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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

حذاء يف وجه الوزير 
الخائن

ــة ، ومهما قدم من  ــن ال وزن له وال قيم ــأن العميل الخائ ــرارا وتكرارا ب ــا م قلناه
تنازالت ومهما أظهر من عمالة وانبطاح وسقوط ، فإنه يظل محتقرا مهانا حتى يف 
عيون من ارتهن لهم ، وباع نفسه ووطنه وشعبه من أجلهم ويف سبيل الحصول عىل 
ــيخون  رضاهم وثقتهم ، فالقاعدة التي يؤمن بها هؤالء تقول بأن من خان مرة ، س
ــوه من الوصول  ــأنه ، ومكن ــرتوه وأكرموه ورفعوا من ش ــرة ، ومن باع من اش ــف م أل
ــاب كفاءات وقيادات  ــب وزير اإلعالم يف حكومة اإلنقاذ الوطني عىل حس إىل منص
إعالمية بارزة ، كانت لهم وما تزال مواقف ترشئب لها األعناق يف مواجهة العدوان 
ــوى العدوان ، وبينهم  ــات ، وفضح أكاذيب وافرتاءات ق ــز روح الصمود والثب وتعزي
ــعبية مالحم البطولة  ــاركوا أبطال الجيش واللجان الش من قاتلوا يف الجبهات وش
ــده أن يبيع خالنه  ــهل والهني عن ــة ، من الس ــرث من جبه ــداء يف أك ــة والف والتضحي
وأحباءه الجدد ، مهما تظاهر لهم بالوالء ، ومهما حاول ادعاء اإلخالص والوالء ، 
ــاهد عىل ذلك ما لحق بالخائن العميل املرتزق الجديد عبدالسالم جابر  وأقرب ش
الذي أعلن من سفارة الدنبوع بالرياض انشقاقه وتمرده عىل الدولة والنظام الذي 
منحه الكرامة والعزة  واملكانة الرفيعة التي ال يمكن أن يحصل عىل مثيل لها يف أي 
ــكان عىل وجه املعمورة فكان الجزاء من جنس العمل ، فكانت الحذاء هي الهدية  م
التي تليق بمقامه ، والتي أهداها له أحد الصحفيني مبارشة وعىل الهواء يف املؤتمر 
ــفارة الدنبوعية إلعالن تمرده وانقالبه الذي ظن بأنه  الصحفي الذي عقده يف الس
ــيمنحه املكانة العالية واملوقع املرموق ضمن حكومة الفنادق ورشعية الدنابيع ،  س
ــمعته ومكانته يف الوحل  وإذا به يحصل فقط عىل حذاء يف وجهه ، حذاء مرغت س
ــه يدفع مقدم ثمن الخيانة ، وما يزال بانتظاره الكثري والكثري من املفاجآت  ، وجعلت

التي ستجعله يندم ألف مرة عىل إقدامه عىل ارتكاب هذه الحماقة الكربى  .
ــن اآلن  أن يتوقع  ــالم جابر م ــن املرتزق عبدالس ــد،  عىل الخائ ــرص املفي باملخت
ــه اإلهانة واملذلة واالحتقار  ــات الواحدة تلو األخرى ، مادام قبل عىل نفس الصفع
ــتعباد واالستبداد والوصاية والتبعية  ، والتحول من نعيم الحرية إىل جحيم االس
التي تجعل منه مجرد ممسحة بيد أسياده من السعوديني واإلماراتيني ومرتزقتهم 
ــب ومصالح  ــعب من أجل مكاس ــن األحذية والقباقيب الذين باعوا الوطن والش م
ــىل أن الهاربني من العزة إىل املهانة ال  ــة ومبتذلة ، وأجدها فرصة للتأكيد ع رخيص
ــق بالوطن أن يكونوا من صفوته املخلصني واألوفياء له واملنتمني له واملدافعني  يلي
عنه ، وهي نعمة أن يتطهر الوطن منهم يف هذه املرحلة ، فالوطن ال ينترص بالخونة 

واملرتزقة والعمالء  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .  

نهاية الدولة السعودية الثالثة!!
 عبدالله االحمدي

ــل األخري  ــيكتب الفص ــرى من س ت
ــعودية الثالثة؟   ــة الس ــة الدول يف نهاي
ــادة -  ام عىل  ــراك - كما جرت الع األت

يد أبو يمن هذه املرة ؟!
األتراك اسقطوا الدولة السعودية 
ــني؛  املرة  األوىل يف العام  الوهابية مرت
1818 م واملرة الثانية يف العام 1871 م.                                                     
م   1818 ــام  الع ــن  م ــبتمرب  س  11 يف 
استوىل فيلق عسكري عثماني مؤلف 
من جنود أتراك وألبان عىل العاصمة 
ــاد األتراك  ــة، واقت ــة الدرعي الوهابي
ــا  ــادة إبراهيم بن محمد عيل باش بقي
ــد امللك  ــعود ج ــه بن س ــك عبدالل املل
ــل  ــلمان الحايل، اقتادوه بالسالس س
ــطنبول، وعرض أمام الحشود  إىل اس
ــا صوفيا،   ــجد أي املبتهجة خارج مس
ــط األلعاب النارية  ثم قطع رأسه وس
االحتفالية، ثم علقت جثته مع رأسه 

املقطوع ملدة ثالثة أيام. 
ــن  ب ــد  محم ــيطان  الش ــرن  ق ــا  أم
ــوق  ــل إىل س ــد أرس ــاب فق عبدالوه
اسطنبول لتقطع رأسه كذلك.  وبذلك 
أفلت شمس الدولة السعودية األوىل.

ــام 1871 م تم تدمري  ــر الع ويف أواخ
ــزو  بغ ــة  الثاني ــعودية  الس ــة  الدول
ــرك من خالله  ــكري عثماني تح عس
العثمانيون إىل جنوب الخليج العربي 
ــعودية الث وبذلك انتهت الدولة الس

انية.                          

      ومن هنا تأكد للهالك عبد العزيز 
ــن ان يقيم دولة  ــعودي انه ال يمك الس
ــف مع  ــاز اال بالتحال ــد والحج يف نج
ــدم  ق ــك  ولذل ــارى،   والنص ــود  اليه
ــا يف الحرب  ــات جليلة لربيطاني خدم
ــد الدولة  ــارب ض ــة األوىل، وح العاملي
الرتكية تحت قيادة ضابط املخابرات 
بريس كوكس،  ولورانس العرب، ووقع 
ــطني لليهود،  ــىل وثيقة إعطاء فلس ع
ــد خطيا انه لن يخرج عن طاعة  وتعه
بريطانيا، حتى تقوم الساعة. وبذلك 
ــعودية الثالثة  ضمن قيام الدولة الس
ــيد، بعد هزيمة  ــقاط حكم آل رش بإس

الخالفة الرتكية.
ــك فهد بن عبد  ــر الهال يف 2002 م أم
ــاد التي تعترب  ــز بهدم قلعة اجي العزي
ــة املكرمة، ويعتربها  إحدى معالم مك
ــا وجودهم يف  ــزءاً من بقاي األتراك ج
ــىل ذلك  ــوا ع ــك احتج ــاز،  لذل الحج

الهدم.
بني األتراك وآل سعود رصاع حافل 
ــيطان  ــرارات منذ ظهور قرن الش بامل
ابن عبد الوهاب. كما ان هناك رصاعا 
ــذي يتزعمه  ــني ال ــالم الس بني اإلس
ــالم  ــوان ) وبني اإلس ــراك ( األخ االت
ــعود  ــه آل س ــذي يتزعم ــي ال الوهاب
وخدمهم آل الشيخ عىل زعامة العالم 

االسالمي السني.
ــقجي  خاش ــال  جم دم  كان  وإذا 

ــظ  أيق ــد  ق ــة  الرتكي ــول  األص ذي 
ــة  ــراك يف زعام ــع األت ــنب  ومطام غ
ــاء الخالفة  ــالمي، وإحي ــم اإلس العال
ــأرات  ث ــني  لليمني ــإن  ف ــة،   العثماني
ــعود  ــلة لدى عصابة بني س متسلس
ــررة؛  متك ــداءات  اعت ــرب  ع ــة  املجرم
ــزرة الحجاج يف وادي  ــداء من مج ابت
ــد  ــم عب ــاج قتله ــة  ( 3000) ح تنوم
 1923 ــام  الع يف  ــعودي  الس ــز  العزي
ــالل  ــدوان 1934 م واحت ــرورا بع م م
ــري، ثم  ــران وعس ــزان ونج أرايض جي
حرب الستينات وفرض الوصاية عىل 
اليمنيني وقتل زعمائهم، وليس أخريا 
ــوده هذه  ــف الذي تق ــدوان التحال بع
العصابة الفاشية والذي دمر الحجر 

والشجر وقتل الحيوان قبل البرش.
ــقجي  ــتغل األتراك مقتل خاش اس
ــؤولني  ــار عىل بعض املس ففتحوا الن
ــتطاعوا  ــعود،  واس ــة بني س يف مملك
ــح  لتصب ــة  القضي ــذه  ه ــوا  يعومل ان 
ــة رأي عام دويل،  وتلقف الغرب،   قضي
ــذه القضية  ــب ه ــذات إدارة ترام وبال
ــجيل أهداف يف  ــزاز  اململكة وتس البت

مرماها.
ــام  ــة النظ ــراك تعري ــتطاع األت اس
السعودي،  وإظهاره بمظهر العصابة 
ــة  ــارج كل األنظم ــرصف خ ــي تت الت

والقيم.
ــع  ــراك م ــل االت ــى اآلن يتعام حت

ــة،   ــة عالي ــقجي بحرفي ــة خاش قضي
ــىل كل النظام يف  ــوا النار ع ــم يفتح ول
ــك يظهر النظام  ــة.  يف مقابل ذل اململك
ــاه هذه  ــاء فاضحا تج ــعودي غب الس
القضية،  ويمارس أكاذيب مفضوحة 
تزيده تورطا يف الجريمة،  وتجرده من 
صفة الدولة، وتحيله إىل كونه عصابة 

تقتل خارج القانون.
ــعود  ــي س ــة بن ــات مملك كل ترصف
ــا  ــم وزن ــة ال تقي ــذه القضي ــال ه حي
ــد فرصة لألتراك،  للعدالة،  وهذا اوج
وكثري من الدول واملنظمات الحقوقية 

التخاذ موقف من اململكة.
ــقجي  ــة خاش ــد ان قضي ــن املؤك م
ــة،  واىل  ــة دولي ــتذهب إىل محكم س
ــرى، مثل  ــتربز قضايا أخ ــا س جانبه
ــا  ــن،  وقضاي ــرب يف اليم ــم الح جرائ
اإلرهاب، وقضية 11 سبتمرب الجاهزة 
ــتكون تلك  ــنطن. وس ــات واش يف ملف
ــؤوليه يف  ــة ملحاكمة النظام ومس بداي

اململكة.
ــرض  ــيتم ف ــة س ــذه النقط ــن ه وم
العقوبات عىل اململكة، وسيتم عزلها،  
والحظر عىل ودائعها يف البنوك. وهنا 
سيبدأ فصل جديد يف التعامل مع هذا 

النظام الدموي.
ــة  اململك يف  ــة  الداخلي ــاع  األوض
ــري  الكث ــاك  ــكة،  فهن ــت متماس ليس
ــيعة  ــذات الش ــني،  وبال ــن املعارض م

ــن يحملون  ــرشق والجنوب الذي يف ال
ــنني.ً  مظلومية كبرية منذ عرشات الس
ــن الوهابي الذين  ــال الدي وهناك رج
تم إقصاؤهم من مجالهم ويقبع الكثري 
منهم يف السجون،  وهناك الجماعات 

الليربالية واملرأة.
ــا  ــت له ــد صنع ــارج فق ــا يف الخ أم
ــون بها من  ــداء كرث يحيط ــة أع اململك

كل جانب.
ــيكون دورهم  ــبة لألتراك س بالنس
ــوان،   ــات األخ ــتخدام جماع ــو اس ه
ودولة قطر.  أما الشيعة فهم أصحاب 
ــيهبون من كل  ــة الكربى فس املظلومي
مكان إلسقاط نظام القهر السعودي 
ــلمني،   املس ــاء  دم ــتباح  اس ــذي  ال

وخاصة يف مواسم الحج.
اليمنيون أصحاب املظلومية األكرب 
ــعود،   قد بدأوا مقارعة همجية بني س
وهم اآلن عىل الحدود الجنوبية،  وقد 
اسقطوا الكثري من املناطق املحتلة يف 

جيزان ونجران وعسري.
ــام، بني  ــن نظ ــيتخىل ع ــرب س الغ
ــعود،  ألنهم أصبحوا ورقة حارقة،  س
وسيتعامل مع من يضمن له مصالحه،  
ــات املعارضة جاهزة يف لندن  وجماع
وواشنطن وكل أوروبا، وحتى يف كندا. 
ــب  ــوا أي منقل ــن ظلم ــيعلم الذي وس

ينقلبون. وإن غدا لناظره قريب.

" يف الذكرى الواحدة بعد املائة لوعد بلفور ... هل من صحوة عربية !؟"
هشام الهبيشان

ــتطيعوا أن  ــذه األمة حتى يس ــول أبناء ه ــق موجهة لعق ــذه الحقائ ــة ، إّن ه بداي
ــا وفق تصور  ــوم، وأن يحكموا عليه ــها الي ــوىض التي نعيش ــتوعبوا حقيقة الف يس
ــرُه اليوم  ــعوب "والذي تدي ــني "األنظمة وليس الش ــرب املتصه ــي» ،فالغ «مؤامرات
ــتهدفاً منطقتنا وشعوبها  ــيبقى ، مس ــونية متصهينة ، كان ومازال وس مافيات ماس
ــيحية الرشقية  ــاص، واملس ــكٍل خ ــالمية بش ــا وعقيدتنا اإلس ــا وحضارته وثرواته
ــرب ، أن نفهم حقيقة  ــيحيني ع ــلمني و مس ــكٍل عام ، ومن هنا علينا جميعاً كمس بش
ــا املعاش كما هو ، والعذر موجود هنا للجميع.. أقّر بذلك ، فقد اختلطت علينا  واقعن
األحداث، ولم نعد نعرف أين مصلحتنا ومن عدونا ومن صديقنا ، ولكن بهذه املرحلة 

تحديداً، فقد جاء زمن سقوط األقنعة وتبيان الحقائق.
ــازانوف عام 1916م،  ــايكس – بيكو – س وبالعودة للتاريخ ،فـ لقد كانت اتفاقية س
ــيمية  تلقاها العرب،يف مطلع القرن العرشين ، ساهمت  أول طعنة وأول مؤامرة تقس
بتقسيم كيانهم الجغرايف والديموغرايف، فقد كانت تفاهماً ّرسياً بني فرنسا وبريطانيا 
ــام الهالل الخصيب بني فرنسا وبريطانيا، لتحديد مناطق النفوذ يف غرب  عىل اقتس
ــة لهذه املنطقة، ففي  ــيطرة واملحتل ــيا بعد تهاوي اإلمرباطورية العثمانية، املس آس
ــتعمارية عىل  ــا االس الحرب العاملية األوىل، وبموجب هذه االتفاقية ، حصلت فرنس
ــيطرتها  ــورية ولبنان ومنطقة املوصل يف العراق ، أّما بريطانيا فامتدت مناطق س س
من طرف بالد الشام الجنوبي متوسعاً باالتجاه رشقاً، لتضم بغداد والبرصة وجميع 
ــورية، والحقاً التفاق  ــية يف س املناطق الواقعة بني الخليج العربي واملنطقة الفرنس
ــم الشائع املطلق عىل  ــايكس – بيكو ، صدر وعد بلفور أو ترصيح بلفور، وهو االس س
ــالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمرب 1917 م إىل اللورد ليونيل  الرس
ــُري فيها إىل تأييد الحكومة الربيطانية، إلنشاء وطٍن قومي  ــيلد، يش وولرت دي روتش

لليهود يف فلسطني ، ويقول نّص الرسالة املرسل:
وزارة الخارجية:

يف الثاني من نوفمرب / ترشين الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد:

يرسني جّداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته، الترصيح التايل الذي ينطوي 
ــوزارة وأقّرته: « إن  ــود والصهيونية، وقد ُعِرض عىل ال ــىل العطف عىل أماني اليه ع

حكومة صاحب الجاللة تنظر بعني العطف إىل إقامة مقام قومي يف فلسطني للشعب 
اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، عىل أن ُيفهم جلياً إّنُه 
ــي تتمتُع بها  ــوق املدنية والدينية الت ــأنه أن ينتقص من الحق ــن يؤتى بعمل من ش ل
ــيايس الذي  ــطني ، وال الحقوق أو الوضع الس الطوائف غري اليهودية املقيمة يف فلس
ــا أحطتم االتحاد الصهيوني  ــأكون ممتناً إذا م ــُع به اليهود يف أي بلٍد آخر، وس يتمت

علماً بهذا الترصيح» – املخلص آرثر جيمس بلفور.
ــايكس – بيكو بعد الثورة الروسية،  ــاف مخطط س الحقاً لهذا الوعد، وبعد انكش
ــان، وتخفيفاً لإلحراج الذي  ــف هذه الوثائق وهذه املخططات وظهورها للعي وتكش
ــة ووعد بلفور، صدر  ــف هذه االتفاقي ــيون والربيطانيون، بعد كش أصيب به الفرنس
ــيطرة  ــة مخففة، أغراض الس ــنة 1922 م ليوضح بلهج ــل األبيض، س ــاب ترشش كت
ــم التأكيد عليه  ــايكس – بيكو ت ــطني، إّال أن محتوى اتفاقية س ــة عىل فلس الربيطاني
ــم وثائق االنتداب عىل  ــو ، بعدها، أقّر مجلس عصبة األم ــان ريم مجدداً يف مؤتمر س
ــيم  ــتكماًال ملخطط تقس املناطق املعنية يف 24 حزيران 1922م، إلرضاء أتاتورك واس
ــم معاهدة لوزان  ــدة ُعِرفت بأس ــدت يف 1923م، اتفاقية جدي ــورية، ُعِق ــاف س وإضع
ــدة لوزان التنازل  ــيفر، وتّم بموجب معاه ــل الحدود التي أقّرت يف معاهدة س لتعدي
ــة إىل بعض املناطق التي  ــمالية لرتكيا األتاتوركية، إضاف ــورية الش عن األقاليم الس

كانت قد أعطيت لليونان يف املعاهدة السابقة.
ــورية الكربى، أو املرشق العربي إىل دوٍل  ــمت هذه االتفاقية وما تبعها س ولقد قّس
ــومة اليوم ، وكل هذا التقسيم جاء ليلبي  ــت الحدود املرس ــية كّرس وكيانات سياس
ويضمن األمن واألمان للكيان الصهيوني ،وخصوصاً، بعد زراعة الكثري من األنظمة 
الوظيفية و «أذناب االستعمار» ، ليحكم كٌل منها بعض األقطار العربية، و لتؤسس 
ــتقبل،  ــتتعمق باملس ــا الوظيفي لحالة س ــزء من دوره ــا بعد كج ــذه األنظمة فيم ه
ــعة من  ــكيل حالة واس وهي تمزيق الديموغرافيا املكونة للمجتمعات العربية، وتش
ــتكون نواة فيما بعد لحالة التقسيم الجديدة للكيانات الجديدة  التناقضات التي س
ــون» كياناً  ــّكل « ثالثة وخمس ــتقبل لتش ــتفصُل عن بعضها البعض يف املس التي س
عرقياً ودينياً ومذهبياً وطائفياً، وفق املخطط الصهيو – أمريكي ،وهنا كانت املؤامرة 

الثانية.

ــام املوكلة  ــة بتأدية امله ــة الوظيفي ــة العربي ــذه األنظم ــت بعض ه ــل قام وبالفع
ــو- أمريكي، وبالفعل تّمت  ــيدها الصهي ــّغليها وس إليها بكل كفاءة، وفقاً ألوامر ُمش
ــة، بالكثري من األقطار  ــات املذهبية والعرقية والديني ــعال فتيل التناقض تغذية وإش
ــي، برنارد لويس  ــّراب الصهيونية األمريك ــذا، يقول ع ــداً عىل كل ه ــة ، وتأكي العربي
ــارحاً طبيعة  ــارب الثالثة عقود من اآلن، ش ــورة، قبل ما يق ــدى مقاالته املنش يف إح
ــتقبيل الصهيو أمريكي للمنطقة العربية، ويقوُل فيها : « إن الحل السليم  الغزو املس
ــتعمارهم، وتدمري ثقافتهم  ــم واس ــلمني هو إعادة احتالله ــل مع العرب املس للتعام
ــدور، فإن عليها أن  ــال قيام أمريكا بهذا ال ــا االجتماعية، ويف ح ــة وتطبيقاته الديني
ــية يف استعمار املنطقة، لتجنب األخطاء  ــتفيد من التجربة الربيطانية والفرنس تس
واملواقف السلبية التي اقرتفتها الدولتان ، و إنُه من الرضوري إعادة تقسيم األقطار 
ــي ملراعاة خواطرهم  ــائرية وطائفية، وال داع ــالمية إيل وحدات عش العربية واإلس
ــُن إن عمالءنا أنجزوا كل  ــر بانفعاالتهم وردود األفعال عندهم، فنحن نضم أو التأث
يشء، ولم يبق علينا إّال التنفيذ اآلن، ولذلك يجب تضييق الخناق عىل هذه الشعوب 
ــات القبلية والطائفية فيها  ــتثمار التناقضات العرقية، والعصبي ومحارصتها، واس
التي أسس لها ُحّكامهم، لذلك اليوم يجب أن تغزوها أمريكا وأوروبا لتدّمر الحضارة 

اإلسالمية فيها.
ملن اليعرف من هو «برنارد لويس» ، فربنارد لويس .. مسترشق أمريكي الجنسية، 
بريطاني األصل، يهودي الديانة، صهيوني االنتماء ،فقد أوصلتُه جماعات اللوبي 
ــاراً لوزير الدفاع لشؤون الرشق األوسط ،وهناك  الصهيوني يف امريكا ليكون مستش
ــراد والعرب  ــع األتراك واألك ــالمية، ودف ــالد العربية واإلس ــرة تفكيك الب ــس فك أس
ــدع مربرات غزو  ــاً، وهو الذى ابت ــل بعضهم بعض ــني ليقات ــطينيني واإليراني والفلس
ــيم  ــاريع تقس ــد معظم املخططني الصهاينة ملش ــوم يعتق ــتان، الي ــراق وأفغانس الع
ــا ،وخصوصاً  ــاريعهم قد بدأت تؤتي أكله ــة ، إّن بعض مش ــة العربي ــت املنطق وتفتي
ــعال فتيل مخطط الفتنه املذهبية ،ووفق رؤية ُصّناع القرار األمريكي  بعد نجاح إش
ــون الخطط عىل األرض، ويتنبؤون بالنتائج ثّم  الُجدد وهؤالء من يخططون ويدرس
ينفذون عىل األرض هذه املخططات، وعىل رأس هؤالء «دينيس روس» املستشار يف 
ــنطن» وهو املهندس الخفي لرس غزو العراق، واملؤرخ األمريكي «دافيد  «معهد واش

ــة «رصاع الحضارات»  ــرّوج نظري ــتان وم ــني» وهو مهندس احتالل أفغانس فرومك
وتأثريها عىل أمريكا، والباحثان «كينيث بوالك ودانييل بايمان»، وهما يعتربان من 
ــتقبل األمريكي،  ــيناريوهات التخطيط للمس ــم وبناء س أعمدة البيت األبيض لرس
ــمى بحصد نتائج "الربيع العربي "وضبط فكرة"  ــكل العالم الجديد، بعد ما يس وش

رصاع الحضارات "ضمن مفهوم التبعية ألمريكا.
ــا، إّن هذه الفرتة الحرجة  ــة معمقه قاموا به ــؤالء جميعاً اتفقوا من خالل دراس ه
ــالمية والعربية هي الفرتة األنسب والوقت املناسب لالنقضاض  من عمر األمة اإلس
ــيمها إىل دويالت عرقية  ــعوبهم الهشة، وتقس ــلمني وبلدانهم وش عىل العرب واملس
ــرتاتيجيان الصهيونيان  ــاركهم بكل ذلك افكار املخططان االس وديموغرافية، ويش
ــكي ونوح فيلدمان، ويلقى هذا املوضوع رواجاً كبرياً اآلن يف  برنارد لويس وبريجنس
أجنحة وأروقة البيت األبيض الذي تحكمُه وتديرُه من خلف الكواليس مافيا صهيو 
ــذه املراجع املوثقة  ــذه الحقائق وه ــة ،وبعد قراءة ه ــذرة، بهذه املرحل ــونية ق – ماس
ــي تعطينا تفاصيل واضحة لحقيقة  ــتطيع أن نفهم بعض الحقائق الت تاريخياً، نس
ــان الصهيوني ، والذي هو بالطبع أداة من  ــا املعاش اليوم ، فالهدف اليوم للكي واقعن
ــيحية املتصهينة  ــوني الذي تحكمُه اليوم القوى املس أدوات الغرب الصهيو- املاس
ــني كيانهم  ــة اليوم هو تأم ــدف الصهاين ــات متطرفة .. فه ــن تجلي ــكل ما تحمله م ب
«املدعو بدولة إرسائيل» باملنطقة وتوسيع نفوذها إىل أقرب نقطة، تقدُر من خاللها 
ــني» كياناً عرقياً ومذهبياً ودينياً،  ــيد املطاع ملجموع « ثالث وخمس أن تكون هي الس

تسعى اآلن وبالتعاون مع بعض املستعربني واملتأسلمني لتأسيسها بهذه املنطقة.
ــري كعرب ومسلمني  ــف، تقول : أننا نس ختاماً، إن الوقائع عىل األرض اليوم لألس
ــِق إنجاز فصول هذا املرشوع عىل أرض الواقع، لتحقيق مقولة بني صهيون : «  بطري
حدودِك يا إرسائيل من الفرات إىل النيل» ..فهل من صحوة عربية – إسالمية اليوم، 

حتى وإن كانت متأخرة، تنقذ األمة من مصٍري مجهول ؟؟.
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