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فخامة السيد الرئيس
ربما يكون قد تنامى إلى علمكم أننى ظللت أسعى لمدة أسبوع تقريبا لالتصال بكم على الهاتف
الدولى دون فائدة ،وأخشى ما أخشاه أن يكون مستشاروك قد بلغوا درجة من الخجل والوجل؛ بحيث ال
يسمحون لكم بالتحدث معى أو أن يتحدثوا معى بأنفسهم.
وأنا بمقدورى أن أفهم حساسية موقفكم ،وصعوبة البت فى كيفية التعامل مع قنبلة سياسية مثلى لها
وقع الصاعقة .ومع ذلك ،إذا كنتم تتذكرون كيفية صعودكم إلى السلطة ،فربما يتبادر إلى ذهنكم
صعوبات مماثلة لتلك التى أواجهها .فعلى الرغم من المظاهر التى تطفو على السطح ،فإدارتنا الحالية
التى يبسط اليهود نفوذهم وسطوتهم عليها ويتخذونها مطية لتحقيق مصالحهم ،تعانى من الفساد والعطن
حتى النخاع ،وبالتالى من الضعف والوهن .وأنا بصدد التغلب على جميع العقبات وسوف أتغلب عليها
وأصل إلى السلطة؛ ألن الجماهير العريضة من ماليين الناس الذين كممت أفواههم هنا قد ضجوا وطفح
بهم الكيل من سيطرة اليهود .ونحن نمثل عن حق إرادة الشعب فى أمريكا ،وال شئ يمكن أن يوقف
زحفنا العتالء سدة الحكم فى نهاية المطاف.
وأستطيع أن أقدر أى خالفات يمكن أن تنشأ بينكم وبين موظفيكم فى السلك الدبلوماسى حول األفكار
التى أعتنقها ،ولكن ال يمكننى أن أقبل بخنوع ومهادنة عدم اللياقة والفظاظة الصارخة و"المراوغات"
السريعة التى استُقبلت بها فى سفارتكم هنا فى واشنطن ،والتى لقيتها من موظفيكم فى القاهرة.
لقد برهنت بوضوح قدرة منظمتى على تدمير ووقف الدعاية اليهودية  -الصهيونية تماما ،كما حدث
فى حالة الفيلم الخسيس "الخروج" .وكان ندائى لكم يتعلق بالمساعدة المتبادلة والتعاون بيننا من أجل
مصلحتنا المشتركة .فأنا اآلن أمتلك المنظمة والموظفين الالزمين لوضع حد فعال ألشياء من قبيل فيلم
"الخروج" فى جميع أنحاء الواليات المتحدة ،لكننى أفتقر فقط إلى سبل الحفاظ على هذا الجهد
المتواصل.
ومن أجل توجيه ضربة ساحقة لعملية غسيل المخ الصهيونية الخطيرة التى تُغرق بالدنا ،ما عليكم
إال أن تقوموا بتحويل جزء صغير من األموال المهدرة التى تنفق حاليا على "األدبيات" العربية ،والتى ال
يطلع عليها ببساطة سوى عدد قليل للغاية من الناس .ويمكننى أن أجند فريقا من الرقباء الشباب

المرابطين من أصحاب الشكيمة القوية؛ ليقفوا باستمرار أمام كافة المسارح التى تحاول أن تعرض فيلم
"الخروج" المثير لالشمئزاز.
ولستم فى حاجة اآلن إلى االرتباط باالشتراكيين القوميين فى بالدنا أو بمنظمتنا ،وال أن تحددوا
هويتكم من خاللها؛ ألننى سوف أسمى رجال وأرسله لتسجيل نفسه رسميا مع حكومة الواليات المتحدة
بصفته وكيال عن الجمهورية العربية المتحدة ،لكى يتولى شأن العملية برمتها .ويمكننا أن نسدل الستار
نهائيا على هذا الفيلم بتكلفة قدرها  200.000دوالر – وهو مبلغ ضئيل نسبيا إذا قورن بهذه العملية
الوطنية الضخمة  -هذا الفيلم الذى استطاع أن يكسب خالف ذلك حب الماليين من األميركيين الجهلة
المتعصبين إلسرائيل والصهيونية.
وأنا بإمكانى أن أبدى من الحصافة والتكتم قدر ما أبديه من جرأة وقوة ،وأقترح عليكم مرة أخرى أن
تصدروا تعليمات إلى سفيركم هنا لسماع مقترحاتى بكياسة وعناية.
وأتعهد لكم بتوخى أقصى قدر من العناية؛ بحيث ال أتسبب لكم فى أى حرج قد ينتج من الربط علنا
بين موظفيكم أو حكومتكم وبين حزبى ،وبإيالء الرعاية الدقيقة نفسها التى نبديها دائما للحفاظ على
الشرعية القصوى لجميع العمليات.
لقد فزتم بمصر ،وأسرتم قلوب الماليين فى جميع أنحاء العالم؛ من خالل جرأتكم وعملكم الشجاع
الجسور .وأنا على ثقة من أنكم لن تشعروا بالخجل والخوف إزاء اإلرهاب اليهودى الممارس هنا ،وأنكم
لن تفتقروا إلى الشجاعة الكافية ،اآلن وقد حظيتم بالسلطة ،التخاذ موقف أنتم وأصدقاؤكم األكثر تفانيا؛
لتدمير أعدائنا المشتركين األكثر ضراوة.
ويرجى منكم إصدار توجيهات إلى سفيركم هنا؛ لتكليف شخص باالتصال بى فى ،JA 4-5831
والترتيب للقاء سرى يمكن أن نناقش فيه اإلجراءات المناسبة للتسجيل وابادة فيلم "الخروج" ،الذى يلحق
ضر ار أشد خط ار على العالم العربى من دولة إسرائيل بأكملها.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
جورج لينكولن روكويل،
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االتحاد العالمى لالقتصاد الحر
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