
 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 فلسطين قضية تصفية فصول من جديد فصل الثالثة ةالتشريعي االنتخابات

 هذه ستكون فهل الوطين، واجمللس والرئاسية التشريعية االنتخابات إجراء على وتوافقت القاهرة يف الفلسطينية الفصائل اجتمعت
 يهود؟ كيان وتمكين فلسطين، قضية تصفية فصول من جديداا  فصلا  كسابقاتها االنتخابات

 :يلي عما فصلها جيوز فال هبا، احمليطة السياسية الظروف عن مبعزل إليها النظر جيوز ال هلا اإلعداد جيري اليت االنتخابات إن

 .االستسالمية املفاوضات واستئناف يهود كيان ومحاية مصاحلها لتأمني األمريكية اإلدارة خمططات .1

 .يهود كيان مع التطبيع حنو املتالحقة ورسوله هلل ائنةاخل العربية الدول خطوات .2

 قاعدة عشرة مخس من أكثر على يدها أمريكا وضعت مبوجبها واليت أمريكا، اهلل عدوة مع األردن وقعتها اليت الدفاع اتفاقية .3
 ضمن جاء لألردن األمريكي الحتاللا فهذا األردن، يف األمريكية للقوات والتنقل احلركة حرية ضمان إىل باإلضافة وجوية، وحبرية برية

 ."إسرائيل" ربيبتها محاية وتأمني مصاحلها على احلفاظ أجل من للمنطقة أمريكا ترتيبات

 فلسطني، معظم عن تنازلت اليت الفلسطينية التحرير منظمة يف لتنضوي الفلسطينية الفصائل لرتويض الكربى الدول سعي .4
 .يهود بكيان لعالقتها أساسا   السلمية والطرق املفاوضات وتبنت

 ."السيسي" أمريكا عميل ورسوله اهلل عدو برعاية متت اليت االنتخابات وترتيبات وتوافقها الفصائل اجتماعات  .5

 فصول من جديد فصل عند تقف اآلن فلسطني قضية فإن ولذلك الفلسطينية، االنتخابات فيه ستجري الذي السياق هو هذا
 جعل يف تتلخص واليت التفاصيل، بعض يف إال ترامب رؤية عن كثريا   ختتلف ال وهي اجلديدة، ريكيةاألم اإلدارة رؤية ضمن تصفيتها
 أو طوعا   غزة يف الفصائل سالح ونزع يهود، لكيان الغربية الضفة يف املناطق بعض وضم مشرتكة، وصاية األقصى املسجد على الوصاية
 األذهان عن تغيب أن يصح وال واألردن، مصر يضم خليجي "يهودي" حلف لتشكيل واسعة تطبيع عمليات هذا ويصاحب كرها ،
 أوسلو اتفاقية مظلة فتحت يهود، لكيان املباركة األرض معظم عن بتنازهلا الفلسطينية التحرير منظمة اقرتفتها اليت العظمى اخليانة

 السلطة أبدت واقعا   أمرا   أضحت حىت مهول رطاينس بشكل الغربية الضفة يف املستوطنات انتشرت العقيمة واملفاوضات األمين والتنسيق
 .ببعيدة عنكم عباس - أوملرت تفامهات وما عليه، للتفاوض استعدادها الفلسطينية

 بغض اإلسالم أعداء يريد ما وفق نتائجها لتكون مصممة وهي الفلسطينية االنتخابات فيه ستجري الذي السياسي الواقع هو هذا
 ألعداء عميلة إقليمية ودول يهود، كيان مع األمين التنسيق تقدس فلسطينية سلطة االنتخابات هذه فرداتفم فيها، الفائز عن النظر

 فاالنتخابات قذر، سياسي مال من إليها تدفعه ما على وتعتاش مظلتها حتت تعمل وتنظيمات وحركات أمورها، وتدير ترعاها اإلسالم
 وإن لتنفيذها، الغطاء وفروا مصاحلهم خيدم ما وفق ستجري وجدوها فإن اإلسالم داءأع أدوات من وأداة وسيلة إال هي ما الفلسطينية

 فاالنتخابات اجلميع، على الطاولة قلب يف يرتددوا فلن يشتهون ما غري على نتائجها جاءت وإن إجرائها، دون حالوا ذلك غري وجدوها
 ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَْكُنوا َواَل ﴿: تعالى قال فقط، اإلسلم ءأعدا ومصالح االحتلل خدمة إال منها يراد ال االحتلل مظلة تحت

 .﴾تُ ْنَصُرونَ  اَل  ثُمَّ  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ 

 موجبة معصية اهلل حرمه فيما يلوالتوك وتفويضا ، توكيال   كوهنا حيث من االنتخابات نتناول مل إننا: المباركة األرض في أهلنا يا
 أو الطاغوت، إىل والتحاكم باهلل الشرك من وهذا واحلاكمية التشريع يف اهلل تنازع التشريعية اجملالس نإ حيث من أو تعاىل، اهلل لغضب

 أن رغم الزوايا هذه من باتاالنتخا هذه نتناول مل أمريكا، الدميقراطية رائدة عند وفسادها عوارها بان اليت العفنة الدميقراطية حيث من
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 المظلم الجانب ذلك فيها، السياسي الجانب إبراز على ركزنا ولكننا فيها، املشاركة وحرمة حرمتها لبيان تكفي منها واحدة كل
 في مشاركة أدنى أن والداني القاصي ليعلم خاصة، فلسطني وبأهل عامة اإلسالم بأمة اإلسالم أعداء به ميكر الذي السواد قاتم
 .ورسوله اهلل أعداء كيد من خيانية عملية في مشاركة ألنها موبقة ومعصية عظيمة جريمة هي االنتخابات هذه

 وتدرك يكبلها، الذي العقال من تنفك أن توشك اإلسالمية األمة أن تدرك أمريكا اهلل عدوة إن: المقدسة األرض في األهل أيها
 اجملرمني وأكابر فيحرقها، مصاحلها على حبممه ويلقي عمالئها يف ينفجر بركانا   ونيك أن يوشك املسلمني صدور يف الذي اإلسالم أن
 ونئيهي وهم إلقامتها، العمل يف التحرير حزب جدية ويبصرون وقت، مسألة اخلالفة إقامة أن اإلدراك متام يدركون الكربى الدول يف

 قامتها،إ دون حيول أو يعرقل أنه يظنون ما العقبات من ويضعون مكان، كل يف الدعوة محلة ويالحقون ملواجهتها، استعدادا   أنفسهم
 في المنطقة وإبقاء المسلمين بلد إضعاف على ويعملون اإلسلمي، العالم في السرطاني يهود كيان دمج يريدون اهلل فأعداء

 يعملون ما وهذا يطمئن، أن للعراق الو  يستقر، أن لليمن وال هتدأ، أن للشام يريدون فال ،قائمة للمسلمين تقوم ال حتى صراع حالة
 فيه القبان بيضة يهود كيان يكون حلف ؛متصارعة أحالف تشكيل بوادر هذا ويصاحب ش،وبنغالد وأفغانستان باكستان يف عليه
 رونقاد تلك جبرائمهم أهنم ويظنون اإلسالم أعداء دأب هو وهذا شايعها، ومن إيران يضم شيعي وحلف ومصر، واألردن اخلليج يضم
 النبوة منهاج على فاخلالفة يرومون ملا هيهات هيهات ولكن عمالئهم، ووطأة سلطاهنم حتت ذليلة وإبقائها اإلسالمية األمة سحق على
 .وعده اهلل خيلف ولن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وبشرى سبحانه اهلل وعد هي

 وأعداء فصائلية، أو قومية أو وطنية قضية وليست اإلسلمية األمة قضية هي فلسطين قضية أن على نؤكد: الختام وفي
 يوجد وال واحد طريق هو المقدس بيت تحرير وطريق اإلسلمية، واألمة اإلسلم عن فصلها على يعملون من هم اإلسلم

 وجيوشها اإلسلمية األمة فاستنصار ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مسرى وتحرير الخلفة إلقامة وجيوشها اإلسلمية األمة استنصار هو ؛غيره
 وهو المهترئة، العروش ويسقط يهود كيان يرعب الذي الحل وهو فلسطين، لقضية الوحيد الحل هو اهلل بيلس في للجهاد

 إلى االحتكام أو 67 حدود أو مفاوضات من المرحلية أو الجزئية بالحلول ينادي من وكل عزتها، مكامن األمة في يحرك الذي
 .عدالا  وال صرفاا  منه اهلل يقبل وال رسولهو  هلل خائن هو اإلقليمية والمبادرات الدولية القرارات
 النبوة منهاج على واخلالفة بديننا، ثقتنا من اإلسالمية واألمة املباركة األرض بأهل وثقتنا بربنا، إمياننا من تعاىل اهلل بنصر ثقتنا وإن

 اهلل وليجمعن   اجملرمني، واحلكام لرأمساليةا طغامة من إلنقاذه اإلسالم إىل يتوق كله العامل وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وبشرى سبحانه اهلل وعد هي
 َأْكب َُر، اللَّهُ  َأْكبَ ُر، اللَّهُ » خيرب دخل عندما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هبتاف هتتف املقدس بيت املسلمني جيوش ولتدخلن   أوليائه، على حممد أمة

 والنهار، الليل بلغ ما يبلغ حىت دينه اهلل وليظهرن   البخاري، رواه «﴾َذرِينَ الُمنْ  َصَباحُ  َفَساءَ ﴿ قَ ْوم   ِبَساَحةِ  نَ َزْلَنا ِإَذا ِإنَّا َخْيبَ ُر، َخرَِبتْ 
ُلَغنَّ »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي الداري متيم عن صحيح بإسناد أمحد اإلمام أخرج  اللَّْيلُ  بَ َلغَ  َما اأْلَْمرُ  َهَذا َلَيب ْ

ُركُ  َواَل  َوالن ََّهاُر، يَن، َهَذا اهللُ  َأْدَخَلهُ  ِإالَّ  َوَبر   َواَل  َدر  مَ  بَ ْيتَ  اهللُ  يَ ت ْ ، ِبُذلِّ  َأوْ  َعزِيز   ِبِعزِّ  الدِّ ْسَلَم، ِبهِ  اهللُ  يُِعز  اا ِعز  َذِليل   اهللُ  يُِذل   َوُذالا  اإْلِ
 اهلل قول املخالفني وحسب   عليها، منيوالقائ االنتخابات جرمية وانبذوا املتني اهلل حببل واعتصموا العزيز القوي باهلل فثقوا «اْلُكْفرَ  ِبهِ 

َفاُلَها قُ ُلوب   َعَلى َأمْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  َأَفَل ﴿: تعاىل  َسوَّلَ  الشَّْيطَانُ  اْلُهَدى َلُهمُ  تَ ب َيَّنَ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َأْدبَارِِهمْ  َعَلى اْرَتد وا الَِّذينَ  ِإنَّ  * َأق ْ
 .﴾ِإْسَراَرُهمْ  يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  اأْلَْمرِ  بَ ْعضِ  ِفي َسُنِطيُعُكمْ  اللَّهُ  نَ زَّلَ  َما َكرُِهوا ِللَِّذينَ  َقاُلوا أَن َُّهمْ بِ  َذِلكَ  * َلُهمْ  َوَأْمَلى َلُهمْ 
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