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 مفوضية االعالم والشؤون الفكرية والسياسية

 أيها األخوة

 أيتها األخوات،،،،

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

بِأَن َُّهْم ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن )قال تعاىل يف كتابه احلكيم بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم 
الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيِر َحقٍّ ِإال َأْن يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اللَُّه َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس  ( 39 ) ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِدير  

. ( َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َولَيَ ْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيز   بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات  

 .صدق اهلل العليُّ العظيم

إن هذا الوصف القرآني لكأنه مرًة أخرى يصف ما حلَّ بشعب فلسطني متامًا كما الذي حلَّ مبسلمي 

ان وجربوت وطغيان، ومع أن الفارق يف احلالني بني نكبة شعبنا ومن سّببها وبني مكة من ظلم وعدو

نكبة مسلمي مكة ومن سّببها هلم فارق كبري، حيث من طغى عليهم أهلوهم ورمحهم وأقرباؤهم، 

ومن طغى على شعب فلسطني غريٌب معتٍد مدعٍ  عابٌر للبحار واحمليطات حتى يصل فلسطني ظلمًا 

تعاىل أمر املسلمني برد ظلم الظاملني إىل حنورهم، أمرهم باخلروج إىل حقهم، اهلل وعدوانًا، فإن 

وبالقتال من أجل بلوغ حقوقهم، فما بالكم أيها األخوة وحال شعبنا مع عدوه الصهيوني الغاصب 

بهذه األرض اليت اغتصب، وبهذا التاريخ الذي اقتحم، الغادر الذي ال عالقة له من قريب أو بعيد 

ه اجلغرافيا اليت لّوثها بوجوده، وبهذا الفضاء الزماني واملكاني الذي يرفضه قدميا وجديدا وال وبهذ

ية عرب مناعتها األمراض واخلبائث، كيف تتصّورون أمر اهلل يقبله متامًا كما ترفض األجسام احل

لكم لو كان القرآن مازال يتنّزل على حبيبه؟ كيف تتخيلون سيكون أمره لكل مؤمن بأن يصدع 

 .للحق ال يلوي على شيء حتى يستعيد حقه

حق  مخسة وستون عاما، وحق شعب فلسطني الراسخ ال ميكن له أن ينقص أو يبهت أو يتغّير، ألنه

مصان وفق كّل الشرائع واألعراف والنواميس، فمهما طال الدهرعلى هذا الضيم ،وهذا الظلم ،وهذا 

العدوان، فإنه كليله زائٌل زائل، فهذه حتمية التاريخ، وبشارة األديان، واستقرار األوراح، وانتظام 

ة، واملنافقة القبيحة، الناموس الذي وضعه اهلل على هذه األرض، مهما تكالبت القوى الظالمية الظامل

فإن هذا املنطق الذي تسوقه دلياًل على ارتفاعها يومًا، لن يبقيها كذلك أبدًا، بل هو الذي سيعّجل 

بنهايتها، وأفوهلا من التاريخ، كما كان هو سبب أفول واندثار اجلبابرة الذين كانوا أشدَّ بأسًا وقوة 

 !وظنوا أنهم خملدون، فأين هم اآلن؟ أين هم؟يف األرض، حتى أصابهم الغرور والصلف والغطرسة 


