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 : فقرات

1 ـ بشرى لمأة السإلما بأن جميع الذين خذلوا غزة عن قدرة
ورضى مأخذولون ل مأحالة فقد توعدهم الله تعالى بخذلناه قال

رسإول الله صلى الله عليه وسإلم [مأا مأن امأرء ...] فهذا كبيرهم في
مأصر(قوة ناظامأه لنشجع بلد الحرمأين ) تمادى في ظلمه وطغياناه
وتناسإى أن الله تعالى يمهل ول يهمل فتواطأ مأع التحالف الصليبي

الصهيوناي على حصار مأليون وناصف مأن إخوانانا المسلمين في غزة
فأزهق أرواح النساء والطفال وهم يرجون لقمة العيش التي

ًا لرغبات اليهود دون أي تقدير لمشاعر المأة حرمأهم مأنها اناصياع
جمعاء ولمشاعر ثماناين مأليون مأن شعبه فقد اكتفى بأن يردد على

آذاناهم مأصر أولً قمة التعسف والجبروت والسإتخفاف حتى بغ به
ًا مأستعليا على الحال أن ناطق على لسان وزيره مأتسلط

المستضعفين في غزة بأن مأن يكسر الحدود سإنكسر عظامأه
فكسر الله ناظامأه واسإتخف بشعبه فخسف الله به فسبحاناه جل

. جللك تؤتي الملك مأن يشاء وينزع الملك مأمن يشاء
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واسإتخف بشعبه فخسف الله به فسبحاناه جل جللك بؤتي الملك
. مأن يشاء وينزع الملك مأمن يشاء

ًا مأن خالق * أمأة مأن مأليار وناصف تمتلك وحدها مأن بين المأم مأنهج
الرض والسماوات مأخفوظا كما أنازل على نابيها مأحمد صلى الله
عيه وسإلم هاديا لخيري الدنايا والخرة وهي أكبر أمأة في البشرية

وتمتلك أكبر مأساحة وأهم مأوقع جغرافي وأكبر مأخزون نافطي
تعيش مأنذ قرون بل قيادة فهي اليوما بحاجة مأاسإة إلى مأجلس

يستحضر تاريخها المجيد ويعمل على إعادتها للمكاناة اللئاقة بها فقد
قال الله تعالى فيها [كنتم خير أمأة أخرجت للناس ..] (يوما كنا

  مألتزمأون بشرع ربنا)

تدبر السنن الكوناية وأسإباب رقي المأم وأسإباب تخلفها يظهر أناه*
 ل سإبيل لرقي المأم إن لم يتولى ريادتها أولي اللباب

لعلي ذكرت مأسألة اسإتنفار كل القوى الصادقة أصحاب الرأي*
. وأصحاب القلما وفي الناترنات لتلخيص وتبسيط المسائال للعواما

 مأن التوعية : مأوضع النفط نابسطه للناس بعدة طرق

 الشاحنات

والناهار في بلدناا ناهر النيل ودجلة والفرات وناهر الردن والعاصي
 والليطاناي  فضلً عن الودية الكبيرة في جزيرة العرب

حساب النفط الذي يخرج مأن الخليج ( الجزائار )يذهل الناسان ناهر
النيل يجري طوال السنة والسد العالي طاقته سإبعة مأليار مأتر

  كيلو400مأكعب وطول بحيرة السد العالي 

مأا يخرج مأن أرضنا مأن نافط خلل سإنة يساوي المياه الموجودة في
 بحيرة السد العالي

مأا يخرج مأن أرضنا مأن نافط أكثر مأما يجري في أرضنا مأن ناهر
 الفرات أو النيل نااهيك عن أودية جزيرة العرب أياما المأطار
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ناذكر هذا ومأثال الشاحنات ثم ناحن ناعيش في ذيل المأم يعتدى*
 على مأقدسإاتنا وناعاناي الفقر والبطالة

 نابسط ونادع الناس تتكلم*

* ًا وأبناءناا وأحفادنااسإنبقىلو لم تغتنم الفرصة    قرونا

 ولمن حاول النعيم ناعيم          ولمن آثر الشقاء شقاء

يجب أن يفهم الناس هذه الحالة النفسية فالحكاما على يقين أناهم 
مأغتصبون لحقوق الشعوب ومأستعدون لتقديم تنازلت فهذا ليس 
. حق لهم مأبدئاي غير قابل للتفاوض أو التنازل

الحذر الحذر مأن اللتقاء مأعهم في مأنتصف الطريق ل بد مأن 
المواصلة إلى أخذ جميع الحقوق مأع مألحظة أناه إن لم تؤخذ كامأل 
الحقوق مأن الحاكم فعند أقرب فرصة تتيح له اغتصاب مأا أخذناا مأن 
. حقوقنا فلن يتردد في ذلك


