﷽
منظمة التعاون اﻹﺳﻼمي ﻋار ﻋﻠﻰ المﺳﻠمين
فأين جيوش المﺳﻠمين لتقول كﻠمتها؟!
الخبر:
دعت منظمة التعاون اﻹﺳﻼمﻲ ،اﻷحد ،المجتمع الدولﻲ إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات
ﻹجبار )إﺳرائيل( "عﻠى اﻻلتزام بواجباتها كﺳﻠطة احتﻼل بما فيها ضمان الحماية لﻠﺳكان الفﻠﺳطينيين" .وعقد ،اليوم،
اﻻجتماع اﻻﺳتثنائﻲ اﻻفتراضﻲ عﻠى مﺳتوى وزراء خارجية الدول اﻷعضاء فﻲ منظمة التعاون اﻹﺳﻼمﻲ ،بناء عﻠى
طﻠب الممﻠكة العربية الﺳعودية ،لبحث اﻻعتداءات التﻲ تقوم بها )إﺳرائيل( فﻲ اﻷرض الفﻠﺳطينية) .وكالة  2ديﺳمبر
اﻹخبارية  -وكاﻻت .(2021/5/16
التعﻠيق:
إن منظمة التعاون اﻹﺳﻼمﻲ) ،وكانت تعرف ﺳابقا ً باﺳم منظمة المؤتمر اﻹﺳﻼمﻲ( هﻲ منظمة تجمع ﺳبعا
وخمﺳين دويﻠة فﻲ بﻼد المﺳﻠمين ،تأﺳﺳت فﻲ الرباط فﻲ  25أيﻠول  ،1969إذ عقد أول اجتماع لرؤﺳاء الدول بعد
حريق اﻷقصى فﻲ  21آب  .1969حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المﺳﻠمين المتمثﻠة فﻲ القدس
وقبة الصخرة ،وبعد ﺳتة أشهر من اﻻجتماع اﻷول ،تبنى المؤتمر اﻹﺳﻼمﻲ اﻷول لوزراء الخارجية المنعقد فﻲ مدينة
جدة فﻲ 1392هـ /آذار 1970م إنشاء أمانة عامة لﻠمنظمة ،كﻲ يضمن اﻻتصال بين الدول اﻷعضاء وتنﺳيق العمل.
عين وقتها أمين عام واختيرت جدة مقرا مؤقتا لﻠمنظمة ،بانتظار تحرير القدس ،حيث ﺳيكون المقر الدائم كما
يزعمون ،ومنذ ذلك الوقت لم تتحرك المنظمة وﻻ أعضاؤها بالعمل ﻹيجاد حل جذري لقضية فﻠﺳطين وبحثوا فﻲ كل
الحﻠول إﻻ الحل الشرعﻲ لها وهو تحريرها.
وها هم أعضاء المنظمة يجتمعون كﻠما قصف يهود أهﻠنا فﻲ اﻷرض المباركة ويعدون الشهداء ويناشدون القاتل
إيقاف القتال وضبط النفس ،أﻻ ﺳاء ما يعمﻠون!
لقد بﻠﻎ الذل والخنوع واﻻنبطاح بالحكام وأزﻻمهم فﻲ كل بﻼد المﺳﻠمين مبﻠﻐا ً عظيما ً ،فاﻷرض المباركة تحت
حمم يهود والحكام وأشياعهم يناشدون الكفار الذين يدعمون يهود أن يوقفوا الحرب!
إن إيقاف عدوان يهود ومن ثم طردهم من اﻷرض المباركة ليس له إﻻ جيش مﺳﻠم يدك حصون يهود دكا.
إن من يطﻠب من الكفار إيقاف الحرب هو خائن عميل أو ﺳطحﻲ ﺳاذج ،ومن يدعو لجمع مال ﻷهل فﻠﺳطين مثل
جماعة الحوثﻲ ويدرج نفﺳه ضمن محور )المقاومة والممانعة( مع بشار وإيران وحزبها فﻲ لبنان وكﻠهم قادرون عﻠى
قتال يهود إن أرادوا ولكنهم ﻻ يفعﻠون ،هو خائن ﻷهل فﻠﺳطين.
إننا نعول عﻠى اﻷمة العظيمة وعﻠى الضباط والجند المخﻠصين فﻲ الجيوش وﻻ شك أن صحوتهم قادمة قريبة
بإذن ﷲ .وإن حزب التحرير يﻐذ الﺳير لقيادة اﻷمة ﻹعادة الحكم بما أنزل ﷲ وتحرير بﻼد المﺳﻠمين المحتﻠة ،ونشر
اﻹﺳﻼم إلى العالم؛ فاعمﻠوا معه واﺳتجيبوا لداعﻲ ﷲ.
#اﻷقصﻰ_يﺳتصرخ_الجيوش
#Aqsa_calls_armies
#OrdularAksaya
#AqsaCallsArmies
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