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بٌان صحفً

أهل مصر الكنانة ومنهم المخلصون فً الجٌش ٌرفضون صفقة ترامب
وغدا سٌطهرون األقصى من دنس ٌهود ،وإن غدا لناظره قرٌب
تعلٌقا على إعالن ترامب خطته للسالم فٌما سمً بصفقة القرن ،قالت وزارة الخارجٌة المصرٌة فً بٌان لها نشرته
على موقعها الرسمً" :هذا ،وترى مصر أهمٌة النظر لمبادرة اإلدارة األمرٌكٌة من منطلق أهمٌة التوصُل لتسوٌة القضٌة
الفلسطٌنٌة بما ٌعٌد للشعب الفلسطٌنً كامل حقوقه المشروعة من خالل إقامة دولته المستقلة ذات السٌادة على األراضً
الفلسطٌنٌة المحتلة ،وفقا للشرعٌة الدولٌة ومقرراتها" .ودعت مصر فً بٌانها "الطرفٌن المعنٌٌن بالدراسة المتؤنٌة للرإٌة
األمرٌكٌة لتحقٌق السالم ،والوقوف على كافة أبعادها ،وفتح قنوات الحوار الستئناف المفاوضات برعاٌة أمرٌكٌة".
فً هذا البٌان الهزٌل تعلن الخارجٌة المصرٌة أن قضٌة فلسطٌن هً قضٌة تخص أهل فلسطٌن فقط؛ وذلك حٌن
(تدعو الطرفٌن المعنٌٌن) لدراسة صفقة ترامب المجرمة بتؤن وفتح قنوات الحوار ،مع أنها تعلم أن قضٌة فلسطٌن هً
قضٌة األمة اإلسالمٌة شرعا ،فهً أرض إسالمٌة اغتصبها ٌهود بمساعدة الغرب الكافر وحكام الضرار فً بالد
المسلمٌن ،وأنه ٌجب على األمة اإلسالمٌة كافة العمل على تحرٌرها وتطهٌرها من رجس ٌهود وإعادتها لدٌار اإلسالم،
هكذا هً وهكذا ٌجب أن تكون.
واألمة ال تنتظر من حكام المسلمٌن عربا وعجما حراكا ،فما هم إال خدم وعمالء ٌنفذون ما ٌملى علٌهم من أسٌادهم
فً الغرب الكافر المستعمر ظنا منهم أن هذا سٌحفظ لهم عروشهم المهترئة ...نعم إن األمة قد نفضت أٌدٌها من هإالء
الحكام الذٌن ما أورثوها إال ذال وخنوعا ،وإنها تعول على المخلصٌن من أبنائها فً القوات المسلحة الذٌن ال ٌرضون
بالذل والهوان ،وهم ٌرون كٌف أن النظام قد فرط بمقدرات األمة وأسلم األمة إلى أعدائها ٌسومونها سوء العذاب ،وما
كان لجٌش مصر الذي طرد الصلٌبٌٌن من بٌت المقدس وأوقف زحف التتار أن ٌقف مكتوف األٌدي وهو ٌرى مسرى
النبً ٌ سلم لٌهود أشد الناس عداوة للذٌن آمنوا.
فلٌكن هذا التآمر من الغرب والشرق ومن حكام الخزي والعار على األمة وعلى فلسطٌن دافعا قوٌا للمخلصٌن من
أبنائنا فً جٌش مصر وباقً جٌوش المسلمٌن إلزالة هذه األنظمة وإقامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة،
لٌعٌدوا للمسلمٌن عزتهم وقوتهم ،ولتعود األمة كما كانت وكما أراد هللا لها خٌر أمة أخرجت للناس ،وٌعٌدوا كذلك سٌرة
األنصار الذٌن نصروا هللا ورسوله فخلد هللا ذكرهم فً كتابه العزٌز إلى ٌوم الدٌن.
هللا لقادرون على هزٌمة أعدائكم ،فإن كٌان ٌهود والدول الكافرة
أٌها المخلصون فً جٌش الكنانة :إنكم بإذن ه
ح دون
المستعمرة هً دول ضخم ُة المظهر واهن ُة المخبر ،إن لدٌها أسلحة كبٌرة ولكنها ال تملك الرجال الكبار ،والسال ُ
رجال ضعٌفُ األثر أمام فئة مإمنة هً أضعف تسلٌحا ولكنها أشد منه بؤسا .وإن كٌان ٌهود أهون من بٌت العنكبوت أمام
صٌحات المجاهدٌن هللا أكبر؛ ألن لدٌهم عقٌدة حٌة صادقة تمدهم بطاقة قتالٌة ال ٌدركها الطغاةُ ،فاهلل معكم واألمة من
ورائكم لن تخذلكم أبدا ،فهً تنتظر الٌوم الذي ترفعون فٌه راٌة ال إله إال هللا محمد رسول هللا ،وٌومئذ ٌفرح المإمنون
بنصر هللا.
اع
ٌل َّ ِ
ّللا ا َّثا َقل ُتم إِلَى األَر ِ
ض أَ َرضِ ٌ ُتم بِال َح ٌَا ِة الدُّ ن ٌَا مِنَ اآلخ َِر ِة َف َما َم َت ُ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها ا َّلذٌِنَ آ َم ُنوا َما لَ ُكم إ ِ َذا قٌِل َ لَ ُك ُم انف ُِروا فًِ َ
سبِ ِ
ال َح ٌَا ِة الدُّن ٌَا فًِ اآلخ َِر ِة إ ِ َّال َقلٌِل﴾
المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة مصر
موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

الموقع الرسمي لوالية مصرwww.hizb.net :
البريد اإللتررنييinfo@hizb.net :

