوم ألوجود ألمعظّم للحشد ألشعبّي كقّوة مسلّحة متدّربة ضمن تشكيلات ألمؤّسسة ألحكوميّة، ذأت تجربة 

سرأئيليّين، وهذأ هو ألسّر ألذي يكمن ومعتقد عميقين يخيف ألقوى ألتي تري د للعرأق ألشّر ولأ هله ألهوأن كالأ مريكيّين وألأ 
خلف ألأعتدأءأت ألأ خيرة على مقّرأتكم، فالأُّمة ألتي يعمل أ بناؤها من موقع ألأ مانة وألمسؤوليّة، لأ ألمهادنة وملاحظة 

 .  ألمصالح ألحزبيّة أ و ألشخصيّة ألضيّقة، لأ ترى ذلّأ  ولأ هوأنا  
 ولأ حول ولأ قّوة أ لأ بالله ألعلّي ألعظيم.
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