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 بيان صحفي

  فازدادت جرائمه"النعاج"أن تعاقبه  َا/حت�ل اليھودي أمن

ازدادت في ا,يام ا,خيرة الھجمة ا(جرامية الشرسة التي يشنھا كيان ا"حت!ل اليھودي ضد فلسطين وأھلھا ومقدساتھا، 
غتيا"ت، وھدم للبيوت المقدسية  في القدس والخليل وأنحاء أخرى من الضفة الغربية، واهتوسيع ا"ستيطان وتشجيع شملت

واعتداء على الممتلكات وحرق للمزارع، وتدنيس للمسجد ا,قصى، وحفريات تھدد أركانه، وآخر ھذه الجرائم تحضيرات 
ً التقسيم المسجد ا,قصى بين المسلمين واليھود تزامنت مع مشروع قرار لجعل تقسيم الحرم القدسي وص!ة اليھود فيه قانوني

 . في ا,غوار"فصلجدار "إشارات على نية كيان ا"حت!ل البدء ببناء وجود  ناھيك عناليھودي، " الكنيست"ان في البرلم

ًمخزيا ومھينا، إذ قررواوقد كان رد وزراء الخارجية العرب على جرائم ا"حت!ل بعد اجتماعھم في القاھرة  إلى  اللجوء ً
، وإننا في حزب التحرير نرى أن على طاولة البحث" إسرائيل"مارسات الجمعية العامة لGمم المتحدة واليونسكو لوضع م

الرد الحقيقي على جرائم كيان ا"حت!ل اليھودي يكون من خ!ل تحريك جيوش ا,مة ضد ھذا الكيان للقضاء عليه وتحرير 
 :فلسطين كاملة وتخليص أھلھا والمسجد ا,قصى من جرائم ا"حت!ل، ونؤكد على ما يلي

جعل كيان ا"حت!ل يوغل في دماء أھل فلسطين ويزداد في جرائمه إنما ھو ا"ستخذاء المخزي من قبل السلطة إن الذي 
 67وا,نظمة العربية، فالسلطة التي تنازلت عن معظم فلسطين لليھود وحصرت النزاع في المحافل الدولية على حدود 

ت للمفاوضات الخيانية بعد أن أنزلتھا أمريكا عن الشجرة  ھذه السلطة عاد،48عية كيان يھود في المحتل عام وضمنت شر
مسربلة بالخزي والعار، فقبلت الرجوع للمفاوضات بعد أن لعقت كل تصريحاتھا العنترية، دون أساس واضح للمفاوضات 

 .ودون وقف ا"ستيطان، وھي مستمرة في التنسيق ا,مني مع ا"حت!ل والتطبيع الثقافي وا"قتصادي

تسارع في حفظ أمن فھي ظمة العربية التي تركت فلسطين وأھلھا فريسة ل!حت!ل ولم تحرك جيوشھا للتحرير، وأما ا,ن
ًكيان ا"حت!ل وجعلت جميع الجبھات بردا وس!ما على ا"حت!ل من خ!ل اتفاقيات تحفظ أمنه  فالنظام ا,ردني والسوري ؛ً

 لبنان وقع ھدنة مع ا"حت!ل ووجه س!حه إلى صدر إخوانه في والمصري وقع اتفاقيات إجرامية معه، وحزب إيران في
ًالشام، داعما طاغية الشام الذي حافظ على حدود ا"حت!ل ,كثر من أربعين عاما، والنظام المصري في عھد مبارك سمح  ً

ل حكومة حماس توقع ھدنة مع لوزيرة خارجية ا"حت!ل بأن تعلن الحرب على غزة من القاھرة وفي عھد مرسي جع
ًا"حت!ل تحفظ أمنه وألزمت جميع الفصائل بھا، وشنت القوات المصرية في عھد مرسي وفي عھد ا"نق!بيين ھجوما شرسا 

 .على المقاومين في سيناء وھدمت ا,نفاق حفاظا على أمن كيان يھود

 " يمكن أن تمسح جرائمھم، فھم شركاء -ا على أنفسھم  كما أقرو-إن دموع التماسيح التي تذرفھا السلطة وأنظمة النعاج 
 وھم الذين وضعوا قضية فلسطين في يد أعداء ا,مة من ،ھم الذين حفظوا حدودهولكيان ا"حت!ل في جرائمه المستمرة، 

 .مةأمريكا وروسيا وأوروبا إلى المحافل الدولية الظالمة كا,مم المتحدة وما انبثق عنھا من منظمات جائرة مجر

 ولعذاب اXخرة أشد وأعظم لو كانوا ،ًفلينتظروا يوما تأخذ فيه ا,مة بح!قيمھم وتعاقبھم على تفريطھم واستخذائھم
 .يعقلون

إن فلسطين وأھلھا وأقصاھا ينتظرون يوما من أيام Y تعلو فيه تكبيرات الجيوش الجرارة لتدك طائراتھا ومدافعھا 
ھم، فتخلصھم من جرائم ھذا ا"حت!ل ومن السلطة المتعاونة معه، وإننا في َرُدد وُجورصاص جنودھا ا,سود معاقل اليھو

حزب التحرير نعمل في ا,مة ومعھا لھذا اليوم من خ!ل أخذ قيادة ا,مة وتسليمھا لخليفة راشد يطبق شرع Y ويجاھد في 
 .ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر Yسبيل Y ويحرك الجيوش التي ينتظرھا أھل فلسطين بقلوب مؤمنة مطمئنة 

َيا أيھا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ; لعلكم تفلحون﴿ َُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ A َِ ِْ ُ ُُ ُ C ُْ C َ Cَ ّ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َ﴾ 
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