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 صحفً بٌان

 قصى فليتنافسوا بتحريك الجيوش لتحريرهألبدل أن يتنافسوا علی الخطابة في المسجد ا

ً مؤتمر دافوس فً البحر المٌت مشاركا ف ،تزامنا مع وجود عدو هللا ورسوله والمؤمنٌن وقاتل المسلمٌن شمعون بٌرس

ن أبدال من ، تزامنا مع ذلك والٌٌن لٌنهبوا خٌراتها وٌفقروا أهلهاجشع الرأسمأمام البالد  ٌفتحالذي  ،ًردنألا ملبٌا دعوة النظام

ستقباله ومحاسبة من دعاه ارض الحشد والرباط وتجرٌم أبحرمة وجود بٌرس على  ىفتوأحمد هلٌل اة ضٌصدر قاضً الق

كة فً مؤتمر دعم بالمشارٌقومان وقاف هاٌل الداوود ألومعه وزٌر ا نجده، قصیألووجوب تحرٌك الجٌوش لتحرٌر المسجد ا

لى جانب وفود رسمٌة وشخصٌات من تركٌا إوذلك  ،واضحة مع كٌان ٌهود ةٌفً خطوة تطبٌع ،القدس الذي عقد فً بٌت لحم

سالمً حٌث خرج المؤتمر بتوصٌات تتناسب مع الدخول المذل للوفود إلوالسودان وروسٌا وتونس ومندوب منظمة التعاون ا

حالة العجز  تحت حراب كٌان ٌهود وبإذنه حٌث عكست هذه التوصٌاتإلى فلسطٌن  والشخصٌات المشاركة فً المؤتمر

وانسجمت مع مواقف أنظمتهم السٌاسٌة من  ،قصى بل على كل فلسطٌنألوالتواطؤ الرسمً على القدس وأهلها ومسجدها ا

تحت عناوٌن  شرعٌة على التطبٌعن فً إضفاء الٌالمشاركة فً المؤتمر الدور التضلٌلً لعلماء السالط وقد أكدت ،كٌان ٌهود

غتصاب فلسطٌن وبقاء القدس اب مر الواقعألفً ظاهرها الحرص وفً حقٌقتها التطبٌع مع ٌهود واإلٌحاء للناس بالتسلٌم ل

 .قصى تحت سلطان ٌهودألاو

 قصى برفضهمألوقد عبروا عن ذلك فً المسجد ا ،ذلك وٌرفضونهلقصى وعموم فلسطٌن مدركون ألوالمسلمون فً ا

م محاوالت النظام ماأقصى ألردنٌة على المسجد األن ٌحاوالن تأكٌد الوصاٌة اٌاللذ وقاف وقاضً القضاةأللوجود وزٌر ا

 !!نتزاع هذه الوصاٌة والتنافس علٌهاا التركً وغٌره

 ،ن ٌسمعأمة وأسمعوا الوزٌر ومن معه من كالم الحق ما كان ٌجب ألقصى قد عبروا عن نبض األن أهل القدس واإ

 وكل غال   ةقصى بحاجة لجٌوش المسلمٌن التً تبذل الدماء الزكٌألبأن القدس وا ،وقاف التركً من قبلألمثلما أسمعوا وزٌر ا

قصى ال ٌرحبون بالمطبعٌن مع كٌان ٌهود، فما كان من حراس قاضً ألهل القدس واأوأن  ،ونفٌس فً سبٌل هللا لتحرٌرها

عتدوا بالضرب على أحد المصلٌن المسنٌن الرافضٌن لزٌارتهم اقصى وألال أن انتهكوا حرمة اإوقاف ألالقضاة ووزٌر ا

 .لهٌةإلشاعة الفوضى فً المسجد وشتم الذات اإل ةهمشبو ٌد  مثٌرٌن بذلك حفٌظة المصلٌن وفاسحٌن المجال أل

عالن عن أعماله إلنه من اة والشجاعة ما ٌمكأبأن حزب التحرٌر ٌملك من الجر ،نؤكد ما هو معروف ومؤكد نناإ

رض ألوقد بٌن الحزب فً ا ،و التنصل منهأونشاطاته وأنه ٌتحلى بالصدق الذي ال ٌستقٌم معه إنكار عمل من أعماله 

قصى لم ألأن التصدي للوزٌر وقاضً القضاة والوقوف فً وجهٌهما فً المسجد ا ،عالمًإلفً بٌان مكتبه افلسطٌن ة باركالم

 .مطبعدع وٌصدع بالحق فً وجه كل ظالم وعمال الحزب ولم ٌعلن عنه وأنه ال ٌنكر على من صأٌكن عمال رسمٌا من 

ه على جرٌمة التطبٌع مع ٌهود وجرٌمة السكوت عن الى هللا وٌستغفرإا ولٌتوب وقاضً القضاة وقافألفلٌصمت وزٌر ا

مات لحزب التحرٌر بما لٌس فٌه وبما لٌس وتوجٌه االتها بدال من تردٌد االفتراءات ،رض الحشد والرباطأوجود بٌرس على 

قُوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إَِلى للاِّ ﴿ منه  .﴾َواتَّ
 :فيا أيها المسلمون

 ،ال ٌنتظر تنافس الخطباء المطبعٌنمٌن الزاحفة لتحرٌره وقصی ٌنتظر جٌوش المسلألبأن ا ،كد لكم ناصحٌن مخلصٌنؤن

أن دولة الخالفة على منهاج النبوة هً التً ، وٌدعو له من ٌقف فً صف الباطل و.. الٌنتظر العلماء الذٌن ٌصدحون بالحق

 وهً مبعث عزكم فاعملوا لها مع العاملٌن ربكم اففٌها رض ،ستخلصكم من ظلم الظالمٌن وخٌانة الخائنٌن وأذى المناقٌن

 .بشرف إعادتها وتفوزوا بجنة النعٌم بإذن هللا رب العالمٌن التحظو
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