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 من أنتم يا أشباه الرجال؟ 

 2002أبريل 

 مام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطياإل

حدثوين من أنتم، اي من تنطقون بلغة العروبة والسالم، وتعيشون يف مهد الرساالت واألنبياء،  
وترتبعون على الكراسي والعروش اليت رفعتكم إليها شعوبكم العربية املسلمة.. مث إنكم حتتضنون،  

السرائيلي االحتالل  ممثلي  والرعاية،  التقتيل    ابلكالءة  عمليات  يف  ماضيا   يزال  وال                                            الذي كان 
 والتنكيل والابدة والتشريد، لخوانكم يف العروبة والدين؟ 

األسلحة  أبحدث  وحشية  إابدة  حرب  فلسطني  أرض  على  هناك  ميارس  السرائيلي  االحتالل 
ة سفاراته  الفتاكة، لخوانكم أصحاب احلق واألرض، وأنتم هنا مبا يقوم به اخلفري الذليل من حراس

 ..!!والسهر على طمأنينة التابعني فيها، الغرابء عن شعوبكم، واحلاقدين على دينكم ووجودكم

                                                                                حدثوين من أنتم، م ن  هذا العدد الذي أحال أرض فلسطني إىل مسلخ يسيل بدماء أهلها، حىت  
 !أودى بكم سوء املصري إىل كل هذه الضعة واملهانة؟

لكم ال ترحلون إليهم، وتقيمون بني ظهرانيهم، وتقفون معهم يف  أأنتم أصدقاؤهم املقربون.. فما  
 ..!خنادق التذبيح والتنكيل ذاهتا؟

ال   لكم  فما  قبائحهم؟..  وتسرتون  وحشيتهم،  وتربرون  جلرائمهم،  تروجون  إلينا،  رسلهم  أنتم  أم 
 ..!تقولون ذلك بصريح القول؟ وما لكم ال تستهدون يف ذلك صراحة هبدي أمريكا؟

                                                                           هانة واجلنب، حل  كل منهما من أفئدتكم ونفوسكم حمل  النخوة والقدام، فأفقدكم معىن أم هو امل
تتلقون دروس   الرجولة يف نفوسكم، والوفاء مع شعوبكم، والصدق مع ربكم؟.. إذن فلماذا ال 

،                                                                                           الرجولة والقدام من هؤالء األبطال الذين يسرتخصون أرواحهم )وهي غالية( مثنا  لرد  غائلة العدوان
 ..وضريبة حلماية الشرف؟
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                                                                                         تعل موا اي ذوي األبراج العلوية احملصنة، من هؤالء األبطال... تعلموا فن التضحية والفداء من فتيات 
                                                                              هن  يف أعمار حفيداتكم!.. تعلموا كيف يهون الكرسي احلقري مهما بلغت ضخامته... وكيف  

خالبتها  اشتدت  والشراب، مهما  والطعام  املال  متع  تعلقت                                                        حت  ت  ق ر   احلياة مهما  ت رخ ص   وكيف   ،                                
                                                                                    النفس هبا، دفاعا  عن احلق واألرض والشرف.. تعلموا ما جتهلونه من هذا الفن، منهم ومنهن...  
                                                                                      وال يهولن كم أن يكون يف معلميكم فتاة مل تتجاوز السادسة عشرة من العمر، فإن  ج ه ل الرجال  

 .لم ذلك على نساء                                             هبذا الفن أشد  ذال  وهواان  من أن يتتلمذوا يف تع

أم أنتم اي أيها الناس.. اي من تغلي يف عروقكم دماء النخوة، وهتتاج يف نفوسكم مشاعر االنتصار 
                                                                                  لخوانكم الذين تدور اليوم عليهم رحى الابدة، وال متلكون سبيال  مفتحة إىل ذلك.. إن عليكم  

اليوم كل درهم أو قرش                                                            أن تعلموا أن أمامكم سبيال  مفتحة ال ميلك أن يوصدها أحد.. وف    روا 
تنفقونه يف الرتف أو البذخ والكماليات، وابعثوا بذلك كله من خالل أقنية أمينة معروفة إىل إخوانكم 

 .                                                             الذين يتقلبون بني ماض غ ي التقتيل واملوت، ويستنجدون وال من منجد

لذي أجند تلك املرأة اليت                                                                      ا فعلوا هذا، واصربوا، فلعل األايم القادمة أن تكرم األمة مبثل شهامة ذاك ا
 .                                                                                 اندت: وامعتصماه. فانتصر للحق وانتشل الشرف اجلريح... لعل معتصما  جديدا  جتود به األايم


