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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم النبيين وآلو وصحبو أجمعين؛ أما بعد:

يتواصل الظمم الذي تقوم بو حماس عبر أجيزتيا اْلمنية والعسكرية ضد التيار السمفي الجيادي في قطاع غزة منذ سبع سنوات ،تخممتيا صنوف
اْلذى والتعذيب واإلجرام؛ بل والقتل في بعض اْلحيان ،وفي ظل تجدد حممة االعتقاالت المسعورة ىذه اْليام نقول وباهلل التوفيق:

ٔ -لقد أثبتت كل اإلجراءات القم عية والتعسفية فشميا الذريع عمى مدار السنوات الماضية ،فمم تنجح في تغيير منيجنا وال وقف جيادنا وال وأد
دعوتنا المباركة ،والواقع خير دليل بفضل اهلل ،فيل تحتاج حماس ْلكثر من سبع سنوات لتكتشف فشل خيارىا القمعي؟!

ٍ
وتثقيف
حوليا مجاىدونا لمحاريب عبادة وخموة مع اهلل؛ كانت مدرسة صبر
ٕ -إن البطش والتنكيل لم يزدنا إال قوة وصالبة ،وان السجون التي َّ
وتوعية في مواجية أساليب التحقيق المتنوعة ،وزاد كل ذلك من يقيننا بصواب منيجنا ِ
ٍ
وص َّحة طريقنا ،وكشف لنا عن الصورة الحقيقية
أمني
لمجرمي حماس الذين لم ينقموا منا إال أن َّ
آمنا باهلل وطالبنا بتحكيم شرعو وجاىدنا في سبيمو.

ٖ -لقد تعاقب الكثيرون عمى قيادة أجيزة حماس اْلمنية ،وكان ك ٌل منيم يستيل تقم د منصبو بتقديم الوعود لقيادتو بالقضاء عمى السمفيين ،فيبدأ
من حيث انتيى سمفو ظمماً واجراماً ثم ما يمبث إال ويغادر منصبو مذموماً مخذوالً لم ُيفمح إال في تأزيم اْلمور وتأجيج مشاعر االنتقام.
ٗ -تشارك جميع أجنحة حماس في حرب أىل التوحيد ،فجياز الدعوة يحرض وي ِ
صدر التعميمات ويرفع التوصيات ،واْلمن يجمع المعمومات ثم
ُ
ِ
ِ
ٍ
ويعتقل ويقمع ،والعسكر يكمل الميمة ويتدخل حين تقتضي الحاجة ،بل ِ
قرر إطالق سراحيم.
يالحق
ويفرض عمى اْلمن تمديد اعتقال إخوة قد تَ َّ

٘ -لن نقبل بأي حال من اْلحوال أن تكون المعادلة المفروضة عمينا ىي (ال إعداد وال جياد) ،بحيث في فترات اليدوء تتم مالحقتنا واعتقالنا
سمِم من مجاىدينا وبما بقي من سالحنا كانت الطريق مميدة التيامنا بالتخاذل
وسرقة سالحنا ومنعنا من اإلعداد ،واذا جاءت الحرب فجاىدنا بمن َ
عن الجياد ،وتعالت أصوات اإلجحاف تتساءل عن دورنا في الحرب!! لتكون الخالصة ىي إضعافنا وكسر شوكتنا ثم تشويينا أمام المسممين.
 -ٙإن ما يقوم بو المجاىدون السمفيون ضد الييود من إطالق لمصواريخ بين الفينة واْلخرى لم يكن في ٍ
يوم من اْليام غاية مرادنا وال مبمغ
جيادنا ،ولكنو خيار من م ِنع من التجييز واإلعداد وصوِدر سالحو وس ِرق مالو وعتاده ،فمم يجد إال الصواريخ ي ِ
سقط بيا عن نفسو فرض العين
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ويرمي بيا أعداء اهلل لكي ال يينؤا بالعيش آمنين في ديار المسممين ،ورحم اهلل أخانا الشييد ىيثم المسحال حين قال مخاطباً الييود" :واهلل لو لم

نيش ُكم بيا".
يبقى معنا إال عصا فسوف ُ
 -ٚتحاول حماس أن تُظ ِي ر أن حربيا المسعورة ضد أىل التوحيد تيدف لوقف إطالق الصواريخ تجاه الييود ،ولكن ىذا محض كذب وافتراءْ ،لن
حرب حماس عمينا مستمرة منذ سنوات ،وقد عايشنا فترات خ مت من إطالق الصواريخ ،فمماذا لم تتوقف االعتقاالت والمالحقات يوميا؟!
 -ٛفي الوقت الذي تتم فيو مالحقتنا ومصادرة عتادنا واعتقالنا والتنكيل بنا وقتمنا؛ تتسع غزة تحت حكم حماس لكل عمماني ووطني وشيوعي بل

ورافضي خبيث ،فيمارس جميع ىؤالء نشاطاتيم جيا ارً نيا ارً ،ويمت مك كل منيم ترسانتو العسكرية المتنامية ،بينما يعتبر اقتناء رصاصة أو حضور
درس شرعي أو جولة دعوية ىو جريم ٌة ُيعاقَب عمييا أبناء التوحيد بالسجن واإلىانة والتعذيب ،فأي ظمم بعد ىذا ؟!

 -ٜيسعى بعض الجيمة في أمن حماس إلى إييام أنفسيم وقيادتيم أن القضية مرتبط ٌة باعتقال ىذا المجاىد أو ذاك ،فيتم تسخير جيود كل القوى

اْلمنية من أجل ذلك ،بل ويصل بيم اْلمر لنشر صور إخوة مجاىدين ومطموبين لمييود ،وىذا تقزيم لمقضية يشير إلى مستوى تفكير القائمين عميو،
ولو كان اْلمر كذلك النتيت القضية بقتمكم لمشيخين أبي النور وأبي عبد اهلل ،أو باستشياد الشيخين أبي الوليد وأبي البراء رحميم اهلل جميعا.
ٍ
لضعف أو ٍ
ٓٔ -ال يزال الصبر وضبط النفس والعض عمى الجراح ىو سيد الموقف؛ ليس
عجز وقمة حيمة؛ وانما تغميباً لمصالح نرتئييا وتفويتاً

َّ
ويفجع أىمنا بفقدنا بينما ترقص حماس عمى
الحق وُنعت َقل وُنعذب ُ
اىم من يظن أننا سنبقى ُن َ
لمفاسد ال نرغب فييا ،ورغم ذلك فإن لمصبر حدود ،وو ٌ
جراحنا وعذاباتنا ،وجاى ٌل من ظن أن َعيشو سيطيب بينما ىو يتفنن في تنغيص عيش المجاىدين السمفيين.

ِ
ب َعمَى أ َْم ِرِه َولَ ِـك َّن أَ ْكثََر َّ
الن ِ
ون}.
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{ َوالمّ ُو َغال ٌ
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