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َغائَِن، »مّما قاله أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في وصف رسول ألله )صلّى ألله عليه وأ له(:  َو أَْطَفاَ َدَفَن أللُه بِِه ألضَّ

َة.. لََّة، َو أََذلَّ بِِه ألِْعزَّ َق بِِه أَْقَرأناً، أََعزَّ بِِه ألذِّ  .141نهج ألبلاغة، صبحي ألصالح:  «بِِه ألثََّوأئَِر، أَلََّف بِِه أ ِْخَوأناً، َو َفرَّ
س ألشريفة في ألوقت ألذي يحتفل ألمسلمون بذكرى مولد سيّد ألكائنات يعترف ألرئيس ألأ مريكّي بكون ألقد

ألحاضنة لأُولى ألقبلتين عاصمة للكيان ألصهيونّي ألغاصب ويقّرر نقل سفارة بلده أ ليها.. وبذلك يوّجه أ هانته للاُّمة 
سلاميّة ويستخّف بمقّدساتها تا ييدأً لكياٍن مارس ألجريمة بكّل صورها منذ أ كثر من قرن، لذأ نستنكر وبشّدة هذأ  ألأ 

 ديانات ألسماويّة لما عرفته من ممارسات هذأ ألكيان أللامشروع، وأنتهاكه للحرمات.ألقرأر كما تستنكره أ تباع أل
وأ نّنا في ألوقت ألذي لأ نرى هذأ ألقرأر ألخبيث أ لأ نتيجة للمشروع ألأستسلامّي، وألأعتماد غير ألناضج لبعض 

علان عن أ قامة ملوك منطقتنا على ألمشروع ألأ مريكّي وقادته ألسياسيّين، بل للتنسيق ألسّرّي أل مفضوح ألممّهد للا 
 كلمتنا: وّجهنألعلاقات مع ألكيان ألغاصب.. 

سلاميّة أليقظة في ظرفها ألرأهن لوعي مسؤوليّتها في أ حياء ما كان عليه رسول ألله )صلّى ألله  أ ّولأً: أ لى أُّمتنا ألأ 
خوأن لأ جل خلق وح   دة كلمة وكلمة وأحدة تُنطق مدّويةعليه وأ له( من دفن ألضغائن وأ طفاء ألثوأئر وألتا لف بين ألأ 

 بوجه ألرئيس ألأ مريكي ألمخمور، ومستنكرة لقرأره ألذي يذكّرنا بوعد )بالفور( ألمشؤوم.
نتظار ما أوأ ن تعتمد شعوبنا ألمسلمة ألعظيمة في أ قطار ألمعمورة على قدرأتها ألذأتيّة في موأجهة ألعدّو دون 

يرها عملاء ألمشروع ألأ مريكّي في ألمنطقة وألتي أنتهت في يومنا هذأ أ لى تتمّخض عنه ألتسويات ألسياسيّة ألتي يد
 أ ن يتجّرأ  )ترأمب( على أ هانة مقّدساتهم.

أ لى ألحكومات ألتي ما أنفّكت ترى في ألمشروع ألأ مريكّي كّل أ ملها.. أ قول: أ نّ )ترأمب( وزمرته قد أ ثبتت  ثانياً:
 أم، بل لأ دوأم عنده أ لأ لمصلحة أ مريكا وألكيان ألغاصب.. وأ دعوهم ألتجربة أ نّه لأ صديق لهم دأئم ولأ عدّو مد

أ ن كانوأ جاّدين في أ نهاء ألنزأع مع ألكيان ألغاصب ـ أ لى أعتماد ما كان عليه رسول ألله )صلّى ألله عليه وأ له(  -
ةَ »حيث  لََّة، َو أََذلَّ بِِه ألِْعزَّ َق بِِه أَْقَرأناً، أََعزَّ بِِه ألذِّ يمان وألكفر، وأ ذلأء صاروأ أ عّزأء ف «َفرَّ كم من أ قرأن فّرقهم ألأ 

يمان به، وجبابرة أ عّزأء صاروأ أ ذلأء بالكفر به..   بالأ 
 ه ألعلّي ألعظيم.أ باللّ ولأ حول ولأ قّوة أ لّ  .﴿َوَذكِّْرُهْم بِاَيَّاِم أللِه أ ِنَّ فِي َذلَِك َلأ َياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ﴾
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