
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 مسؤوليته يهود وكيان الفلسطينية السلطة تتحمل خبيث ومخطط عظيم إثم اآلمنين وترويع القتل جرائم

 قول حسبكم املقدسة، األرض أهل يا وأبنائكم أنفسكم يف اهلل اهلل املباركة، األرض أهل يا وأعراضكم دمائكم يف اهلل اهلل
 بَ ع ٍض، بَ ي عِ  َعَلى بَ ع ُضُكم   يَِبع   َوَل  َتَدابَ ُروا، َوَل  تَ َباَغُضوا، َوَل  تَ َناَجُشوا، َوَل  َتَحاَسُدوا، َل » صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
َوان اهللِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا ِلمُ  ،ا  ِإخ  ِلِم، َأُخو ال ُمس  ُذلُُه، َوَل  َيظ ِلُمهُ  َل  ال ُمس  ِقُرهُ  َوَل  َيخ  َوى َيح  رِهِ  ِإَلى َوُيِشيرُ  «َهاُهَنا الت َّق   َمرَّاتٍ  َثََلثَ  َصد 

ِقرَ  َأن   الشَّر   ِمنَ  ام ِرئٍ  ِبَحس بِ » ِلَم، َأَخاهُ  َيح  ِلمِ  ُكل   ال ُمس  ِلمِ  َعَلى ال ُمس   .مسلم رواه «َوِعر ُضهُ  َوَمالُُه، َدُمُه، َحَراٌم، ال ُمس 
 فئة تديرها املنظمة، اجلرمية من نوعا   أضحى ات،املمتلك على النار وإطالق القتل جرائم تفاقم إن: المباركة األرض أهل يا
 القدس يف جيري عما كثريا   خيتلف ال الغربية الضفة مناطق يف جيري وما الفتنة، مستنقع يف وإغراقهم فلسطني أهل كسر إىل هتدف

 وبصر مسع حتت يعملون ماإلجرا وعصابات والسالح املخدرات جتار أن يدرك والداين والقاصي ،48 عام احملتلة العربية والبلدات
 فوات بعد إال تتدخل ال الشرطة فإن املمتلكات على اعتداء أو نار إطالق جرمية وقعت ما وإذا يهود، كيان يف الشرطة أجهزة

 يف استنساخه جيري العربية والبلدات القدس مناطق يف أهلنا مع حيصل وما اجملرمني، العتقال جادة بأعمال تقوم ال مث األوان،
 هو جيري الذي وكأن األمنية، األجهزة وبصر مسع حتت جبرائمها تقوم اإلجرام وعصابات والسالح املخدرات فتجار الغربية، الضفة
 معرفتها رغم جاد بشكل اجملرمني تالحق ال األمنية فاألجهزة يهود، وكيان السلطة أجهزة بني األمين التنسيق أشكال من شكل

 مت إن والسالح املخدرات وجتار األوان، فوات بعد إال تتحرك ال فإهنا نار إطالق رميةج وقعت ما وإذا وشخوصهم، ألمسائهم
 .الناس بني وإفسادا   فسادا   ليعيثوا سراحهم يطلق حىت قليال   إال يلبثون ال فإهنم ما لسبب اعتقاهلم

 تصفية حملاوالت تصديكم وإن أعداءكم، يغيظ ومتاسككم وتكاتفكم بدينكم التزامكم إن: باإلسَلم األعزاء اإلخوة أيها
 اإلسالم ضرب هي عدوكم فسياسة ألعدائكم، يرق مل وأبناءكم دينكم تستهدف اليت املشاريع وجه يف ووقوفكم فلسطني قضية
 مشاريع أضحت حىت واألساليب الوسائل كل هذا أجل من ويستخدمون مجاعتكم، قوام وأبنائكم أسركم وتدمري عزتكم، به الذي

 ضرب إىل هتدف وكلها اجملرمني، كبار ومحاية الفساد تفشي مع جنب إىل جنبا   تسري اإلعالم وسياسات التعليم هجومنا القوانني
 مفاهيم على أبنائكم تنشئة على قائمة تعد مل التعليم ومنهاج سياسات أن تعلمون فأنتم املباركة؛ األرض أهل شوكة وكسر اإلسالم
علِّم ففقد وأنذر، عوقب هذا من بشيء قام ما وإذا طالبه، يبتأد من ممنوع واملعّلم وقيمه، اإلسالم

ُ
. مكانته التعليم وفقد هيبته امل

 والعلمانيني، الغربية بالثقافة واملضبوعني للمنافقني أبوابه تفتح بينما الربانيني اإلسالم ودعاة املخلصني عن حمجوب واإلعالم
 تأيت مث للقيم، وتدمريا   للفساد نشرا   وعرضا   طوال   البالد جتوب الغرب من ممّولة ومجعيات مؤسسات من منظم عمل هذا ويصاحب

 .وإخضاعهم فلسطني أهل على لإلجهاز مساعد هدم كعامل املنظمة اجلرمية
 يومي شبه أصبح القدس وضواحي اخلليل يف النار فإطالق عرضيا ، حدثا   وليس مقصود عمل هو البالد يف جيري الذي إن

 رأيتم املقابل ويف يعنيها، ال األمر كأن وأجهزهتا والسلطة وممتلكاهتم، الناس على واعتدي التجارية حملالتوا البيوت فاستهدفت
 ُيسلِّم حىت يُعذب منهم يُعتقل والذي بيت إىل بيت من تعقبتهم إذ واملقاومني، اجملاهدين مالحقة يف األمنية األجهزة محالت

 فُيرتك يومي بشكل الناس يستهدف الذي السالح أما صاحبه، ويالحق يصادر طنمستو  على النار يطلق الذي فالسالح سالحه،
 .يهود كيان بيد أمني كذراع السلطة به تقوم الذي الدور حقيقة يؤكد وهذا اعتقال، أو مالحقة دون

 ملن الحقتهاوم وتنكيال ، ضربا   عليهم واالعتداء املصلني وطرد املساجد إلغالق أجهزهتا السلطة حشدت كيف شاهدمت لقد
 شارع من الناس تطارد الطرق" "قطاع اجلمركية والضابطة تقصريها، على حياسبها أو السلطة فيها ينتقد الفيسبوك على عبارة يكتب



 موقع الخالفة                  ريرموقع جريدة الراية                       موقع إعالميات حزب التح           إلعالمي المركزياموقع حزب التحرير                       موقع المكتب                    

     tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb        netwww.alraiah.                       www.htmedia.info                        www.khilafah.net 

 جادة، غري مالحقة فيالحقون مالحقتهم متت وإن فيرتكون، الناس يروعون الذين اجملرمون أما األموال، وجباية بالضرائب شارع إىل
 األهلي! السلم على واحملافظة الناس محاية هو أجهزهتا عمل أن تدعي اليت الفلسطينية سلطةال هي هذه

 وإن الناس، قلوب يف التقوى غرس وأعظمها التنازع، من الناس متنع اليت األسباب توفري اإلسالم يف الدولة مسؤولية من إن
 "َأَل  عنه اهلل رضي الصّديق شعار هو اإلسالم يف الدولة وشعار واإلنصاف، بالعدل إلهنائها القضاء سارع قضية يف تنازع حصل

 بني والعدل األمن يكون فبهذا ،ال َحقَّ" َلهُ  آُخذَ  َحتَّى َقِوي   ِعن ِدي َوالضَِّعيفَ  ال َحقَّ، ِمن هُ  آُخذَ  َحتَّى َضِعيفٌ  ِعن ِدي ال َقِويَّ  َوِإنَّ 
 وتغذيه، الفساد وتنشر القلوب، تقوى به الذي اإلسالم حتارب الفلسطينية السلطة ومنها اإلسالمي العامل يف األنظمة ولكن الناس،
 جلسة من تؤجل وقضاياهم والسنون الشهور عليهم تتعاقب القضاء إىل الناس ذهب وإن الناس، بني للمنازعات اخلصبة البيئة وتوفر

 الناس؟! بني يسود أن والعدل لألمن فأّنَ  هلل،ا أنزل مبا احلكم عن بعيد وضعي بقانون حكم القاضي حكم وإذا أخرى، إىل
 ونوصيكم للسيئات، واجملرتح اخلريات يف املسارع والعاصي، منكم التقي مجيعا ، خناطبكم إننا: المباركة األرض في أحبتنا يا
ِمن ُتل  يَ ق   ﴿َوَمن  : تعاىل اهلل قول عليكم ونتلو أمجعني، والناس ألنبيائه اهلل وصية فهي العظيم اهلل بتقوى  َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ ا  ُمتَ َعم دا  ُمؤ 
 حجة يف لكم صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول بوصية وخناطبكم ،﴾ا  َعِظيما  َعَذاب َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَهاا  َخاِلد
مٍ  َأي  »: فَ َقالَ  الوداع ٍر؟ فََأي  »: قَالَ  احلَْرَاُم، اْلبَ َلدُ : قَاُلوا «َهَذا؟ َلدٍ ب َ  فََأي  »: قَالَ  َحرَام ، يَ ْوم  : قَاُلوا «َهَذا؟ يَ و   َحرَام ، َشْهر  : قَاُلوا «َشه 

ِمُكم   َكُحر َمةِ  َعَلي ُكم   َحَرامٌ  َوَأع َراَضُكم   َوَأم َواَلُكم   ِدَماءَُكم   فَِإنَّ »: قَالَ  رُِكم   َكُحر َمةِ  َهَذا يَ و   لُِيبَ ل غِ  اَهذَ  بَ َلدُِكم   َكُحر َمةِ  َهَذا َشه 
صلى اهلل عليه  اهلل رسول بقول وخناطبكم احلاكم، رواه «بَ ع ضٍ  رِقَابَ  بَ ع ُضُكم   َيض ِربُ ا  ُكفَّار  بَ ع ِدي تَ ر ِجُعوا َل  ال َغاِئَب، الشَّاِهدُ 

ن  َيا َلَزَوالُ » وسلم َونُ  الد  ِلمٍ  َرُجلٍ  قَ ت لِ  ِمن   اللَّهِ  َعَلى َأه   صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول وبقول صحيح، بإسناد الرتمذي رواه «ُمس 
َنا َحَملَ  َمن  »  .البخاري رواه «ِمنَّا فَ َلي سَ  الس ََلحَ  َعَلي  

 االجنرار وعدم والثبات بالصرب ونوصيكم اهلل، سبيل عن فتضلوا الشيطان خطوات تتبعوا وال فالزموه، النبوة هدي هو هذا
 أو نفسه على أحد يأمن فال وأهلكته إال ضعيفا   تذر الو  قويا   تبقي ال اليت الفتنة تلك الناس، بني الفتنة يبغون الذين اجملرمني خلف
 تعاىل اهلل حبكم والتزامكم ووعيكم وبتنبهكم ،عدوكم إليه يصبو ما وهذا وأرضهم بيوتهم من الناس تهجير هي والنتيجة ماله،

 فيها تنفث اإلسالمية األمة يف خري مشعل املباركة األرض لتبقى وأوليائهم، عليهم املغضوب على الفرصة ستفوتون لرسوله وطاعتكم
َمِئذٍ  اخلائنني والعمالء الغاصبني رجس من املقدس بيت وحترير اخلالفة إلقامة وتستنهضها اإلسالم عزة ِمُنونَ  يَ ف َرحُ  ﴿َويَ و   * ال ُمؤ 

 .الرَِّحيُم﴾ ال َعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن   يَ ن ُصرُ  اللَّهِ  بَِنص رِ 
 البلد إنقاذ في المسارعة إلى والفصائل والحركات والوجهاء العشائر جميعا   سطينفل أهل نستصرخ إننا :الختام وفي

 الس لم يُهدد فالذي الفوضى، هذه مسؤولية األمنية وأجهزتها الفلسطينية السلطة وتحميل أعدائه، يد على له يدبر مما
 .أيديهم على يأخذ ول والفاسدين للمجرمين الغطاء يوفر من هو األهلي

 .نصريا سلطانا   لدنك من هلم واجعل وأمواهلم وذريتهم وأنفسهم دينهم املباركة األرض أهل على حفظا اللهم
 العاملني رب هلل واحلمد
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