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زقن اإلصداز11 / 1001 :

ثٍبٌ صحفً
قوح الخياًح أى ذوٌع فعالياخ ذدعى الوسلويي وجيىشهن لٌصسج غزج وذحسيس فلسطيي
رحذ عُٕاٌ" :ثىزج ذىًس هٌطلق لٌصسج غزج وذحسيس فلسطيي" َظى شجبة حضة انزحشٌش
ٔيُبصشْٔى فً ٔالٌخ رَٕسٌٕ ،يً انجًعخ ٔانسجذ  97ٔ 97رششٌٍ انثبًََٕ/فًجش 9747و ٔقفخ
ثًذٌُخ انحًبيبدٔ ،يعشض صٕس ثبنًشٔج فً رَٕس انعبصًخٔ ،رنك ثعذ إعالو ٔيٕافقخ انسهطخ
انًحهٍخ ،إال أٌ انًُظًٍٍ نٓزِ األَشطخ فٕجئٕا ثقٕاد األيٍ رقزحى انًكبٌ ٔرًُع األَشطخ فً سبثقخ
رزكشَب ثجالٔصح انطبغٍخ ثٍ عهً ٔصثبٍَزّ.
قًخ انخٍبَخ أٌ ٌسزقجم حكبيُب عهٕج كٍبٌ ٌٕٓد ،فٍؤيٌُٕ نٓى انحًبٌخ ٔانشعبٌخ نٍؤدٔا طقٕسٓى
انذٌٍُخ فً جضٌشح جشثخ ثعذ رحٌٕهٓب إنى ثكُخ عسكشٌخ ٔأيٍُخٔ ،ثبنًقبثم ًٌُُع أْهُب فً رَٕس انثٕسح
يٍ َصشح إخٕآَى فً غضح ٔفهسطٍٍ.
فهًصهحخ يٍ ُرًُع ْزِ انُشبطبد؟! ْٔم دعٕح شجبة حضة انزحشٌش نزحشٌك انجٍٕشَ ،صشح
نفهسطٍٍ ٔاألقصى األسٍش رقط يضجع حكبيُب أو يضجع كٍبٌ ٌٕٓد؟!
أٌسًح فً ثهذ انضٌزَٕخ ٔانقٍشٔاٌ نًٍ ٌذعٕ إنى انًثهٍخ ٔإنى ارفبقٍخ سٍذأ ٔسهخ انشعت عٍ ٌْٕزّ
اإلساليٍخًٌُٔ ،ع يٍ ٌذعٕ انًسهًٍٍ نزطجٍق اإلسالو ٔرحشٌش انًقذسبد؟! ال جشو أٌ فبعهّ ٌسزحق
انخضي فً انذٍَب ٔانعزاة انشذٌذ فً اَخشح.
إٌ يُع انعًم انسٍبسً عهى أسبط اإلسالو ٌعزجش جشًٌخ يب ثعذْب جشًٌخ ،فًب ثبنكى إرا كبٌ انًُع
ٌزعهق ثذعٕح انًسهًٍٍ ٔجٍٕشٓى نُصشح غضح أيبو اعزذاءاد ٌٕٓدٔ ،رحشٌش فهسطٍٍ ٔاألقصى األسٍش
يٍ انكٍبٌ انغبصت ،إَٓب ثال شك أو انجشائىٔ .إرا كبٌ انزطجٍع يع كٍبٌ ٌٕٓد ٌعزجش خٍبَخ عظًى،
فكٍف َسًً يٍ ٌسزقجم عهٕج كٍبٌ ٌٕٓد ًٌُٔع َصشح غضح ٔرحشٌش األقصى؟
إٌ ْزا انًُع نٍ ٌثًُ شجبة حضة انزحشٌش عٍ غزِّ انخطب السزُٓبض انًسهًٍٍ ٔجٍٕشٓى نزحشٌش
فهسطٍٍ ،أيب يب فعهّ جالٔصح انُظبو فٕٓ ٔصًخ عبس رضبف نسجم انحكبو انزٌٍ ربجشٔا ثقضٍخ
فهسطٍٍ ٔرخٌٍٕ انزطجٍع.
اللهِ وَحَثْلٍ هِّيَ الٌَّاسِ وَتَاءُوا تِغَضَةٍ
علَيْهِنُ الرَِّّلحُ أَيْيَ هَا ُث ِقفُىا إِلَّا تِحَثْلٍ هِّيَ َّ
قبل رعبنى﴿ :ضُسِ َتدْ َ
اللهِ وَيَقْ ُرلُىىَ ا ْلؤًَثِيَاءَ تِغَيْسِ حَقٍّ
علَيْهِنُ ا ْلوَسْكٌََ ُح َذٰلِكَ تِؤًََّهُنْ كَاًُىا يَ ْكفُسُوىَ تِآيَاخِ َّ
اللهِ وَضُسِ َتدْ َ
هِّيَ َّ
َذٰلِكَ ِتوَا عَصَىا وَّكَاًُىا يَعْرَدُوىَ﴾.
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