
عا0 على %لمسلم'ن (ل'س %إلسال!  
(. )م&ر كبو! 

,ألNمة ,لعالم&ة بوجو( مجموعة من ,لمتطرف&ن ,لمسلم&ن تشوF صو!D ,السال+ * تعال&م ,السال+ * تجبرنا ,> نسا; )نفسنا لما7, نحن ,لمسلم&ن نخسر ,حتر,+ *
.Pتعاطف ,لعالم * نصبح ,لمصد! ,ال*; للكر,ه&ة *,لخو

XجرYكا> ,لسبب ,ألساسي في ما Xلمدمر ,لذ, Pض علي ,لتفك&ر ,لمتطرYعطي نفسه ,لحق ل&تكلم باسم ,السال+  بالتحرY Xالسالمي ,لذ, Pألسبا` تبد) بالتطر, <,
aاYلى بال(هم * )عطوهم ,لحرc !ن سمحو, لهم ,لحضوYاء ,لذYبر!*> قتل ,البرY س ح&ثY!با D!لد+، لتنتهي في مجز, aحماماما * !Nال*سط من مجا, nفي ,لشر

بما ف&ها حرYة مما!سة ,ال(Yا>.

هؤالء ,لمتطرفو> ,لذYن لم Yستط&عو, حتى ,لكال+ ,* حتى حرYة ,لدYن في بال(هم ,ألصل بسبب جبنهم * خوفهم من حكوماتهم، ب&نما ,ستغلو, ,لحرYاa ,لمعطاD لهم
لفرu ,فكا!هم ,لمدمرD تحت ستا! ,السال+، بالقتل *,لتدم&ر بدال من تقدYم ,لشكرلهؤالء ,ألبرYاء *(*لهم للسماr لهم *لنا فرصة ح&اD جدYدD * كرYمة. قتلو, ,ألبرYاء

بدال من ,> نتعلم منهم ,الحسن * ,ألفضل * حتي ,بسط مبا(w ,لدYموقر,ط&ة. فهدفهؤالء ,لقتلة تدم&ر هذF ,لبال( ,لمتحضرD، * كل 7لك تحت ستا! ,السال+.

,لمشكلة ,ألكبر )> ,لمسلم&ن ,ستمر*, باالعتقا( ,نهم ضحاYا، * هذ, ,العتقا( هو ما قا(نا ,لي Y*,Nة تدم&ر ,لذ,a، بسبب *ال(D ج&ل ,لمتطرف&ن ,لذYن )صبحو, مجر(
قتلة في با!Yس * سو!Yا * ل&ب&ا * ,لعر,n * كل ,لمجاN! ,لحاصلة في ,لعالم ,لعربي *,إلسالمي. 

,سمحو, لي ,> ,صحح ,لنظرYة لنعطي )نفسنا ,لفرصة لنصلح ,ألمو! * نوقف ,العذ,! لهذF ,لمجاN! ,لمتكر!D بدال من ,لتعاطف معها، * YcقاP ,النجر,P في هذ,
,لفهم ,لمتخلف للدYن، بدال من متابعة ,لع&ش في ضبا` ,لجهل *,لغباء (* عذ!, لهذ, ,لتعب&ر)

Yجب عل&نا كل ,لمسلم&ن ,> نبد) بفهم مشاكلنا لنستط&ع ,> نصر| بصوa عا;، ال *,لف ال، لكل ,لمتطرف&ن فقد )صبح طر(هم من مجتمعاتنا * (Yننا *,جب
عل&نا، قبل ,> Yنجحو, في تدم&ر (Yننا. *عل&نا كمسلمو> ,> نتبع تعال&م (Yننا ,ألص&لة بأنفسنا قبل ,> نحا*; فرضها علي ,لغ&ر، فدYننا *,ضح * بس&ط، (Yن

صا(Y nهدX للصو,` *,الخالn * حماYة ,ألبرYاء، بدال من ,ألفكا! ,لمتخلفة ,لجو,لة ب&ننا تحرu على ,لتطرP *,إلجر,+. فها نحن ,لمسلمو> ,بعد ,لنا� عن
(Yننا، فنحن ,ألقل خلقا في ,لعالم، ,ألكثر كذبا في ,ال!u، ,ألكثر ,ضطها(, للنساء *,ألطفا;، *)كثر من ,حتوÄ * تفاخر بحكامهم ,لدYكتاتو!Y&ن في ,لعالم،
*نحن )صبحنا )كثر ,لمجرم&ن في حق ,النسان&ة، فنحن من Yقتل ,البرYا *,لعائالa، نقتل بَعضُنَا ,لبعض الختالP ,لر)X *نقتل ,آلخرYن الختالP ,أل(Yا> ،
*الNلنا نجد ,العذ,! لهذF ,لتصرفاa، ب&نما الN,; ,لبعض Yسئ تفس&ر ,لدYن الحتو,ء ش&و| Yلعبو> بالدYِّن من ,جل مصالح شخص&ة ,* حكا+ (*; ألسبا`

س&اس&ة * لتعل&ل ,ألخطاء *تبرYر ,لجر,ئم .

* من ,هم ,ألسبا` ,آلخرX ضعف )غلب&ة ,لمسلم&ن، ألننا نرX ,ألخطاء *نغمض ع&وننا، نسمع عن ,لجر,ئم * نصُم 7ä,ننا، نشم !*,ئح ,لعطن في قلوبنا من قتل
* aاY,ن سال+، كما كا> في ,لبدYلنا نتكلم عن ,إلسال+ كدNختطف منا ب&د ,لمتطرف&ن *,لقتلة * الY نناY) Äتلك ,لحق&قة. فنحن نر nضطها( فنرفض ,> نصد,*

كأ> ش&ئا لم Yحدå، نرX مستقبل ,طفالنا Yختطف * الNلنا نتكلم عن ,لمستقبل ,لموعو(، نرX صو! ,لقتل *,لتدم&ر، ف&ر,F ,لعالم كدYن ,لكر,ه&ة *,لجرYمة *Yظل
صمتنا على هذF ,لجر,ئم سبب في ,ستمر,! ,لجرYمة *7نب الYغتفر. فها نحن نصف ,السال+ كدYن ,لسال+ ب&نما ,لتا!Yخ شاهد ,ننا نحن من بد) )* كا> طرفا في
كل حر*` ,ال!u، ندعي ,لعد,لة * لكن نحن ,بعد ,لنا� عنها بل حتي ننكرها علي غ&رنا، نطالب * نؤمن بالمسا*,D * لكن ننكر ,لمسا*,D لبق&ة ,أل(Yا> ألننا

نرفض بق&ة ,أل(Yا> . 

حا> ,لوقت لصحوD  ,لمسلم&ن *,إلسال+، ل&صرخو, بصوa عا; بالرفض للخطأ * ,لعمل جدYا لمرحلة جدYدD، *!فض ,الّ!,ء ,لمتطرفة *,لمتخلفة تحت شعا!
,لدYن. حا> *قت ,لعالè للصم * ,لبكم *,لعمى، *,لعمل علي طر( ,لمتطرف&ن من ح&اتنا * مجتمعاتنا !حتي (Yننا. فهو )قل ,عتذ,! نقدمه لهذ, ,لعالم *شعو`

,ال!u، *)قل *,جب الستعا(D ,لصو!D ,لمض&ئة لالسال+ ,لشرYف.

حا> ,ال*,> لنسمع للعالم، *cال سنصبح في عزلة ,لذ,a كالمجرم&ن.
 . Dف * نوقف ,لتعل&ل ,لمتخلف مهما كانت ,ألسبا` لكل ,لتفاس&ر ,لمدمرYحا> ,ال*,> لنتبع تعال&م ,السال+ من (*> تحر

حا> ,ال*,> الصالr سلب&اتنا قبل مطالبة ,لغ&ر فعل 7لك.
حا> ,ال*,> الحتر,+ ,لر)X ,آلخر * حرYة ,لتعب&ر بدال من قتل )صحابها مهما كا> ,لخالP بالر,X *تعا!u ,الّ!,ء. 

حا> ,لوقت لز!ë جذ*! ,ألفضل في ,لج&ل ,لصاعد الصالr مجتمعاتنا لتماشي ,لحضا!D ,لعالم&ة ثقاف&ا * علم&ا * مما!سة ,لحرYاa. * ,ألهم ,> نفتح قلوبنا *
عقولنا لقبو; * محبة ,آلخرYن ثقافة * حضا!Y) * Dنا. 

,شعر بالعا! عندما نقبل بهوالء ,لمتطرف&ن كتعب&ر عن (Yننا ,لحم&م
,شعر بالعا! عندما ,!X ,لمسلم&ن Yعللو> هذ, ,لتطرPّ ,العمي



,شعر بالعا! عندما غالب&ة ,لمسل&ن تخاP ,> ترفض هذ, ,إلجر+ ,* YcقاP هؤالء ,لمتطرف&ن.
,شعر بالعا! عندما ش&و| ,السال+ تفتي ,لمصالح بدال من ,لحقائق 

,شعر بالعا! عندما نستغل ,لحرYاa ,لممنوحة لنا في ,لغر` للقتل *,لتدم&ر.
,شعر بالعا! عندما ,!N Äعماء ,السال+ Yضطهد*> شعوبهم مما Yؤ(X ,لي ,لمزYد من ,العذ,! لهذF ,ألفكا! ,لمتطرفة *,لمتخلفة.

)نا لست خائفا ,> ,صر| *)قو; عا! عل&نا نحن ,لمسلم&ن

فقد حا> ,لوقت للصحوD *لمعرفة ع&وبنا * صو!تنا ,لمشوهة *,لبحث عن ,ألسبا` كحقائق صح&حة كي نستط&ع بد) عمل&ة ,لتغ&&ر.
عل&نا ,> نبد) بإعا(D ,لمبا(w ,إلسالم&ة ,لصح&حة، كدYن ,لسال+ * ,لمحبة، * (Yن ,حتر,+ كل ,أل(Yا>، * تطب&ق ,لمبا(w *,قعا *ل&س قوال كما فعلنا منذ ,Yا+ ,لخلفاء

,لر,شدYن. 
عل&نا ,لبد) بتطه&ر ,لنفس * ,لعقو; لتعو( ,لي مبا(w ,السال+ ,لحق&ق&ة *غ&ر ,لمشوهة. 
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