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 !بصراحة التطبيع ليعلنوا الفزاعة، إيران من جعلوا

 :الخبر

 غرفة في دوليين، ومسؤولين نتنياهو كيان يهود وزراء رئيس مع عرب خارجية وزراء جلس األولى للمرة

 .األوسط الشرق لمنطقة اإليراني التهديد أسموه ماع للحديث واحدة

 التهديد مواجهة" تكريس إلى ترامب دونالد مريكياأل الرئيس وإدارة نتنياهو سعى طويلة أشهر مدى وعلى

 .ين ويهودالفلسطينيبين  الصراع حل حساب على األوسط الشرق في أولوية ،"اإليراني

 بالمؤتمر للمشاركين نظم عشاء حفل إلى إشارة في وقال ،"تاريخية تحول نقطة" المؤتمر نتنياهو اعتبرو

 قاعة في الحكومات عشرات عن وممثل خارجية وزير 60 نحو بمشاركة تاريخية، تحول نقطة شكل" األربعاء

 استثنائي وبإجماع وواضحة قوية، بصورة وتحدثوا وقفوا عرب خارجية ووزراء يهود وزراء رئيس بينهم واحدة،

 "بتصرف" (العربي القدس". )اإليراني النظام يمثله الذي المشترك الخطر عن

 :التعليق

 وزراء فخروج ،الجبان المذل واقعهم شرحن ولن والخنوع، بالعمالة شيتهموحا المسلمين حكام وصف نزيد لن

 قمة هي وسارو قمة أن لنعلم ويفي يكفي معيب، وبصمت شاحبة وبوجوه سؤوالر مطأطئي العرب الخارجية

 واريت كانت توت ورقة آخر عنهم سقطت أن بعد قادةال هؤالء عروق في تجري كانت دم قطرة آخر لبيع كانت

 !سوءاتهم

 خرجت قد سنوات منذ فهي القمة، هذه بنود عن المحتلة فلسطين أرض قضية تغيب أن تغربالمس من ليس

 بفعل المسلمين الدب في تحصل التي الدراماتيكية األحداث من الكثير بسبب واإلعالمي السياسي الضوء دائرة من

 التصريحات عن ديثبالح عنها ليستعاض األولى، الخمسة األخبار قائمة في حتى مكان   لها يعد فلم فاعل،

 .المسلمين بحكام يهود كيان تربط يالت واللقاءات اتالزيارو الدافئة اإلعالمية

 الجدير ومن إليران، التصدي وهي أال القمة هذهل الحضور لقبولهم واحدة حجة على العمالء الحكام أجمع

 وفق األدوار تلك من تقلص أو تزيد يالت ،أمريكا لعمالء األخرى األدوار كما المنطقة في اإليراني الدور أن ذكره

 ألوامر التام انقيادها في أبدا   تختلف ال فإيران. الدول تلك مصالح في النظر دون األمريكية السياسة اتمتطلب

 التي الواهية وبالحجة ،قررت ومتى شاءت وكيفما أرادت أينما ءيللمج ورفضهم قبولهم تنتظر ال لتيا أمريكا

 مناطق في نفوذها بسط ترسيخ أجل من وضعتها ا  وخطط مآرب لتحقق المسيس إعالمهم وعلى عليهم أملتها

 .االستعمارية يدها قبضة من األوضاع خروج عدم على وللتأكيد الصراع

 دول ستدر االقتصادية الناحية فمن "،اإليراني البعبع" فكرة تعميم من حد ألقصى ستفادةاال تريد فأمريكا

 بإلزامية ترامب تصريحات في جاء ما وهذا ،البعبعهذا  من حمايتها مقابل في األموال من الكثير عليها الخليج

 قد فهي يهود بكيان الوطيدة اعالقتهو األوسط الشرق في السالم ملفل إدارتهاب يتعلق وفيما. الحماية مقابل الدفع

 الكيان لهذا والرخاء السالم تحقيق يلسب في التطبيع من بمزيد أمامه العقبات كل للذتل العرب زعماء له جمعت

 ومن خالل حكام المسلمين الخونة. المسلمين حساب على ولو الدخيل

أصدره العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة  "ين أيديكم رابط "جواب سؤالب أضع ستفادةاال من ولمزيد

 .(وإيران فلسطين مسألتي تجاه كيةاألمري السياسة) :بعنوانم، 23/02/2017حفظه هللا بتاريخ 

 ب اإلعالمي المركزي لحزب التحريرالمكت إلذاعة كتبته

 رنا مصطفى
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