
 رسالة مفتوحة إلى شعب العراق
 

لم .  هممأن رأيي غير  عتقد وأشخصية هامة   لسُترأي في الحرب و  هل يأمريكي عادمواطن أنا 
أن أعد المسلمين الذين أعرفهم بأصابع أستطيع خدمة عسكرية، أي بأبدًا  قمأبدًا للعراق ولم أ سافرأ

. انا ناطق بلسان أحد يقوم بفعل ذلكلست من صّناع السياسة الخارجية وال . اليد الواحدة  
مريكي األفرد دى البصوتي في االنتخابات مرة آل سنتين فالتأثير الذي قد يكون ل ئيدالإ إلى جانب

.جدا ليضئفي السياسة الخارجية    
، أفضل من قلته، وان الكالم أفضل من الصمت كالمن وفرة الألكن مع هذا فال يزال في اعتقادي 

يكون لهذه السطور أثر، من يدري؟ عسى أنف .معقوال مر يأسًا ليس اختياراوالتسليم في األ  
يدوا الحرب حين بدايتها، لكنهم يتساءلون اآلن أبمخاطبتكم نيابة عن أغلبية األمريكيين الذين أتوجه 
. جميعاه توخانأبدًا عراق ديمقراطي ومزدهر متى سيحل إذا و  
ال يحبون أمريكا ألنكم سمعتم أن  كمبعض .تستمعوا إليهمستمعون ألشخاص عير الذين يجب أن ربما ت

عدد قليل من األمريكان المغرمين بفكرة هناك حّقًا . أمريكا ترغب في إقامة إمبراطورية عالمية
والنتائج الوخيمة  ىقصيرة المدالوهؤالء جهلة عن تجارب أمريكا اإلمبراطورية .  سيطرة عالمية

أنا وباقي  ظلريدها أن تنهامش المجتمع حيث  ىألقلية تعيش علفهذه ا. لكل من آان يهمه األمر
.ذوو اإلرادة الحسنة األمريكان  

وإال . مبراطورية أو لهفة للحكمإليس لمعظم األمريكان شهية لغزو البالد األخرى أو رغبة إلقامة 
الشوارع ي نتظاهر ففِلَم ال  نريد الغرو آناإن جنودنا إلى ديارهم؟ في عودة رغبتنا تعقل فكيف 

إن آنا نرغب في الحكم فلماذا ضبطنا أنفسنا في ردة مطالبين بإرسال أزيد من الجنود إلى الخارج؟ 
سبتمبر مع آوننا نحن القوة العالمية األولى؟ 11فعل ألحداث ال  

لعلكم سمعتم أن لهذه الحرب دافع ديني، وأنها إعادة لفعاليات الحروب الصليبية في حرب ضد 
فمرة اخرى أما الذين يؤيدونه . لرأياهذا يشمئزون لن الحظ أن معظم األمريكان ولحس. اإلسالم

ينتمون لمجموعة على هامش المجتمع حيث نريد ثانيًة أن نترآها أنا وباقي األمريكان ذوو اإلرادة 
   .الحسنة
يدآم أن تتمسكوا ؟ نرإذًا  ال نرغب في تنصير الشرق األوسط فماذا نريدونريد إمبراطورية نحن ال 

. نريد نقلق عنكمال . بزمام أمورآم بأنفسكم  
إذا سقط بلدآم وتجزأ فسيصبح مسرحا للقاعدة ومنظمات إرهابية أخرى لشن هجمات ضد أمريكا 

ألمريكا القوة إذ . ذلك أن يحدثبيسمح أي رئيس أمريكي ولن .  ومن ثم إلى بقية العالم المتحضر
تقديرا بالغًا  تقدرحياة مواطنيهاأمريكا ، وذلك  لتضمن أال يحدث فيينالكا بسالءالكافية والجنود ال

هم . ىكبره نقطة ضعفنا الهذأن يعتقدون ، وآل هذاواإلرهابيون يدرآون . لتضمن أال يحدث ذلك
.قوتنا الكبرى نها هيإ. مخطئون  

كم بما يجب مستعمال حاسوبي المحمول وأوصي أآتبأن أجلس هنا في حديقتي وأنا  من اليسير علّي
من أآثر راحة  وأمن وسالم في أعيش  نينفإصاحب مهنة ، مثقفا و اأمريكيمواطنا بصفتي و. فعله

يعود إلى أوالئك الجنود الذين يتجولون في دوريات ذلك وفضل . رضاأل همن أهل هذ%  99،99
أبدًا ولم أعوز أنا لم أعرف الحرب أبدًا ولم أفقد أحدًا من أعزائي في حادث عنف . سة شوارعكماحرل

وأنتم على الضروريات،  ثمينة وربما منأبدا ألي شيء من األشياء التي يعتبرها باقي العالم أشياء 
آيف تحيون حياتكم، أنني ال أفهم  حق إن اعترضتم  

 م بهانَعفس النعم التي َنمن نلدآم أو أي بلد آخر تحرم بب اسبأ ه هو انعدام أيةأفهمالشئ الذي  لكن
أو أن يعيشوا في الرعب أو أن يذبحوا أحدهم اآلخر  بقوا تحت وطأة الفقرلناس أن يلى اعليس . نحن

.ناس طبيين للقيام بأفعال طيبةأفال بد من بساطة كل وب  .في سبيل اهللا  



 2

ن أن يقفوا دعمًا لسيادة القوانين والمشارآة في الحكومة حتي إذا لم وإذا استطاع أهل العراق الطيب
عها، من أجل التخلي عن الخالفات بين سّنة وشيعة واالنضمام إلى قوات األمن في يكونوا موافقين م

لعصر الحجري، فسيصبحمحاربة القاعدة وآل أوالئك الذين يرغبون في إعادة العراق ل  
.سالم واالزدهارالبلدآم  ا أن يسود فيممكن  

.د عودة جنودنا إلى ديارهملن نستطيع بالقيام بفعل ذلك لكم، ونحن نريإذ لكن يجب أن تساعدوننا،   
باري  َفيغن                                                                

 
 
 
 
 


