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ألضغَائِ َنَ ،و أَ ْط َفاَ
م ّما قاله أمير ألمؤمنين (عليه ألسلام) في وصف رسول ألله (صلّى ألله عليه وأله)َ « :د َف َن ألل ُه بِ ِه َّ
ق بِ ِه َأ ْق َرأناًَ ،أ َع َّز بِ ِه أل ِّذلَّ َةَ ،و َأ َذ َّل بِ ِه ألْ ِع َّزةَ »..نهج ألبلاغة ،صبحي ألصالح.141 :
ف بِ ِه أِخْ َوأناًَ ،و َف َّر َ
بِ ِه ألثَّ َوأئِ َرَ ،ألَّ َ
مريكي بكون ألقدس ألشريفة
في ألوقت ألذي يحتفل ألمسلمون بذكرى مولد سيّد ألكائنات يعترف ألرئيس ألأ
ّ
يوجه أهانته للا ُ ّمة
ألحاضنة لأُولى ألقبلتين عاصمة للكيان
ألصهيوني ألغاصب ويق ّرر نقل سفارة بلده أليها ..وبذلك ّ
ّ
ٍ
لكيان مارس ألجريمة بك ّل صورها منذ أكثر من قرن ،لذأ نستنكر وبشدّة هذأ
ويستخف بمقدّساتها تاييد ًأ
ألأسلام ّية
ّ
ألقرأر كما تستنكره أتباع ألديانات ألسماويّة لما عرفته من ممارسات هذأ ألكيان أللامشروع ،وأنتهاكه للحرمات.
ألأستسلامي ،وألأعتماد غير ألناضج لبعض
وأن ّنا في ألوقت ألذي لأ نرى هذأ ألقرأر ألخبيث ألأ نتيجة للمشروع
ّ
مريكي وقادته ألسياس ّيين ،بل للتنسيق ألس ّر ّي ألمفضوح ألمم ّهد للاعلان عن أقامة
ملوك منطقتنا على ألمشروع ألأ
ّ
ألعلاقات مع ألكيان ألغاصب ..نو ّجه كلمتنا:
أ ّولأً :ألى أُ ّمتنا ألأسلام ّية أليقظة في ظرفها ألرأهن لوعي مسؤول ّيتها في أحياء ما كان عليه رسول ألله (صلّى ألله
عليه وأله) من دفن ألضغائن وأطفاء ألثوأئر وألتالف بين ألأخوأن لأجل خلق وحدة كلمة وكلمة وأحدة تُنطق مد ّوية
بوجه ألرئيس ألأمريكي ألمخمور ،ومستنكرة لقرأره ألذي يذكّرنا بوعد (بالفور) ألمشؤوم.
وأن تعتمد شعوبنا ألمسلمة ألعظيمة في أقطار ألمعمورة على قدرأتها ألذأت ّية في موأجهة ألعد ّو دون أنتظار ما
مريكي في ألمنطقة وألتي أنتهت في يومنا هذأ ألى
تتمخّض عنه ألتسويات ألسياسيّة ألتي يديرها عملاء ألمشروع ألأ
ّ
أن يتج ّرأ (ترأمب) على أهانة مقدّساتهم.
مريكي ك ّل أملها ..أقول :أ ّن (ترأمب) وزمرته قد أثبتت
ثانياً :ألى ألحكومات ألتي ما أنف ّكت ترى في ألمشروع ألأ
ّ
ألتجربة أن ّه لأ صديق لهم دأئم ولأ عد ّو مدأم ،بل لأ دوأم عنده ألأ لمصلحة أمريكا وألكيان ألغاصب ..وأدعوهم
 أن كانوأ جا ّدين في أنهاء ألنزأع مع ألكيان ألغاصب ـ ألى أعتماد ما كان عليه رسول ألله (صلّى ألله عليه وأله)حيث « َف َّرقَ بِ ِه أَ ْق َرأناً ،أَ َع َّز بِ ِه أل ِّذلَّ َةَ ،و أَ َذ َّل بِ ِه ألْ ِع َّز َة» فكم من أقرأن ف ّرقهم ألأيمان وألكفر ،وأذلأء صاروأ أع ّزأء
بالأيمان به ،وجبابرة أع ّزأء صاروأ أذلأء بالكفر به..
﴿و َذكِّ ْر ُه ْم بِاَيَّا ِم ألل ِه أِ َّن فِي َذلِكَ َلأ َي ٍ ِ
ألعلي ألعظيم.
َ
ات ل ُك ِّل َص َّبا ٍر شَ ُكورٍ﴾ .ولأ حول ولأ ق ّوة ألّأ بالل ّه ّ
ألحسيني ألحائر ّي
كاظم
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