F
وهل ٌنال الغنائم نائم؟!
الخبر:
استمرار األوضاع المؤساوٌة فً فلسطٌن ،جرائم ٌهود تتواصل وأعداد الشهداء والجرحى
تتزاٌد.
التعلٌق:
ال تمر فترة إال وٌتعرض أهل فلسطٌن العتداءات وانتهاكات ال تقتصر على البشر بل تطال
حتى الشجر والحجر ،وقبل أٌام وفً شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات واالنتصارات،
استعرض كٌان ٌهود قوته على الصائمٌن المصلٌن المعتكفٌن فً المسجد األقصى أولى القبلتٌن
وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن ،مسرى رسول هللا علٌه الصالة والسالم ومعراجه ،اعتداءات جعلت األمة
هذه المرة تنتفض فً معظم البالد لتعطً صورة مشرقة عن وحدتها التً ظن الغرب الكافر أنه
قسمها وفرق بٌنها ،وإذ به ٌصاب بخٌبة أمل كبٌرة ٌوم تؤكد أنها أمة قوٌة بدٌنها وعقٌدتها ،سالحها
اإلٌمان وتدفعها قوة روحٌة تجعل المستحٌل ممكنا ،من ٌنظر إلٌها من الخارج ٌظنها واهنة وهً فً
حقٌقتها قوٌة برجالها األحرار األبطال ،وإن تحركت رغم عدم امتالكها السالح ٌكون هذا التحرك
مرعبا للعدو ال ٌستطٌع أن ٌصمد فً وجهها فٌبدأ بالتحرك دولٌا لعله ٌجد من ٌستطٌع التدخل
سٌاسٌا لوقف الهبة ألنها كلما طال أمدها كانت نتائجها السلبٌة على العدو أكبر وخطورتها أشد.
إن فلسطٌن بكل شبر فٌها غالٌة على قلوب المسلمٌن جمٌعهم ،وإن ما ٌتعرض له قطاع غزة
من انتهاكات ومآس جراء القصف العنٌف والوحشً بالطائرات ،والذي أدى إلى قتل وتدمٌر واسع
ترك الناس فٌها مشردٌن فً بالدهم ٌبحثون عن مكان آمن فال ٌجدون ،وحكامهم الذٌن خانوا هللا
ورسوله أسلموهم لٌهود وعقدوا معهم اتفاقٌات التطبٌع ،فهم صم بكم عمً عما ٌجري فٌها ،وإن
تكلموا أظهروا تخاذال واستنكارا ذلٌال ٌخافون أن ٌجرحوا مشاعر من طبعوا معه وأسلموه البالد!
إن األقصى مهوى أفئدة المسلمٌن جمٌعهمٌ ،تلهفون للوصول إلٌه والصالة فٌه ،وها هم
ٌحاولون اجتٌاز حدود ساٌكس بٌكو المفتعلة وهم عزل ال سالح معهم إال سالح اإلٌمان وحب
مسرى رسول هللا ﷺ ومعراجه.
وإن أكبر خٌانة تعرضت لها فلسطٌن هً نقل قضٌتها من قضٌة إسالمٌة إلى قضٌة عربٌة ثم
صارت قضٌة تخص الفلسطٌنٌٌن وحدهم فتنصل الحكام العمالء عن واجبهم وإن تحركوا كان
تحركهم صوب مجلس األمنٌ ،طلبون الحل ممن جاء بالعدو أصالا وجعله المالك لكل شًء وحتى
لرقاب الناس ،أال لعنة هللا على الظالمٌن!
وها هً معظم بالد المسلمٌن تنتهك حرماتها وتدك بٌوتها ومساجدها وٌروع أهلها وال تجد من
ٌدافع عنها وٌرد عنها مدافع أعدائها.

ورغم أن الحل الموصل إلى الخالص بؤسرع وقت وأقل خسائر واحد ووحٌد ،وهو تحرٌك
الجٌوش ،إال أن الحكام الخونة تفننوا فً جعل األمة تنفض ٌدها من الجٌوش وتن َفض عنهم ،وحاولوا
إقناعها أن خالصها بؤٌدي أفرادها العزل ،متخذٌن المسٌرات والمظاهرات واألعمال الفردٌة سالحا!
أٌتها الجٌوش الرابضة فً ثكناتها :األمة تنتظركم وأنتم أملها فال تتؤخروا فً نجدتها ،ولقد
خاطبكم وناداكم حزب التحرٌر مرارا وال ٌزال ،ولن ٌتوقف عن ذلك ،فؤنتم المعوّ ل علٌكم وأنتم
القوة الالزمة إلعطائه النصرة ،كونوا كؤجدادكم العظماء الفاتحٌن كالمعتصم والرشٌد وصالح الدٌن
وبٌبرس وقطز ،الذٌن سطروا بطوالت كبٌرة وعظٌمة فً صحائف تارٌخ األمة اإلسالمٌة حتى
وهً فً فترات ضعفها.
ٌا أحفاد األحرار الشرفاء :كٌف ترضون ببقائكم مكبلٌن بقٌود حكامكم العمالء؟ ! فهل ٌنال
الغنائم نائم؟! وهل هناك شرف أعظم من شرف نصرة حزب التحرٌر الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة
من جدٌد فتعود الجٌوش المتفرقة فً بالد المسلمٌن ،موحدة بجٌش الدولة اإلسالمٌة ٌسٌره الخلٌفة
ابتداء إلعادة بالد المسلمٌن جمٌعها إلى حضن الدولة اإلسالمٌة ،ثم لفتح البلدان ونشر اإلسالم؟! وٌا
سعد من كان له السبق فً فتح روما كما كان لمحمد الفاتح السبق فً فتح القسطنطٌنٌة ثم السٌر قدما
ض ،هف هرأه ٌْت هم ه
ار هق هها
إلى تحقٌق بشرى الرسول علٌه الصالة والسالم« :إِن للاه هز هوى لًِ األه ْر ه
ش ِ
ي لًِ ِم ْن هها».
س هٌ ْبلغ م ْلك هها هما ز ِو ه
ار هب هها ،هوإِن أمتًِ ه
هو هم هغ ِ
#األقصى_ٌستصرخ_الجٌوش
#Aqsa_calls_armies
#OrdularAksaya
#AqsaCallsArmies
كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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