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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.

ًءء:ً  ًء  بأن تدبر أذكروابتدا ًءا منقليل من القوال كان سيجنبكم .كثير
قبل إعادة انتخابكم لبوشالدماء والموال ومن ذلك ما قيل لكم 

 وإدارته نهدف في مرمى اقتصادكم فلم تستبينوا الرشد إلبأننا
ضحى الغد .  

ُكم  ُقومن القوال الحرية بالتدبر تحذير رئيُس . مْن أْن يأتَيالسب
ّي والذي هو فييومٌا َء لرأِس الماِل اليهود ِه أجرا  تصبحوَن في

الحقيقة يمارس الضغوط منذ عقود على البيت البيض لدعم
ومناصرة السرائيليين على قتل أهلنا واحإتلل أرضنا ومن هنا

كانت ردود فعلنا قبل الحادي عشر وبعده. 

ًءا ُكم أيض ِذُر ُكم الحالي ، يح   مْن طغياِن رأِس ماِلثّم هاهو رئيُس
ِة  ِر المحكم َد قرا ًءا بع ُعلياالشركات الكبرى والتي هي عملي  ذِيال

ُكم ِت َطا ُل َة على معظم ُس ْكِمُل السيطر ِة ، ستست الصل
ِبُحواالرئيسة ،. ِهم رهائَن لتص ْي َأيد  فطغياِن رأِس الماِل أضرفي 

بكم وبنا وبالعالم أجمع وهذا هو دافعي للحديث معكم. 

وإن في النصيحتين السابقتين أمنكم الذي فقدتموه وفيهما
الطاحإنة والفاشلة مع المسلمين للخروج من الحروببوابتكم 

ًءا بوابتكم للخروج من   فتلك الشركاتالزأمة الماليةوفيهما أيض
 إشعال الحروب التي استنزفتكم على محاور شتى حإتىوراءهي 

أوشكتم على الفلس.. 

 يرى أنها لم.إل أن الناظر إلى جهودكم لتغيير الوضاع 
تمس الجذور والحقيقة أنكم تدورون في حإلقة مفرغة
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 وأخرى عند الجمهوريينفبضع سنين تحت مظلة
 قطاركم يسير على نفس القضبان التيبينما الديمقراطيين

وضعتها الشركات الكبرى فهذا عبث ل يليق بالعقلء تغيرون
 علىمجلسي الكونجرسوالبيت البيض ممثليكم في 

ًءاكذلكاعتبار أنهم أصحاب القرار وقد فاتكم أنهم   نظري
فيما تطالبون به وإنما أصحاب القرار الفعلي هم لوبيات
الشركات الكبرى فهؤلء هم الملوك غير المتوجين وهم

قادة أمريكا والعالم الحقيقيين .
   ولئن كان العتداء على حإقوق الشعوب يتم عبر التوريث

فإنها في بلدكمبلدنا أوالنقلبات العسكرية السافرة في 
 مختلفة .                          أقنعةتتخذ 

قد كان حإري بأوباما أن يكون أكثر صراحإة معكم في ذكرو
ِم الحقيقِة ، ويخبركم بأنُه سيواصُل الحرَب وكذلك الدع

ِه ِه مصالُح أمريكا ، بل لما تقتضي للسرائيلييَن ليَس لما تقتضي
مصالُح اللوبيات النافذة في واشنطن ومما سبق يظهر أن

ٍر حإقيقّي شامٍل السبيل لكف طغيان رأس المال هو القيامُا بتغيي
ِر ، ليَس تحريَر العراِق من صدامْا حُإسيْن ، ُكم على التحري ُن يعي

ٍذ يتحرر وإنما تحريُر البيِت البيِض ليتحرَر باراْك حُإسين ، وعندئ
َنِة تلك اللوبيات.  الجميع مْن هيم

ُكم ، في دفِع طغياِن رأِس الماِل في َف َد أسل وإّن مما ساع
ُتم إدارَك ُهم لكتاِب (حإسِن الدراِك ) فإْن أحإسن ُت ِنهم ، قراء زأما

ًءا. ُكم غد الموقِف اليوما ، فستنقذون أنفس
َفع عْن َنر ِد القتِل ، وإنما ل ُلكم لمجر ِت ُنوا على يقيٍن بأننا ل نقا وكو
ِ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       
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