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ن جمتمعنا ال     !يعاين من أزمة قارئ ، إمنا أزمة كاتب  يبدو 
مع املقدسات املسيحية اليت اعتاد ” أزمة ” فأمامنا مقال يعاين فيه كاتبه من 

 2012آذار 22فقد طالعنا السيد الكاتب يف . كل آونة وأخرىعلى مهامجتها  
اجم ا . الكتاب املقدس الذي يُبىن عليه امياننا املسيحي مبقالة  ما اشبه ” عنوا

لبارحة موجهاً سهامه هذه املرة ضد أبينا يعقوب بن اسحق جد   ” اليوم 
د   .املسيح له ا

حماوالً النيل من مكانته ومسوه ، عن طريق تصيد اخطائه والتغاضي عن سريته   
ن كتابنا املقدس ال يغض الطرف عن اخطاء االنبياء . االميانية املباركة غري مدرك 

م للعظة والعربة والقديسني ، فكم م وزال . ا حيكي فضائلهم فهكذا يسرد عيو
فالذي خيطئ ال . فالكتاب املقدس ال يسبح حبمد االنسان امنا حبمد الرب وحده

له حىت لو كان يعقوب او ابراهيم أو داوود ” مبسح اجلوخ ” يقوم الروح القدس 
  ! او بطرس الرسول 

يحييت وكتايب املقدس ، من أي فلم أكن التغاضى عن تفنيد مقال يهاجم مس
ره الكاتب احملرتم يف مقاله . جهة جاء اهلجوم لذا سأقوم بنعمة الرب بتفنيد ما أ
     :الذي نشره هنا 
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  ! سهام طائشة
أتعجب ان الكاتب احملرتم قد حنى جانباً العشرات من املسائل املهمة للغاية 
والقضا املصريية اليت ختص شعبنا املسيحي ، وطفق ينبش مرسبات املاضي 

ا اليهود  فكل مآسيه وأزماته يلقيها على ! السحيق ليعثر على أي قصاصة يدين 
يراً لعقوهلم من مواجهة الواقع املؤمل الفزاعة الومهية اليت ابتكروها أي اليهود ، ختد



لصحراوي املعروفة للقاصي الذي يعانيه شعبنا على يد قوة التطرف الديين ا
     !والداين

    
ومل نسمعه يندد ! فالسيد الكاتب مل ينبس حبرف واحد عن فتاوي هدم الكنائس 

ً واليت استحلت دمه  حت لتعاليم الدينية القاسية اليت جعلته ذمياً مها وأ
هله وشعبه مل اقرأ له حرفاً حول ما يعانيه املسيحيني على يد االرهاب   . التنكيل 

  ..  االسالمي يف العراق ومصر 
وكأن هذه !! ” فلسطني ” ولكن تذرف عيونه الشالالت على ما يسمى قضية   

وكأنه ال يقف وراءها . القضية يتيمة، ال يساندها أحد وال يلتفت اليها الفت
هيك عن اللبرياليني الغربيني واليساريني وغريهم مليار  وكأنه ال يصلها .. مسلم 

ً من ايران ودول اخلليج واالحتاد االورويب وغريها   …مليارات الدوالرات سنو
! فخالد مشعل قد أقام ليلة عرس ابنته يف دمشق بتكلفة بلغت املليون دوالر 

سر عرفات قد ترك خلفه ما يقارب ا فمن !!! مليارات دوالر  5لوتصور ان 
اين له هذا ؟ وهو الذي كان جمرد مهندساً بسيط احلال يف دولة الكويت اليت 

ساندته ودعمت منظمته ، مث عّض اليد اليت اطعمته وحتالف ضدهم مع صدام 
  !  1990عام 

ن هؤالء سريدون لك اجلميل كما ردوه ! فهل تظن  حضرة الكاتب االشوري 
  ت الكافر املشرك ؟ ملن ساندهم وأن

الفكار االسالمية البارعة يف  ويبدو ان السيد الكاتب املوقر لكثرة اختالطه 
وقلب األكاذيب املفتعلة اىل ..  24حتويل ركام الصفيح والدشت اىل ذهب عيار 

ج رسول االسالم القائل .. حقائق وتواريخ   احلرب خدعة” : فقد قام وعلى 
ج خمرج سينمائي .. لتمرير افكاره  ستخدام الكذب واخلداع”  وكذا على 



!! يقية من واقع احلياة قصة حق: أخرج فيلماً عاطفياً غنائياً يزبر عبارة يف مطلعه 
  !بينما جّل الفيلم ال يعدو سوى خميلة احد كتاب املقاهي واحلارات 

مل يستخدم السيد املوقر الكذب فقط ولالسف، امنا التزوير والتحريف ضمن 
النصوص اليت اقتبسها من كتابنا املقدس الذي يهامجه ويعاديه تزلفاً ألعداء 

لقول   اذ يفتتح.. وهذا ما سنبينه اآلن . الصليب واالجنيل   :مقاله 
  :اقتباس 

   قبل حوايل أكثر من ثالثة آالف سنة،
  

نين ساستخدم مرة اخرى تلك  3كم سنة ؟ ..    حلظة حلظة آالف ؟ يبدو 
م ضد امياننا ، وهي  أول ” : املقولة اليت شبعنا من تردادها على من نفند شبها

رخيي واضح لعيان .. نعم ! ” القصيدة كفر لقد افتتحت مقاالك بشطط 
زمنية من يوم ضغطك على كبسة انرت لتنشر مقالك فالفرتة ال.. الصغار والكبار 

الف سنة وليس ثالثة آالف  4هذا ، وبني احلادثة اليت تشري اليها متتد ألكثر من 
ل ؟..     !أم ان ألف سنة كاملة عندك ليست بذات 

أو لعلمك انك تكتب مشنعاً على اليهود لذا فلن يدقق أحد على السقطات 
  !! املت على القردة واخلنازير والصهاينة مهما كربت وصغرت ، طاملا حت

  
اية مقاله حني كتب    :وامللفت انه كررها يف 

  :اقتباس 
 !”م قبل ثالثة آالف سنة من اآلن، ماهو إال صورة مكررة ملا جرى ألجداده”   

ليوم ! ” من اآلن ” وشددوا على عبارة    !!كأنه حسبها 
  



   :تقول 
  :اقتباس 

   ).شكيم ( كانت هناك مدينة كنعانية عامرة، ومزدهرة على أرض فلسطني تدعى 
  

هل ذكر : موضوع فلسطني موضوع طويل ال مساحة لنا ملناقشته ، لكين اسألك 
يف كل اسفار وكتب العهد اجلديد ” فلسطني ” اجنيلك ولو ملرة وحدة كلمة 

وسأعطيك وسيلة مساعدة واحد وهي ان .. اتركك مع هذا السؤال   واالجنيل ؟ 
هلذه األرض اليت لتعرف ما هو االسم الصحيح  ) 20:2( اجنيل مىت تفتح على 

  .تسميها فلسطني 
  !! ”القضية الفلسطينية ” حمموم لــ لقد ظهر جلياً غرضك من املقال ، وهو دفاع 

ما هي آخر مقالة كتبتها لتدافع عن حقوق املسيحيني ؟ او لتنافح عن : واسألك 
  االجنيل واملسيح ؟

    
برع العبارات االنشائي  تقول ة صفات أهل بعد مقدمة طولة تستعرض فيه و

طبعاً اليهام القراء بفداحة ما ( شكيم من كرم وشهامة وحسن ضيافة وانسانية 
  :تقول ) حدث هلؤالء الشرفاء الطيبيني على يد ابناء يعقوب فيما بعد 

    
   :اقتباس 

ا ليئة، فكربت وأصبحت فتاة حسناء املنظر  ترعرعت دينه يف كنف والدها يعقوب ووالد
ئة حيوية ونشاط، وبعد بلوغها يف أرض شكيم كانت حتب التنّزه يف ومجيلة الطلعة، ممتل

ا للصيد أو للرعي، فتخرج من خيام والدها خفية  الطبيعة كثرياً، مستغلًة فرصة خروج أخو
م إنَّ دينة كانت خارجة إىل الطبيعة، . لتستمتع جبمال الطبيعة اخلالب صادف يف أحد األ

، إقرتب شكيم من الفتاة شيخ املدينة) محور(وهو إبن  )شكيم ( فلمحها شاب وسيم يُدعى 



فتحدث إليها برقة ومودة، وحتدثت اليه . وألقى عليها التحية، فبادلته التحية مبْثلها وأْلطف
آلخر، وحّبا بعضهما ُحّبا شديدا، وتعلقت  بنفس اهلدوء والود، فأعجبا كل واحد منهما

   3: 34ن التكوي) شكيم ( نفسهما ببعضهما، الطفها 
لشاهد .. ونالحظ استخدام اسلوب التدليس على القارئ     3:34اذ استشهد 

عن املالطفة من قبل شكيم ، لكنه اخفى وغمض عينيه عن العدد الذي قبله 
  !!!الذي حيدد وبكل صراحة جرمية اغتصاب شكيم لدينة واذالله هلا 

”  وأخذها واضطجع معها وأذهلافرآها شكيم ابن محور احلوي رئيس األرض، ” 
  ).2:34تكوين ( 

وحده سينقض   ؟ أليس ألنه عزيزي الناقد املتحيز  فلماذا مل تكتب هذا الشاهد 
  !كل مقالك من اساساته

  :اقتباس 
دلته احلب واهليام    ...وهي األخرى الطفته و

صبة تبادل مغتصبها ن املغت  الكاتب  طبعاً جيب على القارئ ان يصدق السيد   
  !! احلب واهليام 

وبعبارات خيالية ..  !”يب رد قل” مث يبدأ الكاتب بوصلة سينمائية وكأنه فيلم 
    :اقتباس  :ليقول 

ا، وأستمرت عالقته ما يف اخلالء أثناء غياب إخو ما بعيدا عن أعني وتكررت لقاءا
  والديهما والناس مدة من الزمن،

  !! ان حبل الكذب قصري ورفيع ايضاً  صدقين  عزيزي  
من سفر  34فال يوجد حرف واحد من هذا اخليال السينمائي يف االصحاح 

  !التكوين 
  .وكنت ار بك عن هذا املسلك الفلوت   
    



  :اقتباس   :تقول 
 وأخرياً سلَّمْت له نفسها برضاها وحريتها دون أي ضغط أو اغتصاب من قبل الشاب

  شكيم،
ولكن مجلتك .. استشعر حماولتك املستميتة يف حشر هذه اجلملة يف بلعوم القراء   

! .. اغتصبها  :فهو .. الواهنة هذه تُعد من أفحش الكذب واشنعه  عزيزي 
  !وخطفها ! .. أذهلا 

”  وأخذها واضطجع معها وأذهلافرآها شكيم ابن محور احلوي رئيس األرض، ” 
  ).2:34تكوين ( 
    

فهل هذا هو الكرم   . وال يوجد ادىن شبهة رضى من البنت جتاه خاطفها 
  ؟  كاتب املقال  والشهامة واالخالق يف نظرك 

  ؟…هل من الشرف اغتصاب ابنة وحيدة لرجل غريب نزل ضيفاً يف ارضك 
ا    ؟..هل من الكرم ان ختتطف ابنة مسكينة يف احلقل بعد اغتصا

  ؟..فيحق له اذالل بنات الناس ” الرئيس القائد ” هل لكون شكيم هو ابن 
ب ذهنك اآلن (  نين أرغمت ُعدي صدام حسني ان يطرق    !)يبدو 
    

يطلب من ابيه محور ان خيطبها له من ابيها يعقوب ، وقد كا على عالقة  ملاذا مل
وثيقة بينهما وقد تبادال صفقات جتارية قبًال ، فالرجالن كبريان ذو شأن وكرامة 

ملاذا مل يفعل ويدخل من الباب مثل االصول ؟ ملاذا .. ويتبادالن العالقة الطيبة 
ا الرجا تواصل مكيال االفرتاء  كاتبنا    ل ؟خيطف البنت من بني ابيها واخو

ن ما حدث ليس سوى زواج حدث بني حبيبني  احملرتم لتتوهم وحتاول االيهام 
  :اقتباس 



ر شكيم يف املدينة فتوجها زوج وزوجة فورًا بعد هذا احلادث، قابل شكيم والده . إىل د
احلسناء اجلميلة إبنة وأطلعه على كل التفاصيل اليت جرت بينه وبني دينة ” \محور”\
ر أهلها لطلب يدها رمسيًا كزوجة شرعية له على ) يعقوب( وتوسَّل إىل والده ليتوجه إىل د

أمري تلك األرض شخصاً كرميًا شهمًا عادًأل، ال ) محور(وملّا كان) 4 – 35التكوين (سنة هللا
ملهانة والغنب أن يقعا على أحد، أعترب رغبة أبنه  لزواج من احلسناء ) شكيم ( يرضى 

فرصة ذهبية ال تفّوت، ميكن إستغالهلا لرفع الضيم، وملساعدة هؤالء القوم الُرحل ) دينة(
اّلذين يسكنون اخليام خارج املدينة، وبناْء عالقات قرابة معهم وإيوائهم داخل املدينة شفقة 

ويف . ل املدينةم، ليكونوا معهم شعبا واحدا يتقامسون خريات األرض اليت وهبها هللا أله
متوجهني إىل مضارب ) شكيم ( أمره ودعى وجهاء املدنية لريافقوه وإبنه ) محور( احلال حزم 

ألمر والغاية) دينة ( والد ) يعقوب ( وخيام  ا ملفاحتتهم  وصل الوفد .ملقابلته ومقابلة إخو
) محور(عدها قام والقوا التحية عليه وعلى أبناءه وأهله مث جلسوا، وب) يعقوب( اىل ِخيام 

م، لطلب يد دينة كزوجة شرعية  ر لس يعرض على أهل دينة الغاية من ز ووقف يف وسط ا
  )شكيم (إلبنه 

هل من االصول ان تذهب اىل بيت فتاة لتخطبها ، بينما الفتاة تقبع يف بيتك 
ام ان أهل الفتاة املسكينة ال حيق هلم حىت سؤال  !بعد ان اغتصبتها وخطفتها ؟

ا ؟   هل تقبلها على نفسك وبيتك ؟ !ابنتهم ومساع اجابتها ورضاها بشريك حيا



  :تكتب وتضيف بعض التحريفات قائالً   
  :اقتباس 

ا) شكيم ( مث قام بعده إبنه    دعوين أجد نعمة يف أعينكم، فالذي ”\: وقال ألبيها وإلخو
 أعطيكم، وَكثِّروا علّي طلباتكم جدا، مْهرًا وعطيًة، فسأعطي كما تقولون، تطلبون مين

   ) 12ـ  8:  34التكوين ( ” \زوجة يل  اليت أحببتها وأعطوين الفتاة
    

عزيزي ملاذا ال تتورع عن التحريف الذي تستعمله كنوع من البهارات لتسبك 
وى ال   ! قصة وتسّريها كما 

، وأعطوين الفتاة ” : هل هذه العبارة اليت حتتها خط موجودة يف النص االصلي 
  ؟” زوجة يل  اليت أحببتها

نك وضعت كالم شكيم بني هاليل  ملعىن ، أذكرك  نك تتكلم  وقبل ان حتتج 
فأين . فأدخلت التحريف اىل كالمه املقتبس.  “.. ” …: االقتباس هكذا 

  ضمري الباحث األمني ؟
    

  :اقتباس : تقول 
اإلثين عشرة، والذين كما يبدو ال يعرفون سوى املكر واخلداع والشر  واوالده) يعقوب(أما   

ذا  حنن حبسب شريعتنا: والكيد واالنتقام، أجابوا ضيوفهم قائلني ال نستطيع أن نسمح 
،) أي غري خمتون( أختنا لرجل أغلفاألمر ونعطي    ألن ذلك يعترب عار عند

  
فتحاول ان حتشر يعقوب يف مكيدة ..   لألسف على ضياع املوضوعية واألمانة 

لتدينه بذنب ابناءه كيفما شئت وهو الربئ من ) مشعون والوي ( اخوة دينة 
  !رة براءة الوحش من دم ابنه يوسف فعلتهم املنك

  



ً اعرتاض يعقوب الشديد على فعلة ابناءه حني  وسأدعوك بعد قليل لنقرأ سو
  .القى وصيته االخرية ونبوته عليهم قبل موته ، اذ مل ينسى هذه احلادثة املؤملة 

هل لو كنت مسيحياً فستكذب ايضاً ما قيل عن ابينا : لكين اسألك قبلها 
  :نه يف االجنيل املقدس ؟ اقرأ من العهد اجلديد يعقوب واميا

ِإلميَانِ  “   َرَك ُكلَّ َواِحٍد ِمِن ابـَْينْ يُوُسَف، َوَسَجَد َعَلى رَْأِس  يـَْعُقوبُ  ِ َ ِعْنَد َمْوتِِه 
  ).21:11عربانيني .( ”َعَصاهُ 

امجه  عزيزي ؟     اذن الرسول بولس ميدح اميان يعقوب الذي 
ن ابينا يعقوب هو حي ألن إهله احلقيقي وأمل تقرأ قول ا لرب يسوع يف االجنيل 

  هو اله احياء ؟
َ إِلُه : َوأَمَّا ِمْن ِجَهِة ِقَياَمِة اَألْمَواِت، أََفَما قـَرَْأُمتْ َما ِقيَل َلُكْم ِمْن ِقَبِل ِهللا اْلَقاِئلِ ”  َأ مىت ( ”  إِلَه أَْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياءٍ ؟ لَْيَس هللاُ يـَْعُقوبَ ِإبـْرَاِهيَم َوإِلُه ِإْسَحاَق َوإِلُه 

  ). 32و31:22
  يعقوب ال يستحق احلياة ؟! ال : هل ستعرتض على الرب يسوع وتقول 

ن ابينا يعقوب هو متكئ يف ملكوت السموات ؟   أمل تقرأ قول الرب يسوع 
يَع  َويـَْعُقوبَ ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصرِيُر اَألْسَناِن، َمَىت رَأَيـُْتْم إِبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاَق ”  َومجَِ

  ).54:13لوقا ( ” .األَنِْبَياِء ِيف َمَلُكوِت ِهللا، َوأَنـُْتْم َمْطُروُحوَن َخارًِجا
مجيع ” و لن ادخل امللكوت الذي فيه يعقوب: هل ستكابر وتقول للمسيح 

  ؟) انبياء العهد القدمي ( ” االنبياء 
ء وبينهم  ” يعقوب ” بل ان أعظم صحبة يف االبدية هي اليت ستكون مع اآل

  : الذي تعاديه ، اقرأ قول الرب يسوع يف االجنيل 
َن َمَع إِبـْرَاِهيَم ِإنَّ َكِثريِيَن َسَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِرب َويـَتَِّكُئو : َوأَُقوُل َلُكمْ ” 

  ).11:8مىت ( ” ،ِيف َمَلُكوِت السََّماَواتِ  َويـَْعُقوبَ َوِإْسَحاَق 



  هل ستقدم احتجاجك للمسيح وترفض ان تتكئ مع يعقوب يف امللكوت ؟
أرجوك حدد موقفك ، هل انت مسيحي أم ال ؟ هل ستقبل فحوى االجنيل ام 

  وقوى التطرف ضد امياننا ؟” االعراب ” ستواصل الغرف من ضغائن 
ارات التحريف قائًال    :  تواصل السيناريو احملبك مع 

  :اقتباس   
كل ذكر منكم، ولكننا نوافق على رغبتكم يف حالة واحدة، أن تصريوا مثلنا، أي أن ختتنون    

خذ بناتكم، ونسكن معكم ونصري شعبا واحدا، وإن مل ترضوا  عندئذ نعطيكم بناتنا، و
  ) . 17ـ  13:  34التكوين ( ” \سنأخذ بناتنا ونرحلبشرطنا هذا 

  
ذا الشكل الفّج دون وازع من ضمري    ؟ ال ادري كيف جرأت على التحريف و

لقول  وإن مل تسمعوا لنا، أن ختتتنوا، ” : سفر التكوين حيدد كالم اخوة دينة 
  ).34:17تك ( ” ومنضي  ابنتناخذ 
أم ازعجك كون شكيم قد خطف البنت   ؟” بناتنا ” تعين ” بنتنا ” فهل 

 فال تريد ان تذكر القراء.. املغتصبة وارغمها البقاء عند قبيلته حمبوسة ورهينة 
  !” بناتنا ” فحرفتها اىل .. ” بنتنا ” ارة بعب

  :اقتباس :تقول 
م على عملية اخلنت اليت جرت لكل الذكور يف املدينة، حيث كان مجيع  وماكادت متر ثالثة أ

حينها استل أوالد يعقوب . الذكور يـَّؤنون من األمل بسبب جراحهم اليت أحدثتهاعملية اخلتان
( رة آمان، وهامجوا كل ذكر يف املدينة وقتلوه، وبعدها قتلوا سيوفهم وأتوا اىل املدينة بصو 

  ،)شكيم (بيت زوجها  من) دينة(وأخذوا أختهم حبد السيف، ) شكيم ( وإبنه ) محور
  
  :أقول  للرد

ا خمتطفة ، فاعرتفت بذلك على  مل تستطع ان تواصل اخفاءك ملكان دينة وكو



ا  .. مر بكذبة من ورق سوليفان المع مضض ، لكن مع تغليف األ لتزعم 
  فهل كنت شاهداً على هذا الزواج  صديقي ؟!! ” زوجته ” كانت 

    
ان ما فعله اخوة دينة كان جرمية قاسية حتسب ضدهم ، ومل خيفها .. على العموم 

وحي الكتاب املقدس بل سردها بتفاصيلها ، فليس اليهود هم من كتبوا الكتاب 
منا وحي روح هللا القدس الذي ال يداهن او يرائي احد كائن من يكون ، املقدس ا

ا السيد  حىت لو كانوا االسباط االثين عشر، لكن مالبسات احلادثة اليت تالعب 
  !!الكاتب أظهرمت وحدهم كمجرمني ، وابرئت ساحة املغتصب اخلاطف شكيم 

    
  :اقتباس :  تقول

م يف املدينة املنكوبة، فهرب  إلنتقام ألهلهم وأخو خشي يعقوب من أن يقوم الكنعانيون 
بيت ”\مع أبناءه وعشريته وكل ما حصلوا عليه من شكيم، وصعد اىل اجلبال ليقيم هناك يف 

  بعيدا عن أعني الكنعانيني ” \يهوه”\بناًء غلى إرشاد إهله ” \إيل
ذان صاغية .. عزيزي الفاضل احملرتم  ارجو ان ترتك ما تفعله اآلن لدقيقة وتلتفت 

  :ملا سأقوله لك 
: فلست حضرتك من اكتشفت هذه احلادثة وبشاعتها وكأنك ارمخيدس صائحاً 

  !…يوركا يوركا 
لظلم هو أبو يعقوب نفسه    !! ..امنا من سبق ووصفها 

  
من سفر  49ارجو ان حتكم عقلك ووجدانك وان تفتح وتقرأ االصحاح   

ت  ، اذ يتنبأ يعقوب يف وصيته االخرية عن ما سيصيب  7-5: التكوين واال
ابناءه يف املستقبل وكالمه االخري هلم قبيل وفاته يعد من أهم ما سيتفوه به ، اذ 



كيم بكلمات إدانة تنبأ ضد االخوين مشعون والوي اخوي دينة اصحاب مقتلة ش
  :وتعنيف مل يوجهها ألحد يف حياته اذ قال 

  
مشعون والوي اخوان االت ظلم سيوفهما يف جملسهما ال تدخل نفسي ” 

ما يف غضبهما قتال انسا ويف رضامها عرقبا ثورا  مبجمعهما ال تتحد كراميت ال
ما يف ملعون غضبهما فانه شديد وسخطهما فانه قاس اقسمهما يف يعقوب وافرقه

  .“ اسرائيل
  

  !”  يف جملسهما ال تدخل نفسي مبجمعهما ال تتحد كراميت” : هل قرأت قوله 
   .بينما حضرتك قد رمسته يف مقالك كاملتآمر معهم ظلماً وجوراً 

ما الذي مسعاه كآخر كلمات نطقها والدمها كالصاعقة اليت تنزل على  وكان عقا
  :اهلامة 

ألن ..وحقاً هذا ما حدث . “ ا يف اسرائيلاقسمهما يف يعقوب وافرقهم” 
ومشعون مل يعني له نصيباً مستقًال . الوي مل يكن له نصيباً بل تفرق يف كل إسرائيل

ومل يذكر مشعون يف بركة موسى  ) 1:19يش (بل كان يف داخل نصيب يهوذا 
حىت ان يوسف كان قد قّيد مشعون وحبسه، حني جاؤوا اىل مصر ألنه  . كذلك

  . االخوة عنفاً كان اكثر 
لقول    :اقتباس : ختتتم مقالك 
ا على أيدي ذرية ) فلسطني ( إن ماتعانيه أرض كنعان  ا وقراها وسكا ، )يعقوب(اليوم مبد

ماهو إال صورة مكررة ملا جرى ألجدادهم قبل ثالثة آالف سنة من اآلن، وعلى نفس 
ل يكرر التاريخ نفسه ويكون األرض، ونفس املدن ومع نفس الشعب، وبنفس األسلوب، فه

لبارحة ؟؟ رمبا من يعلم؟   اليوم أشبه 



  :وللرد أقول 
تتباكى عزيزي احملرتم على أطالل حادثة وجرمية قدمية وقعت منذ ألوف السنني 

م ، بل  بيد قوم بدو رعاة غنم كانوا يدافعون فيه عن شرفهم وشرف قبيلتهم وعادا
رة اخرى ، لتزيدها وتدخ لتحريف  رة، و ملونتاج واحلذف والبرت  لت فيها 

  .شناعة وفداحة 
دة  –أو تناست  –وال ادري ان كانت ذاكرتك قد نست    جرائم ومذابح اال

ا ال حتصيها .. االسالمية الدموية ضد ابناء شعبنا على مدار األجيال  ولكثر
لدات    !ا

م األتراك املسلمون ؟ أم هذه جمرد هل مسعت عن األرمن والسر  ن وما فعله 
لكن قلمك   حوادث فردية ال تستحق التعليق بسطر من مداد قلمك الكرمي ؟

ينتفض منافحاً عن حكاية ولد ثري مدلل خيتطف فتاة وحيدة ويغتصبها ، وقعت 
لقضية ” التارخيية ” كما تقول مصادرك ” آالف سنة  3” منذ  جداً، لرتبطها 

   .فلسطينية االسالمية جداً حىت النخاع ال
فا درك ايها الكاتب االشوري املوقر وانت تتهاوى يف ركاب القوجمية العربية 

بينما اصحاب القضية  ،”فلسطني ” والشعارات االسالمية لتدافع عن ما تسميه 
دة والقتل أو تدفع اجلزي ة يعتربونك كافراً زنديقاً تعبد ثالثة آهلة وتستحق اال

  ) !!29:سورة التوبة ( وانت صاغر ُمهان 
  هل قرأت هذه السورة  عزيزي الفاضل ؟

  بل هل متلك نسخة من القرآن ؟  
لقراءة لتكتشف وتدرك اين هي ! رمبا ال   لذا انصحك بشراء نسخة ، والبدء 

  !حقاً جهة مرماك 
  .  خلالص والنعمة صاليت لشخصك

 


