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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سالم على من اتبع اهلدى                                                    الشعب األمريكي أيها 

  أما بعد 

  بيننا الدائرة احلرب  علىذلك أثر رأس املال و  طغيان هوإليكم  حديثيموضوع 

  وأخص باحلديث مناصري التغيري احلقيقي والسيما الشباب

يأيت يوماً رأس املال اليهودي ومن أن طغيان رئيسكم األسبق من قدمياً لقد حذركم  وابتداًء أقول :
وإن يف هذه األيام حيذركم من تغول رأس املال احلايل مث هاهو رئيسكم  قد حصلو أجراء له فيه تصبحوا 

ا البشرية  اعتياديةذا التغول دورة هل فطغيان يكون بعيداً عن ضوابط شريعة اهللا تعاىل بقوة عندما يفرتس 
فعشرات املاليني منكم حتت وهذا هو دافعي للحديث وأضر بنا أضر بكم رأس مال الشركات الكربى 

يف أعلى معدل للبطالة منذ ستني سنة وظائفهم ماليني أخرى فقدوا منازهلم و وماليني فقدوا خط الفقر 
دافعي أموال  إىلاإلدارة جلأت  أن لوالساعة  خالل مثان وأربعنياملايل برمته أن ينهار  كماد نظامك  وقد

س و أصحاب رؤ  لضغطتبعاً  عراقنافتم غزو  وأما حنن من أموال الضحايافأنقذوا اجلالدين الضرائب 
تبعاً لإلسرائيلني الظاملني على احتالل أرضنا فلسطني وتتم مناصرتكم طمعاً يف الذهب األسود األموال 

   .ته املالية الكبرية امعتمداً على قدر  على إداراتكمضغوط ملا ميارسه اللويب اليهودي من 

ليس تغيرياً اسرتاتيجياً وإمنا هو تغيرياً يرى أن التغيري الواقع إن الناظر إىل سياسات اإلدارة اجلديدة و 
جداً وخاصة يف األمور والشواهد على ذلك كثرية تغيري ما تنشدون من تكتيكياً ال يتناسب البتة مع 

أن ن استطاعت اإلدارة السابقة ئولعلى أمنكم واقتصادكم والسيما احلرب القائمة بيننا املهمة اليت تؤثر 
ا ضرورية ألمنكم تدخلكم احلروب معنا  ا حرب خاطفة و أحبجة أ ستقضى يف ستة أيام أو ستة بوعد أ

رافع شعار التغيري  أجلمث االنتصار قق حتأن  دونومضت اإلدارة مضت ست سنوات فع يأساب
وعدكم بأنه سيحقق االنتصار يف أفغانستان االنسحاب الذي وعدكم به قبل رئاسته ستة عشر شهراً و 

اإلدارة السابقة أحد رجاالت جاءكم اكتمال الوقت لالنسحاب وقبل لالنسحاب منها  موعداً وحدد 
م الستة اليت األياحرب فإن كانت نسحاب ستة أشهر برتيوس برقم ستة مرة أخرى مطالباً بتأخري اال

ا إدارة بوش مل تكف ائها  هابدأ حرب  حتاجتعقد س إىل كم لعقالء أن يتساءلوا لفست سنوات إل
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فاً ودوالركم عصاقتصادكم كاإلعصار تزيد عمولة أمواهلا  حرباً  وهل تستطيعون أن متولوا الستاألشهر 
  ضعفاً .

تفيد بأن  ديرنوأتصريح سيما ذا الشأن وال  إدارتهوتصرحيات يف العراق  ثلث اجلنودإبقاء أوباما لوإن 
ما أحراه لو خالف أخالق اإلدارة السابقة واختذ فأوباما قد يعيد القوات اليت أخرجها من العراق إليه 

من العراق وذلك ليس ملا تقتضيه مصلحة  أنسحبوقال لكم إنين لن فكان خرياً له الصدق صديقاً له 
  ..أمريكا وإمنا ملا تقتضيه مصاحل الشركات الكربى 

أن من يدخل البيت  وجالء يظهر بوضوحيف أمور عدة فسري سياسات اإلدارة احلالية على هذا النحو 
  إال أن يسري ال ميلككسائق القطار فإنه  يف حتقيق مصاحل شعبه ه نواياحسن على افرتاض حىت األبيض 

على  وإن كانأوالً خيدم مصاحلهم   مباورك وواشنطن ييف نيو  اللوبياتها توضع اليت نالقطار على القضباب
مصاحل  حتقيق سكةاللوبيات إىل بالقطار من سكة فأي رئيس حياول االنتقال  أمنكم واقتصادكم حساب

الداعم وصف رئيسكم قرار احملكمة وقد  اللوبياتمن قوية جداً وضغوطاً الشعب األمريكي جيد معارضة 
للشركات ليس للمواطن األمريكي وإمنا ولكنه بأنه انتصار بالتدخل يف احلياة السياسية التجارية للشركات 

أن استمرار اإلدارة يف دعم اإلسرائيلني الظاملني على أيضاً حق ال ريب فيه ومن احلق الكربى وهذا 
احتالل أرضنا وقتل إخواننا هو انتصار للويب اليهودي .. وخسارة للشعب األمريكي يف أمنه واقتصاده 

م بدع ليسسبيل للتغيري والتحرر من ضغوط اللوبيات المل يستطع رئيسكم دفعها عنكم ف اليتوهي 
بثورة  هو القيام سبيل للتغيري لا وإمنافهما يتبادلون األدوار تقريباً احلزب اجلمهوري وال احلزب الدميقراطي 

عندئذ و بارك حسني حترير البيت األبيض ليتحرر العراق من صدام حسني وإمنا حترير للتحرير ليس  كربى
وإمنا األهم من هذا هو اختاذ قرار حتسني اقتصادكم وحفظ أمنكم ليس فقط  ما تنشدون من تغيرييصنع 

دد مصريها من انبعاث الغازات الضارة  راشد إلنقاذ البشرية مجعاء   .اليت 

وما كان العيش مع تاريخ آبائهم  إىلحباجة  همفهذا التغيري يف صناعة الشباب األمريكي  ينجحوحىت 
ا املرحلةتلك ليدركوا التشابه بني قبل قرنني ونيف عليه وضع بالدهم  السيما اليوم  واملرحلة اليت يعيشو

فقد مع مصاحل الشركات ضد مصاحل املواطنني الربملان االجنليزي يقف فكما كان اجلوهرية  يف أمورهم 
حيد من التدخل مع مصاحل الشركات ضد مصاحل املواطنني برفضه إلصدار قرار الكوجنرس وقف شاهدمت 
كان احلاكم العسكري االجنليزي يف أمريكا ميلك حق تعيني وكما  يف االنتخابات لشركات السافر ل
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ذات نفوذ الكربى  مبا جيعل الشركاتالعليا  السلطاتمجيع مستشر يف اليوم الفساد فإن والعمد القضاة 
   .قرارها بدعم رأس مال الشركات السياسي العليا ومن هنا أصدرت احملكمة على هذه السلطات 

م لكتاب حسن اإلدراك للمفكر تومس بني ومن وإن مما ساعد آباءكم يف  الثورة على الظاملني قراء
ليؤلفوا كتباً توضح التشابه  تومس بني إىل رجال مثلحباجة كما أنكم املشابه   املفيد قراءته يف هذا الظرف

م ككانتا عند آبائ  اللتانقدام واالاجلرأة ميلكون حباجة إىل رجال و كتابه   أثر كأثريكون هلا و بني املرحلتني 
اليوم بينما حتكمت يف الشاي ومثنه أمريكا شركة واحدة  أن تضر مبصاحلرفضوا الذين  يف تلك املرحلة

وما زال ختاطر باالقتصاد األمريكي أقصى غايات املخاطرة كربى شركات  عدة أمريكا ضر مبصاحل ت
يار    ضدنا من األمريكني يف احلروبمبئات األلوف قذف تفالبيت األبيض  سياساتترسم و معرضاً لال

    .احلادي عشر  يومومن هنا كان رد فعلنا واحتالل أرضنا  ظلمنا علىاإلسرائيلني مناصرة تقرر كما 

إال بعد احلادي  فيهامل يتحدث رئيس من رؤسائكم حبقنا يف و فلسطني حتت االحتالل منذ عقود طويلة ف
عندها حتدث عن ضرورة هناك سبب احلادي عشر هو الظلم الواقع علينا  بوش أنعشر عندما أدرك 

بنفس احللول اليت طرحها سلفه وهي حلول  القضية ولكنحلل وجود دولتني مث إن أوباما اليوم يسعي 
وحفظ داخل بالدكم فإن كنتم تريدون حًال حقيقياً لتحقيق أمنكم عقيمة ال تعنينا يف شيء ترقيعية 

ا وحدها كما استنزفنا االحتاد السوفييت اقتصادكم من أن نستنزفه يف احلروب   فهو خبارطة طريق ميكن 
أرض إسالمية ال كلها هي أن تعود إلينا فلسطني كلها من البحر إىل النهر ففلسطني  و  القضيةأن حتل 

  .ميكن بيعها وال هبتها ألي جهة 

بغري ال نقاتل جملرد القتل وإمنا لنرفع عن أهلنا القتل فقتل اإلنسان  كونوا على يقني بأنناوخالصة القول :  
يوم أضعتموه بأيديكم العدل أقوى جيش واألمن أهنأ عيش ظلم وقتل قاتله حكم واعلموا أن حق 

طريق األمان يبدأ بكف يف فلسطني فعلى احتالل أرضنا وقتل إخواننا اإلسرائيلني  نناصرو تذهبتم 
   .العدوان 

  مأسورة           سنسعى نكسر أغالهلا ترىفلسطني لن 

  ها           دماء النصارى وأمواهلاغيتدفع أمريكا بسو 

  والسالم على من اتبع اهلدى   


