بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

األقصى يستصرخ الجيوش
ىا ىو ادلسجد األقصى الذي باركو ا﵁ وما حولو ،يدنَّس وتُنتهك حرمتو من شذاذ اآلفاق ،يهود ،يف حماوالت ال زالت تتكرر
على مدى سنني منذ احتالل األرض ادلباركة فلسطني ،وىا ىي غزة ُدتطر بوابل من الصواريخ الشديدة التدمريَّ ،
ألن أىلها قاموا بنصرة
إخواهنم وأىلهم يف ادلسجد األقصى! وىا ىم أبناء فلسطني ،كل فلسطني ينتفضون على العدو ا﵀تل الغاصب ،فيُنَ َّك ُل هبم لتمسكهم
ببيوهتم وأراضيهم وحقوقهم!
لكن ،لئِن كان كل ذلك مفهوماً من عدو كافر حمتل ألرض إسالمية ،لكن غري ادلفهوم ىو صمت حميط فلسطني من البالد،

وصمت العامل اإلسالمي عموماً ...وال نتكلم وخناطب ىنا الشعوب ،فالشعوب حتًتق قلوهبا ودواخلها ،وتذرف على أىل فلسطني دماً
مع الدمع ،وتتحرك متظاىرًة يف الساحات وحنو احلدود ،لكن تقف األنظمة يف وجهها!

وال نتكلم عن صمت تلك األنظمة ،فهي أنظمة عمالة وخيانة ودياثة ،حكامها مأجورون ،باعوا دينهم َبعَرض من الدنيا زائل،
حريصون على أن يبقوا على عروشهم ،وتكرب كروشهم من مال السحت الذي يأكلونو حراماً من مقدرات األمة وخرياهتا ،وأمثل ما
يقدمونو التنديد والشجب ،ومطالبة من يساند يهود  -أمريكا وأوروبا  -بالتدخل لوقف ما حيدث! ليس اللتقاط األنفاس والتحضري
وصلح مع الكيان الغاصب ا﵀تل لألرض ادلباركة فلسطني ،قائم على االعًتاف بوجودىم احتالالً واغتصاباً!
دلعركة ،بل لعقد سالم ُ
إننا نتكلم وخناطب اليوم تلك اجليوش الرابضة يف ثكناهتا ،القابضة على األسلحة والعتاد ،خناطب اجلنود وصف الضباط والعقداء
والعمداء واأللوية ،خناطب سالح الطريان والبحرية والربية ،خناطب قوات الصاعقة وادلغاوير والقوات اخلاصة بكل مسمياهتا ،يف العامل
اإلسالمي عموماً ،ويف الدول القريبة وا﵀يطة باألرض ادلباركة فلسطني خصوصاً ،واليت يُعد بعضها من أقوى اجليوش يف العامل عدةً
وعديداً وتدريباً! مثل مصر وبالد احلرمني وتركيا واألردن!

نقول ذلم :أين أنتم؟! ماذا دىاكم؟! أنتم أبناء األمة ،أنتم فيها من دتلكون مفاتيح القوة ،أنتم ال َمنوط بكم اجلهاد والقتال صيانةً
حلرمة أىلكم وأمتكم ،أنتم من تَ ْقطَ ُع األمة من أقواهتا لتبقوا أعزًة ،أنتم من دفعكم آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم لتكونوا يف مواضع
تشرفوهنم هبا ،فعلوا ذلك وىم يعلمون َّ
أن ادلخاطر قد تكون حمدقةً بكم يف كل حني! لكن ،يهون ىذا عندىم ،ألن أغلى ما ديلكونو
ىم واألمة ،عزهتم وكرامتهم ادلستمدة من دينهم.
لكن ادلفاجأة أيها األبناء يف اجليوش ،أنكم حني ِجيد ال ِجد ،كما حيدث اليوم يف األرض ادلباركة فلسطني وأقصاىا ،مسرى نبيكم

ﷺ ومعراجو ،ال تسمع أمهاتكم وآباؤكم وإخوانكم ،بل أمتكم ،ال تسمع لكم مهساً! وال ترى لكم فعالً! بل ال تراكم إال يف وجهها
تطلقون الرصاص أمامها وفوق رؤوسها ،ال بل على صدورىا العارية ،منعاً ذلا من االقًتاب من األرض ادلباركة فلسطني ،أو قمعاً حلركتها
يف الساحات ،أو جتاه السفارات ،أو جتاه من نصبوا أنفسهم حكاماً عليكم وعلينا؛ بل أكثر من ذلك ،تراكم  -متفاجئةً حبجم ما
ضوا
دتلكون من عتاد  -تندفعون حلرب يف اليمن أو ليبيا أو أفغانستان ،ومن قبل حنو العراق ،حتت رايات غربية أمريكية أو أوروبية ،فتَ ْق ُ
فيها وأنتم تطلقون النريان على مسلمني من أمثالكم! أما حني يتعلق األمر باعتداء شذاذ اآلفاق ،الشرذمة من يهود ،على مقدساتكم،
والنيل من حرائركم ،وىدم البيوت على أطفالكم يف فلسطني ،بل حىت خارج فلسطني ،ال تسمع األمة منكم ما يروي عطشها ويشفي
صدورىا! فلماذا أيها الجنود والضباط والقادة؟! لماذا؟!

َحق أَن تَ ْخ َش ْوهُ إِن ُكنتُم
أىي اخلشية من احلاكم؟! واألصل أن خيشاكم أنتم ،فأنتم القوة احلامية لو ﴿أَتَ ْخ َش ْونَ ُه ْم فَاللَّوُ أ َ
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أىو االرتباط بادلنصب والرتبة اليت قلدىا إياكم ىؤالء؟! ﴿ َما عن َد ُك ْم يَن َف ُد َوَما عن َد اللَّو بَاق َولَنَ ْج ِزيَ َّن الذ َ
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ال َو ُى َو ُك ْرهٌ ل ُك ْم َو َع َسى أَن تَك َ
تُ ِحبوا َش ْيئاً َو ُى َو َشر لَّ ُك ْم َواللَّوُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َل تَ ْعلَ ُمو َن﴾.
َّ ِ
آمنُوا َمن يَ ْرتَ َّد ِمن ُك ْم
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أىي اخلشية من لَ ْوم وتدخل دول الغرب الكافر ادلستعمر الداعمة ذلؤالء احلكام العمالء؟! ﴿يَا أَي َها الذ َ
َع َّزةٍ علَى الْ َكافِ ِرين يج ِ
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َلئِ ٍم ذَلِ َ
ض ُل اللَّو يُ ْؤتيو َمن يَ َشاءُ َواللَّوُ َواس ٌع َعل ٌ
أىي اخلشية من اجلراحات واآلالم ،بعد السعة ورغد العيش؟! واألصل أنكم ما خضتم غمار العمل العسكري إال وأنتم مدركون
ِ
دلاىيتو ﴿ َوَل تَ ِهنُوا فِي ابْتِغَ ِاء الْ َق ْوم إِن تَ ُكونُوا تَْألَ ُمو َن فَِإنَّ ُه ْم يَْألَ ُمو َن َك َما تَْألَ ُمو َن َوتَ ْر ُجو َن ِم َن اللَّ ِو َما َل يَ ْر ُجو َن َوَكا َن اللَّوُ َعلِيماً
َح ِكيماً﴾.
أىو عدم امتالك النظرة واخلطة وادلشروع دلا تقومون بو وسبيلو القومي؟! فها حنن ،أبناءَ حزب التحرير ،نضع احلل بني أيديكم
مشروعاً كامالً ،حبل شامل للنواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتصور كامل عن دوركم يف مشروع األمة وهنضتها ،ضمن
دستور جاىز للتطبيق والتنفيذ ،يبدأ خبلع ىؤالء احلكام من جذورىم ،وتسليم القيادة للمخلصني من أبنائكم.
ولعل ىذه الفرصة الساحنة ىي األنسب واألقوى ،فاألمة من حولكم متحركةٌ جاىزةٌ ،وستقف حولكم إن مسعت منكم خرياً،
وخِرب خريىا حزب التحرير،
وستمنع بصدورىا َّ
أي حماولة لصدكم ،إن رفعتم راية احلق وادلطالبة حبقوقها؛ نعم إهنا األمة اليت عرفها َ
ص األمة ،ومعها حزب التحرير ،إال مبادرتكم باختاذ اخلطوة األوىل ،ادلتمثلة خبلع احلكام
ويعرف  -بإذن ا﵁  -مواطن قوهتا ،وال يَْن ُق ُ
َّ ِ
ين
العمالء ونصرة العاملني من إخوانكم يف حزب التحرير ،فهل أنتم فاعلون؟! لتكونوا  -بإذن ا﵁  -ممن قال فيهم سبحانوَ ﴿ :والذ َ
ك ىم ال ِ
ِ
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يم﴾.
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فصائل وأفر ٌاد من ادلسلمني ،فكيف سيكون احلال لو دخلتم أنتم يف ىذا ادلشهد؟! وا﵁ لتطريُ َّن
إن من يقاتلون يهود اليوم ىم
ُ
ٍِ
ْم ْؤِمنُو َن﴾ ،ويكونون معكم ومن أمامكم ومن خلفكم وعن أيْ َمانِ ُكم وعن مشائلكم؛
قلوب
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ادلسلمني بكم فرحاً ﴿ َويَ ْوَمئذ يَ ْف َر ُ
ح ال ُ
ُ
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ِ
ب﴾ ،فال يكون منهم إال ما وصفهم بو العليم اخلبري سبحانو:
وم ْن َخ ْل َف ُهم رعباً ﴿ َوقَ َذ َ
ف في قُلُوب ِه ُم الر ْع َ
وتنخلع قلوب يهود َ
ِ
﴿ي ْخ ِربو َن ب يوتَ ُهم بِأَيْ ِدي ِهم وأَيْ ِدي ال ِ ِ
صا ِر﴾.
ين فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُولي ْاألَبْ َ
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ْم ْؤمن َ
ُ
َْ
نياشني
يا ضباط الجيوش وقادتها :اخلري فيكم ال ينعدم ،توكلوا على ا﵁ سبحانو ،وكونوا مع أمتكم ،فليست الشجاعة والبطولة
َ
وجنوماً وتيجاناً ذىبيةً ،بل ىي ما ترونو يف األرض ادلباركة فلسطني من تضحيات ،من األطفال والنساء قبل الرجال؛ وأنتم  -بإذن ا﵁
َّ ِ
ص ُموا بِاللَّ ِو
ين تَابُوا َوأ ْ
َصلَ ُحوا َوا ْعتَ َ
تعاىل  -الرجال الرجال إن تبتم وأصلحتم واعتصمتم با﵁ وأخلصتم دينكم لو سبحانو ﴿إَِّل الذ َ
ِ
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ك مع ال ِ ِ
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َجراً َعظيماً * َّما يَ ْف َع ُل اللَّوُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِن َش َك ْرتُ ْم َو َ
ين َو َس ْو َ ُ
ْم ْؤمن َ
ُ
ْم ْؤمن َ
صوا دينَ ُه ْم للَّو فَأُولَئ َ َ َ ُ
َوَكا َن اللَّوُ َشاكِراً َعلِيماً﴾.
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ْحق َوَل يَ ُكونُوا
آمنُوا أَن تَ ْخ َش َع قُلُوبُ ُه ْم لذ ْك ِر اللَّو َوَما نَ َز َل م َن ال َ
ين َ
وأخرياً ،يا ضباط الجيوش وقادتها﴿ :أَلَ ْم يَأْن للَّذ َ
ت قُلُوب هم وَكثِير مْن هم فَ ِ
ِ
َّ ِ
اس ُقو َن﴾.
اب ِمن قَ ْب ُل فَطَ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ال َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد فَ َق َس ْ ُ ُ ْ َ ٌ ُ ْ
َكالذ َ
حزب التحرير
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