
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 األوىل القبلة: القدس

 يف الصهيوين للكيان عاصمة ابلقدس مباتر  األمريكي الرئيس اعرتف بلفور، إلعالن املئوية الذكرى يف
 يفي وهذا. القدس إىل أبيب تل من األمريكية السفارة نقل إبعالنه 2017 ديسمربكانون األول/  من السادس

 مدى على القرار هذا تنفيذ يتم ومل. كلينتون  إدارة حتت 1995 عام يف األمريكي الكونغرس عليه وافق بقرار  
 ىلإ القدس قضية على التفاوض لتأج   والصهاينة الفلسطينيني بني السالم اتفاقية ألن املاضية 22 ـال السنوات

 .اتفاوضملا من النهائية املرحلة

 هو 1967 عام حدود أساس على لتنيالدو  حل قبول فإن ،العاصمة وجود مكان عن النظر وبصرف
 شيئاً، القدس واقع من يغري ال اإلعالن هذا. لمسلمنيل وخيانة اإلسالمية لألراضي شروعامل غري االحتالل قبول

 حلبهم اإلسالمية ملشاعرهم حتد   فيهو  املسلمني إهانة من يزيد مناإ اإلعالن هذاف. 1967 عام منذ حمتلة فالقدس
 .القدس ملدينة

 احلكام مع وأمريكا وفرنسا بريطانيا مثل االستعمارية القوى تعاونت املاضية، عام 100 ـال دىم علىف
 يتبادلون حني يف فلسطني، يف املسلمني نحِم  على التماسيح دموع يبكون كانوا  الذين املسلمني بالد يف اخلونة

 عام يف غزة قطاع متسل   اليت ائنةاخل املصرية احلكومة كانتف. املغلقة األبواب وراء من الظاملني مع الضحك
 اخلائنة األردنية احلكومة وكانت. 1978 عام يف قانوينال غري صهيون كيان  مع سالم معاهدة ووقعت 1967

 السورية احلكومة توكان. 1967 عام يف احملتلني الصهاينة إىل املبارك األقصى واملسجد القدس متسل   اليت
 حتارب اليوم لكنهاو  ،1967 عام يف الشرعي غري الصهيوين الكيان إىل ناجلوال مرتفعات سل مت اليت اخلائنة

 وراء من دبلوماسية   قنوات   بفتح مؤخراً  السعودية احلكومة اعرتفت وقد. قوة من لديها ما بكل املسلمني
 عالنإلا هذا نإ": ردوغانأ طيب رجب قال فقد تركيا أماو . الشرعي غري الصهيوين الكيان مع الكواليس

 الكيان مع واالقتصادية الدبلوماسية العالقات على احلفاظ يواصل فهو ذلك ومع ،األمحر" اخلط تازجسي
 عند اإلسالمية املشاعر احلكام هؤالء يثري. فلسطني يف املسلمني ضد اجملازر من العديد من ابلرغم الصهيوين
 هم ولكنهم سياسية، سباكم أجل منو  الراهن الوضع على للحفاظ مناسبا ذلك يكون عندما املسلمني
 أرض احتالل استمرار وراء الوحيد والسبب. صهيون كيان  وحيمون ونافظحي زالوا وما كانوا  من أنفسهم
 .اخلونة احلكام هؤالء تواطؤ هو فلسطني
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يًعا اْلِعزَّةُ  َفِللَّهِ  اْلِعزَّةَ  يُرِيدُ  َكانَ   َمن﴿  ََيُْكُرونَ  َوالَِّذينَ  يَ ْرفَ ُعهُ  الصَّاِلحُ  َواْلَعَملُ  الطَّيِِّبُ  اْلَكِلمُ  َيْصَعدُ  ِإلَْيهِ  َجَِ
 [١٠: اطر]ف ﴾يَ ُبورُ  ُهوَ  ُأولََِٰئكَ  َوَمْكرُ  َشِديد   َعَذاب   ََلُمْ  السَّيَِِّئاتِ 

 وهي واملعراج، اإلسراء أرض هيو  ،تنيقبلال أوىل فهي ،اإلسالمية ابلعقيدة مرتبطة القدس :املسلمون أيها
 وهي اخلطاب، بن عمر فتحها اليت األرض وهي ،ةصالال يف األنبياء مجيع ملسو هيلع هللا ىلص حممد النيب فيها أم   اليت األرض
 بيعها الثاين احلميد عبد ليفةاخل أىب اليت األرض وهي الصليبيني، من األيويب الدين صالح حررها اليت األرض

 تمتتع إسالمية   أرض   فلسطنين  ن  إ. املال ىلإ احلاجة أبمس   الدولة فيه كانت  وقت   يف م1901 عام لصهاينةل
 من أم اخلونة احلكام من أكان سواءً  هبا التصرف حق ألحد وليس اإلسالمي كماحل حتت مالسالو  ألمناب

 .غريهم

 ومن ابلعاصمة، االعرتاف وقفن  أخرى ربيةغ حكومة أي أو مباتر  إدارة من طلبوات ال :نو ملسلما أيها
 .القدس لتحرير كمعن ابلنيابة يتصرفوا أن اإلسالمية دالبال يف ةناخلو  احلكام واسألت أن اجملدي غري

 إال أييت ال حلها وأن إسالمية قضية أهنا على الفلسطينية قضيةال إىل نظرن أن علينا جيب :املسلمون أيها
 ملنع وأن فلسطني لقضية كاذبةال العلمانية سالميةاإل غري لولاحل مجيع لقين   ألن األوان آن قدف. اإلسالم من
. واملسلمني اإلسالم على غيور   عادل   خليفة   قيادة حتت اإلسالمية البالد يف اإلسالمي احلكم عودة لأج من

 وحترير عامة املسلمني عن الدفاع أجل من ومقدراهتا جيوشها توحيدو  األمة لتوحيد الوحيد السبيل هي اخلالفةف
 .اإلسالمية البالد بقيةو  فلسطني

 

 حزب التحرير                        هـ1439 األول ربيع 18

 أمريكا                                                                م2017 األول كانون  6

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

