فلسطين :في ذكرى هدم الخالفة
رام هللا تحتضن مؤتمرا ً جماهيريا حاشدا
تحت عنوان "الخالفة قوة بعد ضعف وأمن بعد خوف" أقام حزب التحرٌر فً األرض المباركة
(فلسطٌن) بعد عصر ٌوم السبت  ،2012/4/22مإتمرا حاشدا فً ساحة بلدٌة البٌرة  -رام هللا ،حضره
اآلالف من أنصار حزب التحرٌر ورفعوا راٌات الرسول  السوداء وألوٌته البٌضاء ،وهللوا وكبروا
وهتفوا للخالفة والمسجد األقصى ولألسرى ،وطالبوا بإقامة الخالفة التً تحرر المسرى واألسرى فً
سجون االحتالل الٌهودي ،ونادوا بتحرٌك الجٌوش لتحرٌر البالد المحتلة وخاصة فلسطٌن من بحرها إلى
نهرها.
وقد تحدث فً المإتمر الذي ٌعقد فً الذكرى الـ 69لهدم الخالفة ،الشٌخ أبو أنس الحصري،
والمهندس باهر صالح عضو المكتب اإلعالمً للحزب فً فلسطٌن ،والشٌخ عصام عمٌرة ،والناطق
الرسمً لحراك آل تمٌم األستاذ دمحم الداعور ،وعن الكتل الطالبٌة لحزب التحرٌر "كتلة الوعً" الطالب
نشؤت أبو ارمٌلة ،واختتم المإتمر بدعاء من الدكتور عفٌف شدٌد.
فٌما ركزت كلمات الحصري وعمٌرة على هدم الخالفة وما نتج عنها من مآس بحق بالد المسلمٌن
وأهلها ،وعلى حتمٌة عودة الخالفة بالرغم من هجمات الدول االستعمارٌة على اإلسالم وأهله وعلى بالد
المسلمٌن ،ركز المهندس باهر صالح على األسرى وبٌّن أن مشكلة األسرى نتجت عن احتالل فلسطٌن،
وأن ال حل لألسرى إال بتحرٌر فلسطٌن وبالتالً تحرٌرهم من األسر من خالل تسخٌر طاقات األمة
وجٌوشها وبذلك تنتهً مؤساة األسرى األبطال فٌعودوا ألهلهم سالمٌن وٌعود المسجد األقصى وكامل
فلسطٌن إلى حضن أمة اإلسالم.
وقد ركز األستاذ الداعور على تفرٌط السلطة بوقف آل تمٌم لصالح الروس ،وبٌن أن آل تمٌم سٌقفون
سدا منٌعا أمام أي تفرٌط بالوقف وأنهم سٌحافظون على الوقف ،وشكر كل من وقف مع آل تمٌم فً
التصدي لتفرٌط السلطة بؤرض الوقف من عائالت الخلٌل وشباب حزب التحرٌر ،وأما المتحدث باسم كتلة
الوعً فقد بٌن الهجمة الشرسة التً تستهدف الطالب بصفتهم قادة المستقبل لتخرٌبهم وتمٌٌعهم والقضاء
على مفاهٌم اإلسالم الذي ٌمأل عقولهم وقلوبهم ،وجعلهم أدوات تخرٌب بٌد أعدائهم ،وبٌن أن طالب
الجامعات فً فلسطٌن كغٌرهم مستهدفون من قبل السفارات األجنبٌة والمإسسات الغربٌة وأصحاب المال
لتخرٌب أخالقهم وتمٌٌع دٌنهم...
وبعد أن تضرع الدكتور عفٌف شدٌد بالدعاء إلى هللا ،شكر عرٌف المإتمر األستاذ عالء أبو صالح
عضو المكتب اإلعالمً للحزب فً فلسطٌن الحضور ومشاركتهم ،معلنا انتهاء فعالٌات المإتمر.
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