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بيان صحفي

مؤتمر باريس التآمري يحصر حل قضية فلسطين بالحل التفاوضي "الخياني"
بمشاركة دولية واسعة وبحضور الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي أكد البيان الختامي
للمؤتمر الدولي للسالم ،الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس األحد ،أن الحل التفاوضي لدولتين هما
كيان يهود وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السالم الدائم.
وإننا في حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين نعتبر كل من شارك في المؤتمر أو رحب
بمخرجاته متآمرا على فلسطين وأهلها ،مفرطا باألرض المباركة فلسطين لصالح االحتالل اليهودي،
ونؤكد على ما يلي:
إن فلسطين أرض إسالمية اغتصبها يهود واحتلوها وأقاموا كيانهم اإلرهابي عليها وهجروا أهلها
بمساعدة فرنسا راعية المؤتمر ،وبريطانيا صاحبة وعد بلفور المشئوم ،وأمريكا داعمة كيان يهود
بالمال والسالح وبالقرارات الدولية الظالمة ،وهذه األرض المباركة بحاجة إلى تحرير من براثن
االحتالل ،وحصر حل القضية بالتفاوض ال يعني إال منع تحريرها وإضفاء الشرعية على كيان يهود.
إن األنظمة القائمة في العالم اإلسالمي ومنه العربي من خالل مشاركتها في المؤتمر وترحيبها
بمخرجاته قد تخلت عن واجب تحريك جيوشها لتحرير فلسطين ووافقت على حصر الحل بالتفاوض
المؤدي إلى التخلي عن معظم فلسطين ليهود مقابل دويلة هزيلة لقادة السلطة الفلسطينية.
لقد ساوى البيان الختامي للمؤتمر بين مقاومة أهل فلسطين لالحتالل وبين أعمال اإلجرام التي يقوم
بها جنود االحتالل ومستوطنوه ،معتبرا المقاومة عنفا وإرهابا ،وشدد المؤتمر على حفظ أمن كيان يهود
الغاصب ،وكل ذلك يجعل المشارك والمرحب في المؤتمر ومخرجاته مجرما ً مضيعا ً ألرض فلسطين
المباركة.
إن األمة اإلسالمية وفي مقدمتها أهل فلسطين لن يغفروا لمن باع فلسطين أو رحب بضياعها أو
تخلى عن فلسطين وأهلها لصالح يهود ،وهي تتطلع ليوم تقام فيه خالفتها الراشدة على منهاج النبوة
التي ستحرك جحافل الفتح والتحرير مهللة مكبرة مزمجرة لتقلع كيان يهود من كامل فلسطين وتعيدها
إلى ديار اإلسالم وهذا كائن بإذن هللا رغم أنف الكافرين والمفرطين وأشياعهم.
ِين َ
ب يَ ْنقَ ِلبُ َ
سيَ ْعلَ ُم الَّذ َ
ون﴾
﴿ َو َ
ي ُم ْنقَلَ ٍ
ظلَ ُموا أ َ َّ
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير
في األرض المباركة  -فلسطين
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع املكتب اإلعالمي
www.hizb-ut-tahrir.info

تلفون:

0598819100

بريد إلكرتونيinfo@pal-tahrir.info :

موقع املكتب اإلعالمي – فلسطني
www.pal-tahrir.info

