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رسالة من اإلخوان المسلمين: مقاومة راشدة.. وبشائر العودة

20 نوفمبر 2018
 نحمد هللا تعالى على ما وفق المقاومة الفلسطینیة في ریادتھا لجیل العودة إلى فلسطین، ولو أدرك المنصفون من األوروبیین واألمریكیین ھذه الحقیقة لما كان كل ھذا العداء السافر منھم

للمقاومة وحاضنتھا الشعبیة، وإلصاق اإلرھاب بھما جمیعًا، ولََما كان التحالف الغربي الصھیوني الذي یُشعل الحروب الطائفیة، ویغذي النعرات العرقیة؛ لتمزیق وإضعاف األمة اإلسالمیة، فلم
یجِن الغرب من ذلك إال موجات ھجرة عانت منھا أرووبا واستشعرت الخوف على رفاھیتھا واستمتاعھا بمتعھا المادیة.

 
 

أما اإلدارة األمریكیة الجدیدة فال ترى في العالم العربي إال سفھاء یجب الحجر علیھم، واالستحواذ على ثرواتھم، وال سبیل لذلك إال باستئصال المقاومة، والتمكین للكیان الصھیوني، وكل الحكام
المستبدین، والقضاء على كل الدعوات اإلصالحیة؛ إسالمیة كانت أو وطنیة.

 
 

رت مسیرات العودة، وصبرت علیھا، واستجاب الشعب الفلسطیني، وقدم الشھداء في سبیل عودتھ إلى أرضھ ووطنھ، أثبت لألمریكیین واالوروبیین أن المقاومة لكن المقاومة الراشدة عندما فجَّ
ال تزاحمھم في أوطانھم وال تنافسھم متعھم.

 
  

والمقاومة الراشدة دعت إلى الوحدة والتصالح والتسامح مع شركاء الوطن، فكانت النماذج الرائعة من الشعب الفلسطیني في حمایة األقصى، ورفع البوابات اإللكترونیة، وغیرھا من المواقف
الوطنیة تجاه المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة.

  
 

ھذه المقاومة التي لم تنزلق إلى المھاترات أو المعارك الجانبیة، وصبرت على ظلم ذوي القربي، كصبرھا على ظلم عدوھا، والمقاومة الراشدة قدرت وثّمنت كل جھد یحقق المصالحة أو یسعى
لتخفیف المعاناة عن الفلسطینیین ما لم یصطدم بثوابت األمة.

 
 

لم تضیِّع ساعة واحدة من ساعات التھدئة إال في اإلعداد والتطویر واإلتقان لوسائل دحر العدو. 

 
لم تغفل المقاومة لحظةً عن عدوھا، توقعت خیانتھ فباغتتھ، وحسمت جولتھا األخیرة في ساعات، بالجھاد الحق الذي یحقق أعظم النتائج بأقل التضحیات.

 
 

ھا وشغلتھ بنفسھ، فتالوم الحلفاء، واختلف الشركاء في الحكومة، وعاد رئیسھا منكسًرا مخزی�ا لیھدئ من روعات شعبھ. أربكت عدوَّ
 
 

انتزعت احترام القوى العالمیة في مجلس األمن، فھذه القوى التي ال ترى إال مصالحھا وأطماعھا وال تتحرك إلى المنطقة إال إذا استشعرت خطورة على الكیان الصھیوني الذي تظن أنھ یرعى
مصالحھا.

 
 

وھا ھي األمة العربیة واإلسالمیة تستجیب لنداء العودة والمقاومة، فتخرج المسیرات في داخل فلسطین وخارجھا؛ لتعلن للعالم بأسره أننا ال نرید إال أرضنا وحریتنا وكرامتنا، وأننا ال نعادي إال
من احتل أرضنا، وقتل نساءنا وأطفالنا، وسرق خیرات بالدنا وثرواتھا، وتعلن ھذه الجماھیر أن جیل العودة في األمة مستعدٌّ لتقدیم الشھداء وكل التضحیات؛ حتى تحقق عودتھم إلى أوطانھم

في عزة وكرامة.
 
 

أثبتت المقاومة أنھا قدوةٌ للجماھیر المقبلة علیھا، فلم تسرف في األماني، ولم تقنط أو تیأس من شعبھا وأمتھا، ولم تغاِل في تقدیر نجاحاتھا، وكان لھا في قصة طالوت وجنوده العبرة والمثل،
فصبروا واجتازوا االختبار تلو االختبار؛ حتى نزل علیھم نصر هللا، وكان من دعائھم (ربنا أفرغ علینا صبًرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین * فھزموھم بإذن هللا).
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ومع فرحتنا بما حققتھ المقاومة من احترام وتقدیر من كل المنصفین في الشرق والغرب، فإن علینا أن ندرك أن األمة مقبلة على اختبارات كانت لكل األمم قبلنا، وستكون في كل األجیال من
بعدنا.. (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتي یقول الرسول والذین آمنوا معھ متى نصر هللا)، ثم یبشرنا ربنا تبارك وتعالى (أال

إن نصر هللا قریب)؛ فھو قریٌب من كل من أعدَّ نفسھ الستقبالھ (إن تنصروا هللا ینصركم ویثبت أقدامكم).
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