
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.

ِر   ولسيما الشباَبالحقيقيوأخُص بالحديِث مناصري التغيي

ً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 ّنها بع ًءا فإ وعملي
ِبُحوا ُعليا ، مما يعني أْن تص ُكم ال ِت َطا ُل َة على جميِع ُس السيطر

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

 
 .كان عليهوإّن الناظر إلى حإجم الحماس والفرح الذي 

 في الرابع من نوفمبر عند إسقاطهم للحزبالمريكيون
الجمهوري الذي أدخلهم في الحروب العبثية التي استنزفت

اقتصادهم وانتخابهم لرافع شعار التغيير  لينقذهم من الوضاع
القتصادية البائسة التي حإلت بهم فيعيد أبناءهم ويحفظ أموالهم

فإذا بالواقع يظهر أن نزيف دمائهم وأموالهم لم يتوقف فالمر
الذي من أجله جيء بأوباما لم يقوما به وإنما قد وقع انقلب

 مدعوما من الشركات الكبرى. التي تملك قوةمقنععسكري 
المال ومن الحزب الجمهوري الذي يملك التدخل المشروع في

 وهو أن الذين كانوا قادة الحروبواضح بينالسياسة ودليل ذلك 
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 تم تثبيتهمبتريوس وملن وجيدسالعبثية ومسعروها هم 
لستمرار الحروب والضغط لمواصلة النفاق عليها 

إن ملن وبتريوس وجيدس ل يعنيهم. مليين الفقراء في أمريكا أو
مليين الذين طردوا من منازلهم أو العاطليين عن العمل ل الدما

دمهم ول المال مالهم وإنما هي دماؤكم وأموالكم .

ًءا َع تغيير ِة ، يرى أّن التغييَر الواق ِة الجديد  إلى سياساِت الدار
ِر النسحاَب ِر التغيي ُع شعا ِه ، فقد أّجَل راف ًءا في ُمعظِم تكتيكي

ًءا في العراِق ُكم خمسيَن ألف ِد ًءا ، ثّم أبقى مْن جنو بضعَة عشَر شهر
ِء الحإتلِل فيها . ًء لبقا ، تحايل

ُد رجالِت بوش ، ُكم بتريوس أحإ َء ْد جا  وأما في أفغانستاَن ، فق
ِء أن ِه  ستَة أشهِر ، وللعقل ِر النسحاِب عن موعد ًءا بتأخي مطالب

ِئها في َدْت بإنها ِة التي وع ِة السابق َنت حإرُب الدار ُلوا إْن كا َء يتسا
ِئها سَت سنواٍت ِة أسابيٍع ، لم يكِفها لنها ٍما أو ست ِة أيا ست

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

ِة ، ِة السابق َق الدار فكاَن ينبغي على أوباما ، أن يخالَف أخل
ًءا ِه ضغوط ِة ، بأن علي ُكم بالحقيق ًءا له ، فيصارحَإ َق صديق َذ الصد ويتخ
ل تسمُح له بالنسحاِب الكلي مَن العراِق وأفغانستاَن في الوقت

ِم السرائيلييَن .، الذي كان يريد ، ول تسنح له بالتخلي عْن دع
ِه مصالُح أمريكا ، وأنُه سيواصُل الدعَم والحرَب ليَس لما تقتضي

ِه مصالُح اللوبيات النافذة في واشنطن  وهذا ما حإالبل لما تقتضي
                                         بينه وبين التغيير الذي تنشدون.

ٍة ؟ هي وهنا سؤال :ـ هل تستطيعوَن مواصلَة تمويِل حإرٍب عبثي
َ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
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ِه ِء أن يفكُروا في سبيٍل لكِف طغياِن هذ َذا فعلى العقل ِل
الشركاِت ، فالجمهوريون حإلفاء لها والديمقراطيون عاجزون عن

مقاومتها 

ِر ُكم على التحري ُن ٍر حإقيقّي شامٍل يعي وإنما السبيُل هو القيامُا بتغيي
، ليَس تحريَر العراِق من صدامْا حُإسيْن ، وإنما تحريُر البيِت

ِة َن ًءا مْن هيم ُكوَن جميع ٍذ تنف البيِض ليتحرَر باراْك حُإسين ، وعندئ
الشركاِت الكبرى . 

ُ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
ِ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

َة ُة غز َنا في فلسطيَن ، ومجزر ِل َنا وأطفا ِت َنا وأخوا ِن وقتِل إخوا
ُأ بكِف العدواِن، فعلمَا ُق الماِن يبد ٍد ، وطري ُكم ببعي ليسْت عن

ُكم سدى.                           َل ُكم وأموا َء ِدُروَن دما ُته

 والسلما على من اتبع الهدى
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