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رقم اإلصدارٕٓ / ٔ44ٕ :

بٌان صحفً

فلسطين أحوج لجيش مصر بسالحه ومقاتالته ينصرها ويحررها من يهود
ٌقتل أهل فلسطٌن وتدك بٌوتهم فوق رإوسهم أمام سمع وبصر جٌش مصر وكل جٌوش بالدنا
اإلسالمٌ التً تتباهً بسباقها نحو التسلح وشراء األسلح من دول الغرب التً تدعم كٌان ٌهود
الغاصب ألرض فلسطٌن والقاتل ألهلنا هناك ،والتً تحمً أنظم العار التً تحكم بالدنا وتحمً
كٌان ٌهود وتحول بٌن الشعوب الغاضب وبٌن نصرة أهل فلسطٌن ولو بؤٌادٌهم العارٌ .
ثم ٌخرج علٌنا النظام المصري مدعٌا الشرف بفتحه لمعبر رفح ونقل الجرحى والمصابٌن
للعالج فً مصر دون أن ٌرسل جندٌا واحدا لنصرتهم ،بٌنما ٌرسل طائراته وجنوده غربا لقتل أهل
لٌبٌا لصالح حفتر بسطا لنفوذ أمرٌكا هناك .وال ٌنطق إعالم النظام وعلمائه إال بما ٌنسجم مع اتجاه
النظام الذي تحركه أمرٌكا والتً ربما تسمح لكالبها فً األنظم العمٌل أن تنبح قلٌال على ولدها
المدلل كٌان ٌهود من أجل تحجٌمه وحتى ال ٌتجاوز الخطوط الحمراء المرسوم والتً تمس مصالح
أمرٌكا فً المنطق .
فالنظام المصري الذي ٌصرح قادته بؤن مهمتهم االستراتٌجٌ هً تؤمٌن كٌان ٌهود ،والذي
ٌجهر بعدائه لإلخوان المسلمٌن ومنهم حماس كما حاصر غزة مرارا وتكرارا خدم لكٌان ٌهود؛ لن
ٌنصر غزة ولن ٌطلق أبواقه لتنبح على كٌان ٌهود ولن ٌسمح لمن ٌعتلون المنابر من رجاالته بؤن
ٌقولوا كلم حق ما لم ٌكن هذا فً إطار ما ترٌده أمرٌكا وما تسمح به وما ٌخدم سٌاساتها فً
المنطق  ،وهو حتى اآلن لم ولن ٌنصر غزة وال فلسطٌن ولن ٌنتصر لقضاٌا األم قطعا فنصرة أهل
فلسطٌن ال تكون بفتح المعابر وال باستقبال الجرحى والمصابٌن وعالجهم ،ولكن ٌكون بتحرٌك
الجٌش لنصرتهم ،هذا الجٌش الذي حرر القدس قدٌما عندما حكم مصر ناصر ٌسمى صالح الدٌن
وعندما كانت للمسلمٌن دول تطبق اإلسالم وتحمله للعالم حتى وإن كانت ضعٌف  ،فنكب فلسطٌن لم
تكن فً وعد بلفور وال فً احتالل ٌهود لها ،وإنما نكبت ٌوم هدم الغرب دول الخالف حامٌ
فلسطٌن وغٌر فلسطٌن.
أيها العلماء والدعاة واإلعالميون والساسة والنخب :إن أهل فلسطٌن لٌسوا بحاج لتعاطفكم
وبكائكم دون التوجه بخطابكم لتحرٌض المخلصٌن فً جٌش مصر خاص نحو نصرتهم وتحرٌر
كامل أرض اإلسالم المغتصب  ،إن لم ٌكن هذا خطابكم فوفروا تعاطفكم فال حاج لهم به فهم
ٌحتاجون مدافعكم ال مدامعكم ٌحتاجون جٌشكم قبل بكائكم وتعاطفكم.
إن فلسطٌن وأهل فلسطٌن لٌسوا بحاج لتعاطف حكام وقادة باعوا أنفسهم للغرب بثمن بخس،
وإنما حاجتهم الحقٌقٌ للمخلصٌن من أبناء األم فً الجٌوش وخاص جٌش الكنان درع هذه األم

وخٌر أجناد األرض كما ٌحبون أن ٌطلق علٌهم وكما ٌجب أن ٌكونوا حقا ،ولكن هذه الخٌرٌ ال
تكون بحماٌ نظام الخس والعمال للغرب الكافر ،وال ٌستحقها من والإهم لحاكم ٌقٌد أٌدٌهم عن
نصرة إخوانهم المستضعفٌن وٌوجه سالحهم نحو صدور إخوانهم من أبناء الكنان .
من ٌستحق الخٌرٌ حقا ومن هو جدٌر بها هو من ٌكفر بحدود ساٌكس بٌكو وٌقطع حبال والئه
وطاعته ألنظم العار وحكام العمال والضرار ،وٌحرك جنود الكنان بآلٌاتهم ومقاتالتهم القتالع
كٌان ٌهود وتحرٌر كامل أرض فلسطٌن ،وال ٌجوز لكم طاع هإالء الحكام والتخاذل والقعود عن
نصرة أهل فلسطٌن بل ٌجب علٌكم عصٌانهم والقٌام باألعمال التً من شؤنها أن تنصر أهل فلسطٌن
وكل المستضعفٌن من أبناء األم فً كل مكان ،فوالإكم وطاعتكم ٌجب أن ٌكونا هلل ورسوله ودٌنه
وكتابه وال طاع لمن عصا هللا وفرق األم وشتت شملها وعمل فٌها لصالح ومصالح عدوها.
أيها المخلصون في جيش الكنانة :لن ٌحرر فلسطٌن إال وحدة المسلمٌن فً ظل خالف على
منهاج النبوة أنتم أهلها وأجدر الناس بإقامتها ،واألم كلها تتطلع إلٌكم تستشعر الخٌر فٌكم ،وأهل
فلسطٌن ٌستصرخونكم وٌستنصرونكم وقد وجهوا لكم النداء تلو النداء؛ ألٌس فٌكم رجل رشٌد ٌقول
لهم نصرتم ٌا أهل فلسطٌن ،وٌقتلع هذا النظام من جذوره وٌقٌم الدول التً تعٌد سٌرة صالح الدٌن
فتوحد األم وتحرك جٌوشها نحو فلسطٌن وتطهرها من دنس ورجس ٌهود؟ هذا دوركم وواجبكم
وبه وحده تكونون خٌر أجناد األرض ،فمن لإلسالم وحرماته ومقدساته إن لم ٌكن أنتم؟ ومن ٌنصر
اإلسالم غٌركم؟ فؤروا هللا فً أنفسكم ما ٌحب ،وانصروه بإعادة دولته ونصرة إخوانكم ٌنصركم
وٌكتب لكم الجن وٌثبت أجركم .نسؤل هللا أن ٌجعل الخٌر فٌكم وأن ٌفتح على أٌادٌكم وأن تكون
مصر بكم درة تاج دول اإلسالم ،اللهم عجل بها واجعل مصر حاضرتها.
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