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ضمـن احلملـة العامليـة التـي أطلقهـا املكتـب اإلعالمـي املركـزي حلـزب التحريـر نصـرة لغـزة 
منـذ بدايـة العـدوان األخيـر عليهـا حتـت عنـوان )اسـتجيبوا يـا جيـوش املسـلمني لنصـرة أهـل 
فلسـطني(، وتبيانـا للسـبيل الشـرعي الواجـب القيـام بـه إلنقـاذ غـزة بل كل فلسـطني من بطش 
كيـان يهـود، قـرر املكتـب اإلعالمـي املركـزي عقد هـذا املؤمتـر اإلعالمي العاملي، حتـت عنوان: 
»غـزة... بـل كل فلسـطني تسـتنصر جيـوش املسـلمني«، ويشـارك فـي املؤمتـر ثلـة مـن إعالميـي 
حـزب التحريـر مـن املكتـب اإلعالمـي املركـزي وممثلـي املكاتـب اإلعالميـة للحـزب فـي بـالد 
املكتـب اإلعالمـي  أيضـا ممثـل  فيـه  كمـا يشـارك  ولبنـان،  واألردن،  الطـوق احلزيـن: مصـر، 
حلـزب التحريـر فـي تركيـا، باإلضافـة لكلمـات مسـجلة مـن املكتـب اإلعالمـي حلـزب التحريـر 

فـي فلسـطني وسـوريا وذلـك لتعـذر حضورهـم املؤمتـر شـخصياً نتيجـة لألوضـاع األمنيـة.

ويسـلط املؤمتـر الضـوء علـى قضايـا مهمـة حـول حقيقـة مـا يجـري فـي غـزة وكل فلسـطني، وسـيتم 
عـرض املشـكلة احلقيقيـة لفلسـطني، وسـبب املشـكلة، والعـالج الناجـع حللهـا، وواجـب املسـلمني جتـاه 
ذلـك، كمـا سـيتم تنـاول ملفـات مهمـة مثـل املفاوضـات واملعاهـدات املتعلقـة بفلسـطني، والـدور املغيـب 
للجيـوش فـي بـالد الطـوق، وحقيقـة قدراتهـم ومـا يسـتطيعون أن يقدمـوه، وغيرهـا مـن القضايـا... 
وأخيـراً سـوف يجـري التأكيـد علـى موقـف حزب التحرير جتاه قضية فلسـطني بوصفـه رائدا ال يكذب 

أهلـه فـي زمـن أضحـت السياسـة فيهـا مـا فيهـا مـن خـداع وكـذب وتضليـل.

لقـد بـدأ اإلعـداد لهـذا املؤمتـر مـن خـالل الدعايات واإلعالنـات العامليـة التي نظمها املكتـب اإلعالمي 
التواصـل  واملواقـع األخـرى ومنهـا صفحـات  املتعـددة  بلغاتـه  الرسـمي  للحـزب عبـر موقعـه  املركـزي 
)االجتماعـي(، حيـث أعـد احلـزب هـاش تـاج خاصـاً لهـذا املؤمتـر لنشـر الدعايـات والصـور املؤثـرة ملـا 

يحصـل فـي غـزة، وإلعطـاء الفرصـة ألبنـاء األمـة للتعبيـر عـن آرائهـم وتعليقاتهـم.

وكان احلـزب منـذ بدايـة العـدوان علـى غـزة قـد أصـدر العشـرات مـن البيانـات والنشـرات مـن جميـع 
الواليـات، والتـي سـلطت األضـواء علـى اجلراحـات واجلرائـم الدائـرة فـي فلسـطني عمومـا وفـي غـزة 

C
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بوجـه خـاص، وقـد بينـت بوضوح تخاذل حكام املسـلمني عن نصرة املسـلمني هناك، واسـتنفرت جيوش 
املسـلمني وبخاصـة فـي دول الطـوق احلزيـن للقيـام بواجبهـم فـي حمايـة دمـاء املسـلمني والـذود عـن 
أرضهـم وأعراضهـم، وأخيـرا أثبتـت جليـا أنـه ال حـل جلراحـات غزة وغيرهـا إال بإقامة دولـة اخلالفة، 
وأنهـا لـو كانـت موجـودة ملـا جتـرأ عليهـم أحـد، فاخلليفـة فيهـا هـو الـدرع الواقي للمسـلمني كمـا وصفه 

. حبيبنـا محمـد

كذلـك فقـد هـب شـباب حـزب التحريـر كعادتهـم وفـي معظـم أنحـاء العالـم إلـى تنظيـم املظاهـرات 
والوقفـات نصـرة ألهـل غـزة من أجل إرسـال رسـالة إلى أهل غزة وكل فلسـطني أننـا معكم ولن نخذلكم 
ولكـن احلـكام الظلمـة قـد كبلـوا اجليـوش فـي ثكناتهـا وأغلقـوا احلـدود مـع كيـان يهـود، بـل قامـوا هـم 
بحمايتهـم والدفـاع عنهـم، وفـي هـذه املظاهـرات التـي ضمـت اآلالف فـي بعـض املناطـق ألقى مسـؤولو 
وشـباب احلـزب اخلطابـات ورفعـت الشـعارات ودّوت التكبيـرات والهتافـات التـي حتث األمـة وبخاصة 

جيوشـها علـى التحـرك نصـرة ألهـل فلسـطني.

كمـا قـام العديـد مـن شـباب وشـابات حزب التحرير بتسـجيل الرسـائل التي عبروا فيها عن مسـاندتهم 
لألهـل فـي غـزة وكل فلسـطني ووصفـوا معاناتهـم واأللـم الـذي يشـعرون بـه ويتشـاركون مـع أهـل غـزة 
األبطـال، وقـد نشـرت التسـجيالت علـى كثير من املواقـع  ومنها موقع املكتـب اإلعالمي املركزي حلزب 

التحرير.

وفـي هـذا الكتيـب سـنضع كلمـات املؤمتـر اإلعالمـي الـذي انعقـد فـي بيـروت باإلضافـة لتقريـر حـول 
النشـاطات العامليـة حلـزب لتحريـر نصـرة لغـزة وكل فلسـطني.

املكتب اإلعالمي املركزي

حلزب التحرير
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احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد..

أقرئكـم السـالم أيهـا الكـرام مـن مسـرى نبيكـم احملتـل، مـن أرض محشـركم ومنشـركم، مـن األرض 
املباركـة فلسـطني، أقرئكـم السـالم مـن غـزة املنكوبـة بعـدو همجـي وتآمـر سـافر، فالسـالم عليكـم 

ورحمـة اللـه وبركاتـه..

فيهـا  كانـت  غـزة،  املسـعورة ضـد  يهـود حربـه  كيـان  اسـتهل  علينـا شـهر رمضـان حتـى  إن حـل  مـا 
القذائـف والصواريـخ هـي سـحورنا وفطورنـا، وكان عيدنـا مدافـع وصواريـخ ودمـاء وأشـالء. أصعـب 
اللحظـات علـى أهـل غـزة حلظـات الفطـور والسـحور، كنـا نبتلـع لقيماتنـا بآليـة سـريعة، نتجـرع معها 
األلـم واحلسـرة، والشـعور بخـذالن أنظمـة الضـرار لنـا، نرتقـب أصـوات الصواريـخ وهـي تنـزل علـى 
املنـازل، تهدمهـا فـوق رؤوس أهلهـا فـي هـذا الوقـت املتعمد، عائالت بأكملها مسـحها العـدو اليهودي 
اجملـرم مـن السـجل املدنـي، بيـوت بـل أحيـاء كاملـة هدمهـا أعـداء اللـه اليهـود فـوق رؤوس سـاكنيها 
فـي ليلـة واحـدة، طفـل يقتنـص فـي حضـن أبيـه، رضيـع ينتشـل من بـني األنقاض وهـو يلتقم ثـدي أمه 
الشـهيدة، عائـالت تهـرب مـن بيـت إلـى بيـت، ومـن بيـت إلـى مستشـفى، ومـن مستشـفى إلـى مدرسـة 
ثـم تالحقهـا صواريـخ الغـدر اليهوديـة لترتقـي إلـى ربهـا شـاهدة علـى خذالن حـكام املسـلمني لها. ثلة 
مـن اجملاهديـن إرادتهـم ال تنحنـي مرغـوا أنـف االحتـالل فـي الطني، طفـل صغير يرفـض التخلي عن 
سـالحه البالسـتيكي قائـال: ومـاذا أفعـل إذا جـاءت اليهـود؟! أكثر من ثالثني يوماً والقصف الوحشـي 
الهمجـي اليهـودي املتواصـل علـى املدنيـني، حيـث ال مفـر وال مهـرب وال موضـع قـدم آمـن فـي غزة، ال 

كلمة فلسطين من غزة )مسجلة(

لسان حال المجتمع الدولي المزعوم: 

ليس علينا في أهل فلسطين سبيل!!

املهندس إبراهيم الشريف
عضو املكتب اإلعالمي حلزب التحرير في األرض املباركة )فلسطني(

مسجلة من غزة
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مفـر وال مهـرب وال منجـى إال إلـى اللـه، يهـرب النـاس مـن قصـف الطائـرات إلـى قصـف املدافـع، مـن 
قصـف الدبابـات إلـى قصـف الـزوارق، أعـداء الله اليهود الذيـن قالوا »ليس علينا في األميني سـبيل« 
طبقـوا هـذه املقولـة مـع اجملتمـع الدولـي املزعـوم، الـذي أنشـأ اليهـود ودعمهـم، طبقـوا هـذه املقولـة 
علـى أهـل فلسـطني، فكانـت حـرب اإلبادة والتدمير ولسـان حـال قانونهم الدولي املزعـوم: ليس علينا 
في أهل فلسـطني سـبيل!! فأبادوا البشـر ودمروا احلجر والشـجر، أشـجار كاملة فوق أسـطح املباني 
العاليـة، عشـرات آالف املنـازل، مئـات املسـاجد املدمـرة، بنيـة حتتية مدمرة تدميرا شـبه كلي، حوالي 
ألفـي شـهيد وأكثـر مـن عشـرة آالف جريـح، مئـات منهـم بـل آالف خرجـوا بإعاقـات مسـتدمية، وأهـل 
غـزة صابـرون محتسـبون مرابطـون، يقومـون ليلهـم يدعـون علـى اليهـود وعلـى مـن واالهـم مـن حـكام 

املسـلمني، يدعـون اللـه ويتضرعـون إليـه واجعـل لنـا مـن لدنـك وليـا، واجعـل لنـا مـن لدنـك نصيرا.

وأخيـرا يقـال بـأن الصـورة قـد تختصـر ألـف كلمـة، ويقـال بـأن ألـف صـورة قـد تُختصـر بكلمـة، ولكن 
غـزة ال تختصرهـا الصـور وال الكلمـات...

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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العـدوان اليهـودي علـى أهلنـا فـي غـزة ليس األول من نوعـه وال األخير، فقد سـبقته جوالت وصوالت 
واعتـداءات ال تقـل إجرامـا ووحشـية شـهدناها فـي عـام 2012، ومـن قبـل فـي عامـي 2009-2008، 
وشـهدنا مـن قبـل عـدوان يهـود علـى لبنـان فـي عـام 2006، ولـو رجعنـا إلـى الـوراء لوجدنـا سـجل 
اإلجـرام اليهـودي الـذي لـم يقتصـر فقـط علـى أهلنـا فـي فلسـطني، بـل تعداهـا إلـى سـوريا واألردن 

ومصـر ووصـوال إلـى العـراق وتونـس...

وكيـان يهـود هـذا هـو جرثومـة زرعهـا االسـتعمار الكافـر بـدءاً مـن وعـد بلفـور سـيئ الذكـر، فمـا كان 
لـه أن يوجـد لـوال املكـر الصليبـي احلاقـد علـى أمتنـا، فبريطانيـا أوجدتـه، ثـم احتضنتـه أمريـكا رأس 
الكفر، فالغرب أمّد يهود بأسـباب البقاء ماليا واقتصاديا وعسـكريا وسياسـيا، ومع كل هذا فلو كان 
لألمـة اإلسـالمية قيـادة مخلصـة نابعـة مـن ذاتهـا ملـا متكن هذا الكيان املسـخ من البقـاء، ولهذا قامت 
دول االسـتعمار بتفتيت األمة اإلسـالمية إلى عشـرات من الكيانات الهزيلة ثم نصبت على املسـلمني 
حكامـا ال يرقبـون فـي املؤمنـني إال وال ذمـة، ديدنهـم وشـغلهم الشـاغل خدمـة مصالـح أسـيادهم فـي 
الغـرب وقمـع حركـة األمـة للعـودة إلـى شـريعة ربهـا وأحـكام دينهـا. فال شـيء يفسـر إجرام كيـان يهود 

املسـتمر يوميـا وحتديهـم ألمـة اإلسـالم إال تخـاذل وخيانـة احلكام...

فذلـك الرئيـس السيسـي ابـن اجليـش بـدل أن يفتح البـاب خلير أجناد األرض ويكون هو على رأسـهم 
لنصـرة األهـل فـي غـزة وحتريـر األقصـى واالنتقـام مـن عدوهـم... قـام بتدميـر األنفـاق التـي كانـت 
متـد أهـل غـزة ببعـض مقومـات احليـاة، ولـم يفتـح معبـر رفـح إال لبعـض اجلرحـى الذيـن يواجهـون 
خطـر املـوت، واألدهـى مـن هـذا هـو الترويـج ملبـادرة تكـرس احتـالل فلسـطني وتضمـن لليهـود األمـن 

واالسـتقرار وكل ذلـك علـى حسـاب دمـاء وأشـالء الشـهداء؟

كلمة المكتب اإلعالمي المركزي 
لحزب التحرير في المؤتمر

غزة... بل كل فلسطين
تستنصر جيوش المسلمين

املهندس ُعثمــان بَخــاش
مدير املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
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أمـا ملـك األردن فلـم يكـن بأفضـل حـال مـن السيسـي بـل جتـاوزه فـي تخطـي كل اخلطـوط احلمـر، 
فبـدل أن يتـرك إخـوان البطـل الدقامسـة أن يهبـوا فزعـة لألهـل بـاألرض املباركـة، أرض املسـجد 
األقصـى، بـدل أن يقـوم بهـذا وجـه النصـح لكيـان يهـود بـأن السـبيل الوحيـد لتحقيق أمـن مواطنيها هو 

التوصـل لتسـوية سـلمية مـع الفلسـطينيني!

وتلـك تركيـا صاحبـة ثانـي أقـوى جيـش فـي حلـف الناتـو، فبـدل أن يرسـل إردوغـان جيشـه لـدك كيـان 
يهـود ونصـرة أهـل غزة!...جـدد تصريحاتـه العنتريـة الفارغة، فأعلن احلداد الرسـمي ملـدة ثالثة أيام، 
وقـال: »نحـن مسـتعدون لعـالج كافـة اجلرحـى الفلسـطينيني، سـواء أكان عالجهـم عالجـا نفسـيا أم 

جراحيـا، ونحـن قـادرون علـى اسـتيعابهم جميعـا، فاألعـداد ال تهمنـا«. 

أمـا بقيـة احلـكام فـي بالد املسـلمني فال يختلفون عن أمثالهم في بـالد الطوق وتركيا، فوزير اخلارجية 
السـعودي سـعود الفيصـل فـي اجتمـاع منظمـة التعـاون اإلسـالمي فـي جـدة لبحـث الوضـع فـي قطـاع 
غـزة فـي 2014/08/12 نصـح اليهـود قائـال »علـى إسـرائيل أن تـدرك أن السـالم هـو اخليـار األوحـد 
لبقائهـا«... أمـا اجلنـرال »محمـد علـي جعفـري« القائـد العـام للحـرس الثـورى فـي إيران قـال في متوز 
ـم للقـوات املسـلحة آيـة اللـه علـي  عـام 2014 - إّبـان عـدوان يهـود علـى غـزة: »لـْو أِذَن لنـا القائـد املعَظّ
خامنئي باجلهاد.. فسـوف نُسـِوّى إسـرائيل باألرض خالل 24 سـاعة.. إن صواريخنا تنتظر االنطالق 

بلهفـٍة منـذ سـنني«! فصواريخهـم لـم تنطلـق لنصـرة اإلسـالم ولكنهـا انطلقـت لذبـح أهل سـوريا! 

إنهـا قمـة التخـاذل واخلـزي، مـن حـكام ادعـوا مناصـرة أهـل فلسـطني وهـم أبعـد الناس عن ذلـك. وهو 
التآمـر علـى تغييـب اجليـوش عـن املعادلـة، وكأّن السـاحة سـاحة خطابـات وتقـدمي املواسـاة. إّن جنـاة 
أهـل فلسـطني وخالصهـم مـن أعـداء اللـه يهـود، ال يكون إال مـن خالل حترك اجليـوش لتدك حصونهم 
ومتحـو أثرهـم مـن األرض املباركـة فلسـطني، وهـي املعادلة التي يدركها يهود وحكام املسـلمني والغرب، 
وحـرٌي بـكل مخلـص وقائـد أن يعمـل علـى إعـادة املشـهد إلـى أصلـه والصـورة إلـى طبيعتهـا، صـراع 

عقـدي عسـكري ال صراعـا دبلوماسـيا خطابيـا فارغـا.

وهكـذا يتضـح للقاصـي والدانـي أن الغـرب يرعى كيان يهود ليس فقط مباشـرة وإمنا مسـّخراً في ذلك 
حـكام العـرب واملسـلمني وأدواتـه مـن القيادات السياسـية التي تخـرج علينا لتبرر مواقفهـا اخملزية، وال 
ننسـى مثـال كيـف أّن ياسـر عرفـات اعتـرف بالقـرار 242 حتـت وطـأة قصـف طائـرات إف 16 فـي 
عـز اجتيـاح يهـود للبنـان سـنة 1982، ودائمـا حتـت مقولـة »ليـس باإلمـكان أحسـن ممـا كان«. فمـع أن 
األمـة تثبـت فـي كل مـرة إميانهـا بربهـا واسـتعدادها للتضحيـة إال أن القيـادات املتزعمـة جتهـض هـذه 
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البطـوالت وتنتهـي مببـادرات وحلـول ترسـخ االحتـالل اليهـودي، فقـد صـرح رئيـس الوفـد الفلسـطيني 
عـزام األحمـد فـي مفاوضـات القاهـرة: »ورقتنـا التـي قدمناهـا ليسـت أكثـر مـن اسـتعادة آليـات العمـل 
لـدب شـريان احليـاة إلـى قطـاع غـزة وفـق مـا كان معمـوالً بـه قبـل االنقسـام الـذي اسـتغلته إسـرائيل 
ووسـعته وسـلبت كثيـراً مـن احلقـوق التـي سـبق أن وقعـت عليهـا مـع اجلانب الفلسـطيني«، فإذن سـقف 
مفاوضـات القاهـرة هـو العـودة إلـى مـا كان معمـوال بـه قبـل االنقسـام بـني حمـاس وفتـح، وليـس هنـاك 

أدنـى تفكيـر أو بحـث فـي فكـرة حتريـر فلسـطني.

واملضحـك املبكـي هـو مـا صـرح بـه سـعود الفيصـل فـي اجتمـاع جـدة: »إن انقسـام املسـلمني سـمح 
القيـام  إسـرائيل  مقـدور  فـي  كان  »هـل  وتسـاءل:  األخـرى«.  تلـو  مـرة  املسـلمني  مبهاجمـة  إلسـرائيل 

كانـت األمـة اإلسـالمية علـى قلـب رجـل واحـد؟«!! لـو  العـدوان  تلـو  بالعـدوان 

هاك اجلواب الشـافي ملا تسـاءلت عنه: إن اخلالفة هي التجسـيد العملي السياسـي لوحدة املسـلمني، 
وقـد جـاء فـي احلديـث: »اإلمـام جنـة يقاتـل مـن ورائـه ويتقـى بـه«، فـال حـل إال بإقامـة اخلالفـة التـي 

جتمـع شـمل املسـلمني وتسـير اجليـوش فتقضـي علـى كيـان يهـود وحتـرر فلسـطني، كل فلسـطني.

أيها املسلمون

إنـه ليـس عجيبـاً وال غريبـاً أن يتصـرف احلـكام بهـذا التخـاذل واخلـور، فهـذا ديدنهـم منـذ ابتليـت 
هـذه األمـة بهـم، لكـن الغريـب العجيـب هـو بالنسـبة للجنـود الذيـن يصاحبهـم السـالح ويتعايشـون معـه 
لنصـرة دينهـم وأمتهـم، كيـف يطيقـون مشـاهدة وسـماع القصـف الوحشـي علـى إخوانهـم وأخواتهـم، 
حتيـط بهـم الدمـاء، ويسـتغيثون ثـم ال يجـدون مـن يجيـب؟! ومـع ذلـك فـإذا رفـض احلـكام وتقاعـس 
اجلنـد فأيـن آباؤهـم وإخوانهـم وأبناؤهـم؟! فلمـاذا ال حترضونهـم على القتال في سـبيل الله، فينصروا 
العبـاد ويحـرروا البـالد، وتكونـوا بجهـاد أبنائكـم فـي نعمـة مـن اللـه وفضـل، فاجلهـاد هـو ذروة سـنام 
اإلسـالم... فأثيـروا عندهـم القـوة والتقـوى، وأن ينصـروا املسـلمني الذيـن يتعرضـون جلرائـم يهـود 
يـِن َفَعلَيُْكـُم النَّْصـُر{، وأن ال يسـكتوا علـى ظلـٍم أو ضيـم، وأن ينكـروا علـى  }َوِإِن اْسـتَنَْصُروُكْم ِفـي الدِّ
احلاكـم ظلمـه وخيانتـه للـه ولرسـوله واملؤمنـني، فـال يطيعـوا فـي معصيـة، وبذلـك تقونهـم خـزي الدنيا 
ـَهِر  وعـذاب اآلخـرة. فاملسـلمون جسـد واحـد »ِإَذا اْشـتََكى ِمنْـُه ُعْضـٌو تََداَعـى لَـُه َسـاِئُر الَْجَسـِد ِبالسَّ
ـى« أخرجـه مسـلم عـن النعمـان بـن بشـير. لقـد أصبـح واضحـاً لـكل ذي عينـني أن فلسـطني ال  َوالُْحمَّ
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حتـرر كاملـة إال بعودتهـا قضيـة إسـالمية مـن جديـد، فتكـون قضيـة كل مسـلم، مدنيـاً كان أم عسـكرياً، 
مـن أقصـى الشـرق فـي إندونيسـيا إلـى أقصـى الغـرب فـي الربـاط، فيـدرك أن فلسـطني ليسـت بلـداً 

صديقـا وال حتـى شـقيقاً، بـل هـي النفـس واألرض والِعـرض والفـرض...

أيتها اجليوش في بالد املسلمني وبخاصة بالد الطوق احلزين:

إننـا نـدرك أنـه لـن تنـزل مالئكـٌة مـن السـماء تقيم لنا خالفـة وتقود لنا جيشـاً، وإمنا ينزل الله سـبحانه 
مالئكـًة تسـاعدنا إذا عملنـا بجـد وصـدق وإخـالص السـتئناف احليـاة اإلسـالمية فـي األرض وإقامـة 
اخلالفـة، فتتحـرك اجليـوش لقتـال يهـود، ونصـرة ديـن اللـه سـبحانه، وعندهـا يُنـزل الله القـوي العزيز 
مالئكـًة تسـاعدنا ال أن تقاتـل بالنيابـة عنـا، والقـرآن الكـرمي ينطق بهـذا في آي الذكر احلكيـم }بَلَى ِإْن 
ِمنَي{، فـإذا  تَْصِبـُروا َوتَتَُّقـوا َويَْأتُوُكـْم ِمـْن َفْوِرِهـْم َهـَذا يُْمِدْدُكـْم َربُُّكـْم ِبَخْمَسـِة آاَلٍف ِمـَن الَْماَلِئَكـِة ُمَسـوِّ
صبرنـا واتقينـا والتحمنـا بالعـدو فـي قتـال فـإن اللـه سـبحانه ميددنـا بـآالف مـن املالئكـة... هـذا هـو 

الطريـق لنصـرة غـزة، ونصـرة املسـلمني فـي كل مـكان، وحقـاً }ِلِمثْـِل َهـَذا َفلَْيْعَمـِل الَْعاِملُوَن{.

أيتها اجليوش في بالد املسلمني وبخاصة بالد الطوق احلزين:

ر لـه  أليـس منكـم رجـل رشـيد يصنـع خيـراً، فيقـود إخوانـه مـن اجلنـد، لنصـرة غـزة وفلسـطني، فتُسـطَّ
بذلـك صحائـف بيضـاء يعـّز بهـا فـي الدنيـا واآلخـرة؟ أليـس منكـم مـن يعيـد سـيرة القـادة العظـام فـي 
جنـد اإلسـالم الذيـن كانـوا مـن أجـل اسـتغاثة امـرأة ينطلقـون أسـوداً يصدعـون: يـا خيـل اللـه اركبي...

وأولـى  املسـلمني،  بـالد  درة  هـي  املباركـة  فـاألرض  هممكـم،  ويسـتنهض  يناديكـم  التحريـر  حـزب  إن 
قبلتيهـم، ومسـرى رسـولهم ومعراجـه فانفـروا لقتـال عدوكـم ولنصرة أهلكـم كما قال سـبحانه }انِْفُروا 
ِخَفاًفـا َوِثَقـااًل َوَجاِهـُدوا ِبَأْمَواِلُكـْم َوأَنُْفِسـُكْم ِفي َسـِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخيٌْر لَُكـْم ِإْن ُكنْتُْم تَْعلَُموَن{، وال تكونوا 
كمـا قـال سـبحانه: }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـوا َمـا لَُكـْم ِإَذا ِقيَل لَُكـُم انِْفُروا ِفي َسـِبيِل اللَِّه اثَّاَقلْتُـْم ِإلَى اأْلَْرِض 
نَْيـا ِفـي اآْلِخـَرِة ِإالَّ َقِليـٌل{... وإال }يَْسـتَبِْدْل  نَْيـا ِمـَن اآْلِخـَرِة َفَمـا َمتَـاُع الَْحَيـاِة الدُّ أََرِضيتُـْم ِبالَْحيَـاِة الدُّ

َقْوًمـا َغيَْرُكـْم ثُـمَّ اَل يَُكونُـوا أَْمثَالَُكـْم{.
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احلمـد للـه والصـالة والسـالم علـى رسـول اللـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن وااله، قـال تعالـى: }َوَمـا لَُكْم 
َجـاِل َوالنَِّسـاِء َوالِْولْـَداِن الَِّذيـَن يَُقولُوَن َربَّنَـا أَْخِرْجنَا  ِه َوالُْمْسـتَْضَعِفنَي ِمـَن الرِّ اَل تَُقاِتلُـوَن ِفـي َسـِبيِل اللَـّ

اِلـِم أَْهلَُهـا َواْجَعـْل لَنَـا ِمـْن لَُدنْـَك َوِلّيًـا َواْجَعـْل لَنَـا ِمْن لَُدنْـَك نَِصيًرا{. ِمـْن َهـِذِه الَْقْريَـِة الظَّ

يسـتغرب البعـض عندمـا نتوجـه للجيـش فـي مصـر أن هبـوا لنجـدة إخوانكـم فـي غـزة، أو كونـوا مـع 
العاملـني السـتئناف احليـاة اإلسـالمية بإقامـة اخلالفـة اإلسـالمية، أو كونـوا أنصـار اللـه كمـا كان 
األوس واخلـزرج أنصـارا لدعـوة اإلسـالم مكنـوا لهـا فـي دولـة املدينـة ودافعـوا عنهـا حتـى صـارت 
الدولـة األولـى فـي العالـم، ووجـه اسـتغراب هـذا البعض ناجم عن يأسـهم من تلك اجليـوش الرابضة 
فـي ثكناتهـا وإذا خرجـت منهـا فإمـا أن يكـون خروجهـا لالسـتعراض العسـكري أو لذبـح املسـلمني، 
والغريـب أن نفـس هـذا البعـض ال يسـتغرب التوجـه بالنـداء للمنظمـات الدولية أن تتدخـل لوقف تلك 
اجملـازر بحـق املسـلمني، متناسـيا أن تلـك املنظمـات هـي مـن وقفـت بجانـب يهـود ودعمتهـم وكرسـت 

احتاللهـم ألرض فلسـطني.

نعـم نحـن فـي حـزب التحريـر نصـر علـى توجيـه ندائنـا احلـار لضباط وضبـاط صف وجنـود اجليش 
املصـري وكل اجليـوش فـي بـالد املسـلمني أن هبـوا لنصـرة أبنـاء األمـة، فهـم مـن األمـة وهـي منهـم، 
يعتقـدون نفـس العقيـدة ويؤمنـون باللـه ورسـوله، يحزنهـم مـا يحـزن األمـة ويفرحـون ملـا يفرحهـا، 
يشـعرون مبـا تشـعر، فاملسـلم أخـو املسـلم ال يظلمـه وال يخذلـه وال يسـلمه، واملؤمـن للمؤمـن كالبنيـان 
املرصـوص يشـد بعضـه بعضـا. ونحـن علـى يقـني أن فـي جيـش الكنانـة كمـا فـي غيـره مـن جيـوش 

كلمة الكنانة في المؤتمر

يا أبناء جيش الكنانة
هبوا لنصرة إخوانكم في غزة،

بل في كل فلسطين

املهندس شريف زايد
رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير في والية مصر
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املسـلمني، فيـه اخمللصـون الذيـن يأملـون ملا يألم منه املسـلمون، ولوال خيانة بعض القـادة الذين تلعنهم 
األمـة صبـاح مسـاء لكانـت هبـة هـؤالء لنصـرة أبنائنـا وإخواننـا وأمهاتنـا وأطفالنـا في غـزة أقرب من 

رد الطـرف.

لقـد كانـت مصـر دومـا هـي الصخـرة التـي تتحطم عليها أحـالم الكفار وأطماعهم، فمـن مصر انطلق 
صـالح الديـن ليحـرر فلسـطني مـن الصليبيـني فهزمهـم في حطـني، ومصر هي التي قهـرت التتار في 
عـني جالـوت، لقـد باتـت اليـوم بفضـل احلـكام اخلونـة تتوسـط بني يهود وبـني أهل غـزة كأن ال عالقة 
لهـا باملوضـوع وأن مـا يجـري ليـس فـي خاصرتهـا، بـل فـي بالد الواق واق، لقد نسـيت مصر إسـالمها 
واجلهـاد فـي سـبيل اللـه، شـأنها فـي ذلـك شـأن باقـي الـدول العربيـة وبخاصـة دول الطـوق، الذيـن 
مينعـون اجليـوش مـن نصـرة أهـل غـزة بالقضـاء علـى كيان يهـود، بل بات همهـم هو حمايـة كيان يهود 

مـن ضربـات اجملاهديـن، وتثبيتـه في األرض املباركة فلسـطني.

لقـد أثبـت رجـال القـوات املسـلحة فـي حـرب أكتوبر التـي زلزلت كيان يهـود أنهم هم الرجـال الرجال، 
يـوم أتيحـت لهـم الفرصـة لينسـوا يهود وسـاوس الشـيطان، ولوال خيانـة القيادة السياسـية لكان زوال 
هـذا الكيـان املسـخ هـو النتيجـة الطبيعيـة حلرب العاشـر من رمضـان التي خاضها اجلنـود والضباط 
وهـم يكبـرون اللـه أكبـر اللـه أكبـر. لقـد أدرك هـؤالء الرجـال أن كيـان يهـود هو منر مـن ورق، وأن فتية 
آمنـوا بربهـم وزادهـم اللـه هـدى، قليلـي العـدد والعـدة اسـتطاعوا بعـون اللـه ورعايتـه أن يلقنـوا يهـود 
درسـا لـن ينسـوه أبـدا، فمـا بالنـا لـو حتركـت تلـك اجليـوش بقيـادة رجـل مخلـص يحـب اللـه ورسـوله 
ويحبـه اللـه ورسـوله، فواللـه ثـم واللـه إنهـم لقـادرون علـى أن يقطعـوا دابـر أشـد النـاس عـداوة للذيـن 

آمنـوا والقضـاء عليهـم قضـاء مبرما.

 نعـم إنـه نـداء حـار للشـرفاء واخمللصـني مـن القـادة والضبـاط واجلنـود فـي جيشـنا، أن يكونـوا أول 
مـن آزر ونصـر، فنحـن نعلـم أن فيهـم الرجـال والرجولـة، وفيهـم األبطـال وصانعـي البطولـة، نعلـم أن 
فيهـم النخـوة والشـهامة واملـروءة. إنهـم مـن سـاللة رجـال علّمـوا الدنيـا كيـف تُصنـع البطولـة، بطولـة 
الرجـاِل علـى الرجـاِل فـي سـاحات الوغـى، فلـم يسـجل عليهـم التاريـُخ انتهـاكا حُلرمـات اآلمنـني مـن 
النسـاء واألطفـال والشـيوخ، نعلـم ذلـك وأكثـر فهـم أحفـاد خالـد وسـعد وعمـرو بـن العـاص وصـالح 
الديـن، ونعلـم أنـه ال يرضيهـم مـا جـرى ويجـري ألمتهـم فـي شـتى بقـاع بالدنـا، ونعلـم أن الدمـاَء تغلي 
فـي عروِقهـم، وأنهـم فـي صـراٍع مع النفِس وفي ِحــيرة مـع الذات، تناِزُعهم رجولتهم ومسـؤولَيتهم فال 
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يسـتقر لهـم بداخلهـم حـال، نعلـم كم أنهـم ُمحرجون أمام أنفسـهم وأمام مقاماتهم العسـكريِة وُرتبهم، 
يُحّسـون بـكل التقصيـر والهـوان، ينظـر أحدهـم إلـى نفسـه فـي املـرآة وهـو بكامـل ِقياَفِتـه العسـكرية 
فيجـُد نفَسـه ِجنـراالً ال يليـق بـه إال أن يكـون لسـاعات الشـدة التـي متـُر بهـا أمتُـه، ثم ينظـر ِبفكره إلى 
واقعـه والواقـع مـن حولـه فيجـُد أنـه إذا بقـي على هذه احلـال فلن يكون جنراال إال على نفسـه، ويكون 
ِلدا  قـد دخـل احليـاة وأنعـَم اللـه عليـه بالفرصـِة الذهبيـِة لكي يضع بصمته فـي هذه احلياة الدنيـا ُمخَّ
ذكـره لألبـد كأسـالفه الِعظـام، ولكنـه ركـن إلـى احليـاة خوفـا مـن شـيء أو طمعـا فـي شـيء مـن ُحطام 
الدنيـا، فيخـرج مـن احليـاة كأي إنسـان عـادّي ال يذكـره أحـد وال يعرفـه، »قائـد عسـكري برتبـة نكرة« 
حـارب طـوال حياتـه نـوازع اخليـر تلـك التـي طاملـا جتاذبتـه ليكون علمـاً بارزاً يشـار إليه بالبنـان، لكنه 
رضـي بـأن يكـون مـع اخلوالـف. وأخيرا فمن غير جيـش الكنانة بقوته وعدده وعدته ورجاله سينسـي 
يهـود وسـاوس الشـيطان، كل مـا يحتاجـه هـو قائـد فـذ كصـالح الديـن أو قطـز أو بيبـرس وهـم فـي 
األمـة كثـر، وسـيأتي اليـوم الـذي يقـود فيـه هـذا اجليـش خليفـة تقـي نقـي يقاتـل مـن ورائـه ويتقـى بـه 

وإن غـدا لناظـره قريب.

َه يَُحـوُل بَيْـَن  ُسـوِل ِإَذا َدَعاُكـْم ِلَمـا يُْحِييُكـْم َواْعلَُمـوا أَنَّ اللَـّ ِه َوِللرَّ }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـوا اْسـتَِجيبُوا ِللَـّ
الَْمـْرِء َوَقلِْبـِه َوأَنَّـُه ِإلَيْـِه تُْحَشـُروَن{.
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احلمـد للـه رب العاملـني، احلمـد للـه الـذي جعلنـا أمـة واحـدة، وجعـل هذه األمـة أمة وسـطا، والصالة 
والسـالم علـى نبينـا محمـد نبـي الرحمـة، وعلـى آلـه وصحبه وسـلم أجمعني، أمـا بعد..

تُُكْم  يقـول اللـه سـبحانه وتعالـى فـي محكـم تنزيلـه بعد أعـوذ بالله من الشـيطان الرجيـم: }ِإنَّ َهـِذِه أُمَّ
ـًة َواِحـَدًة َوأَنَـا َربُُّكـْم َفاْعبُـُدوِن{، ويقـول النبـي : »مثل املؤمنـني في توادهـم وتعاطفهم وتراحمهم  أُمَّ
كمثـل اجلسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر اجلسـد بالسـهر واحلمـى«، لقـد شـاء 
اللـه سـبحانه وتعالـى أن تكـون أمـة سـيد البشـر أمـة واحـدة مـن دون النـاس، كيـف ال وإلههـا واحـد 
ونبيهـا واحـد وكتابهـا واحـد وقبلتهـا واحـدة ودولتهـا كانـت واحـدة حتـى جـاء الغـرب الكافـر فقضـى 
علـى وحـدة األمـة اإلسـالمية بقضائـه علـى دولتهـا، فبعـد أن كانـت األمـة اإلسـالمية جتمعهـا دولـة 
واحـدة ويحكمهـا خليفـة واحـد، وترفـع رايـة واحـدة، رايـة رسـول اللـه ، أصبـح لألمـة اإلسـالمية 
أكثـر مـن خمسـني دولـة فتحولـت مـن بعـد قـوة أنكاثـا ومـن بعـد وحـدة أشـتاتا، فاسـتعمرها عدوهـا 
واسـتضعفها واسـتباح خيراتهـا واسـتحل دماءهـا. هـا هـي بـالد املسـلمني وهـا هـي أمـة اإلسـالم مـن 
بغـداد إلـى كشـمير ومـن الشـام إلـى بورمـا إلـى غـزة، غـزة اجلـرح الـذي ينزف والذي سـبب أملـا لألمة 
اإلسـالمية لـن يهـدأ إال بقلـع كيـان يهـود الذيـن دنسـوا املسـجد األقصـى، هـا هـي أمـة اإلسـالم تذبـح 
مـن الوريـد إلـى الوريـد والعالـم ال يحـرك سـاكنا، واملسـلمون مكبلـون بأنظمتهـم التـي تدافـع عن كيان 
يهـود ومتنـع املسـلمني مـن نصـرة إخوانهـم فـي غـزة، غـزة العـزة والصمـود التـي يجـب نصرتهـا بـكل 
الوسـائل واألسـاليب مـن تسـيير جيـوش إلـى تسـيير مظاهـرات نصـرة ألهلنـا فـي غـزة، فقـد نظـم 
حـزب التحريـر فـي بـالد الشـام واليـة سـوريا مظاهـرات نصرة ألهلنا فـي غزة، كما نظم عـدة وقفات 

كلمـــة ســوريــا للمؤتمر )مسجلة(

من الشام إلى غزة..
الحق ال بد منتصر!

األستاذ أحمد عبد الوهاب
رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير في والية سوريا

مسجلة من سوريا
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دعـت جيـوش العالـم للتحـرك وحتريـر فلسـطني مـن دنـس اليهـود وخلـع هـذا اخلنجـر الـذي زرعـه 
أعـداء اإلسـالم فـي خاصـرة أمتنـا اإلسـالمية، وإننـا مـن هنـا مـن أرض الشـام، هـذه األرض املباركـة، 
التـي بـارك اللـه فيهـا سـبحانه وتعالـى، نوجـه لألمـة اإلسـالمية وألهلنـا فـي غـزة نـداء: أن اصبـروا 
واثبتـوا فـإن وعـد اللـه آت، وإن احلـق ال بد منتصر، وتعود األمة اإلسـالمية خيـر أمة أخرجت للناس، 

}َوَسـَيْعلَُم الَِّذيـَن َظلَُمـوا أَيَّ ُمنَقلَـٍب يَنَقِلبُـوَن{.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته



املؤمتر اإلعالمي »غزة... بل كل فلسطني تستنصر جيوش املسلمني« - بيروت / لبنان 2014م 18

احلمـد للـه والصـالة والسـالم علـى رسـول اللـه محمـد وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى دربـه إلـى 
الدين، يـوم 

احلضور الكرمي، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

جئتكـم مـن أرض الشـام اجلنوبـي مـن أرض احلشـد والربـاط مـن أرض مؤتـة واليرمـوك والكرامـة 
مـن واليـة األردن حيـث ولـد ونشـأ حـزب التحريـر الـذي أحيـا فكـرة اخلالفـة مـن جديد حتـى صارت 
بفضـل اللـه مشـروع األمـة كلها ومحـل اهتمام العالم ومراكز األبحاث ودوائر االسـتخبارات ومجالس 

احلكـم حـول العالم.

جئـت حامـال معـي رسـالة للعالـم، كتبهـا املسـلمون فـي األردن بانتفاضتهـم فـي املسـاجد واجلامعـات 
والشـوارع واملياديـن واألزقـة واألسـواق نصـرة لإلسـالم واملسـلمني فـي فلسـطني.

جئـت حامـال رسـالة مـن شـعب حـي يباهـي الدنيا بأنـه جزء من األمة اإلسـالمية ال ولـن ينفصل عنها 
مهما حاول السياسـيون من عمالء ومرتزقة املسـتعمرين أن يفرضوا عليه ذلك، جئت حامال رسـالة 

من شـعب ال ولن يتوانى حلظة واحدة بأن يقدم نفسـه فداء لإلسـالم واملسـلمني.

فلقـد شـاهد كل العالـم شـوق املسـلمني فـي األردن للجهـاد واالستشـهاد، وكيـف هتفـوا بحناجرهـم 
املؤمنـة حـي علـى اجلهـاد وكيـف طالبـوا بفتـح احلـدود لقتـال يهـود مندديـن بالتخـاذل الرسـمي جتـاه 

نصـرة املسـلمني فـي فلسـطني.

كلمة األردن في المؤتمر 

يا جيش األردن! لن ننسى بطوالتكم 
واستبسالكم في الدفاع عن فلسطين 

وثرى القدس واألقصى فأعيدوها 
إلنقاذ غزة بل كل فلسطين

األستاذ ممدوح أبو سوا قطيشات
رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير في والية األردن



19املؤمتر اإلعالمي »غزة... بل كل فلسطني تستنصر جيوش املسلمني« - بيروت / لبنان 2014م

كيـف ال وهـم مـن أكنـاف بيـت املقـدس، كيـف ال وهـم أحفـاد الصحابـة خالـد وأبـو عبيـدة وشـرحبيل 
وجعفـر وابـن رواحة،كيـف ال وهـم يشـاهدون إخوانهـم في الديـن والدم يذبحون ويبـادون في غزة بيد 

أخـس وأرذل وأنـذل وأجـن خلـق اللـه اليهود.

كيف ال وقد ملسوا تآمر حكام املسلمني على سفك الدم املسلم في فلسطني منذ سقوط اخلالفة.

لقـد شـاهد العالـم وسـمع مطالبـة املسـلمني فـي األردن للجيـش وأهـل القـوة مسـتنهضني هممهـم 
وواجبهـم الشـرعي للتحـرك الفعلـي العملـي لنصـرة أهـل غزة بل كل فلسـطني، فما زالـت في ذاكرتهم 
تضحيـات اجليـش األردنـي ومـا زال فـي ذاكرتهم استبسـال جنـوده وضباطه في الدفاع عن فلسـطني 
وثـرى القـدس واملسـجد األقصـى فـي معـارك كان فيهـا النصـر حليـف املسـلمني، وقـد شـهد العـدو 
نفسـه لشـجاعة جنـود اجليـش األردنـي وإقدامهـم وتفانيهـم وإصرارهم. فلقد قال بـن غوريون رئيس 
كيـان يهـود لقـد خسـرنا فـي معركـة بـاب الـواد وحدهـا أمـام اجليـش األردنـي ضعفـي قتالنـا فـي 

كاملة. احلـرب 

وقـال النائـب اليهـودي فـي الكنيسـت عـوزي النـداو أن عـدد القتلـى اإلسـرائيلني فـي معركـة اللطرون 
جتـاوز 2000 قتيـل، وقالـوا عـن معركـة النوتـردام فـي فلسـطني لكثـرة خسـائرهم وقتالهـم بأنـه يـوم 

مذبحـة دامية.

كيـف ال يطالبـون اجليـش بالتحـرك لنصـرة املسـلمني فـي فلسـطني ومـا زال فـي ذاكرتهـم االنتصـار 
العظيـم فـي معركـة الكرامـة التـي قـال عنها املسـؤولون اليهود بأنهم خسـروا فيها من العتـاد واألرواح 
سـتة أضعـاف مـا خسـروه علـى اجلبهـات العربيـة الثـالث فـي حرب حزيـران 67، بل وأبطـال الكرامة 
بينهـم يعيشـون ويـرون جـن اليهـود احملترقـني فـي دباباتهم وهم مقيدون بالسالسـل خشـية الهروب، 
كيـف ال يطالبـون اجليـش بالتحـرك لـرد اعتبـاره بعـد أن ضـاع األقصـى وسـجلت عليـه هزميـة علـى 
أيـدي يهـود بعـد أن غـدر السياسـيون باجليـش واألمـة وغيـروا احلقائـق علـى األرض لتكـون الهزميـه 
ليصنعـوا هالـة جليـش يهـود وقـوة مزيفـة ليبـرروا قعودهـم وتخاذلهـم أمامـه وليغـذوا ثقافـة الهزميـة 

عنـد األمـة متهيـدا ملـا يسـمى باخليـار االسـتراتيجي بالسـالم مـع يهـود وتثبيـت كيانهـم الغاصب.
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املرتبـة اخلامسـة  فـي  يأتـي  أن األردن  يقـرأون  بالتحـرك وهـم  األردنـي  كيـف ال يطالبـون اجليـش 
بالنسـبة لإلنفـاق العسـكري نسـبة للنـاجت القومـي اإلجمالـي وفقـا ملؤشـرات عسـكرية عامليـة، مثـل 

سـيبري وبـي آي سـي سـي.

كيـف ال يطالبونـه بالتحـرك وهـم يقـرأون تقريـرا صـادرا عـن البنتاغـون يكشـف عـن أقـوى جيـوش 
فـي  جـاء  مـا  ويقـرأون  إقليميـا،  والثالـث  األولـى عربيـا  باملرتبـة  فيـه  األردنـي  جـاء اجليـش  العالـم 
التقريـر نفسـه )بـأن األردن ميلـك جميـع نقـاط ضعف إسـرائيل وبالتأكيد إن قامت حـرب بني األردن 
وإسـرائيل سـوف ينتصـر األردن كمـا انتصـر فـي معركـة الكرامـة وأن األردن أقـوى جيـش عربـي مـن 

ناحيـة سـالح املشـاة وسـالح اجلـو واملدفعيـة(.

كيـف ال يطالبونـه بالتحـرك وهـم يعلمـون أن تعـداد اجليـش كبيـر وأنـه ميتلـك كل أنـواع األسـلحة 
الهجـوم واملنـاورة ورد أي اعتـداء. القـادرة علـى 

كيـف ال يطالبونـه بالتحـرك ولـدى األردن صناعـات عسـكرية متطـورة شـاهدها الشـعب األردنـي 
بالتقاريـر الرسـمية ملعـارض سـوفكس، كيـف ال يطالبونـه بالتحرك والناطق الرسـمي باسـم احلكومة 
محمـد املومنـي يؤكـد بـأن منظومـة الدفـاع فـي األردن اآلن هـي األفضـل علـى املسـتوى العسـكري 

العاملـي.

أيها احلضور الكرمي

القـادة  بعـض  انتظـر  لـو  لتكـون  كانـت  مـا  يهـود  املعـارك ضـد  فـي  والبطـوالت  اإلجنـازات  هـذه  إن 
السياسـيني. قـرارات  العسـكريني  والضبـاط 

إن فتيـة آمنـوا بربهـم مـن أهـل غـزة قليلـي العـدد ال ميلكـون مـن العـدة والعتـاد معشـار مـا ميلكـه 
كيـان يهـود، ليـس لديهـم طائـرات، وال دبابـات، وال مدافـع، وال صواريـخ ذكيـة، وال قنابـل فسـفورية، 
أو غيرهـا مـن األسـلحة الفتاكـة، ورغـم ذلـك اسـتطاعوا أن يثبتـوا أمـام جيـش يهـود الـذي أوهمنـا 
حـكام املسـلمني أنـه ال يقهـر، بـل لقـد تصـدوا لـه وقاتلوه بعدتهـم القليلة وأسـاليبهم البسـيطة فأدموه 
وأوجعـوه وأوقعـوا فيـه خسـائر كبيـرة فـي األرواح أجبـرت كيـان يهـود علـى االعتـراف ببعضهـا، وهـو 
الـذي عودنـا علـى عـدم االعتـراف بخسـائره، ولـوال فداحتهـا ملـا اعتـرف بهـا، أمـا داخـل الكيـان فقـد 
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أجلـأت غـزة مواطنيـه علـى الفـرار واالختبـاء فـي مالجئهـم كالفئـران، هـذه مقاومـة غـزة احملـدودة 
فعلـت بيهـود مـا فعلـت، فكيـف لـو تدخلـت دول الطـوق، وحركـت جيوشـها الرابضة في ثكناتهـا ملقاتلة 

يهـود، أكان مبقـدور جيـش يهـود أن يصمـد أمامهـم سـاعة مـن نهـار!!!

 إن األمـة اإلسـالمية تـدرك جهوزيـة جيوشـها وقدراتهـا العسـكرية ومتيقنـة مـن عقيدتهـا القتاليـة 
التـي ال تنفصـل عـن عقيدتهـا اإلسـالمية فلـن تفقـد األمـل بها وباسـتجابتها للـه لنصرة دينـه وعباده.

}َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصُرهُ ِإنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز{.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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-  لقـد بـدأ املكـر بفلسـطني الحتاللهـا والهيمنـة عليهـا منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر. ولكـّن 
املنيـع  السـّد  كانـت  اللـه،  الثانـي رحمـه  السـلطان عبـد احلميـد  فـي عهـد  وال سـّيما  اخلالفـة، 
أمـام هـذه املؤامـرة علـى الرغـم مـن ضعفهـا وتهالكهـا آنـذاك، ورحـم اللـه ذلـك السـلطان إذ قـال 
للصهاينـة: »إن سـقطت دولـة اخلالفـة يوًمـا سـتحصلون علـى فلسـطني بـال ثمـن«. وهـو ما حصل 

فعـاًل.

-  إّن الصـراع فـي فلسـطني ليـس بالدرجـة األولـى مـع اليهـود الذيـن يحتلّونهـا، بـل هـو مـع اإلرادة 
الدوليـة التـي كانـت وراء تأسـيس كيـان يهـود )وعـد بلفـور( والتـي تتوّلـى حمايتهـا ورعايتهـا حّتـى 

يومنـا هـذا، وبالتالـي فـإّن املعركـة أكبـر مـن أن تُحصـر بـني أهـل فلسـطني واليهـود احملتلـني.

-  لقـد زرعـت بريطانيـا كيـان يهـود فـي فلسـطني ُمنِشـئًة أزمـة فـي قلـب العالـم العربـي، مـن أجـل أن 
ر من االسـتعمار وطرد النفـوذ الغربي من البالد  تنصـرف جهـود شـعوب املنطقـة عـن العمـل للتحرُّ
ا يُكاَفـح ويُطـَرد  إلـى االشـتغال بقضيـة ُمفتَعلـة تكـون دول الغـرب َحَكًمـا فيهـا بـدل أن تكـون عـدّوً

نفـوذه مـن البالد.

-  لقـد تسـّنى لـإلرادة الدوليـة بـدًءا مـن بريطانيـا ووصـوالً إلـى الواليـات املّتحـدة حـّكاٌم محلّيـون 
ـذون هـذه اخلّطـة، فسـاهموا فـي تسـليم فلسـطني منـذ سـنة 1948، ومتّكنـوا مـن اسـتغالل  ينفِّ
القضّيـة الفلسـطينية لتكريـس عروشـهم مـن خالل الزعـم بأّنها قضّية القضايـا وأّنه ال يجوز ألّي 
قضّيـة أخـرى أن تشـوِّش عليهـا. فتاجـرت األنظمـة اإلقليميـة بقضيَّـة فلسـطني، ثـّم باعتهـا حـني 

كلمة لبنان في المؤتمر 

فلسطين والنظام الدولي
واألنظمة والمنظمات والمفاوضات

األستاذ أحمد القصص
رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير / والية لبنان
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مـات الكفـاح املسـلَّح. مـة التحريـر وظهـرت مبظهـر الداعـم ملنظَّ أنشـأت منظَّ

-  ارمتـت حـركات املقاومـة الفلسـطينية بأحضـان األنظمـة التـي تاجـرت بهـا. وكانـت ذريعـة هـذا 
أّنـه ال بـدَّ للمقاومـة مـن أرض تقـف عليهـا وتنطلـق منهـا، فـإذا بالغنـم حتتمـي  االرمتـاء دائًمـا 

بالذئـاب.

-  إّن ثبـات كيـان يهـود علـى أرض فلسـطني طـوال خمسـة وسـّتني عاًمـا ليـس ناشـًئا عـن قـّوة هـذا 
الكيـان، فهـو فـي حقيقتـه أوهـن مـن خيـوط العنكبـوت. وإمنـا ثّبتته حالة الشـلل التي تعتـري األّمة 
د القـدرة علـى مـّد اليـد إلى بيـت العنكبوت. وفي احلـاالت القليلة التـي أَظهرت  التـي فقـدت مجـرَّ
فيهـا إرادتهـا كانـت فاقـدة القـدرة علـى تنفيذهـا، ذلك أّنها خسـرت مع سـقوط الدولة اإلسـالمية 
ـذ إرادتهـا وتطلُّعاتها. جهازهـا العصبـي الـذي كان بإمكانهـا أن تعبِّـر مـن خاللـه عـن هوّيتهـا وأن تنفِّ

-  إن تصنيـف قضّيـة فلسـطني علـى أّنهـا قضّيـة للفلسـطينيني وحدهـم هـو خـذالن لهـا إن لـم يكـن 
مـات مقاِومـة  مـة التحريـر ومـا تبعهـا مـن منظَّ خيانـة. فقـد أُوكلـت القضيـة مـن خـالل إنشـاء منظَّ
إلـى احللقـة األضعـف فـي األّمـة، وهـم أهـل فلسـطني األسـرى واملنكوبـون الذيـن ال ميلكـون أرًضا 
ينطلقـون منهـا لتحريـر فلسـطني. وأُعفيـت اجليـوش احمليطـة بـاألرض احملتلّـة مـن هـذه املهّمـة 

املقّدسـة املنوطـة شـرًعا باألّمـة اإلسـالمية، وال سـّيما األقطـار اجملـاورة لـألرض احملتلّـة.

مـات الفلسـطينية كلُّهـا باخلطيئـة حـني جعلـت سـقف مطالبهـا مـن األقطـار  -  لقـد اشـتركت املنظَّ
اجملـاورة الدعـم والتعاطـف واملـؤازرة واإليـواء. فهـي بذلـك رضيت باسـتقالة دول الطـوق واجلوار 
مـن مسـؤولّيتها عـن حتريـر فلسـطني. كمـا سـاهمت فـي عزلتهـا حـني ربطـت سياسـاتها ببعـض 
األنظمـة، فكانـت حتالفاتهـا فـي كثيـر مـن األحيـان تسـير فـي خـّط معاكـس مـع قضايـا األمـة فـي 
املنطقـة، وذلـك حـني حتالفـت مـع أنظمـة معاديـة لإلسـالم وأّمتـه. فمـن املفارقـات العجيبـة التـي 
لطاملـا ُطِلـب مّنـا أن نستسـيغها أن تكـون املقاومـة حليفـة ألنظمـة عميلـة وخائنـة للـه ولرسـوله 
وللمؤمنـني كالنظامـني السـوري واإليرانـي فـي السـنوات األخيـرة وكالنظامـني العراقـي واألردنـي 

من قبـل...

-  إّن جعـل قضّيـة فلسـطني قضّيـة خاّصـة بالفلسـطينيني هـو أحـد حلقـات جتزئـة قضايـا األّمـة 
اإلسـالمية وصرفهـا عـن حمـل قضّيـة واحـدة، أال وهـي النهـوض مـن انحطاطهـا وضعفهـا عـن 
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طريـق اسـتئناف احليـاة اإلسـالمية، وذلـك عبـر إقامـة الدولـة اإلسـالمية التـي جتمع شـمل األّمة 
وتسـتعيد هوّيتهـا بإعـادة السـيادة للشـرع والسـلطان لألّمـة، وتطـرد النفـوذ الغربـي مـن البـالد، 
ومتسـك بعوامـل القـّوة الكامنـة فيهـا، لتحريكهـا باجتـاه حتريـر فلسـطني وسـائر البـالد احملتلّـة، 
وملعاجلـة املشـكالت املتشـابكة واملعّقـدة الناشـئة عـن شـلل اإلرادة والقـرار فـي األّمـة طـوال قـرن 

مـن الزمـان.

-  إّن مسـيرة املفاوضـات التـي انطلقـت منـذ سـنني طوال مع كيان يهود احملتـّل من أجل الوصول إلى 
تسـوية معـه وإلـى إحـالل السـالم مـكان حالـة احلـرب هـي عني اخليانـة للـه ولرسـوله وللمؤمنني، 
سـة علـى اإلقـرار بحـّق هـذا الكيـان بالوجـود على أرض فلسـطني ولو على جـزء منها،  إذ هـي مؤسَّ
بـل هـي اعتـراف لـه باألراضـي التي أقّرتـه عليها القـرارات الدولية املتعاقبة، وهـي األراضي التي 
ل حوالـي 85% مـن فلسـطني احملتلّـة، والتـي باتـت دوُل العالـم - مبـا فيهـا الكثيـر مـن دول  تُشـكِّ

يها )إسـرائيل(. العالم اإلسـالمي - تسـمّ

-  إّن تاريـخ املفاوضـات يثبـت فعلّيًـا ومبـا ال يـدع مجـااًل للشـّك أّن اإلرادة الدوليـة وإرادة كيـان يهـود 
اجتمعتـا علـى جعـل املفاوضـات وسـيلة السـتنزاف قـوى أهـل فلسـطني وإهـدار طاقاتهـم وصـرف 
تفكيرهـم عـن الصـراع املصيـري لتحريـر األرض مـن رجـس يهـود إلـى مسـاومات تفصيليـة تتعلّـق 
مبطالـب آنيـة ومعاشـية يوميـة، مـا أّدى إلـى حتـوُّل العـدّو األساسـي الـذي يرعـى كيـان يهـود - 
وهـو النظـام الدولـي ومعـه وكالؤه مـن حـّكام املسـلمني - إلـى وسـيط يُرَكـن إليـه ليكـون َحَكًمـا بني 
الضحيـة واجلـاّلد. وأقـرب مثـال علـى ذلـك الركوُن هذه األيـام وبعد العدوان اإلجرامـي على غّزة 
الذبيحـة إلـى النظـام اخلائـن العميـل فـي مصـر الـذي لطاملـا كان الشـريك األكبـر فـي احلصـار 
املضـروب علـى أهـل غـّزة، ليكـون وسـيًطا بـني السـلطة الفلسـطينية االئتالفيـة وكيـان يهـود. مـع 
ا بوصفه  أّن الشـرع - فضـاًل عـن الواقـع احملسـوس واملَعيـش - يفـرض أن يُّتخـذ هـذا النظام عـدّوً
أحـد املتواطئـني مـع كيـان يهـود ورعاتـه الدوليـني. قـال تعالـى: }َواَل تَْرَكنُـوا ِإلَـى الَِّذيـَن َظلَُمـوا 

ِه ِمـْن أَْوِلَيـاَء ثُـمَّ اَل تُنَْصـُروَن{. ـُكُم النَّـاُر َوَمـا لَُكـْم ِمـْن ُدوِن اللَـّ َفتََمسَّ

-  إن طلـب احلمايـة الدوليـة هـو تآمـر علـى فلسـطني وتضليـل ال ميكـن أن ينطلـي علـى عاقـل، 
فواهٌم من ظن أن القوات االسـتعمارية الدولية حتفل بدماء املسـلمني أو تكترث خلراب ديارهم، 
فعلـى العكـس، فلقـد كانـت أداة لقتـل املسـلمني وتخريـب ديارهـم كمـا فـي سبرينتشـا وأفغانسـتان 
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وغيرهـا، وواهـم أو مضِلـل مـن ظـن أن قـوات الـدول التـي تدعـم الكيـان اليهـودي احملتـل باملـال 
والعتـاد وتوفـر الغطـاء السياسـي جلرائمـه سـتكون سـنداً أو بـرداً وسـالماً علـى أهـل فلسـطني!

-  إن طلـب السـلطة احلمايـة الدوليـة مـن هـؤالء املسـتعمرين هـو سـعٌي لتكريـس احتـالل األرض 
عمقهـا  عـن  فلسـطني  لسـلخ  السـلطة  لسـعي  تكريـس  وهـو  بآخـر،  احتـالل  واسـتبدال  املباركـة 
وامتدادهـا اإلسـالمي، وهـو سـعي خلـراب فلسـطني علـى أيدي الصليبيـني اجلدد، بل إنها تسـفر 
األمريكـي  املشـروع  وتنفيـذ  فـي غـزة،  التـي تسـيل  الدمـاء  تلـك  الراميـة السـتغالل  عـن غايتهـا 
للمنطقـة املسـمى بحـل الدولتـني!. وهـو مـن قبـل ومـن بعـد معصيـة للـه القائـل }َولَـن يَْجَعـَل اللّـُه 
ِللَْكاِفِريـَن َعلَـى الُْمْؤِمِنـنَي َسـِبياًل{، فغـزة وفلسـطني ال تتطلـع حلمايـة بـان كـي مـون أو أوبامـا أو 
هوالنـد أو كاميـرون وال يـرون فـي هـؤالء املسـتعمرين مخلصـني، بـل تتطلع لصنو الفـاروق وصالح 
الديـن، قـادة يخرجـون مـن بـني ظهرانيهـا، يحركـون جيوشـهم لتحريـر األرض املباركـة فيلقنـون 
يهـود ومـن تآمـر معهـم درسـاً ينسـيهم وسـاوس الشـياطني، ويقتلعـون كيانهـم مـن فلسـطني مـن 

جـذوره.

-  قـد يُخيَّـل للرائـي وهـو يرقـب هـذا املشـهد احملِبـط مـن تعامـل احلـكاّم اجلـدد مع قضية فلسـطني 
ا علـى املسـألة الفلسـطينية. ولكـّن النظرة يجـب أن تكون أبعد مًدى وأوسـع  أّن الثـورات كانـت شـّرً
أُفًقـا. فالثـورة ملّـا تنتـِه واحلـراك السياسـي فـي تونـس وليبيـا ومصـر واليمـن بالـكاد قـد بـدأ. إذ 
قـد انطلقـت الثـورة بشـكل عفـوّي فـي هـذه األقطـار دون أن تتـزّود بـأّي مشـروع سياسـي، إذ كانت 
علـى مـا حتويـه مـن طاقـة إسـالمّية بـارزة مقتصـرًة فـي انطالقتهـا علـى رفـض الظلـم والطغيـان 
والتجّبر الذي مارسـه الطغاة اجلبابرة على مدى عشـرات السـنني من حكمهم للبالد. ولكّن أهل 
هـذه البـالد بعدمـا اسـتعادوا الثقـة بقدرتهـم علـى تقريـر مصيرهـم واختيـار أنظمتهـم وحتديـد 
سياسـاتهم وجـدوا أنفسـهم أمـام ضـرورة التفكيـر فـي املشـروع السياسـي الـذي يجـب أن يحـّل 
محـّل األنظمـة السياسـية العفنـة التـي فرضهـا الغـرب وعمـالؤه عليهـم منـذ عشـرات السـنني. 
وهـذا احلـراك بـدأ يـؤِذن منـذ اآلن بـأّن األّمـة لـن تختـار سـوى اإلسـالم نظاًمـا للحيـاة واجملتمـع 
مشـاريع  مـن  عليهـا  ُعـرض  مـا  حـدود  فـي  وسـطحّيًا  مشـاعرّيًا  اختيارهـا  بـدأ  ولَِئـن  والدولـة. 
وشـعارات سياسـية فإّن الواقع املسـتجّد يتحّداها لتُنِعم التفكير في املشـروع السياسـي احلقيقي 
الـذي ينقلهـا إلـى احليـاة اإلسـالمية مـن جديـد ويعيـد إليهـا هويَّتهـا التـي أضاعتهـا منـذ قـرن من 

الزمـان، وحينئـذ سـيكون أمـل فلسـطني أكبـر وأعظـم.
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-  ولنتذكـر دائًمـا أّن فـاحت فلسـطني األّول أميـر املؤمنـني عمـر بـن اخلطـاب لـم يكـن فلسـطينّيًا، وأّن 
ر بيـت املقـدس مـن الفرجنـة احملتلنّي لـم يكن فلسـطينّيًا وال  السـلطان صـالح الديـن األيوبـي محـرِّ
عربّيًـا، وأّن خليفـة املسـلمني السـلطان عبـد احلميـد الثانـي الـذي حافـظ علـى فلسـطني وحماها 
مـن املؤامـرة الصهيونيـة ورفـض بيعها بقناطير الذهب لم يكن أيًضا فلسـطينًيا وال عربّيًا، ولكّنهم 
كانـوا جميًعـا قـادة مؤمنـني عّبـروا عـن أُّمتهـم حـّق التعبيـر وكان ولّيهـم الله ورسـوله والذيـن آمنوا، 
ام هـذا الزمـان الذيـن أخلصـوا الـوالء ألميـركا والغـرب وحلفائهـم مـن اليهـود. فالتاريـخ  ال كحـكّ
يُثبـت فضـاًل عـن نصـوص الشـرع أّن هـذه األّمة حني كانـت تواجه أعداءها بوصفها أّمة إسـالمية 
ال بأوصـاف قوميـة أو وطنيـة أو غيرهـا، وحتـت الرايـة اإلسـالمية، كانـت الغلبـة دائًمـا لهـا، وفـاًء 

مـن اللـه تعالـى لهـا بوعده:
اِلَحـاِت لََيْسـتَْخِلَفنَُّهْم ِفـي اأْلَْرِض َكَمـا اْسـتَْخلََف الَِّذيَن  ُه الَِّذيـَن آََمنُـوا ِمنُْكـْم َوَعِملُـوا الصَّ }َوَعـَد اللَـّ
لَنَُّهـْم ِمـْن بَْعـِد َخْوِفِهـْم أَْمًنـا يَْعبُُدونَِنـي اَل  نَـنَّ لَُهـْم ِدينَُهـُم الَّـِذي اْرتََضـى لَُهـْم َولَيَُبدِّ ِمـْن َقبِْلِهـْم َولَيَُمكِّ

يُْشـِرُكوَن ِبـي َشـيًْئا َوَمـْن َكَفـَر بَْعـَد َذِلـَك َفأُولَِئـَك ُهـُم الَْفاِسـُقوَن{
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احلمـد للـه والصـالة والسـالم علـى رسـول اللـه محمـد وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى دربـه إلـى 
الدين، يـوم 

احلضور الكرمي، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

لعـل البعـض يسـتغربون أننـا فـي حـزب التحريـر نوجـه النـداء جليـش تركيـا ليهـب نصـرة ألهـل غـزة 
وكل فلسـطني! ولكـن نداءنـا ليـس مسـتغرباً!، وكيـف يكـون مسـتغرباً وآبـاء وأجـداد هـؤالء الضبـاط 
واجلنـود العثمانيـون قـد خلفـوا إرثـاً وتاريخـاً مليئـا بالعـز واإلبـاء واجملـد والبطولـة... نعـم إنهـم أبناء 
قـوم أولـي بـأس شـديد، أهـل كـر وفـر، نظـر العـدو لسـفنهم املبحـرة فهابهـا وخفـض أضـواء الفنارات 
خشـية أن مييلـوا عليـه... وكيـف يكـون مسـتغرباً وهـم أحفاد قوم شـغلهم اجلهاد عن الدنيـا وما فيها، 
فسـادوا وأذعنـت لهـم املمالـك... قـوم كان همهـم األكبـر ذروة سـنام اإلسـالم ونيـل اجلنـان... إنهـم 
أحفـاد جيـش أذهـل العالـم فـي القـرن السـادس عشـر فكانـوا فـي جهـاد علـى أربـع جبهـات مـن أجـل 
حمايـة الثغـور وإنقـاذ املسـلمني مـن اجليـوش االسـتعمارية املتكالبـة عليهـم. فتحـوا القسـطنطينية، 
وأدرنـة وغيرهـا... حتـى بلغـوا أسـوار فينـا، ولـم يُبعدهـم عنها سـوى جبهة أخـرى إلنقاذ املسـلمني... 
آزروا ونصـروا املسـتضعفني الفاريـن مـن األندلس املغتصب فكانوا شـوكة في حلـق الصليبيني... كان 
اجليـش العثمانـي مضـرب مثـل يتغـزل به الرحالة الغربيـون في النظام واالنضبـاط، لم يجمع اجلنود 

املرتزقـة ولـم يتأثـر أفـراده بسـلوكيات الشـعوب املنحطـة، اتبـع سـنة الهـادي األمـني فأفلـح وانتصـر.

أن نقـوم بدعـوة أبنـاء اجليـش التركـي اخمللصـني بالعـودة لسـيرة آبائهـم  لهـذا كلـه ليـس مسـتغرباً 
يهـود  كيـان  عـدوان  لـرد  لغـزة...  احلقيقيـة  للنصـرة  املسـتضعفني..  لنصـرة  األبطـال،  وأجدادهـم 

.. املصطفـى  مسـرى  وحتريـر 

إننـا فـي حـزب التحريـر نريـد مـن اخمللصـني في اجليـش التركي أن يغدوا في سـبيل اللـه... إننا نتوق 

كلمة والية تركيا في المؤتمر

 نداء حار إلى الجيش التركي..
آخر جيش حمى فلسطين

األستاذ محمـــود كـــــار
رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير في والية تركيا



املؤمتر اإلعالمي »غزة... بل كل فلسطني تستنصر جيوش املسلمني« - بيروت / لبنان 2014م 28

لرؤيتـه بجـوار األقصـى وقبـة الصخـرة يـذود عـن األقصـى ويقطـع دابـر كل عـدٍو ماكـر... إننـا نعلـم 
بـأن أبناءنـا اخمللصـني فـي اجليـش التركـي يتأثـرون عندمـا يـرون صور جيـش اخلالفـة العثمانية في 
مـرج ابـن عامـر بفلسـطني تظهـر فيهـا هيبة الدولة اإلسـالمية وعزة جيشـها... يتأثـرون عندما يرون 
صـور جيـش دولـة اخلالفـة العثمانيـة يقف متجمهراً في القدس الشـريف مسـرى احلبيب املصطفى 
 يرفـع رايـة مكتوبـاً عليهـا )نصـر مـن اللـه وفتـح قريـب(... يتأثـرون عندمـا يـرون صـورة األجـداد 
العثمانيـني فـي معركـة )چنـاق قلعة( يقاتلـون صفاً كأنهم بنيان مرصوص... لقد اصطف املقدسـيون 
لالنضمـام لهـذا اجليـش قبيـل احلـرب العامليـة األولـى ومتنـت األمهـات ألوالدهـن شـرف القتـال فـي 

اجليـش العثمانـي العظيـم عسـى أن ينالهـم مـا نالـه محمـد الفـاحت مـن شـرف ورفعة فـي الدارين.

وإننـا نسـأل اخمللصـني أبنـاء وأحفـاد األبطـال العثمانيـني: مـاذا حـدث أيهـا اجليـش العظيـم؟ مـا بـال 
هـذا الهـوان والضعـف؟ أمـن قلـة عـدة وعتـاد؟ كيف هـذا واجليش التركـي هو أقوى جيش في الشـرق 
األوسـط؟ ويحتـل املرتبـة الثامنـة بـني أقـوى جيـوش العالـم، بينمـا حتتـل دويلـة يهـود املرتبـة احلاديـة 
عشـرة... أي إننـا نتقـدم عليهـا فـي كافـة البنـود فكيـف تكـون لنـا الدنيـة؟ إن مقولـة أن جيـش يهـود ال 

يهـزم هـي أكذوبـة فضحتهـا املقاومة...

يخسـر  ال  ولكنـه  يخسـر جولـة  قـد  اجلهـادي  اجليـش  إن  والضبـاط...  اجلنـود  مـن  ألبنائنـا  نقـول 
حربـاً... ألن العزميـة التـي ألهبـت قادتـه وجنـوده هـي ذاتهـا التي صنعت بـدراً وحنـنَي واليرموك، هي 
ذاتهـا التـي فتحـت األندلـس وجعلـت محمداً الفاحت ومن سـبقه يعزم على فتح القسـطنطينية... وهي 

نفسـها التـي سـتحرر األقصـى وتعيـد األمـور إلـى نصابهـا...

إننـا نؤكـد أن العقيـدة العسـكرية الوطنيـة ضيعـت ولـم حتفـظ، إنهـا عقيـدة الوهـن والتخـاذل، تُذهـب 
هيبـة اجليـش حيـث ال تفتـح للقتـال فـي سـبيل اللـه بابـاً... إنهـا عقيـدة جعلـت العسـكرية وظيفـة 
لتقاضـي الراتـب فأصبـح بهـا التجنيـد عبئـاً ثقيـاًل علـى قلـب الشـباب يتهربـون منـه... إنهـا عقيـدة 

جعلـت الرتـب العسـكرية للمباهـاة ففرغـت اجليـش مـن معنـاه احلقيقـي.

نعـم إننـا فـي حـزب التحريـر ندعـو أبناءنـا فـي اجليـش التركـي لعـدم االسـتمرار فـي تـرك اجلهـاد 
وعدم نصرة الذي يسـتصرخون في غزة وكل فلسـطني ألن ذلك منكر وأي منكر...! فال تتركوا ذروة 

سـنام هـذا الديـن حتـى تفـوزوا فـي الدارين.

وأخيـراً نسـأل اللـه أن ميكـن لنـا مـن نيـل شـرف حتريـر أقصانـا األسـير وأكنافـه الطاهـرة علـى أيدي 
اجليـش التركـي فيكـون خيـر خلـف خلير سـلف...

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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عقـد حزب التحريـر مؤمتره اإلعالمي 
كل  بـل  »غـزة..  عنـوان  حتـت  هـذا 
فلسـطني تسـتنصر جيوش املسـلمني«. 
وقـد أكدت كلمـات املمثلني اإلعالميني 
واألردن  مصـر  مـن  التحريـر  حلـزب 
وتركيـا علـى أن الواجب جتاه فلسـطني 
غـزة،  لتحريـر  اجليـوش  تسـيير  هـو 

بـل كل فلسـطني، ثـم وجهـوا النـداء ألهالـي وأقـارب الضبـاط واجلنـود مـن أجـل حثهـم علـى نصـرة 
غـزة وحتريـر األقصـى والقيـام بواجبهـم العسـكري جتـاه أمتهـم، وعـدم االنصيـاع ألوامـر احلـكام 
املهينـة... وكذلـك كان لرئيـس املكتـب اإلعالمـي حلـزب التحريـر فـي لبنـان كلمـة سـلط الضـوء فيهـا 
علـى املفاوضـات واملعاهـدات املتعلقـة بفلسـطني ومـا فيهـا مـن مؤامرات، وفـي كلمته تعـرض ملوضوع 
تصنيـف قضيـة فلسـطني علـى أنهـا قضيـة فلسـطينية  وقـال بـأن هـذا التصنيـف هو:«خـذالن لهـا إن 

لـم يكـن خيانـة«.

وقـد مت بـث كلمـة مسـجلة مـن غـزة من إعـداد وتقدمي املكتـب اإلعالمي حلزب التحرير في فلسـطني 
بينـوا فيهـا حجـم الدمـار ومـا لقيـه املسـلمون هنـاك مـن قتـل وحشـي وتدميـر ممنهـج مـن قبـل كيـان 
يهـود، واسـتصرخوا أهـل النخـوة واجليـوش أن يهبـوا لنصـرة األرض املباركـة. وكذلـك مت بـث كلمـة 
مسـجلة لرئيـس املكتـب اإلعالمـي حلـزب التحريـر فـي سـوريا بني فيهـا أن أتباع سـيدنا محمد صلى 
اللـه عليـه وسـلم أمـة واحـدة مـن دون النـاس، سـلمهم واحـدة وحربهـم واحـدة، وأن أهـل سـوريا يأملون 

أللـم أهل غـزة...

كمـا أكـدت كلمـة مديـر املكتـب اإلعالمـي املركـزي علـى حالـة دول الطـوق احلزيـن، التـي تسـببت 

البيان الختامي للمؤتمر اإلعالمي العالمي

»غزة.. بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين«
الذي عقده حزب التحرير في بيروت - لبنان

بتاريخ 19 شوال 1435هـ املوافق لـ 2014/08/15م
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أوضاعهـا فـي غطرسـة دولـة يهـود واسـتباحة بيضـة املسـلمني فـي غـزة.. وأن اليهـود قـوم غـدر فضـال عـن 
أنهـم مغتصبـون لـألرض املباركـة... وأضـاف مخاطبـاً جيـوش املسـلمني وبخاصـة فـي بـالد الطـوق احلزين:

»إننـا نـدرك أنـه لـن تنـزل مالئكـٌة مـن السـماء تقيـم لنـا خالفـة وتقـود لنـا جيشـاً، وإمنـا ينـزل اللـه سـبحانه 
وإقامـة  األرض  فـي  اإلسـالمية  احليـاة  السـتئناف  وإخـالص  وصـدق  بجـد  عملنـا  إذا  تسـاعدنا  مالئكـًة 
اخلالفـة، فتتحـرك اجليـوش لقتـال يهـود، ونصـرة ديـن اللـه سـبحانه، وعندهـا يُنـزل اللـه القـوي العزيـز 
مالئكـًة تسـاعدنا ال أن تقاتـل بالنيابـة عنـا، والقـرآن الكـرمي ينطـق بهـذا فـي آي الذكـر احلكيـم  ».. بَلَـى ِإْن 

تَْصِبـُروا َوتَتَُّقـوا َويَْأتُوُكـْم ِمـْن َفْوِرِهـْم َهـَذا يُْمِدْدُكـْم َربُُّكـْم ِبَخْمَسـِة آاَلٍف ِمـَن الَْماَلِئَكـِة ُمَسـوِِّمني..«

ثم كانت هناك أسئلة واستفسارات من الصحفيني واإلعالميني أجيب عليها بكل شفافية ودقة.

ثـم خلـص املؤمتـر إلـى التأكيـد علـى النقـاط الثـالث التاليـة التـي اعتبرهـا توصيـات بـل واجبـات يجـب علـى 
األمـة العمـل علـى حتقيقها:

1- يجـب حتريـك اجليـوش اإلسـالمية لتحريـر البـالد وحمايـة العبـاد وقطـع يد األعـداء التي متتد بالسـوء، 
وإن لـم تتحـرك فواجـب األمـة أن تتحـرك لدفعهـم مـن أجـل كسـر طـوق احلـكام املفـروض عليهـم، حيـث إن 
مـن يثبـت احلـكام علـى عروشـهم وكراسـيهم، ويجعلهم ثابتني باقني هـم اجليش وأصحاب القـوة، فهم الذين 
يحمونهـم ويحرسـونهم، ولهـذا إن قـرر هـؤالء أن يكونـوا مـع الله، فزوال احلكام وتغييرهم أمر ممكن ميسـور 

بـإذن الله.

2- رفـض كل الترقيعـات ومحـاوالت االلتفـاف علـى إرادة املسـلمني مثـل اسـتجالب قـوات دوليـة فـي غـزة أو 
مراقبـني دوليـني وحلـول نهائيـة كالدولتـني... ونحـو ذلـك مـن مؤامـرات... فبطـوالت أهـل غـزة بإمكانيـات 

متواضعـة أذهلـت العالـم وهـزت دولـة يهـود... فكيـف لـو حتركـت جيـوش األمـة؟!

3- خـالص األمـة اإلسـالمية احلقيقـي ممـا هـي فيـه مـن ذل وهـوان وعجـز وامتهان لـن يكون إال بعـودة دولة 
اخلالفة الراشـدة الثانية على منهاج النبوة، ومبايعة خليفة ليحكمها بشـرع الله، فيحقق لها حسـن الرعاية 
واحلمايـة، خليفـة يرفـع الظلـم عـن املسـلمني ويحـرر ليـس فقـط غـزة بـل كل فلسـطني ومـا احتـل مـن بـالد 
املسـلمني... دولـة اخلالفـة التـي سـتعيد لألمـة اإلسـالمية عزهـا ومجدهـا ومنعتهـا وقوتهـا فتتصـدر العالم 

لتقـود املشـهد الدولـي مـن جديـد، فترفـع الظلـم وحتكـم بالعـدل، وتسـير بالعالـم ملا فيـه خير البشـرية...

فإلى هذا يدعوكم حزب التحرير...
املهندس ُعثمــان بَخــاش

مدير املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
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املهندس ُعثمــان بَخــاش
مدير املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير

مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بــ

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

موقع الفيسبوك الخاص بحملة
استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين

facebook.com/MuslimArmies4Gaza

facebook.com/HTmediaoffice4

twitter.com/mediaa

youtube.com/HTmediaTV

www.hizb-ut-tahrir.info
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