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الحمد لله الذي أمر بالعدل والحإسان ، ونهى عن الظلم
والعدوان . 

أما بعد ...

أيها الشعب المريكي   سلما على من اتبع الهدى 

وبعد ...

موضوع حإديثي هو طغيان رأس المال ودوره في الحروب الدائرة
بيننا.

وأخُص بالحديِث مناصري التغييِر الحقيقي ولسيما الشباَب

ًءء أقوُل : وابتدا

ُق ، مْن طغياِن رأِس الماِل ُكم السب ًءا رئيُس ُكم قديم ْد حإذر  لق
َء لُه  ، ثّم هاهو ِه أجرا ّي ، ومْن أْن يأتَي يومٌا تصبحوَن في اليهود

ًءا ، مْن ُكم أيض ِذُر ِما القريبِة الماضية ، يح ُكم الحالي في اليا رئيُس
طغياِن رأِس ماِل الشركات الكبرى . 

ْكِمُل ِة ، ستست ِة العليا ذِي الصل ِر المحكم َد قرا ًءا بع والتي هي عملي
ِبُحوا ُعليا ، مما يعني أْن تص ُكم ال ِت َطا ُل َة على معظم ُس السيطر

ُهو َنا، وهذا  ِب ِهم ، فطغياُن رأِس الماِل أضّر بكُم و ْي َأيد رهائَن في 
ُكم. دافعي للحديِث مع

لقد تابع العالم تلك الفرحإة العظيمة التي غمرت الغالبية منكم
ًءا  ًء عراض بأنيوما انتخبتم رافع شعار التغيير وعلقتم عليه آمال
يوقف الحرب ونزيفها البشري والمالي ليتسنى له إخراج

اقتصادكم من كساده تلك المال العظاما لم تتحقق وإنما بقدر
عظمها كانت خيبة المل ولئن كانت النقلبات في بلدنا تأتي

ًءا أخرى في بلدكم فالذي حإال بينكم وبين سافرة فإنها تتخذ طرق
تحقيق آمالكم هو طغيان أموال الشركات الكبرى والتي سخرت

  فضغطوا على أوباماوجنرالت البنتاجونساسة الجمهوريون 
 البيت البيض وقد كان التفاقدخول إن أراد بصفقتهمللقبول 
 والنفاق عليها وتثبيت رجالها ومسعريهااستمرار الحروبيقتضي 

ُكم َء ْد جا ومن هنا كان القبول بجيتس وتثبيت مولن و بتريوس وق
ِر ، ِه ستَة أشه ِر النسحاِب عن موعد ًءا بتأخي هذا الخير مطالب
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َدْت ِة التي وع ِة السابق َنت حإرُب الدار ُلوا إْن كا َء ِء أن يتسا وللعقل
ِئها سَت ِة أسابيٍع ، لم يكِفها لنها ٍما أو ست ِة أيا ِئها في ست بإنها

ٍر ؟! ِة أشه َلْت، فكْم مَن السنيِن ستحتاُج حإرُب الست سنواٍت وارتح

ٍة ؟ هي ًءا كيف ستواصلون تمويل حإرٍب عبثي ولهم أن يتساءلوا أيض
َها ، ُكم على الطلِق ، رغَم أنُه ما مضى إل صدُر ِب الَن أطوُل حإرو

ًءة َف ِل ُكم تك ِب ِم حإرو َها ، وحإرٌب هَي مْن أعظ ْطُر ول انقضى إل ش
ٍر ِه على شفا جرٍف ها ِت ُكم المالّي برم ِم أّن نظاَم َع العل ُكم ، م علي

ُكم َد ُد اقتصا ِر تزي َها كالعصا ِل ُد أن ينهاْر.، وحإرٌب عمولُة تموي يكا
ًءا .  ًءا ودولركم ضعف عصف

وأما نحن فل سبيل أمامنا لكف عدوانكم عنا إل باستنزافكم كما
ًءا ولقد ذكرت لكم قبل إعادة تم استنزاف التحاد السوفيتي سابق

انتخابكم لبوش بأننا وإدارته نهدف في مرمى اقتصادكم فلم
تستبينوا الرشد إل ضحى الغد .  

َذ ِة ، ويتخ ِة السابق َق الدار وقد كاَن حإري بأوباما ، أن يخالَف أخل
ِة ، ًءا له ، ويكون أكثر صراحإة معكم في ذكر الحقيق َق صديق الصد
ًءا ل تسمُح له بالنسحاِب الكلي مَن العراِق في ِه ضغوط بأن علي
الزمن الذي حإدده في بداية حإملته .، ول تسمح له بالتخلي عْن

ِم السرائيلييَن ، وأنُه سيواصُل الدعَم والحرَب ليَس لما دع
ِه مصالُح اللوبيات النافذة ِه مصالُح أمريكا ، بل لما تقتضي تقتضي

في واشنطن وهذا ما حإال بينه وبين التغيير الذي تنشدون.

ِء أن يتدبروا في حإال طغيان  ِه الشركاِت فعلى العقل ،هذ
فالجمهوريون حإلفاء لها والديمقراطيون لم يفلحوا في مقاومتها

 مما يظهر أن السبيل لكف طغيانهافواصلوا النفاق على حإروبها
ِر ، ليَس تحريَر ُكم على التحري ُن ٍر حإقيقّي شامٍل يعي هو القيامُا بتغيي

العراِق من صدامْا حُإسيْن ، وإنما تحريُر البيِت البيِض ليتحرَر
ِة  َن ًءا مْن هيم ُكوَن جميع ٍذ تنف . تلك الشركاِتباراْك حُإسين ، وعندئ

ُكم ، في دفِع طغياِن رأِس الماِل في َف َد أسل وإّن مما ساع
ُهم لكتاِب (حإسِن الدراِك ) لتومس بين ، فإْن ُت ِنهم ، قراء زما

ًءا. ُكم غد ُتم إدارَك الموقِف اليوما ، فستنقذون أنفس أحإسن
َفع عْن َنر ِد القتِل ، وإنما ل ُلكم لمجر ِت ُنوا على يقيٍن بأننا ل نقا وكو
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ِه حإكٌم ، ِر حإٍق ظلٌم ، وقتُل قاتل ِلنا القتَل ، فقتُل النساِن بغي أه
ُه ُتُمو ُأ عيٍش  أضع واعلُموا أّن العدَل أقوى جيٍش ، والمَن أهن
ِا ُتم تناصُرون السرائيليين ، على احإتلِل أرضن ُكم يومَا ذهب ْي بأيد
ٍد ، ُكم ببعي َة ليسْت عن ُة غز وقتِل أهلنا في فلسطيَن ، ومجزر

ُكم َء ِدُروَن دما ُته ُأ بكِف العدواِن، فعلمَا  ُق الماِن يبد وطري
ُكم سدى.                           َل وأموا

 والسلما على من اتبع الهدى       

ولئن كانت تتم مصادرة حإقوق الناس في بلدنا بالتوريث أو
النقلبات العسكرية السافرة فإن مصادرة حإقوق الناس

ًءا أخرى ل تبعد . في المحصلةورغباتهم  . في بلدكم تتم بطرق
عن تلك التي في بلدنا 

ًءا في شؤون الحرب مما يثبت أن أوباما صاحإب القرار نظري
والتعامل مع العسكريين ..وإن مما يوضح حإقيقة حإال البنتاجون

 بوب وواردمع البيت البيض قراءة  كتاب (...) للكتاب المريكي 


