
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 كلمة المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في فلسطین

م الكافرین وھازمھم، والصالة یالحمد : رب العالمین ولي المؤمنین وناصرھم وخص
على ووالسالم على المبعوث رحمة للعالمین وسید الخلق والمرسلین، محمد بن عبد هللا، 

 الدین، وبعد: إلى یومِ  وإتقانٍ  بإحسانٍ  ھِ على دربِ  سارَ  نْ ومَ  ھِ لِ آ
 أیھا الحشد الكریم:
 لَِّذيا ُسْبَحانَ {ل قولھ تعالى: وابتدأ بنز في اإلسالم، شأنٌ  اعظیم اإّن لفلسطین شأن

 نْ مِ  لِنُِریَھُ  َحْولَھُ  بَاَرْكنَا الَِّذي األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّنَ  لَْیالً  بَِعْبِدهِ  أَْسَرى
وق عمر الفاردفع صلى هللا علیھ وسلم، وعلى نبیھ محمد  }البَِصیرُ  السَِّمیعُ  ُھوَ  إِنَّھُ  آیَاتِنَا

رغبة نصارى لبنفسھ تلبیة  الحضورقبل أن یعلى الكفار وقوتھ في الحق المعروف بشدتھ 
 س، فتجشم مشاق السفر من المدینة المنورة بالحجاز إلى القداتیحھاالستالم مف القدس

جیوش  دكتودك الحصون بعد أن  وقوة الجیشبالشام، مع قدرتھ أن یفتح القدس بالسیف 
 حصون الفرس ومعاقل الروم وتھاوت أمامھا ممالكھم وسالطینھم، ولكنالمسلمین 

 اختار أن یحقن الدماء ویحفظ قدر ھذه البالد المباركة. الفاروق 
هللا ومعراجھ إلى السماوات ھذا الشأن لفلسطین والمسجد األقصى مسرى رسول 

 مالعلى، تعاقبت األجیال والخلفاء في حفظھ والتضحیة من أجلھ، فھذا صالح الدین حرّ 
ره من أجل أن یحرأمضى السنون فجمع الجموع و على نفسھ الضحك وبیت المقدس أسیرا،

 وھذا السلطان عبد الحمید یعد عمل المبضع في جسده أھون علیھ من الصلیبین وقد فعل،
وقد منع الیھود من أن یكون لھم موطئ قدم في فلسطین طیلة  من التفریط بفلسطین لیھود،

وتلك قوافل الشھداء وآالف الجیوش والجرحى ممن قضوا على أعتاب وأسوار  حیاتھ،
 دفاعا وتحریرا. المسجد األقصى المبارك

لھواة ما  انعم، فلسطین لیست مشروعا استثماریا، وال حقل تجارب سیاسیة، وال ملعب
تلونھ علیست مرتقا وال سلما ألقزام ی ي الرعایة وإدارة شئون الناس، وھيبلغوا سن الفطام ف
ة مكانة عقدی ذات اام وأصحاب القرار. بل فلسطین بلد عزیز إسالمیلیعدوا بین الحك
 في ثقافة األمة ووجدانھا.  متجذرة وسیاسیة عمیقة

لذلك ما فتئ یكید المكائد ویعد الخطط من أجل والغرب یدرك ھذا األمر ویعیھ جیدا، 
ل حبعد زرع جرثومة یھود في خاصرة األمة اإلسالمیة، فلسطین، فابتدر ب تصفیة قضیتھا

الدولة الواحدة، مشروع بریطانیا القدیم صاحبة الخبث والمكر ووعد بلفور اللعین، الذي 
 إلى حل الدولتین، مشروعیصبح بموجبھ السلطان لیھود أعداء هللا على كامل فلسطین، 

ویلة ھزیلة د أمریكا العدو اللئیم، الذي یفرط بموجبھ المسلمون بثالثة أرباع فلسطین مقابل
حارسة لكیان یھود على أقل من ربع مساحة فلسطین، بال مقومات دولة أو سلطان. 

د من خالل أدواتھ ورجاالتھ وأبواقھ في بالتلك وحرص الغرب على تسویق مشاریعھ 



تحت شعار  بغطاء إقلیمي أو عربيوتارة أخرى  غطاء دولي أو أمميتارة بسلمین، الم
كلھا ال تخرج و مبادرة السالم العربیة ومشاریع السالم والتطبیع واتفاقیات العار والتفریط،

ریع بتلك المشانون ندوأصبح إعالم الحكام وأبواقھم یتغنون وید عن رؤیة الغرب وخططھ،
ن أن یأتوا على ذكر الحل األصیل لقضیة فلسطین مجرد ذكر أو ، دولیل نھار والرؤى

بتلمیح، بل ویتعمدون التعمیة على دعاة الحل األصیل وحملتھ، ویفرضون طوقا إعالمیا 
 ا على كل من یصدع بھ أو یدعو لھ.فوالذی
توردا من العم سام وال من ھو لیس مسم، إّن حل قضیة فلسطین حل أصیل، ونع

بل مستمد من ثقافة األمة وحضارتھا. فلسطین یكس وال من بیكو، ترامب، وال من سا
جیوش األمة التي یجب ه مھمة أرض إسالمیة وحلھا أن تحرر كاملة من رجس یھود، وھذ

سدا منیعا أمام  ، ولتزیل عروش الحكام الذین یحمون یھود ویقفوناأن تتحرك إلنجازھ
ي حل أالنصر والتمكین ونشر الدین. وتنصب خلیفة یقودھا في ساحات لاألمة وجحافلھا، و

ع لقضیة فلسطین وتفریط بھا. فال المفاوضات وال یھو تضیبعیدا عن ھذا الحل األصیل 
السالم واالتفاقیات وال المسرحیات الشعبیة یمكن أن تحرر شبرا من أرض فلسطین، بل 

 تحررھا جیوش األمة ورجالھا.
عني مزیدا من إطالة عمر دولة یھود وأي تراخ في العمل الجاد باتجاه ھذا الحل ی

ومزیدا من غطرستھم على أھل فلسطین، وإمعانا في تدنیسھم للمسجد األقصى المبارك، 
 وإیغاال في التطاول على األسرى والمعتقلین.

رى من لألسسرانا جراء غطرسة وطغیان یھود، فم تشھدون كیف وصل الحال بأفھا أنت
 قیدھم وقید فلسطین؟!غیر جیوش األمة التي تحررھم وتفك 

األمعاء دون أن تتحرك من أجلھم الجیوش سینقذھم أو ضون معارك ووھل تركھم یخ
 یرفع عنھم الضیم؟!

إّن حق األسرى أن تتحرك الجیوش لنصرتھم وتحریرھم، فیفكوا قیدھم لیتنفسوا 
الحریة والعزة، أما مجرد التضامن معھم أو التوجھ للمجتمع الدولي والھیئات الحقوقیة من 
أجل تحسین ظروف اعتقالھم أو حبسھم فھذا ال یفیھم حقھم وال عشر معشاره، وھو تغطیة 

 حقھم على أمتھم وحكام المسلمین. على الحل األصیل وتعمیة عن
ھي االحتالل، وحلھا واحد وأسرانا ھي مشكلة أقصانا ومشكلة فلسطین كلھا، فمشكلة 

 ، ال أقل من ذلك.ال ثاني لھ، خلع االحتالل من جذوره وتحریر فلسطین وأقصاھا وأسراھا
ھمم للذلك نحن في حزب التحریر نصل اللیل بالنھار، من أجل تحقیق ذلك، نستنھض ا

ونحث الجموع ونحشد الحشود من أجل أن نقیم دولة الخالفة التي ستحرر فلسطین وكل 
  .بعد أن تقاعس الحكام عن تحریك الجیوش للقیام بواجباتھا بالد المسلمین المحتلة



ونس ن ولیبیا ومصر وتالیموالعراق جریحة، وتلك فھذه فلسطین أسیرة، وتلك الشام 
یستصرخون ویستنجدون، وشیوخھم طفالھم كي وتنوح، وأن تب، حرائر المسلمیمكلومة
 الحسرة قلوبھم على حالھم.  تمأل

ھي الكفیلة بأّن تعید األمور إلى نصابھا،  من أجل إقامتھاوحدھا الخالفة التي نعمل 
فتعود لنا القوة والعزة والریادة، تحرر المسلمین وبالدھم، وتطبق شرع هللا ودستوره، 

 والرحمة في ربوع العالمین. وتنشر الخیر والعدل 
ونحن في المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في فلسطین كما وإخواننا في المكاتب 

تجد فكرة الحزب طریقھا إلى اإلعالم علھا أن والمنابر اإلعالمیة للحزب نناضل من أجل 
تصل إلى قلوب المؤمنین وآذان المخلصین، فیتحرك من بین أھل القوة من ینصر الحزب 

 ویسلمھ مقالید الحكم لینصروا اإلسالم أسوة بأنصار رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.
اإلعالم وأسیاده، ولكن عزمنا ال یضعف، معظم نلقى صدودا وإعراضا ال مثیل لھ من 

 كلنا ثقة بأّن هللا بالغ أمره ولو بعید حین. قالمنا ال تتوقف، ووقناتنا ال تلین، وأ
ننا من ھذا المنبر الكریم، نجدد العھد ونشھد هللا أمامكم بأننا سنبقى لسان صدق إو

وخیر لحزبنا النقي التقي، بإمارة العالم الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشتة حفظھ هللا، نصدع 
بالحق ال نخشى اإلعراض أو التعمیة، ونجاھر بما ینجي أھل فلسطین وأقصاھا وأسراھا 

االعتقال أو المضایقة، وحسبنا في ذلك ربنا هللا، الذي وعدنا وصدق القمع أو  نخشىال 
ْنیَا اْلَحیَاةِ  فِي آَمنُوا َوالَِّذینَ  ُرُسلَنَا لَنَنُصرُ  إِنَّا{:وعده قائال ادعوا ف ،}اْألَْشَھادُ  یَقُومُ  َویَْومَ  الدُّ

لنا أن یسدد هللا كلمتنا وأن یثبت قلوبنا على الحق وأن نبقى شوكة في حلوق الظالمین 
 نبایِعَ و. النبوة منھاجِ  على الراشدةِ  الخالفةِ  َصْرحَ  نُقیمَ  حتى وصخرة أمام مكائد الكافرین،

 والنّصرِ  العزةِ  دروبِ  إلى لِیَقُوَدناو .وسلم علیھ هللا صلى نبیِّھِ  وسنّةِ  هللاِ  بكتابِ  یحُكُمنا خلیفةً 
 ذلكَ  اوم األرض، ربوعِ  في النّورَ  ونزرعُ  الخیرَ  نَْنُشرُ  للعالم، رائدةً  أمةً  فنعودَ . والتحریر
 .بعزیز هللاِ  على

 .وبركاتھ هللا ورحمة علیكم والسالم
 


