المكتب اإلعالمً
لحزب التحرٌر
والٌة تونس
االثنٌن ٓ٘ ،شوال ٕٗٗٔهـ
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رقم اإلصدارٖ3 / ٕٔٗٗ :

بٌان صحفً

فلسطٌن تحترق ...وأشباه الح ّكام فً تونس
العدو (مجلس األمن) وٌتغافلون عن تحرٌك الجٌوش!
ٌلتجئون إلى
ّ
كٌاَن ٌهود المسخ ٌستنفر قواه الجوٌة والبرٌة والبحرٌة وٌصب عدوانه الوحشً صبا على كل جنبات فلسطٌن
وخاصة على القدس مسرى الرسول ﷺ ،وعلى غزة العِزة فٌحرق الحجر والشجر وٌسفك الدماء وٌقتل النساء
واألطفال ،أما حكام تونس فرفضوا بٌانات التندٌد المعتادة ،ولكنهم توجهوا إلى مجلس األمن ٌتضرعون إلٌه لٌحفظ
السلم واألمن فً فلسطٌن!!! حٌث طلبت وزارة الخارجٌة التونسٌة بطلب من الرئٌس قٌس سعٌد مجلس األمن أن
ٌدعو إلى الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطٌنً وٌضع حدا للتصعٌد( .هكذا).
وأمام هذا الموقف الذلٌل المتخاذل ٌهمنا نحن فً المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر /والٌة تونس أن نبٌن ما ٌلً:
 -1مجلس األمن الذي إلٌه ٌلتجئون هو من مكن لٌهود فً األرض المباركة فلسطٌن ،وبمباركته تمت كل
الجرائم والمجازر على فلسطٌن وأهل فلسطٌن منذ .1441
 -2االلتجاء إلى مجلس األمن والدعوة إلى خفض التصعٌد ،والبحث عن حلول تسوٌة سلمٌة هو اعتراف ضمنً
بكٌان ٌهود ،وهو عٌن الخٌانة ألهلنا فً فلسطٌن والتخلً عنهم.
 -3إن طلب تونس االستعانة بمجلس األمن هو خٌانة وتضلٌل ،ففلسطٌن أرض إسالمٌة وقضٌة إسالمٌةٌ ،تحمل
مسؤولٌة تحرٌرها جمٌع المسلمٌن ،وهً مسألة عسكرٌة ال حل لها إال بتحرٌرها عبر تحرٌك الجٌوش القتالع كٌان
ٌهود.
 -4المعركة فً فلسطٌن هً فصل من فصول المعركة الصلٌبٌة المستمرة والتً تتزعمها القوى الغربٌة
االستعمارٌة (أمرٌكا وأوروبا) على المسلمٌن فً كافة أنحاء المعمورة ،وما كٌان ٌهود إال قاعدة عسكرٌة متقدمة
للدول الغربٌة ،لٌحول هذا الكٌان الخبٌث دون وحدة المسلمٌن وقٌام دولة الخالفة ،لذا فإن التسول السٌاسً على
أعتاب مجلس األمن ،هو التجاء للعدو الذي بمعٌته تغتصب فلسطٌن وٌقتل أهلها ،وتواطؤ معه على وأد قضٌتها.
 -5إن تخاذل حكام المسلمٌن عن نصرة فلسطٌن والقدس وسقوطهم فً مستنقعات الخٌانة ال ٌعفً الجٌوش من
دورهم فً نصرة إخوانهم فً فلسطٌن وٌجب علٌهم فً هذه الحالة أخذ زمام المبادرة والتحرك لنصرة األقصى وغزة
الستئصال كٌان ٌهود من جذوره.
 -6إن تونس التً انطلقت منها شرارة ثورة األمة ضد الغرب وأدواته المحلٌة لقادرة الٌوم أن تطلق شرارة
تحرٌر األقصى مسرى نبٌنا ونصرة إخوانها فً فلسطٌن وذلك بالتحرك الجماهٌري للضغط على الضباط والجنود
للقٌام بواجبهم فً الجهاد ،وأن ٌنفضوا عنهم غبار الذل الذي ارتضاه لهم حكام السوء ،فضباط تونس وجنودها
المخلصون وشبابها رجال قادرون ومستعدون أن ٌكونوا فً طلٌعة جٌوش التحرٌر والنصر ،إذا تخلصوا من هاته
القٌادات السٌاسٌة العمٌلة التً تكبل طاقاتهم وتحبسهم فً ثكناتهم ،فتحرٌر فلسطٌن ٌمر فوق عروش الطواغٌت
والعمالء الذٌن هم جزء من المؤامرة على أرض المسرى.
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