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بيان صحفي

المسجد القصى يستصرخ جيوش المسلمين ويستغيث بضباطها لنصرته وتحريره
قامت قوات االحتالل الغاشم صباح اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك باقتحام المسجد
األقصى واالعتداء على المصلين ،في محاولة منها إلفراغه من المعتكفين لتمكين المستوطنين من استباحته في
ذكرى ما يسمى "بتوحيد القدس" ألداء طقوسهم التلمودية وتدنيس باحاته ،فأمطرت قوات االحتالل الموجودين في
األقصى بالقنابل الصوتية والغازية واألعيرة المطاطية ،كما الحقتهم بالضرب والدفع لتفريغ ساحاته ،وسط
حصار للمصلين في مصليات المسجد األقصى ،مما تسبب بأكثر من  200إصابة ،وفي الوقت ذاته يحاول
المستوطنون خلع بوابة المغاربة واقتحام الباحات.
تحدث هذه الجرائم في بث حي ومباشر على مرأى ومسمع العالم أجمع ،وعلى رأسه حكام المسلمين
وأصحاب الوصاية المزعومة وجيوش المسلمين التي تمأل عين الشمس ،فال يتحركون لنصرة المسجد األقصى،
أولى القبلتين ومسرى رسول هللا ﷺ  ،ويكتفي الحكام المجرمون بتوجيه دعوات فارغة بل خيانية للتوجه إلى وكر
االستعمار وأسه كمجلس األمن أو إلى أدوات التفريط والخيانة كالجامعة العربية!
إن الدعوة لتوفير الحماية الدولية ألهل فلسطين هي خيانة ما بعدها خيانة فهي ال تعني إال تثبيت كيان يهود
وتحويل االحتالل إلى احتالل دولي لألرض المباركة ،وإن توجيه النداءات للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية
وهم الجهة المعادية والمحاربة لإلسالم وعدم التوجه إلى جيوش المسلمين وهم الجهة الحقيقية القادرة على تحرير
فلسطين هو خيانة وتضليل ما بعده تضليل ،وإن الدعوات التي صدرت عن زمرة الخائنين من حكام المسلمين
وقادة السلطة الفلسطينية لعقد اجتماع للجامعة العربية هو تكريس لدورهم التآمري على قضية فلسطين وحرف
للقضية عن مسارها الصحيح.
إن الدعوة الصادقة لتحرير فلسطين هي تلك الدعوة التي ترد قضية فل سطين إلى اإلسالم واألمة اإلسالمية
وتستنصر األمة وجيوشها للزحف نحو األرض المباركة القتالع كيان يهود من جذوره ،وإن الذي يمنع هذه
الجيوش من الجهاد في سبيل هللا وهذا الزحف المبارك إنما هم زمرة الحكام الخائنين هلل ورسوله والمسلمين،
ولهذا كانت الدعوة الصادقة لتحرير المسجد األقصى هي الدعوة التي تستنصر جيوش األمة لخلع زمرة الحكام
العمالء األنذال لتنطلق من فورها مكبرة نحو األرض المباركة محررة ومطهرة لها من رجس يهود الغاصبين،
ولذلك فإنا نوجه نداءنا إلخوتنا في جيوش األردن وتركيا ومصر والسودان والجزائر وإندونيسيا وباكستان
والحجاز وباقي جيوش المسلمين:
هلم إلى نصرة أقصاكم وتحرير بيت المقدس.
هلم يا ضباط المسلمين القتالع كيان يهود وتحرير مسرى رسولنا الكريم.
هلم لكسر عنفوان يهود ووضع حد لغطرستهم فأنتم أهل القوة والبأس والكرامة.
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