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 كيف توقفون اإلرهاب..؟؟

 توقّفوا أنتم عن اإلرهاب ..! 

 
 محمد يوسف عدس

 

ج دبليوو رهذا عنووان اففلوا افموامن مون كتواب عليوه أفّفو  مايعوا موور عون   وو

، افتووي ي ت وود أنسووا تيوولّل   فوو   بووو   .. نمنمومتوو  افيياسوويك اف يووعكيك افحاكمووك

ألمكيعوي ... يعتوه موور افيلطك في فحموك ييواب مون افووعي افح ي وي ف  وا اف و ه ا

عووادب بلسوولوب  افم ووسور افووذي يمووخج فيوو  افيوومكيك افالعووك  فوو  در ووك افلنووون .. 

بافح ائق افمو  ك  ف  حد اإليام .. نهو في كلتا افحافين ال تفوار  االبتيوامك توفتي  

.. نكلنوو  فووم يف ووا توويبا ييووتو ه افملووا أن االعتووذار..  نوو  أتوو   مووا يعووون بافطفووا 

يتلووكب بوواففطكب بووا افت ووار نال مووداراب نال نفووا .. أن أي توويا موون اف ووكيا افووذي 

 االنحكافات اف  ليك افتي يعتي سا اإلنيان عادب من افتن بك اال تماعيك ... 

  

وي الافذين قوكانا فمايعوا موور أن تواهدنا أفامو  افوةائ يوك  ي كفوون أنو    -ئ وك افلي

نهوو كاتوه  ثوك افعتوه م ي  وا ،ر ا مت دد افمواهه ، فسو مؤفف كته م سورب من أك

م ووار متميووخ .. كمووا أنوو  مؤفووف نممووكج فيفووام افوةائ يووك افتووي بل وو  موون اف ووسكب 

 ناإلبداع اففني ما استح   علي   وائخ عافميك ، كان آخكها  ائخب األُنسعار .. 

  

نفم يعن من ق يا افلودفك أن ي لوك موور  بداعو  اففنوي علو  هوذا افنووع مون األفوام 

صاحه رسافك سياسيك ناضحك .. نريم افثكنب افتي ه ط  علي  فلولب  ال فسو ر ا 

أن  يتمتع بدر ك ك يكب من افخهد .. نفين أدّر عل  لفك من أنو  ال ي وكب افمموك فوي 

ملتمووع ي ووع ت ووامي افممووور نافم ووكب بلصوونافسا نافتمييووخ بووين مووذاقاتسا ن  ووادب 

 افحديث عنسا في أعل  سلّم اف يم اال تماعيك .. 

  

م افوةوائ ي هوو افوذي ي  ّوك عون رسوافت  أف وا ت  يوك نأن وا  ، فنولى ل ونقد رأى أن افف  

بنفي  تماما عون أفوام افكنايوات افتوي ت تمود علو  اإلةوارب افحّيويك نقلو  افلونن 

 ناف نف افتي ت يع فيسا افكسافك افمخعومك تح  أكوام افمتع افكخيلك نافتفاهوات ،

ا في كوا أن وطت   اففنيوك ناففعكيوك ناال تماعيوك رسوافت  افيياسويك نال يني  مور أبد 

إلي اظ افناس نتفتيح أعينسم عل  ممامك افيياسات افمار يك افتوي تنتسلسوا اإلدارب 

األمكيعيك ، نعل  توّرمسوا فوي حوكنب ال ضوكنرب فسوا نال هودب  ال خدموك افملوافح 

 ون ألعمووار ييووااالسووت افيك فحفنووك   وو ك موون أصووحاب اف ووككات نر ووار افمووار ، ن

النتساب ةكنات اف  وب ، فم ين ن مور رسافت  حت  في تلوك افلحموك افحاسومك نهوو 

 يتيلم  ائخب األنسعار .. ٍ

ي ور ) تعكا فعم !( ةوم ينوخر ، يحعو  فنوا موور أنو  قود  وكى بينو  نبوين نفيو  أةنواا 

 اتلاه  نحو افمنّلك حوار خامف تّق م اعك   ف  نلفين متلارعين .. 
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ش   قووا فسووم كامووا ميّ  ووا ،  علوو  كتفووي األيموون ماكووا ي ووور فووي ي ووورش توو كت كوولن 

نكووان علوو  كتفووي  نأتووعكهم علوو  اختيووارهم فووك ، فسووذا نا  ووك فووي هووذا افموقووف   

األييوك توويطان يحكضووني نيميووك بتابيووه ع لوي ، نيسموون فووي ألنووي محووّذرا ش ف وود 

عل  افسوواا   ااتك اففكصك يا مايعا من أنسع أبوابسا ، نسييم ك اف افم كل  نأن 

 ، ف ا فسم ما ي تلج في صدرك نال ت افي  .

  

ي ور مور ش حت  هذ  افلحمك فم يعون فوي لهنوي تويا محوّدد سووى فعوكب يام وك ، 

ف ووع عنوودما أصوو ح  أمووام افميعكنفووون توو كت بوولن افعلمووات تتوودفق علوو  فيوواني 

ن يش فوي   ف د أص ح  األفام افح ائ يك باف ك األهميك ، نلفك ألننا نن دتني أقورش

زمن تنتج في  االنتمابات افمكافيك رئييا  خكافيّوا ،  ننوا ن ويش فوي زمون يحعمنوا فيو  

نهنوا ضوّل  اف اعوك باف وحك ..  ر ا يكسلنا  ف    سك افحكب ألس اب أسوطوريك  

، ن لا بموور يفّلووك قن لتوو  اف وسيكب افتووي ع ووكت  ف ود كانوو  اإلتوارب ناضووحك افدالفووك 

 ووافم بلسووك  ، صوواق مووور قووائا ش   ننووا ضوود هووذ  افحووكب اف اعووك فتلووا  فوو  أسووماع اف

اف  ثيووك افم ووت لك فووي اف ووكا  .. عووار عليووك يووا ميووتك بووو  .. عووار عليووك أفووف مووكب 

 .. !.. 

  

فين هناك  ال ر ا ناحد هو افذي ييتطيع أن ي ور هذا افعام بسوذ  افلوكأب فوي مثوا 

 ا ملنونوا ..  نو   لن مايعوا نف  مثا هذ  افمناس ك .. نال بد أن يعون أيهذا افمعان 

مور ..! نفذفك فم يحظ بلي عنايك من  انه  عامنوا اف كبوي ألنو  يمثوا عنود  افثوورب 

علو  األب ووار افم دسووك ، نعلو  األنضوواع افميووت كب ، نعلو  افم ووكنعات افيوولطويك 

 افتي كّكس فسا اإلعام اف كبي نفي  ، ندعا افناس ف  ادتسا من دنن هللا ...

  

مايعا مور افيؤار افذي ظسك في ميتسّا هوذا افم وار ك نووان فلوا مون  عندما مكق

فلووور كتابوو  اف ليووه أت  وو  باإل ابووك اف فويووك افط ي يووك .. ف لوو  فنفيووي ف وود نضووع 

افك ا افيؤار نأ اب علي  في نفن افلحمك   ابك منط يك م ن   ، فمالا ب و  فو  أن 

اخك نكلنو  قود تملو  عون افعوام ي ور ب د لفوك ..؟؟  نو  ينت وا فلولب  فوي أسولوب  افيو

افمنط ووي افلوواد نبوودأ فووي افسووخر ، نفعنووك تووذها أنوو  بووكيم افيوومكيك افحووادب مووا يووخار 

افك ا يلّكد افواقع من كا ما علق ب  من زيف نتحكيف ، ني كب بلصواب   افذكيوك 

افمدّربوووك فوووي أعموووا  افح ي وووك ،  نووو  ي وووور فيموووكيعيين ش  لا كنوووتم تكيووودنن ح وووا أن 

فووا تحوواربو  فووي اف ووكا  أن أف انيووتان ، اإلرهوواب هنووا قووائم فووي  رهووابتحوواربوا اإل

ع وفنا ، نف  أسلوب م املتنا مع اآلخكين ، نفو  سياسواتنا اإلم كيافيوك االسوت افيك 

، نف  يطكستنا ، ننخعتنا االست ائيك في اف افم ، ةوم يت وّدم فسوم ب ودد مون افنلوائح 

انز افح ي وك نافواقوع ، ننحون هنوا نلتوخ  افتفليليك قود تثيوك اف وحك نفعنسوا ال تتلو

 منسا بافنلائح افتافيك ش

  



 3 

فوا  –اف لوها صّح   –عندما ت ومون بان اب ضد زعيم دنفك منتمه ديم كاميا    ـ1

تفكضوا عل  ت وب هوذ  افو اد ديعتواتورا  مون صون عم ييوومسا سووا اف وذاب ، كموا 

 باد اف افم ...!ف لتم في تيلي ن ندننيييا ن واتيماال نييكها من 

  

عندما تحانفون قتا رئوين دنفوك كوبوا موكب ةانيوك تلكودنا أنال  أن افيويلار افوذي   -٢

سووتسدنن   فيوو  مح ووو بنوووع  يوود موون افمتفلووكات حتوو  ال تتعووكر افمسخفووك  ي لوود 

 مؤامكب خليج افمنازيك اففاتلك[ ..!

  

 تنيووا أن هوذا عندما تياعدنن توككاتعم علو  نسوه ةوكنات افو اد األ ن يوك فوا  -٣

سوويل ا توو وب هووذ  افوو اد تعكهنووا موون األعمووا  ، فعووي تعونوووا  ووادين فووي دعوووتعم 

 فن ك افديم كاميك في اف افم ال تحاربوا افنتائج افتوي أفكزتسوا افديم كاميوك فوي ب و 

 اف اد ..   كما حدث في تيلي نكما يحدث اآلن في فليطين  ..![.

  

كتاتوريك افميت دب ألن اف  وب فون ت فوك فنوا هوذا توقفوا عن مياندب األنممك افد  -٤

ا  ...!  افموقف أبد 

  

عنوودما ي تلووون موودنيين منووا ت وفووون هووذا  رهوواب ، أمووا  لا قتلنووا موونسم ع ووكات   -٥

األفوب كما في اف كا  نأف انيتان ت وفون  نسا عمليات اضطكاريك ييوك م لوودب ، 

 نأنتم ت كفون أنعم تعذبون ... 

  

في ورش  عندما ت لن أن مسمتك قد أنلخت نانتس  افحوكب .. كوان  يمامه بو   -٦

عليووك أن تتلكوود أنال  .. فزنلوواز افمسمووك ال يعووون  ال بانيووحاب اف وووات األمكيعيووك موون 

 اف كا  ..!!

  

فيم هذا اف وليج حوور األسولحك افنونيوك افتوي يملعسوا أن ي توخم امتاكسوا ييكنوا   -٧

أكثوك مموا ف لتو  أي دنفوك أخوكى فوي اف وافم .. نأنر ..!! ف د قتلنا نحن بسذ  األسلحك 

 من يله تدميك أسلحت  افنونيك هو نحن .. أفين كذفك ..؟! 

يلووه أن نتوقووف عوون ف ووه دنر تووكمي اف ووافم ، فنووذهه  فوو  منووامق  نتوواج اف تووكنر 

 نن ور فسم ش ارف وا أيديعم ، سلّموا اف تكنر ! ..

  

و كففنوا عون  رهواب افنواس ننسوه ةوكناتسم مالا فو حانفنا مياعدب اآلخكين ؟ مالا فو

 نتيميكهم كاف  يد فمدمك ملافحنا ؟

  

علينا أن ن تكب بلننا نحن افذين صون نا اإلرهواب بيولوكنا األنواني تلوا  اف وافم ،   -٦

نفن يتح ق فنا أمن  ال  لا تلكدنا أن كا افناس يحلولون علو  احتيا واتسم افحيويوك ، 

 ل  األقا أننا فينا افذين نيك  أحامسم!.. نيحلمون بحياب أف ا ؛ فنتلكد ع
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 فليطين ن سكائيا ش

 

ضمن نلائح مور فيمكيعيين فوقف اإلرهاب في اف افم تولتي نلويحت  عون  سوكائيا 

 شنه  افنليحك افيادسك في تكتيه قائمك افنلائح افثماني ع كب .. ي ور فيسا

ت افمايوين مون تو وب ربما يعوون مون افمناسوه أن ت كفووا فموالا فوال افعيوا بمبوا 

اف افم باف وارات افثاةوك علو  امتوداد األرل مون موكاكش علو  افمحويع األمليوي  فو  

اففل ين عل  افمحيع افسادي ..؟  ن  بي ه ما تف ل   سكائيا في فليطين .. ُكفّوا عون 

تكديد تلك األسطوانك افم كنخك عن  افاساميك   نتمويف افناس بسا فلنوا أتحودث 

نا ـ نحن األمكيعيين ـ نياند  سكائيا في حكبسا ضد اف  ه اففليطيني عن ح ي كش أن

، ناآلن دعونا نتياارش من أين  اا اف كب بفعكب افمملوميوك هوذ  .. ي وور موور رّدا 

عل  تياؤف ش ربما حدث هوذا عنودما تطلّوع مفوا فليوطيني  فو  افيوماا فوكأى موائكب 

أختو  افطفلوك فيموخ   يودها أبات ي أمكيعيوك تطلوق صوارنخا  ييو ع فوي يكفوك نووم 

 !ً..مخقا 

  

ش ها يعفي هذا سو  ا  فيوكق  اففليوطينيون فوي ب   األمكيعيين سي ور فك م تكضا

 اف وارع فكحا  عندما هو م مككخ افتلارب اف افمي نقتا تحت  ةاةوك آالب أمكيعوي؟!

فعنوو  ةووم يتووابعش ف وود قُتووا كثيووك موون األمفووار اإلسووكائيليين أي ووا  بيوود اففليووطينيين ، ن

أعت ووود أن اإلسوووكائيليين ي لموووون أنسوووم ممطبوووون نأنسوووم سووووب يف لوووون موووا يف لووو  

 اففليطينيون فو كانوا في معانسم ... 

  

ةوووم ي توووكق موووور اآلتووويش  هنووواك مكي وووك إلي ووواب اف نابوووا اف  وووكيك افتوووي تُكعوووه 

اإلسووكائيليين .. امنحوووا اففليووطينيين ب وو  مووائكات أبات ووي قالفووك افلووواري  كمووا 

 سووكائيا .. نكمووا ت طووون  سووكائيا أرب ووك مليووارات موون افوودنالرات سوونويا   ف لووتم مووع

أعطوووووا اففليووووطينيين أي ووووا  نفوووون افم لووووا موووون افمووووار .. ةووووم دعوووووا اففليووووطينيين 

ناإلسووكائيليين يت وواتلون حتوو  يُفنوو  ب  ووسم افوو    .. نبووذفك تنتسووي افم ووعلك .. ن 

 دعونا نيتكيح ...!!

  

  أن  فم يت مق اف  يك اففليطينيك كموا ين  وي يت ح من كام مور ريم صد   تارت

ف  ، نربما كان هذا افتنانر افيكيع نسيلك فتلنّه افمول في ح وا أف وام أمكيعوي ال 

 نلاب من  ألحد حت  نفو كان مايعا مور نفي  ...!

  

 هللا يل ن بو ش

 

ّا نأقو احوذق  لسلوب أكثك،  بكتاب  اففلا افيادس من أن يعته مايعا مور كن  أتمن  

.. نفعن من ي كب مايعا مور ال ييتطيع أن يطله من  افميوتحيا .. فسوو يعتوه  خفك  

أي تيا يلتي علو  خوامك  بافطكي وك افتوي يكيودها مسموا كانو  حياسويك افموضووع 

 وانووه موون م  ّووك عوون نألن موضوووع هووذا اففلووا بووافا اإلةووارب افووذي يت ووكل فوو  .. 
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ووا   رأيوو -افعثيووك موون افعتّوواب يف ووا عنسووا تملوويك بووو   أن أسوووقسا فل ووار  ملتخم 

 االستطاعك .. رب د نتطحات خياف  أسلوب خفّكَ  ااسيك متلن   األس مور بلفعار 

  

تميّا مور أن هللا قد تدخا أةناا تلفيف هوذا افعتواب ننضوع هوذا اففلوا بنفيو ، نألن 

هللا علم  م اتك ني يني، فا يمعن سؤاف  عن مكا    .. نفذفك خا هوذا اففلوا مون 

 .. تارات افمك  يكاإل

قار افكب ش ف د دأب ناحد مون اف  وك علو   ةوارتي فوي اآلننوك األخيوكب بت وديم نفيو   

ال يمفو    فيعم عل  أن  رسوفي اف ملي  فيعم .. ألّكككم بلنني افيميع اف ليك افذي

، نهذا موا قود سوم ت  مون هوذا افك وا افودعي  عن  مث ار لرب في افيموات ناألرل 

حيث ي ورش  فم يعن في  معاني أن أص ح حاكما  فـ  تعياس  فو فم أكن مؤمنا  بولن 

خطووك  فسيووك تلووانزت كووا افمطووع اف  ووكيك هووي افتووي أرادت لفووك  نقووار أي ووا ش  أنووا 

 ييا   ... أنمن بلن هللا يكيدني أن أكون رئ

  

فطافما سوم   هوذا اف وو  يوّدعي أنو  يتلوكب فوي األرل نيابوك عنوي .. نهوا أنوا لا 

أقور فعم قوال  قام ا ش  ن هذا اف وم  ال يتحودث باسومي نال باسوم أي ناحود هنوا فوي 

افيماا ..  نني عندما أريد أن أتحدث  ف  اف  ك فوزنني أب وث بن وي ح ي وي بعاموي .. 

 بليو بو ( بلي رسافك عل  اإلما  ..نأنا فم أب ث ) ورج د

  

 نني فم أرسل  فل  اا عل  صدام حيين ، نفم أرسل  فمحاربك أي محور فل ك ، بوا 

فووم يعوون موون افمفتووكل أصووا  أن يلوو ح هووذا اف ووو  رئييووا  أبوودا  ، نأعلموووا أننووي 

ي استل   فدعواتعم ، ف د أزح  أبا  من افكئاسك ، فلما ظسك ابن  هذا ب د لفك بثموان

سوونوات اسووتل   فوودعائعم مووكب أخووكى فل لوو  لفووك اف ووم  افميووم   آر  ووور  

، نفعووون تووودخل  محعموووتعم اف ليوووا فلفيووودت نتوووائج  يحلوووا علووو  أيل يوووك األصووووات 

االنتمابووات ...  افحووّق أقووور فعوومش فووي بوواد  األمووك فووم أكوون م نيّووا  كثيووكا  بسووذا اف ووو  

دا  مون أبنواا افوذنات افسوازفين افل يك ألن  نفق خطتي اإلفسيك .. مملو  فيعون ناحو

افذين يملبون افحفات افليليك صم ا  نف  ا  نمكحا  .. هوؤالا األنالد فسوم أهميوك ك يوكب 

فعم ألنسم ي حعونعم نيدخلون افيكنر عليعم نيمفّفون عنعم همووم افحيواب .. نفعون 

نو  قد يحدث أن يلدم أحدهم تملا  أةنواا عودتو   فو  اف يو  ق وا اففلوك .. في تلو  أل

!.. كوان  وور ي افلو يك هوذا  ي ود سيّارت  نهو في سعك بيّن .. نهذا ق واا نقودر 

يووؤدى دنر  حيووه افمطووك علوو  مووا يووكام حتوو  نقووع فووي أيوودي موون أفيوودها ، ن  لوو  

يتوب عن اإلدمان نافل لعك .. ةم  لا ب  يل ح حاكما  فتعياس .. ةم ب ود لفوك رئييوا  

 ألمكيعا ..!![

  

نعم افذين ال يخافون يؤمنون بي فلقور فسم ش  نني أنوا هللا ربعوم،   نني أخامه اف لك م

نعنوودما ينتسووي أ لوو  افم ووّكر فوو   أمووا هووو فزنوو  ابوون  ووورج بووو  نفووين ابوون هللا ..

فيلفح   بوظيفك مناس ك فمؤّهات  في افدنيا .. نه  نظيفك عاموا نمافوك فوي موقوف 

نأ  لسووم فووي نووار  سوونم  سوويارات ك ووار األةكيوواا نافياسووك عنوودما أضووع يوودّي علوويسم
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خافوودين فيسووا أبوودا  .. نهووذا هووو  ووخاا افمتووكفين اففاسوودين افمفيوودين فووي األرل .. 

ناعلموووا أننووي فووم آمووك هووذا اف ووو  ب ووخن أي دنفووك .. ال أف انيووتان نال اف ووكا  نال 

 ييكهما ... ناآلن كفاكم هذا افلياق اففارغش  حفظ هللا أمكيعوا  ..! موا افوذي   لعوم

عم احتعكتم بككتي دنن ب يك اف  ك ..؟! أنا فين عندي )خيار نف ّوس( .. ت ت دنن أن

كلعووم عنوودي سووواا .. هووا سووم تم أحوودا  فووي  ي وووتي ي ووور  حفووظ هللا  ي وووتي  أن 

  حفظ هللا بوتيوانا .. ال تيتمدموا اسمي أبدا  فت كيك سفاهاتعم نمنعكاتعم ..[

  

 ووكى ب وود أيووام قليلووك موون حادةووك ف وود صووكق  ووورج دبليووو بووو  فووي افعاتدرائيووك افع  

بلن رسافت  اآلن هي أن يطّسوك اف وافم مون افّ وك .. نأعت ود افنواس أنو  سويف ا  11/9

لفووك .. نفعنوو  فووم يف ووا نفوون يف ووا .. فووزلا كنووتم تكيوودنن ح ووا  أن تتمللوووا موون ب وو  

فابدانا بلنفيعم أنال ش  ن تككعم فلناس هائمين في اف ووارع بوا مولنى توك  اف كنر

كك مايووين األمفووار  وووعي تووك نخطيبووك ..  لا كنووتم تكيوودنن ح ّووا أن تحوواربوا .. نتوو

صانع اف ك؟! فوليل وا علو  أنفيوعم أبوواب يوكفعم ناضوكبوا أنفيوعم باألحذيوك فمودب 

ساعك ضكبا  ال هوادب في  .. ةم أخك وا  مي ا  إلس ام لفوك اف وكيك اف وابع فوي اف يو  

 األبي  افع يك ...

  

م فزن ت اعيتم عن تنفيوذها فيلتوويعم فوي نواري بوا رحموك ... هذ  هي رسافتي  فيع

تلنّ وووا توّ سوواتعم اف نلووكيك باعت ووادكم أنعووم أف ووا مملوقوواتي .. أنووتم فيووتم كووذفك .. 

نفي افح ي ك أنتم ملنّفون عندي بين أي   اف  وب علو  هوذا افعوكوه األرضوي ..! 

... ] 

  

فوو  كتابوو  اف ليووه افموسوووم  انتسوو  كووام افووكب كمووا نرد علوو  رنايووك مايعووا مووور 

نفعون مثووا كوا افطّ وواب األي يوواا  Dude :Where Is My Countryب نووانش 

ا فوم ي  ول بوو  بنلوائح مايعوا موور ..  نافمتكفين اففاسدين افمفيدين في األرل أبد 

بحي ان  أحد افمت ّبين افحم   أن افملانين .. فلوم يل وث  ال قلويا حتو  ارتعوه خطيبوك 

ف   فوو  سوولا خطايووا  افحافووا بووافلكائم ناآلةووام .. ف وود زار افعيووان ك ووكى  ديوودب أضووي

افلسيوني فيحتفا مع افللوص نافم تل ين بمكنر سوتين عاموا علو  نع وك اف و ه 

اففليووطيني ..افووذي أنعووك سووامين اف ووكب نيوو   نح وقوو  اف ووكعيك ، نتوامبوووا مووع 

فووّدبابات ، م تلوو ي أرضوو  نهووم يكسوولون أبنوواا   فوو  افّ ووتات نييووح ون عمووامسم با

 نيكت ون أمفاف  ننياا  بكا مات أبات   فللواري  .. 

  

نأخيكا تكعوا يت اننون سافكين عل  تطويوق مون ب و  مون اف و ه اففليوطيني فوي 

..  حفووكتين موون  سوونم .. حفووكب باف كبيووك يحكسووسا ب وو  كوواب افيوولطك افانمنيووك

من تحّدة  نفيو  نحفكب باف طاع ميّورب تحكسسا كاب أتد نملب نتكاسك تسدد كا 

بتلوووانز افيوووور ب طوووع األر وووا ناألعنوووا  أي وووا  لا فوووخم األموووك .. نبوووذفك ي ووومنون 

ألصدقائسم من افلساينك ناألمكيعان دنام األمن نافيوامك ، نيؤكودنن فسوم أن أحودا 

من هؤالا افت ياا فن يفلو  مون افمحكقوك افنسائيوك ، نفون يلوكؤ علو  ع وور افيوور 
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كافحلوور علو  توكبك مواا توكنى افممول ، أن كيوكب مكب أخكى بولي حّلوك ناهيوك ، 

خ ووخ تيوود افكمووق ، أن قووكص دناا فل وواج .. خلوصووا ب وود أن ت وويّن) فل يووادب اف ليووا 

فيمن افم تكك( أن ب   هؤالا افت ياا افم ثاا قد است لوا كيك افيوور فوي افموكب 

فتاّكوك ..  األنف  فتيللوا في افمام نر ار األمن نيام .. حواملين م سوم أسولحك سوكيك

 نكان  افنتيلك ناضحك  ليّك فل يان ف د اختف  افم خ من األسوا  ..

  

ناضطك افموامنون افمياكين اف ّخر مون افيواق أن يت واتلوا م وا فوي صوفوب افم وخ 

،  اف ووحيح حتوو  افموووت ، نهووذا ةابوو  فووي محاضووك اف ووكمك افتووي تكاقووه كووا توويا

ا بم واد  ح وو  اإلنيوان مسموا كانو  نت اهد نفعنسا ال تتدّخا رحمك بافناس نافتخام

افنتائج ملسانيك ، لفك  ف   انه  كائم أخكى تيو    فوي يواا افم ي وك ، ن وكائم 

افتحووكي  علوو  افتمووكد بحلووك رفووع األ ووور أن افميوواناب أن دفووع افممووافم افمتكاكمووك 

بي ه قانون افطوار  افم ّدس ،  فو   انوه ملموعوك أخوكى مون افلوكائم اف وني كش 

وا مون  صواق افحوار ، نبيوع افنواس منسا تحكي   افف كاا األبكياا علو  االنتحوار يلس 

ألمفافسم خ يك اإلما  أن دف ا فف وك م ويم ، أن بيوع أ وخاا مون فحمسوم افحوّي الزموك 

إل ووكاا عمليووات  كاحيووك فخراعووك أع وواا يحتا سووا ب وو  افمكضوو  األينيوواا بووثمن 

ال يوودع ملوواال فل ووك افم وفووك بمووث ..! نهووم )بلعمووافسم اف ووّكيكب هووذ ( يث تووون بمووا 

افحعيمك   نسم خطك عل  األمن افومني[ نفين افمطك فوي  سوكائيا نال األمكيعوان ، 

فسؤالا أصدقاا .. ال يّدخكنن نس ا في ميواعدتنا ندعوم قوتنوا نسولطتنا نم واري نا 

 افميت  ليك في افكفاهيك ناالست كار ندنام افييطكب عل  اف  اد ... !!

  

أع ّك عن أفعار مع وت  بطكي ك مايعوا موور افيواخكب )دنن  رادب  هعذا ن دت نفيي

قوووب توولةيك كتابووات هووذا افك ووا افملنووون نأسوولوب    أن ري ووك منوو ( نتلّكوود بووذفك فووديّ 

.. فموا بافووك نقود قوكأت فوو  ةاةوك كتوه  كعووك  افيواخك علو  موون ي وكأ كتابوا ناحوودا فو 

حات ف وع مون كتابو  األكثوك ناحدب ،  لا كن  ال تلٌد  فزنني أدعوك ف كااب ب ع صف

سوب ت حك حت  اف عاا من  Stupid White Menتسكب )ر ار بي  أي ياا( 

 تدب األفم عندما تعت ف أي نوع من افناس يحعمون هذا اف افم نيحعموننا ..

هذا االن اب افلنوني افذي ميني أر و أن يعون عارضا في س يل   ف  افوخنار مثوا 

فييك افتوي تلويه األسووياا أحيانوا بيو ه كووارث أن كا اإلعكال ناالضطكابات افن

نوازر نأحخان مفا بك ، حيث يوكنن أتوياا نييوم ون أصوواتا نهوانس ففتوكب مون 

افوق  ، تطور أن ت لك باختاب قووب األتوماص افنفيويك نقودرتسم علو  امتلواص 

 األحداث افمفا بك ، بم يبك هللا نرحمت  باف  اد ... 

  

ني خلفيّك أخكى  نحدها يمعن أن تدفع اف  واا  فو  افلنوون[ فسذ  افحافك افتي أصابت

.. ن ال ف اهلل عليك دفنوي علو  سو ه ناحود م  وور الحت واد رؤسواا اف وكب فوي توكم 

... فمالا قار فسم هذا اف وو  فعوي ييوتحق  اف ي  فملّكد افتلفيق فك ا اسم  بو 

يليين فوي افعنييو  ش افتلفيق .. ؟! ف د كّكر عل  ميام سم ما س ق أن قافو  فسسوكائ

في دعم  افمطلق فلعيان افلسيوني ، نتمنّ  إلسوكائيا سوتين عاموا أخوكى  أن  مالٍ 
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فووي تووك  أنسووع خووار موون افمنّ لووات نافتسديوودات  موون األموون نافيووام نافيوو ادب 

 نافم انمات ، متن ّب ا فسا باف  اا عل  حماس نحخب هللا ن يكان .. 

  

فّيوولك موون افوعووود نافتن ّبووات فووي  مووار دينووي ناألدهوو  موون كووا هووذا أنوو  نضووع هووذ  ا

م دس ممام ا افلساينك م ت كا  يّاهم أبناا سيدنا  بوكاهيم عليو  افيوام أبوو األن يواا 

ننرةت   خيئ افمتن ئ نخيبوا[ ... فم ييتفد هذا افّدعّي من نلائح مايعا موور نال 

ؤاتو  افتوي يوخعم من تحذيك  فو  بملويك فوي قواع  سونّم ، ناسوتمّك فوي  ّدعاااتو  نتن ّ 

أنسووا موون نحوو  ربووو  نم اركووك أبوو  األن يوواا  بوووكاهيم .. فسووا علوو  )هووذ  األكاليوووه 

 ناالفتكااات عل  هللا نرسوف  نعل  تن ّؤات ( يلفّق رؤساا اف كب ...؟؟!! 

  

أقور فلكئين بو  أن   فو  زنار قكيوه ، نسيعنيوك افتواري  فوي تكابو  موع افط واب 

ّذابين افمفتووكين ..!! نسووت    افم انمووك اففليووطينيك األي يوواا نعتوواب افملووكمين نافعوو

، نفون توخنر  يوكان   سكائيا نتخعخع عكن  افط اب ف  كا معانناإلساميك تؤّر  

اف اقلووك فووي  ناإلسوواميك تلووتحم مووع اف وووى اف كبيووك آمووا أن تثوووب  فوو  رتوودها ن بووا

 ..أهداب م تككك ، عل  رأسسا تنميف اف ك  األنسع من االحتار األ ن ي 

  

نأؤكوود فووك أن هووذا أييووك منوواال نأنفووع فلميوولمين ناف ووكب علوو  افموودى اف  يوود ، نال  

ي ّكنووك هووذا افتلووفيق افعثيووك فووك فووي تووكم اف ووي  فزنمووا هووو نوووع ع وويم موون افنفووا  

نافنف يك افسابطك ، نال ي  ّك عن لرب ناحدب من ن  ات اف  ه اف كبي افوذي يعكهوك 

فميووين مووع أعووداا األمووك ن اّديسووا ، ن ّن نيووكف  سياسوواتك اف دنانيووك نتوامووؤك ا

افعالبووك أم  أحامووكنسوون كب حينووذاك موون يعيووه افكهووان ..؟  يوودا فنوواظك  قكيووه ، 

 تن ؤات هذا افك ا افملنون مايعا مور ... !!
  

 

 

 (م ٢٠٠٨مايو ٢٧ ف    نبموقع افتاري  بموقع اف كب نيوز )ن ك

 

 

 

 

 

 
 

 


