﷽
اﻷمة أمام فرصة نادرة
الخبر:
منذ عدة أيام وكيان يهود يقوم بعدوان جديد عﻠﻰ أهﻠنا ﻓﻲ القدس وﻓﻲ غزة ويوسع عدوانه عﻠﻰ
باﻗﻲ أراضﻲ ﻓﻠسطين ردا عﻠﻰ تحرك أهﻠنا ﻓيها انتصارا ﻹخوانهم ولو بالصدور العاريﺔ.
التعليق:
أمام هذا العدوان الجديد لكيان يهود عﻠﻰ أهﻠنا ﻓﻲ القدس وغزة وﻓﻲ ﻓﻠسطين كﻠها ،ﻻ بد لكل
مخﻠص واع أن يطرح بعض اﻷسئﻠﺔ التﻲ تحتاج إلﻰ عمﻖ تفكير ومتابعﺔ اﻷمور ،واﻷهم من ذلك
النظر إليها من زاويﺔ اﻹسﻼم كونه مبدأ لﻸمﺔ يجمعها.
أول ما يتبادر لﻠذهن هو السؤال حول هدف هذا العدوان الجديد لكيان يهود عﻠﻰ أهﻠنا ﻓﻲ
ﻓﻠسطين كﻠها:
هل هو لكسر معنويات اﻷمﺔ؟
هل هو لقتل أهﻠنا ﻓﻲ ﻓﻠسطين المباركﺔ؟
هل هو لفرض معادلﺔ جديدة؟
هل هو خضوع لطﻠب أمريكا أم عكس ذلك؟
هل هو لﻠسير ﻓﻲ مشروع الحل اﻷمريكﻲ لقضيﺔ ﻓﻠسطين أم محاولﺔ لتخريب هذا الحل؟
بصرف النظر عن كل اﻷسئﻠﺔ ،ﻓاﻷكيد أن اﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ تعيش حالﺔ حرب حقيقيﺔ مع عدوها
اﻷكبر أمريكا والغرب الكاﻓر المستعمر ﻓﻲ محاولﺔ لمنع اﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ من أخذ المبادرة والتحسس
لﻠسير ﻓﻲ مشروع وحدتها الحقيقﻲ ﻓﻲ كيان سياسﻲ واحد جامع رغم الحدود المصطنعﺔ التﻲ أوجدها
الغرب والتﻲ بدأت تتمايل أمام إحساس اﻷمﺔ أنها أمﺔ واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكﻰ منه عضو
تداعﻰ له سائر الجسد بالسهر والحمﻰ ،كما ورد عن الرسول صﻠﻰ ﷲ عﻠيه وآله وسﻠم.
نعم الغرب الكاﻓر المستعمر ﻓﻲ محاولته ﻹلهاء اﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ عن الهدف اﻷساس لحل كل
مشاكﻠها ومنها احتﻼل ﻓﻠسطين المباركﺔ بﺈﻗامﺔ الخﻼﻓﺔ الراشدة عﻠﻰ منهاج النبوة التﻲ يخشاها
الغرب ويصرح حكامه أنهم يخشون ﻗيامها ﻷنها ستزيل الحدود وتجمع ﻗوى اﻷمﺔ وتقطع أيدي
الدول المستعمرة الطامعﺔ.
صحيح أن اﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ لم تسﻠم ﻗيادتها لﻠمخﻠصين الواعين من أبنائها ﻓﻲ حزب التحرير،
أمل الخﻼص ،لكنها تسير بهذا اﻻتجاه ،وهذا ما يقﻠﻖ الغرب وبخاصﺔ أمريكا ،ولذلك تراها تﻠهﻲ
اﻷمﺔ عن مشروع الخﻼص الحقيقﻲ والصحيح الذي يرضﻲ رب العالمين ﻗبل كل شﻲء ،ﻓتارة
تصطنع الحروب وتارة توهم اﻷمﺔ بالحﻠول لمشاكﻠها التﻲ أوجدتها لها ،ومنها كيان يهود.

وعﻠيه ﻻ يمكن لعاﻗل أن يسأل أمريكا الحل ﻻ لفﻠسطين وﻻ ﻷي بﻠد إسﻼمﻲ آخر.
كذلك ﻻ يمكن الﻠجوء إلﻰ مجﻠس اﻷمن الذي نعرﻓه ونعرف من يديره.
كما أنه ﻻ يمكن الركون أو اﻻعتماد عﻠﻰ جامعﺔ الدول العربيﺔ ﻷن أﻗصﻰ ما يمكن أن تفعﻠه
مجتمعﺔ أو منفردة ،هو البيانات التﻲ ﻻ تؤثر ،إن سمحت لها أمريكا بذلك.
أما من يقول بأن المنظمات المسﻠحﺔ هﻲ التﻲ ستحرر ﻓﻠسطين ،ﻓﺈن ﻗيادة هؤﻻء المجاهدين
المخﻠصين هﻲ التﻲ تناشد هذه الدول ومجﻠس اﻷمن الدولﻲ لﻠتدخل لﻠحل السياسﻲ الذي تمسك به
أمريكا سواء عن طريﻖ مجﻠس اﻷمن الدولﻲ أو عن طريﻖ جامعﺔ الدول العربيﺔ أو رابطﺔ العالم
اﻹسﻼمﻲ.
نعم ﻓاﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ اختارت طريقها لﻠخﻼص ،ﻓأدركت أن أمريكا والغرب الكاﻓر هم العدو
الحقيقﻲ لها ،ولذلك ﻻ يمكن أن تطﻠب الحل منهم أو من عمﻼئهم الخونﺔ الرويبضات ﻓﻲ البﻼد
اﻹسﻼميﺔ.
نعم اﻷمﺔ اﻹسﻼميﺔ أصبحت ثابتﺔ عﻠﻰ طريﻖ الخﻼص عﻠﻰ أساس اﻹسﻼم كنظام حكم ،ولم
يبﻖ أمامها سوى تحركها الجدي والمؤثر لﻠتأثير عﻠﻰ أبنائها وبخاصﺔ أهل القوة والمنعﺔ لتسﻠيم
القيادة لحزب التحرير لنعيد مجد اﻷمﺔ وخيراتها ونقطع دابر الكاﻓرين الطامعين المستعمرين بﺈذن
ﷲ تعالﻰ.
#اﻷقصى_يستصرخ_الجيوش
#Aqsa_calls_armies
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