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 در جنايت عليه مردم غزهاسرائيل  به دليل ھمکارى با
  مبارک کافر و مرتد است: دينى در جھان عرب  عالم 100

  
د و ١٠٠بيش از  ه غزه کمک کن ه ب ا در حمل ه اسرائيلی ھ  عالم دينی و انديشمند جھان عرب اعالم کردند، ھر کس که ب

 . ببندد، کافر و مرتد است گذرگاه رفح را
بکه  المی، ش وری اس زاری جمھ زارش خبرگ ه گ رها«ب يش از » لجزي رد، ب الم ک روز اع ن و ١٠٠دي ای دي ن از علم  ت

دم  ح و منھ ذرگاه رف ستن گ ارک در ب د ھمکاری حسنی مب انديشمندان مسلمان جھان عرب با انتشار بيانيه ای اعالم کردن
ال شتار اھ ی غزه، کردن تونل ھا برای جلوگيری از رسيدن مواد غذايی و دارو به غزه، ھمکاری آشکار با اسرائيل در ک

  . تاريخ عليه امت اسالمی صورت گرفته است از بزرگ ترين خيانت ھايی است که در طول
ا  بيم آن می رود حکم کفر و ارتداد از اسالم، کسانی را: اين علما اضافه کردند ذرگاه ي ستن گ رای ب ه ب  ھم در بربگيرد ک

وگيری از  ا جل ا، ي ل ھ ن تون ه اي يدن ب ا تونل ھا، يا راھنمايی برای رس ان ي ه يھودي ا ب ذرگاه ھ ل دادن گ ا و تحوي کمک ھ
ز . نيروھای بين المللی حامی يھوديان، ھمکاری کرده اند ری ني انه ھای خب ا و رس براساس اين بيانيه، افراد و سازمان ھ

دهللا«شيخ . که با يھوديان عليه مجاھدين فی سبيل هللا در غزه ھمراھی کرده اند، شامل اين کفر و ارتداد می شوند نعب    ب
ی«، »وجدی غنيم « ،»علی قره داغی«، »حمود التويجری ريم راحج«، »جمال المراکب د ک د «و » محم ين الحاج محم ام
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ع .  از جمله شخصيت ھای امضاکننده اين بيانيه ھستند »احمد ان تجم ل پارلم ز مقاب ان مصر ني دگان پارلم جمعی از نماين
  .کردند و خواستار باز شدن گذرگاه ھای غزه شدند

يس جمھوری مصر، است»حسنی مبارک« بيانيه مذکور در باال، در درجه اول،  گفتنی است که طرف خطاب در . ، رئ
د و [ حسنی مبارک]از رئيس جمھور مصر : بخشی از اين بيانيه آمده است دون قي می خواھيم که گذرگاه ھا را فوری و ب

  .آنھا دست برداردشرط باز کند و از جست وجوی تونل ھای محلی و نابود کردن 
دالعزيز«. ھمکاری مبارک با صھيونيست ھا ھر روز آشکارتر می شود ن عب دهللا ب ان »عب ز از حامي ستان ني اه عرب ، ش
  .صھيونيست ھاست و در کشتار غزه به طور پنھانی نقش دارد

ستند و به گزارش خبرگزاری فارس،  ح را حرام دان ذرگاه رف ستن گ علما و روحانيون يمنی ھم خطاب به دولت مصر، ب
  .خواستار بازگشايی آن و ياری رساندن مسلمانان جھان به مردم مظلوم غزه شدند

زارش داد،  سه گ زاری فران د«از کويت نيز خبرگ ايی ولي ال»  الطباطب تار انتق ت، خواس ده اسالمگرای مجلس کوي   نماين
ستی. اتحاديه عرب از قاھره به کاراکاس، پايتخت ونزوئال شده است  مقر م صھيوني ن  دولت ونزوئال سفير رژي  را از اي

رد راج ک شور اخ زه، . ک ت از غ ه عرب در حماي ا نشست اتحادي ان ب ستان ھمچن اه عرب صر و ش ور م يس جمھ ا، رئ ام
اس، از کشورھای  رئيس جمھور  ،»عمرالبشير«اين در حالی است که .  می کنند مخالفت سودان با حمايت کامل از حم
سنا، .  خواست از ھمه امکانات خود برای فشار بر اسرائيل استفاده کنند عربی يس »جاکوب کلنبرگر«به گزارش اي ، رئ

  .کميته بين المللی صليب سرخ، اوضاع غزه را تکان دھنده خواند
ش وخامت شرايط انسانی در غزه نوشت؛ غزه مدفن ضمن گزار» دی سايت«به گزارش خبرگزاری مھر، نشريه آلمانی 

رد،  مسئول دفتر حقوق بشر» نيناکارباچووا«خانم . حقوق بشر در دنيای مدرن است ه ای اعالم ک راين طی بياني  در اوک
ه » ال پائيس«روزنامه اسپانيايی .نمی توان در مقابل اقدامات سنگدالنه اسرائيل سکوت کرد ا ب ه اسرائيلی ھ نوشت؛ حمل

ان ن ه شکست خورده لبن رت«. است)  روزه٣٣جنگ (وار غزه تکرار تجرب دز گيلب راه »م ه ھم ه ب روژی ک ، پزشک ن
رای سالح ھای  انی ب ه مک ديل ب ه غزه تب ه منطق سيار کثيف«تيمی انساندوستانه به غزه سفر کرده است، فاش کرد ک » ب

زارش داد، يک م.اسرائيلی ھا شده است ارس گ زاری ف ز خبرگ یاز اردن ني ه اردن د پاي ام بلن شارھای  ق ه ف  در واکنش ب
  .لغو پيمان صلح با اسرائيل محال است: مضاعف پارلمان و مردم اين کشور برای قطع رابطه با اسرائيل، گفت

ری  دبيرکل» ھمام سعيد« ايی صدھزار نف  جمعيت اخوان المسلمين اردن اعالم کرد، اين جمعيت قصد دارد يک راھپيم
ورد قطع به سوی مرزھای رژي ا در م ی ھ ه خواست اردن ور شود ب ان مجب ا دولت ام د ت ستی سازماندھی کن م صھيوني

د ه شدت محکوم . رابطه با دشمن صھيونيستی پاسخ مثبت دھ ا را ب ات صھيونيست ھ م جناي ايی ھ اران کوب ه نگ روزنام
، »آندره نوشی«.  لغو کرددر فرانسه نيز ھتل بزرگ پاريس برگزاری نمايشگاه گردشگری رژيم صھيونيستی را. کردند

يس«استاد يھودی دانشگاه  سه گفت» ن ا در برخی کشورھای   در غزه، تجاوزات اسرائيل: فران ازی ھ ار ن  تکرار رفت
  .اروپايی است و اسرائيل با اين تجاوزات، گور خود را می کند

ه، ل، در اردن، ترکي ه طر ديروز نيز ھمچون روزھای قب ين، ب ستان،سوريه و فيليپ ردم غزه، تظاھرات  پاک داری از م ف
  .برگزار شد

  
  
 


