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 05/01/2016                                     ولی احمد نوری

 

 قیام اسالم در برابر جهادیست های "داعش"

 
 

 

 

 

دولت عرستان سعودی به اطالع می رساند که برای حصار و جلوگیری از شیوع وحشت و دهشت گروه های تیروریستی "داعش" 

د، با ایجاد یک ـنی مذهب انـم سمــردو غیره حلقات دهشت افگن در جهان اسالم، سی و چهار کشور کشور مسلمان که اکثراً دارای 

 د.ـده انـم متشکل شـائتالف با ه

 قدرت اسالمی در حال قیام است.یک 

 

 

 

میالدی اعالم گردید. در این  2015این خبر از طرف اورگان های رسمی نشراتی دولت عربستان سعودی به تأریخ پانزدهم دسمبر 

 خبر آمده است که یک ائتالف بزرگ و بی سابقه از طرف سی و چهار کشور اسالمی در حال تولد است.

محمد بن سلمان" ولیعهد سلطان و وزیر دفاع ملی عربستان، منظور از ایجاد چنین چنین ائتالفی، پرداختن به اساس اظهارات شهزاده "

 به نبرد و پیکار نظامی و ایدیولوژیک در برابر تیروریزم است. 
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خت س تشکل این ائتالف بزرگ و بی سابقه از طرف کشور عربستان سعودی، که از یک طرف گهـوارۀ "وهابیت" نوعی از اسالم

جانب غرب متواتراً متهم بر تساهل و طرفداری از تیروریزم می  گیر و انعطاف ناپذیر می باشد و از جانب دیگر کشوری که از

هنوز دورتر می روند و عربستان سعودی را متهم به تمویل مالی و پولی مساجد در غرب و گروه های اسالم ها شود، و بعضی 

 ت برای آنانی که کوشش می کنند اسالم را با دهشت و ارعاب مخلوط نمایند.افراطی می نمایند، بهترین جوابی اس

این ائتالف بی سابقه ثابت می سازد که ممالک مؤتلف نمی خواهند انحصار اسالم را در دست جهادیست های حلقات "داعش" 

 بگذارند.

زم برخاسته اند، فال نیک گرفته قابل خوشی و "احِمت داؤدتوگلو" صدراعظم ترکیه اینرا که کشور های اسالمی در برابر تیروری

 مسرت می داند و می گوید که تفکر آنانی را که اسالم را با دهشت و ارعاب مقایسه و یا همردیف می دانند، رد می نماید.

 و دارای یک اکثریت عظیم سنی مذهب هستند، سی و چهار کشور اسالمی که ایجادگر این ائتالف بزرگ و بی سابقه می باشند

 عبارتند از کشور های شرق قریب، افریقا و آسیا:

 عربستان سعودی، مصر، ترکیه، تونس، سینگال، مالیرزیا، و پاکستان از بنیانگذاران اساسی این ائتالف می باشند.

ه ریکشور های دارای نفوس شیعه مذهب در این ائتالف کامالً غیرحاضرند. ایران دشمن قسم خوردۀ عربستان سعودی، کشور سو

 که دارای اکثریت مکتب علویه است و متحد ایران و عراق دارای اکثر نفوس شیعه مذهب در این ائتالف شامل نیستند.

کشور  34دارالعلوم جامع االظهر که در قاهره می باشد و یکی از مراکز مهم و معتبر اسالمی است، این حرکت یعنب ایجاد ائتالف 

 ای اسالمی را به شمولیت در این جریان دعوت نموده است.اسالمی را تبریک گفته و هم کشور ه

 اندونیزیا که بزرگترین کشور اسالمی از نگاه نفوس است، هم به این اتئالف می پیوندد.

حال سؤال اینجاست که تشکل این ائتالف و اعالم مبارزه و پیکار با تیروریزم، به طور عینی و ملموس چه چیزی را عوض خواهد 

 نمود؟

حال حاضر ائتالف بزرگ اسالمی فیصله نموده اند که برای موفقیت در مبارزه علیه "داعش" در سوریه و عراق، به ایجاد یک در 

امور خارجۀ عربستان سعودی "ریاض" پایتخت کشورش را برای چنین  مرکز قوماندانی عمومی سوق و ادره ضرورت دارند. وزیر

  پیشنهاد کرده است. و یا یک مرکز نظامی جهت حمایت از قوای نظامی 

 "سوریه"، "عراق"، "سنایی در مصر"، "یمن"، "لیبیا"، "مالیزیا"، "نایجیریا"، "پاکستان" و "افغانستان".

 وزیر خارجۀ عربستان اضافه نموده است که کشور های عضو ائتالف، هر نوع معلومات الزم را در اختیار یکدیگر خود قرار

ئل و سالح مورد نیاز را نیز تهیه می نمایند. در صورتیکه استعمال قوای انسانی در ساحۀ جنگ نیاز میدهند و در صورت لزوم وسا

 باشد، هر معضله به صورت جداگانه بررسی و تصمیم گرفته می شود. هیچ انتخابی کنار گذاشته نشده است.

قیت در برابر "داعش" باید قوای فه برای مواین ابالغیۀ ائتالف زمانی صورت می گیرد که اضالع متحدۀ امریکا تقاضا دارد ک

 نظامی در ساحه پیاده شود، خاصتاً قوای پیادۀ عربی.

 پایان

 از روزنامه های فرانسوی در پاریس : 
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