﷽
من ﻷسرانا ينصرهم ويحررهم؟!
الخبر:
أعادت قوات اﻻحتﻼل اعتقال أربعة من اﻷسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع.
التعليق:
فرح المسلمون جميعا بهذا الحدث وتبينت اﻷمة أن قوات اﻻحتﻼل وأمنه وشرطته وعصاباته مهزلة
تاريخية ،وأثبت هؤﻻء اﻷبطال الستة أن اﻷمة تلد اﻷبطال ولن تكل ولن تلين وستبقى رافضة لهذا الكيان
وﻻ تحسب لبطشه وﻻ لجبروته العسكري أي حساب.
لكن الغصة التﻲ أصابتنا من القبض عليهم كانت مؤلمة ،تكشف عن مدى الضياع والهوان الذي تعيشه
اﻷمة بسبب هذه اﻷنظمة الحاكمة المسماة بدول الطوق ،فﻼ أحد منهم مستعد لتقديم الدعم واﻷمان لهؤﻻء
اﻷبطال ،أو يفخر بهم وبعملهم الجبار فيؤويهم ،بل على العكس من ذلك! هؤﻻء اﻷبطال يعلمون أن ما
يسمى السلطة الفلسطينية أو الدول المجاورة متآمرة ومتعاونة مﻊ كيان يهود ويدركون أنهم لن يجدوا فيها
أمنا وﻻ أمانا ففروا إلى الجبال لعلهم يجدون أمانا .وهذا وايم ﷲ أشد على النفس من سجن يهود وتعذيبهم.
واﻵن وبعد أن ألقﻲ القبض عليهم ،وسيقوا للعذاب فﻲ دهاليز سجون يهود وأقبيتهم المظلمة ،أين
مناصرة أصحاب القوة والمنعة لهم من كل أبناء اﻷمة؟ وهل يجوز أن نكتفﻲ بالدعاء ،أو بكتابة الهاشتاج
فﻲ وسائل التواصل اﻹلكترونية؟
أليس فﻲ اﻷمة رجل رشيد يشد الهمة ويعزم على النصرة ،فيقلب هذه اﻷنظمة العميلة ويسلم الحكم
لمن يقود الجيوش فيهدم العروش ويحرر البﻼد والعباد؟
حتى متى نبقى على هذا الحال من الذل والهوان والضياع والحرمان؟
ذكر المكتب اﻹعﻼمﻲ لحزب التحرير فﻲ اﻷرض المباركة فلسطين "لو كان للمسلمين إمام يفيئون
إليه إذا ما احتاجوا ،ودولة يلجﺄون إليها لنصرتهم وحمايتهم ،لما أصاب اﻷسرى ما أصابهم ،ولما بقيت
أصﻼ فلسطين وأهلها أسرى فﻲ يد كيان يهود المجرم إلى اليوم ،فما أحوج اﻷمة إلى دولة وخليفة يكون
لهم جنة ووقاية وحماية ،بعد أن فقد المسلمون فﻲ ظل اﻷنظمة العميلة الحالية الشعور بﺄن تلك مسؤولية
الحاكم لما يرونه من الحكام الحاليين من الخذﻻن والتآمر والكيد بهم ،حتى أصبحت أقصى أمانﻲ الناس أن
يكف الحكام شرورهم عنهم!
كان ﷲ فﻲ عون اﻷسرى وحماهم من أيدي الظالمين وعجل اللهم للمسلمين ولﻸسرى ولفلسطين
بخليفة ودولة تحرك الجيوش لتدك عرش يهود وتحرر فلسطين وأهلها من دنس اﻻحتﻼل وبراثنه.
قال ﷲ تعالى﴿ :يَا أَيﱡ َها الﱠذ َ
ض أ َ َر ِضيتُم
ِين آ َمنُوا َما لَ ُك ْم إِذَا قِي َل لَ ُك ُم ان ِف ُروا فِي َ
سبِي ِل ﱠ ِ اثﱠا َق ْلت ُ ْم إِلَى ْاﻷ َ ْر ِ
ع ا ْل َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا فِي ْاﻵ ِخ َر ِة ِإ ﱠﻻ َق ِلي ٌل﴾.
ِبا ْل َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا ِم َن ْاﻵ ِخ َر ِة فَ َما َمتَا ُ
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
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