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هذه نفاثة صدر
فاقرؤوها وبلغوها حكامكم يا عرب
اإلمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
العدو اإلسرائيلي ماض يف تقتيل الفلسطينيني والتنكيل هبم وتشريدهم وهتدمي أحيائهم ابجلملة،
وخنق حرايهتم وحتركاهتم ،إىل جانب إصراره على املضي يف احتالل أوطاهنم! ..يف حني أن طائفة
كربى من احلكام العرب ماضون يف خياانهتم ،مصرون على االستمرار يف حراسة سفارات هذا
العدو ،وعلى االستمتاع مبنظر العلم اإلسرائيلي ابسقا يرفرف فوق رؤوسهم! ..يعتزون أبردية املهانة
سابغة عليهم تلفهم من أطرافهم ،دون أن يبالوا ابلتاريخ العريب واإلسالمي الذي يصفع وجه كل
منهم ،ابهلوية اليت تقرؤوهنا جلية على جبينه:
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
دع املكارم ال ترحل لبغيتها
أما كل ما تعتز به إنسانية اإلنسان ،من مشاعر الشهامة والنبل ،ومن ضرورة انتصار األخ ألخيه
يف امللمات ،والسهر على رعاية احلق والدفاع عنه ،فقد ختلى عنه هؤالء القادة الصغار ،ليؤول
مريااث يعتز به االحتاد األوريب ،على الرغم من أنه ال يربطه ابلقضية الفلسطينية اتريخ وال مصري ،إن
هو إال اجلامع املشرتك من احلس اإلنساين الذي أيىب اهلمجية ويتسامى على الضيم سواء اجته إىل
الذات أو إىل الغري.
اي عجبا لشأن التاريخ ،كيف يفاجئ الدنيا بتقلباته البهلوانية!!..
كان احلكام العرب يوما ما ،أمل األمة يف االنتصار للحق عامة واحلق الفلسطيين خاصة ،ويف
رد غائلة الطغيان عليه ،وإذا هم اليوم يشكلون العائق الذي يصد عن بلوغ احلق ويشكلون األمل
الذي ينعش الطغيان اإلسرائيلي وحيدو به إىل بلوغ مداه!!..
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هل لكم أن جتيبوين اي أشباه الرجال :ما أنتم من اتريخ هذه األمة؟ وأي نسب بقي بينكم وبني
قيمها وأجمادها الشاخمة؟ أمل أين لكم أن تعلموا أن اخليانة اليت تكرسوهنا ضد أمتكم وشعوبكم قد
أحالت ألق اترخينا اجمليد إىل ظالم وقتام؟!.
أما إهنا لبطولة ال حتسدون عليها ،تلك اليت جتعلكم تنسون أو تتناسون لعنة األجيال العربية
واإلسالمية القادمة ،تنهال عليكم وجتلل أايم حكمكم ابلسواد ،وإهنا ملصابرة عجيبة ال حتسدون
عليها ،أن ال تقيموا وزان للخالق الذي ائتمنكم على حقوق هذه األمة اليوم والذي سيوقفكم غدا
بني يديه وأيخذ منكم ابخلناق.
وإنه لوسام من املهانة ال حتسدون عليه ،أن تكون معذرتكم يف خيانة أمتكم والتخلي عن
حقوقها ،والعكوف على خدمة أعدائها وجالديها ،أنكم ال متلكون أمام إرهاب أمريكا وطغياهنا
الوحشي إال اخلنوع واالستسالم.
لعل أعينكم إذن زاغت عن رؤية أطفال الشهادة وعن رؤية الشموخ الذي تعتز به أمهات هؤالء
األطفال ،فعاقكم ذلك أن تتعلموا منهم فن التضحية ابلتافه الذي تتعلقون به ،يف سبيل األجماد
اخلالدة اليت ال شأن لكم هبا.
اللهم إين قد بثثت ن فاثة صدري ،وبلغت بل أعلنت عن حرقة قليب ،اللهم فاشهد.
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