
 

 الرحيم الرمحن ا بسم
 فلسطين روار ح ،لخالفةا أقيموا

 ِمنْ  لُِنرِيَوُ  َحْوَلوُ  بَارَْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّنَ  لَْيالً  ِبَعْبِدهِ َأْسَرى  الَِّذي ُسْبَحانَ ﴿
ِميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  آيَاتَِنا  [1: سراءاإل] ﴾اْلَبِصيرُ  السَّ

 (ة)مًتمج
وىو  نتنياىو مع ادلزعومة صفقتو عن ترامب دونالد أعلن، 8282 ينايركانون الثاين/ 82، الثالثاء يوم يف

 إهناء إىل هتدف أهنا وأوضحت الزائفة احليادية ادلواقف من سنوات عن ترامب إدارة ختلت حيث. جانبو إىل قفي
، يهود لكيان شيء كل تسليم ببساطة ىي - سماال ىذا مثل تستحق كانت إذا - الصفقة. فلسطني قضية

 شدأ دعم ادلتحدة الواليات دتجن  ، ذلك ولتحقيق. تنازل أصغر من حىت الفلسطينيني ادلفاوضني وحرمان
 .الًتدد بعض عن واعب   الذين اآلخرين العمالء ضد والتهديدات الرشاوى استخدام ت  و . ادلنطقة يف عمالةً  حكامها

 لهذه رفضها إلظهار التالية اإلجراءات اتخاذ إلى المسلمة الجالية دعوي يابريطان /التحرير حزب
 :الصفقة

 يهود كيان مع المفاوضات خالل من فلسطين الستسالم المؤامرات كل مقاومة -1
 من واحد شبر  على نساوم أال وجيب، يهود كيان مع تعامل ألي الو  ،مفاوضات ألي ال نقول أن جيب
 ىذا لزرع االستعمارية للخطط اخلضوع إال   يعين ال ىذا ألن، نشهدىا اليت الدماء إراقة من الرغم على فلسطني
 مع صادقني نبقى أن جيب ولكن والضغوط للواقع نستسلم أن ديكن ال. اإلسالمي العامل يف بقوة السرطاين الكيان
 األمريكية الصفقة ىذه تعتب. و للخطر ادلباركة الفلسطينية األرض تعرض اليت ادلفاوضات كل نرفض وأن إدياننا
 الفلسطينية" "األراضي غمرل زلاولة يف ذلك من أبعد وتذىب فلسطني لبيع السابقة ادلبادرات من آخر شكل رلرد

 .يهودي كيان يف
 والغربي اْلمريكي التدخل رفض -2

 ووكالئها هائعمال باستخدام، وشؤوننا نابالد يف باستمرار، ادلتحدة الواليات بقيادة، الغربية الدول تتدخل
 ت الذين، ادلسلمني بالد يف احلكام مبباركة إطالقها ت األخرية الصفقة ىذه أن الواضح من. أىدافهم لتعزيز
 األمة ىذه على بالنفع تعود ال اليت الغربية ادلخططات تنفيذ من خيجلون ال إهنم. بالكامل فلسطني لبيع مشراؤى
 .وادلعاناة اإلذالل من ادلزيد باستثناء النبيلة

 لتقاعسهم عمالءال حكامال محاسبة -3
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اً وعود أعطوا لقد. وشرعيتو وجوده يف وسبب يهود كيانل األول الدفاع خط ىم اإلسالمي العامل يف ماحلكا  
 سياسة لتعزيز قواهتا نشر يف الًتكية احلكومة تًتدد ال. اخلارج يف االستعمارية اخلطط تنفيذ أثناء الفلسطينية للقضية

. القوية التصرحيات من الرغم على فلسطني أجل من قواهتا تعبئة يف فشلت بينما، وليبيا سوريا يف ادلتحدة الياتالو 
اسبوا أن وجيب، ادلسلمني كامحل اخلسيسة الطبيعة ىي ىذه  ا رسول قال. لفلسطني وخيانتهم غدرىم على حيح
 :«َهُونَّ  بِاْلَمْعُروفِ  لََتْأُمُرنَّ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي َوالَِّذي َعثَ  َأنْ  اللَّوُ  لَُيوِشَكنَّ  َأوْ  اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َولَتَ ن ْ  ِمْنوُ اً ِعَقاب َعَلْيُكمْ  يَ ب ْ
 (الًتمذي)رواه  «َلُكمْ  ُيْسَتَجابُ  َفاَل  َتْدُعونَوُ  ُثمَّ 

 حّركللت الجيوش استدعاء -4
 ادلسلمني عن للدفاع سلمنيادل جيوش كتتحر  أن ىو اتلة( األراضي )ومجيع لفلسطني اإلسالمي احلل
 حنو جهوده كل استنفدو  بل ادلاضي يف بوضوح األمر ىذا األيويب الدين صالح فهم قدل. اإلسالمية واألراضي

 دعوة يف صرحيني نكون أن جيب. نيمسلادل جيوش عاتق على يقع فرض وىذا ادلطلوب ىو ىذا. الغاية ىذه
 رََأى َمنْ »:  ا رسول قال. فلسطني وحترير يهود كيان اقتالع على ادلادية القدرة دتتلك ألهنا حركللت اجليوش

ْرهُ ًا ُمْنَكر  ِمْنُكمْ  يَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  فَِبَقْلِبوِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  فَِبِلَسانِوِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  بَِيِدهِ  فَ ْليُ غَي ِّ  رواه) «اإْلِ
 (مسلم

 قامة الخالفةإل ا للعمل العالميانضمو  -5
 مع نعمل أن جيب. األخرى اتلة األراضي ومجيع وكشمري وسوريا القدس رحر  ستح  فقط ةالراشد اخلالفةب

 رسول قال. التحرير حزب مع النبيل العمل ىذا إىل وننضم ذلا ندعوو ، نؤيدىا: اخلالفة قامةإل عاملال يف العاملني
َمامُ  ِإنََّما»:  ا َقى َورَائِوِ  ِمنْ  اَتلُ يُ قَ  ُجنَّةٌ  اإْلِ ْقَوى َأَمرَ  فَِإنْ  ِبوِ  َويُ ت َّ  َأْجرٌ  ِبَذِلكَ  َلوُ  َكانَ  َوَعَدلَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوِ  بِت َ

 (مسلم رواه) «ِمْنوُ  َعَلْيوِ  َكانَ  ِبغَْيرِهِ  يَْأُمرْ  َوِإنْ 
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