بسم اهلل الرمحن الرحيم

تحرير األسرى والمسرى باقتالع كيان يهود،
واالرتماء في أحضان االستعمار ومشاريعه خذالن لألسرى وتفريط بالمقدسات!
منذ مثانية عشر يوماً واألسرى يف سجون االحتالل اليهودي الغاشم خيوضون إضراباً عن الطعام سعياً لنوال بعض حقوقهم وكرامتهم،
ويتصاعد اإلضراب ويتسع يف ظل صمت السلطة واألنظمة وإحجامهم إال عما تضلل بو الرأي العام من تصرحيات ومناشدات فارغة دلا يسمى
اجملتمع الدويل وادلؤسسات احلقوقية!
والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومن خلفهم حكام ادلسلمني والغرب ديارسون أقبح أشكال التضليل والتعمية يف كل ما يتعلق حبل
قضية فلسطني ،إذ يغيبون احللول احلقيقية ادلفضية إىل حل مشكلتها حالً صحيحاً وجذرياً ،وحيرصون على أن تبقى األنظار واألطروحات بعيدة
كل البعد عن احلل احلقيقي ادلفضي إىل إهنائها ،فقضية األسرى هي َع َرض لقضية أكبر وفرع لمشكلة أساس وهي احتالل فلسطين من
قبل كيان يهود المجرم ،ومشكلة األسرى ىي مشكلة األقصى وغطرسة يهود وىي مشكلة الالجئني وحصار غزة وتغول ادلستوطنني ،وىي

عينها مشكلة فلسطني ،أال وهي االحتالل ،وحلها وحيد ال ثاين لو ،أن تعود فلسطني إىل حضن أمتها اإلسالمية ،أمة ادلليارين ،وتتحرك
اجليوش القتالع كيان يهود من ىذه األرض ادلباركة ،هبذا جيب أن تصدح األصوات ،وتتعاىل النداءات ،وبذلك تتحرر فلسطني بأقصاىا
وأسراىا ،أما توجيو النداءات لألمم ادلتحدة وأمريكا والقوى الدولية للتدخل إلنقاذ األسرى فهو تضليل وعقم يف التفكري والعمل.
إن حترير فلسطني وأىلها سواء الذين يف داخل السجون أم الذين ىم خارجها لن يكون إال باإلسالم من خالل حتريك األمة وجيوشها
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العاني» فتتحرك جحافل اجلند باجتاه فلسطني فتقتلع كل من يقف يف طريقها من األنظمة اخلائنة وتقضي على كيان يهود قضاءً مربماً.
لذلك على أهل فلسطين والفصائل أن يتوجهوا يف خطاهبم إىل األمة اإلسالمية وجيوشها فيثريوا فيهم محية اإلسالم و َغ َريتو حىت يتحركوا
ويلبوا النداء ،ال مناداة الدول االستعمارية أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا اليت احتلت بالد ادلسلمني وحتارب ديننا وتقتل أبناءنا ونساءنا واليت
أقامت كيان يهود على أرضنا وما زالت حتميو.
أيها األهل في األرض المباركة فلسطين:

إن الذي أطال أمد االحتالل وأبقى األسرى يف سجونو ،ىو غياب اإلسالم وتممر احلكام اجملرمني ،ورىن قضيتنا للقرارات الدولية والدول
االستعمارية ...تلك القرارات اليت شرعت وجود االحتالل واغتصابو لألرض ادلباركة ،وبغطاء كامل من الدول الكربى االستعمارية.
ومنظمة التحرير وسلطتها اليت تتباكى على األسرى قد طعنتهم وغدرت هبم أكثر من مرة كما طعنت فلسطني وغدرت هبا ،أليس
االعًتاف بكيان يهود ،والتنسيق األمين مع االحتالل ،طعنا لألسرى وغدرا هبم؟ أليس التنسيق األمين سبباً لزيادة عدد األسرى عند يهود؟ أليس
جردية اعتقال ومالحقة من يستنهض ادلسلمني إلقامة اخلالفة اليت مل تسكت يوماً على أسر رجل أو امرأة بل دأب خلفاؤىا على حتريرىم كما
فعل ادلعتصم عندما لىب نداء مسلمة أسرية وكما فعل احلاجب ادلنصور عندما مل ينزل عن فرسو حىت حرر ابن امرأة عجوز وقع يف األسر رغم أنو
كان عائدا للتو من معركة؟ أليس اعتقاذلم ومالحقتهم طعنا لفلسطني وغدرا بأىلها؟ أليس اإلصرار على مواصلة تضليل الناس عن الطريق
احلقيقي لتحرير فلسطني ىو كيداً لفلسطني وألسراىا وألقصاىا!!
نعم ،إن قضيتنا هي اإلسالم وتحكيم شرعه ،والبراءة من الكفار وعمالئهم ،وتحرير األسرى ال ينفصل عن تحرير األقصى وإزالة

االحتالل ،وطريقنا إلى التحرير من خالل ديننا وأمتنا وجيوشنا وإقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
ِ
ِ
﴿يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن تُ ِط َّ ِ
ِ
ِ
ين﴾
َ َ
ُ
َ َ
ين * بَ ِل اللَّهُ َم ْوَال ُك ْم َو ُه َو َخ ْي ُر النَّاص ِر َ
ين َك َف ُروا يَ ُردُّوُك ْم َعلَى أَ ْع َقاب ُك ْم فَ تَ ْن َقلبُوا َخاس ِر َ
يعوا الذ َ
حزب التحرير

اجلمعة  8شعبان 8348ىـ

األرض المباركة فلسطين

ادلوافق 7182/5/5م
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
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