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  !فكوا احلصار عن غزة .......... ىف ذكرى النكسة 

  للشيخ امين الظواهرى حفظه اهللا

  

  
1429  

  
  بسِم اِهللا واحلمد ِهللا والصالةُ والسالم على رسوِل اِهللا وآِله وصحِبه ومن وااله

.السالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته  
.محةُ اِهللا وبركاتهأيها اإلخوةُ املسلمون يف كِل مكاٍن السالم عليكم ور  

يف مثِل هذه األياِم من واحٍد وأربعني عاماً تعرضت أمتنا لكارثٍة من أقسى ما مر ا يف 
تارِخيها، وهي نكسةُ عاِم ألٍف وِتسِعمائٍة وسبعٍة وستني، تلك الكارثةُ اليت ال زلنا نعاين منها 

.نفوِسنا ونفوِس أجياٍل من بعِدناحىت اليوِم، واليت شكلت عالمةً فارقةً يف تارِخينا، بل ويف   
فقد أثرت تلك النكسةُ يف نفوِس الكثريين من أمِتنا وخاصةً يف املنطقِة العربيِة، فبدأوا 

حبثاً صادقاً عن أسباِب هذا السقوِط يف تلِك اهلوِة، فهداهم اُهللا إىل أن طريق خالِصهم هو 
وع ملنهِج اِهللا، فثبتوا على منهِج اإلسالِم واحلقِ التمسك حببِل اِهللا املتِني والعودةُ لديِنه، والرج

والصدِق، وأدركوا مدى املصائِب والنكباِت، اليت جلبتها على األمِة املناهج املنحرفةُ العاملانيةُ، 
فاستمسكوا بديِنهم وبعقيدِتهم وحبقوِق أمِتهم، اليت أدركوا أا لن تعود إال بالثمِن الذي 
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بفضلِ -الوا يقدمون، وثبتوا وال زالوا يثبتون، وما تنازلوا وما زالوا تستحقُه، فقدموا وال ز
. ال يتنازلون-اِهللا  

وأثرت تلك النكسةُ يف نفوِس آخرين فااروا وما زالوا ينهارون من القبوِل بالقرارِ 
مائتني واثنني وأربعني حىت وصلوا للعمِل املباشِر مع املوساِد لإلرشاِد عن أبناِء قوِمهم بل 

.وتعذيِبهم واإلعانِة على قتِلهم حفاظاً على أمِن إسرائيلَ  
 واحلديثُ عن نكسِة عاِم ألٍف وِتسِعمائٍة وسبعٍة وستني حديثٌ يطولُ، ولكين أشري

.إشاراٍت عابرةً هلذه الكارثِة الرهيبِة، اليت ال زلنا نعاين من جراِحها حىت اليوِم  
ذي استشرى يف أنظمِة حكِمنا، ففرت  لقد كشفت هذه النكسةُ عن مدى الفساِد ال-

فالقيادةُ . جيوشها اليت أذاقت شعوبها الويالِت من امليداِن شذر مذر يف سِت ساعاٍت
 السياسيةُ والعسكريةُ اليت جلبت علينا أسوأَ كارثٍة يف تارِخينا املعاصِر هي اليت حولت السجن

مارس املغامراِت يف اليمِن والكوجنو، مث ملا وأرسلت قواِتها لت. احلريب ملسلٍخ لشباِب اإلسالِم
املعركِة احلقيقيِة ولت األدبار جاء وقت.  

 وكشفت هذه النكسةُ عن الدماِر الذي أوصلتنا إليه مناهج احلكِم العاملانيِة اليت ال -
عاصِر بدءاً زالت تدمر يف جمتمعاِتنا وبالِدنا، واليت أصابتنا بسبِبها أفدح الكوارِث يف تارِخينا امل

حىت النصِر اجلزئِي املبدئِي الذي حتقق يف حرِب السادسِ . من نكبِة عاِم مثانيٍة وأربعني إىل اليوِم
من أكتوبر عاِم ثالثٍة وسبعني، سرعان ما بددته القيادات اخلائنةُ، فبعد بدايِة احلرِب بيوٍم واحدٍ 

 يعتزم تعميق االشتباكاِت وال توسيع أرسل السادات برقيته املشهورةَ لألمريكاِن بأنه ال
املواجهِة، فكان الرد األمريكي اإلسرائيلي قصف العمِق املصرِي والسورِي مث اختراق اجلبهةِ 

.املصريِة وحصار اجليِش الثالِث  
 وكشفت هذه النكسةُ عن سقوِط النظاِم الرمسِي العرِيب وعجِزه التاِم عن محايِة األمةِ -

.مقدساِتها وثرواِتها، بل أظهرت أنه أحد أهِم أسباِب ويالِتها ونكباِتهااملسلمِة و  
 وكشفت أن هذا النظام الرمسي ليس له أيةُ مبادٍئ أو قيٍم أو عقائٍد يتمسك ا -

فهذا النظام الذي ظل يتاجر بقضيِة ِفلسطني، . سوى احملافظِة على استمراِر الطغاِة يف كراسِيهم
ذي بدأ مسريةَ السقوِط يف هاويِة التنازالِت، وتنازل عن أربعِة أمخاِس ِفلسطني، هو النظام ال
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 أبناَءها، لينتزع ها لإلرادِة اإلسرائيليِة، ويعذبخضعلي غزةَ اليوم الذي حياصر بل هو النظام
.منهم املعلوماِت، ليقدمها للسي آي إيه واملوساِد  

كِر القومِي العرِيب، الذي باع أهم قضيٍة قوميةٍ  وكشفت هذه النكسةُ عن افِت الف-
عربيٍة، ورضي منها بالفتاِت، وحتول ثواره إىل رجاِل أمريكا وإسرائيلَ، ومن خيرج منهم عن 

لقد كانوا يقولون نتعاونُ . الطاعِة قيد أمنلٍة يقتلْ مسموماً، ليستمر بقيةُ الرفاِق يف مسريِة اخليانِة
 حتريِر ِفلسطني، فتعاونوا مع الشيطاِن، وخسروا ِفلسطني، وتناسوا أن مع الشيطاِن من أجِل

من دوِن اللِّه فَقَد خِسر خسرانا مِبينا  ومن يتِخِذ الشيطَانَ وِليا﴿: احلق سبحانه وتعاىل يقولُ
.﴾ غُرورايِعدهم ويمنيِهم وما يِعدهم الشيطَانُ ِإالَّ }119{  
 وكشفت هذه النكسةُ أن خالص األمِة املسلمِة هو بتحرِك أبناِئها وانطالِقهم يف -

 هم، واهليئاتهم وتعذبأبناَءها وتطارد باعت وخانت، وحتاصر مسريِة اجلهاِد، فاحلكومات
ألرسلت تستأذنُ قيصر إذنَ أولياِء األمِر لبدِء اجلهاِد، ولو اختصرت الطريق البيتِ تنتظر 

لذا على أبناِء األمِة أن حيطموا قيود أنظمِة اخليانِة وهيئاِت العجِز، وينطلقوا ليجاهدوا . األبيِض
.ويدعموا ااهدين، فقد صار اجلهاد فرضاً عينياً، كلٌ منا سيسألُ عنه  

صرها  إن غزةَ األسريةَ اليت أضاعها النظام العاملاينُ الفاسد، ال زالت حىت اليوِم حيا-
.نفس النظاِم، ويضيق اخلناق حوهلَا لتركع للغزاِة الصهاينِة  

وسيناُء املنتهكةُ اليت باع احلكام اخلونةُ سيادتها، فقبلوها بال سيادٍة يف مقابِل محايةِ 
.حدوِد إسرائيلَ، يقتلُ أبناؤها اليوم ويعذبون محايةً لتجارِة الفساِد اإلسرائيليِة فيها  

. بأهِلها عقوبةً هلم على مساندِتهم للمجاهدين يف غزةَوينكلُ  
ولذا فإين أقولُ إلخواين املسلمني يف غزةَ إن من حياصركم جمرم خائن معاٍد هللاِ 

.ورسوِله، بدءاً من جندِي األمِن املركزِي الذي حيمي سياج اخليانِة حىت حسين مبارك  
دمروا أسوار اخليانِة مىت شئتم، ومن وإن من حِقكم أن تدخلوا مصر مىت شئتم، وأن ت

يقف يف وجِهكم فال يلومن إال نفسه، فليست مصر مزرعةً حلسين مبارٍك وال لولِده، وقد 
.خلق اُهللا أهلَها أحراراً ومل خيلقْهم عقاراً يباع أو متاعاً يورثُ  
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 يف معارِكهم وأقولُ إلخواين املسلمني يف سيناَء أعينوا إخوانكم يف غزةَ، وشاركوهم
.مبا متلكون، وإن شرعوا يف حتطيِم سياِج اخليانِة فحطموه معهم  

 والدواَء عن أهِلنا وإخواِننا يف غزةَ، بينما ينفتح القوت مينع املخزي إن هذا السياج
مرحباً خبمسني ألِف سائٍح إسرائيلٍي أتوا يف عيِد الفصِح اإلسرائيلِي، ليمارسوا الفساد يف 

.يناَءسواحِل س  
يمنع األخ يف غزةَ من العبوِر إلخواِنه يف مصر، بينما يدخلُ السائح اإلسرائيلي بال 

.تأشريٍة، لينمي اخلونةُ أموالَهم اآلمثةَ من جتارِة الفساِد يف سيناَء  
 ا النظام هو مثرةٌ مشؤومةٌ من مثاِر سايكس بيكو اليت يتمسك املخزي إن هذا السياج

 العريباخلائن . عن ِفلَسطني له يف دولِة اخلالفِة، اليت ظلت تدافع الذي ال وجود ذلك السياج
. حىت آخِر رمٍق، مث جاء أبناُء سايكس بيكو العرب ليبيعوا أهم قضيٍة عربيٍة  

 وكشفت النكسةُ أن األسرى املصريني الذين تركتهم قيادات النكسِة املنهزمةِ -
يطالب النظام العريب اخلائن حبقوِقهم، وكيف يطالب ا؟ وهو يأسر أبناءَ فريسةً إلسرائيلَ، لن 

 غزةَ لينتزع منهم املعلوماِت ليقدمها لليهوِد؟
 إخواين املسلمون جيب أن نفهم طبيعةَ الصراِع، إننا نواجه عدواناً صليبياً صهيونياً -

 إىل احتاللِ -صلى اُهللا عليه وسلم-بِيهم على اإلسالِم واملسلمني بدءاً من إهانِة كتاِبهم ون
بالِدهم وسرقِة ثرواِتهم، إىل دعِم أنظمِة احلكِم اليت تسرق اللقمةَ من أفواِههم، وتتركُهم ليقتلَ 

.بعضهم بعضاً يف طوابِري اخلبِز، بينما يسبح اللصوص يف حبٍر من املاِل احلراِم  
 على وجِه األرِض؟ أين ثرواتها املتعددةُ؟ أين ملاذا جتوع األمةُ املسلمةُ وهي أغىن أمٍة

طاقاتها؟ بل أين فقط أموالُ النفِط؟ أين ختتفي هذه الثرواِت؟ ختتفي يف بنوِك الغزاِة الصليبيني 
.وإذا مل نتخلص منهم فلنمت من اجلوِع. واليهوِد وجيوِب وكالِئهم اخلونِة  

اِتنا وال عدالةَ وال إصالح سياسي إال وال استقاللَ لنا وال سيادةَ وال حفاظَ على ثرو
.باجلهاِد، وإال بااللتزاِم باإلسالِم، فاإلسالم هو سبيلُ النجاِة ومنقذُ األمِة والبشريِة كِلها  

هذه احلقائق األساسيةُ يف صراِعنا إن مل ندركْها، مث حنولُ إدراكَنا من غضٍب مكتومٍ 
.وِد االستغالِل واالستبداِد واالستعباِدلطاقِة عمٍل وإرادِة تغيٍري، فسنظلُ يف قي  
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 أمر آخر يثريه تذكر النكسِة، وهو الدور احملوري ملصر يف تاريِخ اإلسالِم، فحينما -
 تقود األمةَ للنصِر، وحينما ختونُ القيادةُ يف مصر قيادةً جماهدةً تقود تكونُ القيادةُ يف مصر

نت القيادةُ يف مصر أثناء النكسِة وبعدها، ختلت عن دورِ وكذلك كا. األمةَ للهزميِة واملذلِة
ولذا . مصر التارخيِي يف الدفاِع عن األمِة املسلمِة، فاستشرى العدو الصهيوينُ ضد املسلمني

.على أهِل مصر واجب أكيد يف أن يعملوا على ختليِصها من القياداِت اخلائنِة الفاسدِة املفسدِة  
ِننا يف ِفلسطني إن احلديثَ عن نكسِة سبعٍة وستني يذكرنا وختاماً أقولُ إلخوا

فهناك محلةٌ من بثِ . باحلديِث املمِل املكرِر عن العودِة حلدوِد الرابِع من يونيو سبعٍة وستني
اليأِس يف صفوِف أهِلنا وإخواِننا يف ِفلسطني بأن علينا أن نتمسك حبدوِد الرابِع من يونيو سبعةٍ 

 قبلها من ِفلسطني فيِتم التواطؤ على نسياِنها وإحالِتها ملتحِف التاريِخ، ويشجع وستني، أما ما
 فريق من فقهاِء املاريرتَ، الذين يصرحون عالنيةً بأنه ميكننا أن -لألسِف الشديِد-على ذلك 

ال ي العالقاِت مع إسرائيلَ إذا قامت الدولةُ الِفلسطينيةُ املوهومةُ، وهو أمر سرون به، نطبع
.ولكنهم يصرحون به يف مؤمتراِتهم، ويكتبونه يف مواقِعهم  

 ولذا أقولُ إلخواين يف ِفلسطني إن الذين بدأوا باحلديِث عن حدوِد سبعٍة وستني مل 
حيصلوا على أيِة حدوٍد، والذين وقعوا على احتراِم القراراِت الدوليِة مل يرض عنهم سادةُ 

ا مصاحفَكم وخنادقَكم، وال تتنازلوا عن حتكيِم شريعِتكم، وزيدوا القراراِت الدوليِة، فالزمو
.من عملياِتكم االستشهاديِة وصوارِخيكم وكماِئنكم، فليس من حٍل سوى ذلك  
قولوا ملن حياولُ أن يبثَ فيكم اليأس من استعادِة كِل ِفلسطني إن اَهللا قد وعدنا 

لعراِق وأفغانستانَ على أيدي إخواِننا فلماذا بالنصِر، فلماذا نيأس؟ وإن أمريكا تنهزم يف ا
 نيأس؟

 أهلُ -بعوِن اِهللا-وقولوا هلم؛ واِهللا لو ختلت الدنيا كلُها عن ِفلسطني، فلن يتخلى عنها 
.الرباِط واجلهاِد  

وآخر دعوانا أن احلمد هللاِِ رِب العاملني، وصلى اُهللا علي سيدنا حممٍد وآِله وصحِبه 
.ليكم ورمحةُ اِهللا وبركاتهوالسالم ع. وسلَم  
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