رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ ﺷﻌﺐ اﻟﻌﺮاق
ﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ هﺎﻣﺔ وأﻋﺘﻘﺪ أن رأﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ .ﻟﻢ
أﻧﺎ ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎدي ﻟﻪ رأي ﻓﻲ اﻟﺤﺮب و ﻟﺴ ُ
أﺳﺎﻓﺮ أﺑﺪًا ﻟﻠﻌﺮاق وﻟﻢ أﻗﻢ أﺑﺪًا ﺑﺄي ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺮﻓﻬﻢ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ
اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة .ﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻨّﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻻ اﻧﺎ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎن أﺣﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إدﻻﺋﻲ ﺑﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮة آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪا.
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ هﺬا ﻓﻼ ﻳﺰال ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن وﻓﺮة اﻟﻜﻼم أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺘﻪ ،وان اﻟﻜﻼم أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺖ،
واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﺄﺳًﺎ ﻟﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎرا ﻣﻌﻘﻮﻻ .ﻓﻌﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻄﻮر أﺛﺮ ،ﻣﻦ ﻳﺪري؟
أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺘﻜﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻳﺪوا اﻟﺤﺮب ﺣﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن اﻵن
إذا وﻣﺘﻰ ﺳﻴﺤﻞ أﺑﺪًا ﻋﺮاق دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺰدهﺮ ﻧﺘﻮﺧﺎﻩ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﻌﻮن ﻷﺷﺨﺎص ﻋﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ .ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻻ ﻳﺤﺒﻮن أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻷﻧﻜﻢ ﺳﻤﻌﺘﻢ أن
أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﺣ ّﻘًﺎ هﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن اﻟﻤﻐﺮﻣﻴﻦ ﺑﻔﻜﺮة
ﺳﻴﻄﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .وهﺆﻻء ﺟﻬﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻳﺪهﺎ أن ﺗﻈﻞ أﻧﺎ وﺑﺎﻗﻲ
اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ذوو اﻹرادة اﻟﺤﺴﻨﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ﺷﻬﻴﺔ ﻟﻐﺰو اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى أو رﻏﺒﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ أو ﻟﻬﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ .وإﻻ
ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﻘﻞ رﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻮدة ﺟﻨﻮدﻧﺎ إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ؟ إن آﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﻐﺮو ﻓِﻠ َﻢ ﻻ ﻧﺘﻈﺎهﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈرﺳﺎل أزﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج؟ إن آﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻠﻤﺎذا ﺿﺒﻄﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ردة
اﻟﻔﻌﻞ ﻷﺣﺪاث  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻊ آﻮﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ؟
ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺳﻤﻌﺘﻢ أن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮب داﻓﻊ دﻳﻨﻲ ،وأﻧﻬﺎ إﻋﺎدة ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب ﺿﺪ
اﻹﺳﻼم .وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ﻳﺸﻤﺌﺰون ﻟﻬﺬا اﻟﺮأي .أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳﺪوﻧﻪ ﻓﻤﺮة اﺧﺮى
ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻳﺪ ﺛﺎﻧﻴ ًﺔ أن ﻧﺘﺮآﻬﺎ أﻧﺎ وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ذوو اﻹرادة
اﻟﺤﺴﻨﺔ.
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ وﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﺮ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻤﺎذا ﻧﺮﻳﺪ إذًا ؟ ﻧﺮﻳﺪآﻢ أن ﺗﺘﻤﺴﻜﻮا
ﺑﺰﻣﺎم أﻣﻮرآﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ .ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻖ ﻋﻨﻜﻢ.
إذا ﺳﻘﻂ ﺑﻠﺪآﻢ وﺗﺠﺰأ ﻓﺴﻴﺼﺒﺢ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎت إرهﺎﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﺸﻦ هﺠﻤﺎت ﺿﺪ أﻣﺮﻳﻜﺎ
وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ .وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ أي رﺋﻴﺲ أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺄن ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ .إذ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻘﻮة
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮد اﻟﺒﺴﻼء اﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺘﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ  ،وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻘﺪرﺣﻴﺎة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ
ﻟﺘﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ .واﻹرهﺎﺑﻴﻮن ﻳﺪرآﻮن آﻞ هﺬا ،وﻳﻌﺘﻘﺪون أن هﺬﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻨﺎ اﻟﻜﺒﺮى .هﻢ
ﻣﺨﻄﺌﻮن .إﻧﻬﺎ هﻲ ﻗﻮﺗﻨﺎ اﻟﻜﺒﺮى.
ﻣﻦ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠ ّ
ﻲ أن أﺟﻠﺲ هﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺘﻲ وأﻧﺎ أآﺘﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ اﻟﻤﺤﻤﻮل وأوﺻﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﻓﻌﻠﻪ .وﺑﺼﻔﺘﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺎ أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻣﺜﻘﻔﺎ وﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻨﺔ  ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻴﺶ ﻓﻲ راﺣﺔ وأﻣﻦ وﺳﻼم أآﺜﺮ ﻣﻦ
 % 99،99ﻣﻦ أهﻞ هﺬﻩ اﻷرض .وﻓﻀﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أوﻻﺋﻚ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﻮﻟﻮن ﻓﻲ دورﻳﺎت
ﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺷﻮارﻋﻜﻢ .أﻧﺎ ﻟﻢ أﻋﺮف اﻟﺤﺮب أﺑﺪًا وﻟﻢ أﻓﻘﺪ أﺣﺪًا ﻣﻦ أﻋﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻋﻨﻒ أﺑﺪًا وﻟﻢ أﻋﻮز
أﺑﺪا ﻷي ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺷﻴﺎء ﺛﻤﻴﻨﺔ ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ،وأﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻖ إن اﻋﺘﺮﺿﺘﻢ أﻧﻨﻲ ﻻ أﻓﻬﻢ آﻴﻒ ﺗﺤﻴﻮن ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺊ اﻟﺬي أﻓﻬﻤﻪ هﻮ اﻧﻌﺪام أﻳﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺤﺮم ﺑﻠﺪآﻢ أو أي ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﺘﻲ َﻧﻨ َﻌﻢ ﺑﻬﺎ
ﻧﺤﻦ .ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺒﻘﻮا ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ أو أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺐ أو أن ﻳﺬﺑﺤﻮا أﺣﺪهﻢ اﻵﺧﺮ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ .وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أﻧﺎس ﻃﺒﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻃﻴﺒﺔ.

إذا اﺳﺘﻄﺎع أهﻞ اﻟﻌﺮاق اﻟﻄﻴﺒﻮن أن ﻳﻘﻔﻮا دﻋﻤًﺎ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻲ إذا ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻨّﺔ وﺷﻴﻌﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة وآﻞ أوﻻﺋﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي ،ﻓﺴﻴﺼﺒﺢ
ﻣﻤﻜﻨﺎ أن ﻳﺴﻮد ﻓﻲ ﺑﻠﺪآﻢ اﻟﺴﻼم واﻻزدهﺎر.
ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺎﻋﺪوﻧﻨﺎ ،إذ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻜﻢ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻋﻮدة ﺟﻨﻮدﻧﺎ إﻟﻰ دﻳﺎرهﻢ.
ﺑﺎري ﻓَﻴﻐﻦ
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