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 الرحيم الرمحني هللا بسم

 سؤال جواب
 !وقطر السعودية بني األزمة وراء ما

 دعم وقف على اتفقوا اجلميع )إن: 9/6/2017 يف ابألبيض ابلبيت الروماين نظريه مع صحفي مؤمتر يف ترامب قال :السؤال
 جًدا عال   مستوى على اإلرهاب متويل يف يلطو  اتريخ لديها لألسف قطر دولة وأن ،يخالقألا أو يالعسكر  أو يلاملا سواء اإلرهاب،

 وكذلك اخلارجية وزير مع وقررت اإلرهابيني، متويل نوقف أن وعلينا قطر، مواجهة بشأن وحتدثنا الدول، توحدت القمة أعقاب يفو 
 السعودية بني األزمة أن هذا يعين فهل (،9/6/2017 السابع اليوم)( ...اإلرهاب متوليها إلهناء قطر لدعوة ياألمريك ابجليش اجلنراالت

 يف موجودة املنطقة يف قاعدة أكرب ألمريكا أبن علماً  بذلك ترامب يقوم فلماذا صحيحاً  هذا كان وإن ترامب؟ هلا احملرك كان قطر وبني
 من أو إيران، من قطر موقف حيث من قطر وبني السعودية بني السياسي للخالف السبب تعزو كانت اإلعالم وسائل إن مث قطر؟

 إىل تؤدي وهل األزمة؟ هذه تتجه أين إىل مث ؟اإلعالم وسائل تثريه ما مع مباتر  تصريح نفهم فكيف... محاس من أو اإلخوان،
 .الشكر ولكم اخلليجية؟ اجملموعة من قطر طرد" أو" انسحاب

 :اجلواب

 أبدأ ذلك تفصيل قبل ولكنين ،رامبت األمريكي الرئيس أخرى وبعبارة أمريكا، هي حدثت اليت لألزمة الدافع إن نعم، :أولا 
 قطر دعم هو تروجيه مت كما وأ عالماإل عرب تردد كما القطرية اخلليجية زمةاأل سبب أن همبعض ظن فقد السؤال، آخر يف ورد مبا
 قدمية فاتخال إىل يرجع لألزمة احلقيقي السبب أن إىل آخرون ذهب حني يف... يرانإ مع االسرتاتيجي حتالفها وأ املسلمني خوانإلل

 اإلمارات حليفتها جبانب تسري السعودية جعلت اليت وهي اإلمارات، دولة أتسيس إابن اتينالسبع يف بدأت زايد وآل محد آل بني
: سي" يب أن "سي يف نوفاك جيك قال فمثالً . "إسرائيل"ـب مرتبطة قطر مقاطعة أزمة إن يقولون اابكت   هناك أن كما... قطر ملهامجة

 من ابحلد مهووسني السعوديون أصبح حيث إيران، بسبب هو وقطر السعودية بني التصدع إن القول جدا الواضح من بدوي ظاهراي،)
 بدولة القةع له حمددة حلظة يف القطريني استهداف أن يظهر فإنه قليال أعمق بشكل نظران ولو األوسط، الشرق يف اإليراين النفوذ

 .(7/6/2017 ،21عريب( )."إسرائيل": وهي أخرى،
 جتد   ومل زمن، منذ قطر متارسها بل جديدة ليست فهي ،األمور هذه يستبعد حدث ما كل يف النظر نعامإو  الفكر إعمال ولكن

 املغتصبة يهود دولة وبني قطر بني العالقات وأتثري كذلك، مشهورة محاس مع اوعالقته معروف، إيران مع قطر فتقارب األايم، هذه
 ...دثح ام مثل إىل تصل ال العشائرية العالقات وحىت خاف، غري أمر هو كذلك اإلماراتو  السعودية وبني هذه بني مث لفلسطني

 .احلقيقية األسباب هي فليست وإذن األزمة، بعد زالت ما وهي األزمة قبل كانت األمور هذه فكل
 :التالية األمور نستعرض ذلك وإلدراك ترامب، أو أمريكا وفه بدايةال يف ذكرت فكما احلقيقي السبب أما: اثنياا 

 أصبحت فقد وبذلك املنطقة، يف جنليزيةإلا للسياسات رئيسياً  مطبخاً  قطر الصغرية الدولة غدت فقد القرن هذا مطلع منذ -1
 آخر عامل هلا أضيف وقد ...املنطقة يف أمريكا الءعم وقدح األمريكية السياسة على للتشويش كبرياً  إعالمياً  منرباً  الفضائية اجلزيرة قناة
 هاتني ابستخدام قطر حققت وقد... السياسية القوى جلذب كبرياً  سياسياً  مغناطيساً  أصبح الذي املال ذلك السياسي، املال وهو
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 وأصبحت وغريها، وتونس ليبياو  ومصر فلسطني يف "املعتدلة"ـب توصف اليت سالميةإلا احلركات صعيد على خاصة كبرياً  جناحاً  األداتني
 جنليزإلا عادة وعلى ...أمريكا وعمالء األمريكية السياسة على والتشويش للتخطيط ومركزاً  احلركات هذه لقيادات مالذاً  قطر يف الدوحة

 العديد قاعدة 1991 سنة منذ مبكراً  فاستضافت جنليزيةإلا اللعبة هذه قطر أجادت فقد عليها، تشوش وهي أمريكا مع أبهنا ابلتظاهر
 بني لتعيث األمريكية الطائرات منها تنطلق اسرتاتيجية، جوية قاعدة لكوهنا ضافةإلاب األمريكية، املركزية للقيادة مقراً  تعترب اليت األمريكية
 السياسي مطبخها هفي تبين بريطانيا فيه كانت الذي الوقت يف ذلك وكان. واليمن وسوراي وأفغانستان العراق يف وتدمرياً  قتالً  املسلمني

 لقد ...املرسومة اخلطة وفق سلس بشكل لربيطانيا اخلادم القطري الدور تطور مث .احلايل القرن مطلع وظهر اكتمل أن ىلإ قطر يف
 DW هنشرت خرب وفق اجلزيرة قناة قصف االبن بوش جورج حبث أن الضيق هبا بلغ حىت القطري الدور هذا من تتضايق أمريكا كانت

 نأ الربيطانية احلكومة لرائسة "للغاية سرية" مذكرة عن نقال الثالاثء اليوم الربيطانية "مريور ديلي" صحيفة )ذكرت: 22/11/2005 يف
 وظل... (DW 22/11/2005) (...قطر يف الفضائية "اجلزيرة" قناة مقر قصف يف 2004 يف فكر بوش جورج يمريكاأل الرئيس

 دارةإ ارأتت فقد وعندها أمريكا، مع السعودية فأصبحت ،السعودية يف احلكم سلمان امللك استلم أن ىلإ اخلليج يف املوقف هو ذلك
 مع متماشياً  أخرى انحية ومن عليه، وظاهراً  القطري للدور مقابالً  انحية من يكون املنطقة يف مهماً  دوراً  سلمان لعميلها توكل أن أوابما
 وبعد... برمته القطري الدور يهدد منحى وقطر السعودية بني اخلالف وأخذ يكامر أ عمالء دور قوي مث ومن ...اجلديدة أمريكا خطط

 يف وفظاظة حدة أكثر األمريكية السياسة أصبحت فقد العام هذا مطلع منصبه مهام ترامب دوانلد اجلديد األمريكي الرئيس تسلم أن
 .قطر ضمنها ومن الدولية، القضااي من الكثري مع التعامل

 قطر دعم حنو والتلميحات سلمان وجبانبه حوله حاكماً  مخسني هومجع 21/5/2017-20 يف للرايض رامبت زايرة خالل -2
 مث ومن القطري الدور وإخفات السعودي الدور إلعالء جادة خطوات بدأت قد أمريكا أن بريطانية بتغذية قطر أدركت لإلرهاب

 نقلت فقد الرايض، من قطر أمري رجوع من يومني بعد القطرية اتالتصرحي تلك كانت ذلك على وكرد اخلليج، منطقة يف جنليزيإلا
 زايرة مع تزامنت ظاملة محلة من قطر له تتعرض ما "إن :23/5/2017 يوم اثين آل متيم قطر أمري تصرحيات القطرية األنباء وكالة

 ابإلرهاب يتهمنا أن ألحد حيق ال.. .رهاباإل بدعم اهتامنا نستنكر إننا. ..ابإلرهاب ربطها وتستهدف املنطقة إىل األمريكي الرئيس
 مع قوية العالقة.. .لقطر املناهض موقفهم مراجعة والبحرين واإلمارات مصر وطالب. ..إرهابية مجاعة املسلمني اإلخوان صنف ألنه

 جتاه العدلية التحقيقات بسبب مريست لن القائم الوضع أن ثقتنا مع احلالية األمريكية لإلدارة اإلجيابية غري التوجهات رغم ومتينة أمريكا
 الوحيدة الفرصة أهنا إال اجملاورة الدول أطماع من لقطر حصانة متثل أهنا مع العديد قاعدة وإن األمريكي، الرئيس وجتاوزات خمالفات
 بني العادل السالم قحتقي يف املسامهة تود وأهنا والتطرف، اإلرهاب تعرف ال قطر وأن املنطقة، يف العسكري النفوذ المتالك ألمريكا
 مع قوية عالقات بناء يف جنحت قطر وإن. ..الطرفني مع املستمر التواصل حبكم (إسرائيل)و الفلسطيين للشعب الشرعي املمثل محاس
 ذهفه. "...معها التصعيد احلكمة من وليس جتاهله ميكن ال وإسالمي إقليمي ثقل من إيران متثله ملا نظرا واحد وقت يف وإيران أمريكا

 مباشرة جاءت فقد ،له داعمة أو لإلرهاب راعية أبهنا واهتامها قطر على احلملة وراء من أبنه ترامب تتهم قطر أن إىل تشري التصرحيات
 حنو األنظمة هذه قيادة يف جناحه إظهار على ترامب حرص واليت اإلسالمي العامل يف القائمة األنظمة ممثلي مع ترامب قمة بعد

 راعية أبهنا قطر إىل أشارت القمة هذه يف الدول بعض أن ترامب ذكر وقد. األمريكية الطاعة بيت يف وجعلها يةاألمريك األهداف
 .ضده العدلية التحقيقات بسبب سقوطه وتتمىن به تغمز هي كما مباتر  على رد مبثابة هذه قطر تصرحيات تكون وهكذا. لإلرهاب

 السعودي االستعداد ميثل سالميإلوا العريب والعامل اخلليج رويبضات من وقيادايً  ورئيساً  ملكاً  55ـل السعودية جلمع كان لقد -3
 تضع أن تريد اليت واشنطن، من العني ختطئها ال إبشارات ذلك وكان املنطقة يف السعودية قيادة ظهارإل األمريكية اخلطة وفق للسري
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 برازإب اخلليج دول بني الربيطاين النفوذ وهج تطفئ أن أخرى انحية ومن انحية، من يراينإلا اخلطر حبجة تصرفها حتت النفط دول خزائن
 لتطيق تكن مل السعودية فإن وهبذا. األمريكية السياسة خلف أي السعودية، خلف السري على اخلليج دول ابقي ومحل السعودية القيادة

 شديدة فعلها ردة كانت لذلك النار، حتت قطر ضعلو  حداثً  وتنتظر، قطر على متفتحة عيوهنا وكانت املنطقة، يف قيادهتا خيالف من
 موقع أن وبياهنا قطر اعتذار ورغم ،23/5/2017 القطرية األنباء وكالة نشرهتا اليت وألمريكا للسعودية املناوئة القطرية التصرحيات على

 قطر لرفض أتكيداً  فيها رأت بل، ملوقعا قرصنة خبصوص القطرية الرواية تقبل مل السعودية أن إال للقرصنة، تعرض قد القطرية الوكالة
 العالقات قطع وأعلنت كيدها السعودية فجمعت األزمة، تلك كانت مث ومن، لسلمان أمريكا رمسته الذي والدور السعودية للسياسة

 فقد ترامب دارةإ مواقف جلدية وانعكاساً  اخلليج، لدول السعودية القيادة على خارجة بوصفها قطر ضد حزماً  أظهرت أي قطر، مع
 يشبه مبا فظهرت ،قطر من السفراء بسحب 5/3/2014 مستوى فاقت وقد للغاية حادة لقطر املناهضة السعودية اخلطوات جاءت

 فأمهلت ابلصدمة، تتصف السعودية اخلطوات كانت فقد األمريكية الطريقة وعلى التأثري، يف الزايدة ابب ومن. قطر على احلصار فرض
 السعودية للخطوات مواز   وبشكل الصدمة يف األمريكية الطريقة مع وتناغماً  أراضيها، ملغادرة فقط ساعة 48 القطريني لوماسينيبدال

 أخرى دول فعلت وهكذا، مسبق إنذار وبدون أراضيها بدخول هلا تسمح ومل القطرية املدنية الطائرات مصر أعادت فقد معها ومتزامن
 .قطر ضد السعودية مع متضامنة

 عبد بن حممد قطر خارجية وزير فقال تتوقعها، فلم هبا صدمت وقد مبقاطعتها املتعلقة القرارات هبذه تفاجأت رقط أن ويظهر
 حدث ما وإن صادمة، كانت بالده ضد اختاذها مت اليت اإلجراءات "إن 6/6/2017 يوم سي يب يب مع له مقابلة يف اثين آل الرمحن

 ظهرت   أن ميكن ال وقطر ،"...شعبها وعلى قطر على احلصار تفرض أن حاولت نطقة،امل هذه يف دول ثالث قبل من مجاعي عقاب هو
 ذلك، فعل على وحتضها وراءها وتقف تدعمها كربى دولة هناك تكون أن إال كالسعودية أمريكا عمالء أو أمريكا تتحدى أن يف جرأة
 يف خططها وإفشال أمريكا على التشويش هو بريطانيا ومقصد !خفاء دون بل ،ابخلفاء وسياستها قطر سريِّ ت   اليت بريطانيا طبعاً  وهي

 ردة تكون أن تتوقع مل بريطانيا أي وهي ذلك، ليفعلوا قطر يف عمالئها إىل فأوعزت، اخلليج منطقة وخاصة املنطقة على السيطرة إحكام
 قطر وأن وخباصة كبرية، أتثريات دون وتنتهي 2014 يف السفراء سحب موضوع مثل تتوقعها كانت هناأك بل ،صادمة هكذا الفعل

 23/5/2017 يوم القطرية األنباء وكالة نشرهتا اليت قطر أمري تصرحيات يف ورد ولذلك عندها، كبرية أمريكية قاعدة بوجود تتحصن
 الدول أطماع من لقطر حصانة متثل أهنا مع العديد قاعدة "إن :قوله فيها ورد ،موقعها اخرتاق مت قد أنه واّدعت بعد فيما حذفتها واليت

 على وتشوش تشاكس وهي ذلك إىل تركن قطر أن أي. املنطقة" يف العسكري النفوذ المتالك ألمريكا ةالوحيد الفرصة أهنا إال اجملاورة
 وهبذا ،ةنطقامل يف هلا قاعدة أكرب أمريكا منحت قد أهنا إىل تركن فهي اجلزيرة، قناة اإلعالمية قناهتا وعرب املنطقة يف وعمالئها أمريكا

 .العنيفة اإلجراءات هبذه فوجئت لكولذ! عنها امريكأ تسكت

 فينفذ اخلليج منطقة سلطان هو يكون أبن لسلمان مباتر  رمسه الذي اجلديد الدور هو لألزمة احلقيقي السبب فإن وهكذا -4
 اإلجنليزي الدور بريطانيا هلا رمست اليت هي قطر وألن ،التشويش أو ابملشاغبة اإلجنليز عمالء من ألي يسمح وال مريكيةألا السياسة

 ضد املسبوق غري الساخن التصعيد كان هلذا ...اإلجنليزية املخططات وتنفيذ املنطقة يف األمريكية املخططات على والتشويش ابملشاغبة
 :وجيري جرى ام خلف أنفسهم كشف يف تدرجوا بل، ذلك خيفوا مل وهم األزمة هذه يف سلمان وراء الدافع هي مريكاأف ،قطر

 قطر تصرفات من الكثري )إن لألنباء رويرتز لوكالة قوله يةمريكاأل ابإلدارة كبري مسؤول عن 6/6/2017 نت العربية نقلت -
 رؤية تريد ال املتحدة الوالايت إن قوله االثنني اليوم يمريكاأل املسؤول عن الوكالة ونقلت. املتحدة والوالايت ابخلليج جرياهنا لقلق مثرية

 إسالميني بدعم اهتامها بسبب قطر مع العالقات والعربية اخلليجية الدول من بعض قطعت أن بعد وذلك اخلليج دول بني دائم" "شقاق
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 للوالايت وإمنا فحسب اخلليج يف جلرياهنا ليس متاما مقلقة قطر تصرفات من كثريا أبن تسليما "هناك إن املسؤول قال ذلك ومع. وإيران
 .(."الصحيح الجتاه إىل إعادهتم نريد" مضيفا .أيضا" املتحدة

 العالقات قطع قرار على اخلليج إىل األخرية زايرته أتثري إىل ترامب دوانلد األمريكي الرئيس )ملح 6/6/2017 سي يب يب نقلت -
 يف وذكر. "متشددة يديولوجيةأ" ذات حركات متول الدوحة أبن تفيد الزايرة هذه خالل معلومات تلقى إنه ترامب وقال قطر، مع

 يديولوجيةاأل متويل استمرار ميكن ال إنه قلت األوسط، الشرق إىل األخرية زايريت "خالل تويرت على الرمسي حسابه يف تغريدات
 تؤيت مسؤوال 50و امللك مع ولقائي السعودية إىل األخرية زايريت أرى أن "جيد كتب مث نظروا"ا - قطر إىل الزعماء أشار. املتشددة

 النهاية بداية هذا يكون رمبا. قطر صوب تتجه كانت اإلشارات كل. التطرف متويل من حامسا موقفا سيتخذون إهنم قالوا. ارهامث
 .اإلرهاب"( يبثه الذي للرعب

 :السعودي التصعيد ذلك وراء أمريكا أن وتؤكد تكشف 9/6/2017 ترامب تصرحيات كانت مث -

 تكون أن يف أمله عن معراب اإلرهاب، متويل عن فورا تتوقف أن قطر على إن اجلمعة، اليوم ترامب، دوانلد ي،مريكاأل الرئيس )قال
 ابلبيت الروماين نظريه مع صحفي مؤمتر يف ترامب، وأضاف .اإلرهاب لنهاية بداية الرايض، السعودية ابلعاصمة عقدها اليت القمم

 .(9/6/2017 عربية يوزن سكاي( ).لإلرهاب ممولة دولة اترخييا كانت قطر أن ابألبيض،

 وأن ،يخالقألا أو يالعسكر  أو يلاملا سواء اإلرهاب، دعم وقف على اتفقوا اجلميع إن األمريكى، الرئيس ترامب، دوانلد قال)
 بشأن وحتدثنا الدول، توحدت القمة أعقاب يفو  جًدا عال   مستوى على اإلرهاب متويل يف طويل اتريخ لديها لألسف قطر دولة

 لهايمتو  إلهناء قطر لدعوة ياألمريك ابجليش اجلنراالت وكذلك اخلارجية وزير مع وقررت اإلرهابيني، متويل نوقف أن وعلينا ،قطر مواجهة
 .(9/6/2017 السابع اليوم) (...اإلرهاب

 ريكاأم عمالء من القوية املواقف هذه صدمة حتت وقعت قد قطر إنف ،القطرية" "األزمة يف التصعيد يتجه أين ىلإ أما -5
 كما جنليزإلا طريقة على األدوار توزيع ابب من وغريهم والبحرين ماراتإلكا جنليزإلا عمالء بعض فيها سايرهم واليت ومصر السعودية

 قد حنو على عمالئها أدوار تقسم بريطانيا أبن يتضح وهبذا... ): قلنا حيث 9/4/2017 يف أصدرانه الذي السؤال جواب يف جاء
 تتعدد اليت البلدان يف خاصة واحدة جهة   يف عمالئها كل تضع ال فهي اإلجنليز، أغراض حيقق احملصلة يف ولكنه ،التناقض عليه يبدو

 تتصف السعودية اخلطوات كانت فقد... الشدة وهبذه القوة هبذه التصعيد يكون أن تتوقع تكن مل قلنا كما قطر إن .(...أوراقها فيه
 مواز   وبشكل الصدمة يف األمريكية الطريقة مع وتناغماً  أراضيها، ملغادرة ساعة 48 فقط ينيالقطر  لوماسينيبدال فأمهلت ابلصدمة،
 وهكذا، مسبق إنذار وبدون أراضيها بدخول هلا تسمح ومل القطرية املدنية الطائرات مصر أعادت فقد معها ومتزامن السعودية للخطوات

 .قطر ضد السعودية مع متضامنة أخرى دول فعلت

 أن املرجح ولكن "الكي الدواء "آخر ابب يف كان إذا يكون فإنه اخلليج، جمموعة من قطر انسحاب إىل هذا يقود له وأما -6
 جمموعة ضمن قطر تبقى أن يهمه كالمها وبريطانيا أمريكا أي العالقة ذات الدولية القوى فإن... موجودة زالت ما الدواء إمكانية
 مصاحل تنفذ أي السعودية، العباءة حتت آنفاً  ذكران كما قطر فرتيد أمريكا أما. منهما كل تريده الذي اهلدف اختالف مع اخلليج
 تدرك وهي مضايقات، أي دون أعماهلا تؤدي مستقرة قاعدهتا تبقى أن تريد فأمريكا خمتلفة، العتبارات مشاغبة أو تشويش دون أمريكا

 وهكذا اخلليجية، اجملموعة من قطر خرجت إذا مشاكل للقاعدة تسبب أن املختلفة اخلبيثة أبساليبها وتستطيع قطر، وراء بريطانيا أن
 وأما... اخلليجية اجملموعة يف تبقى أن نفسه الوقت ويف السعودي، النهج ضمن تكون وأن خمططاهتا، تنفذ أن قطر من تريد أمريكا فإن
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 لتنفيذ ستار وراء من العمل تستطيع اجملموعة هذه داخل وهي ألهنا اخلليجية اجملموعة يف قطر تبقى أن تريد كذلك فهي بريطانيا
 كما فاملرجح وعليه... الظهر يف يطعن اخللف ومن األمام، من الود في ظهر وجهان له الذي اإلجنليزي النهج وفق بريطانيا خمططات

 الكي"، الدواء "آخر ابب يف ذلك ونيك أن إال اخلليجية اجملموعة وبني قطر بني النهائية القطيعة عدم حول احلل دوران هو نفاً آ ذكران
 :التالية لألسباب الدواء آخر األزمة تتجاوز أن املنظور املدى يف األقل على يستبعدو 

 لألسف قطر دولة وأن... ) خاطبها ألنه وسط حلل لقطر جماالً  يرتك مل أعاله املذكور 9/6/2017 يف مباتر  خطاب إن -أ
 أن وعلينا قطر، مواجهة بشأن وحتدثنا الدول، توحدت القمة أعقاب يفو  جًدا عال   مستوى ىعل اإلرهاب متويل يف طويل اتريخ لديها
 اليوم) (...اإلرهاب متوليها إلهناء قطر لدعوة ياألمريك ابجليش اجلنراالت وكذلك اخلارجية وزير مع وقررت اإلرهابيني، متويل نوقف
 جتابه ال احلالية سياستها هي كما وبريطانيا هلا، ترمسها اليت هي ريطانياب بل سياستها ترسم ال قطر أن ومعروف (،9/6/2017 السابع

 ...ظاهرايً  ولو معها التقارب حتاول حيث ورويبألا االحتاد من اخلروج مرحلة هي اليت املرحلة هذه يف وخباصة علناً  امريكأ

 حبل يقبل أن سلمان ترامب أيمر فقد يغريه مبا قطر تدفع فإذا ،فيه أتثري هلا املالية فالناحية اتجر عقلية هي مباتر  عقلية إن -ب
 مع املال إن) "World Policy Institute" يةالعامل السياسات معهد يف الزميل كريستول جواناثن األمريكي الباحث قال! وسط
 وأوضح. بقطر عالقتها رينوالبح واإلمارات السعودية قطع أزمة يف املؤثر األساسي احملور هو األبيض تبيال يف ترامب دوانلد وجود

 التدخل عرب يكون السعودي واالقتصادي الدبلوماسي الضغط على التغلب من قطر لتتمكن الوحيدة الطريقة أن له مبقال كريستول
 .(6/6/2017 ،21عريب) (..."CNN"لـ وفقا املال بواسطة السعوديني حلفائها مع األمريكي
 هي بريطانيا بل بنفسها سياستها تدير ل قطر ألن الراجح ونقول !قطر خبضوع أو قطر مبال حل يوجد أن هو الراجح أن أي

 !!فتبقى بقاءها اقتضت وإن خترج فإهنا اجملموعة من قطر خروج تقتضي حلظة أي يف مصلحتها أن بريطانيا رأت وإذا تديرها اليت

 ي سلمون همف املقاطعة، موضوع يف معهما سار ومن ومصر السعودية يف مريكاأ عمالء من اخلري نتظري   ال فإنه اخلتام ويف -7
 اخلري تظري ن ال وكذلك ...غداً  أو اليوم لالنكسار آيلة قوائمه معوجة   بكرسي حيتفظوا أن مقابل واملسلمني اإلسالم ألعداء والعباد البالد

 أكرب أمريكا تمنحف :للمسلمني والضرر ارالضر  مبشاريع فتكلفها األسد" صولة انتفاخاً  "حتكي لتبقيها بريطانيا وراء الالهثة قطر من
 يهود كيان مع لصلحا بتسويق تقوم مث ...بيوهتم وتدمر والعراق سوراي يف املسلمني أبناء لتقتل والدمار القتل طائرات منها لتنطلق قاعدة
 املفاوضات يف تدخل ألن ايسور  يف التنظيمات بعض يف املسموم مباهلا أثرت كما ...التنازل يف فتح من لتقرتب محاس عتطو   حيث

 يتنازلون وجتعلهم تروضهم حىت وابإلقامة ابملال وتغريهم إسالمية توجهات لديهم من خبداع تقوم اليت وهي ...هناك اإلجرامي النظام مع
 يتعاطف أن نةاخليا من تقرتب اليت السذاجة فمن وهلذا ...بريطانيا هلا رمسته خبيث دور يف ذلك كل ...وأفكارهم توجهاهتم ويغريون

 ميزان يف بل اا ءسو  واألقل ئالسي ميزان يف توضع ل األمة قضااي فإن، اا ءسو  واألقل ئالسي حبجة ذاك مع أو النظام هذا مع أحد
 املخلصني العاملني مع ويعملوا واملؤمنني،  ولرسوله سبحانه هلل اخلائنة األنظمة تلك يرفضوا أن األمة أبناء علىف ...والباطل احلق

 وحلهم سرهبم يف وأمان أبمن شئوهنم رعىت اليت الراشدة اخلالفة دولة ، الكرمي رسوهلم هبا بشر اليت دولتهم وإقامة سقاطهاإل
 هبم حتل قارعة وعمالءه وأزلمه مباتر  يصيب مث ومن املستعمرون، الكفار هبا ويذل واملسلمون، اإلسالم هبا فيعز ،وترحاهلم
 .﴾يَ ْعَلمهونَ  َل  الَناسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَ  َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلب   َواّلَله ﴿ وبدارهم
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