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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الفاسدة اللقاحات صفقة جريمة فوق نكراء جريمة بنات نزار إعدام

 نزار السياسي الناشط على 24/6/2021 اخلميس يوم فجر اإلجرامية السلطة أجهزة اعتدت ومهجية وحشية بكل
 .وفاته خرب البكري جربين اخلليل حمافظ أعلن اختطافه وبعد بنات،

 وقد واحملاسبة، بالنقد وفسادها السلطة جرائم تناول سياسي لناشط وإعدام تصفية عملية هي بشعةال اجلرمية هذه إن
 أكثر هذه اإلعدام جرمية جعل والذي يهود، كيان مع أمين بتنسيق إال تدخلها ال منطقة يف اجلرمية هذه السلطة اقرتفت
 .يهود كيان مع الفاسدة الكورونا قاحاتل صفقة السلطة على فيها أنكر للمغدور كلمة بعد جاءت أهنا بشاعة

 وتقصريها جرائمها على السلطة حياسب من كل تستهدف مناإو  بشخصه، بنات نزار تستهدف ال اجلرمية هذه إن
 .جملرميها وكشفا   السلطة جلرائم رفضا   صوته يرفع من كل تستهدف إهنا وأمواهلم، وأعراضهم الناس بأرواح ومتاجرهتا

 من ألهنم حبقكم، جرائمهم تتوقف لن األمنية أجهزهتا وقادة الفلسطينية السلطة: المباركة رضاأل في األهل أيها
عن الذي عدوكم جنس  كيان مع أمنيا   وينسق األرض، عن ويتنازل باملقدسات، يفرط فمن دينكم، وحماربة قتلكم يف ميم
 !خسيسة؟ أي عن يتورع وهل! قه؟بوائ تؤمن هل وأسركم، أبنائكم هلدم اإلسالم أعداء سياسات وينفذ يهود،

 فداء كبش عن وللبحث الفاسدين، ومحاية الذقون على للضحك إال هي فما السلطة، تشكلها اليت التحقيق جلان أما
 التحقيق جلان وهل! ؟عباس حممود أو الشيخ حسني أو فرج ماجد ستحاسب التحقيق جلان فهل جرائمهم، على به يغطون
 جرائم عن التحقيق جلان ستكشف وهل! ؟األمنية وأجهزهتا السلطة مؤسسات هبم تعج الذين للفاسدين حدا   ستضع
 !؟فلسطني أهل من املئات واعتقال الشهداء عشرات لقتل أدت اليت األمين التنسيق

 العامل يف العميلة واألنظمة يهود لكيان امتداد وهي خبيثة، شجرة الفلسطينية السلطة: المباركة األرض في أهلنا يا
 فستدفعون جرائمها على سكتم وإن جرائمها، جتاه صوتكم ورفع وجهها يف وقوفكم إال جلرائمها حدا   يضع ولن اإلسالمي،

 أبواب لكم سيفتح الذي هو واخلائنني الظاملني وجوه يف ووقوفكم باحلق وصدعكم ثباتكم أن واعلموا دمائكم، من الثمن
 يكسبون، كانوا ما الظاملني هبا ونذيق الدين هبا نقيم النبوة منهاج على راشدة فةخبال قريبا   يكرمنا اهلل ولعل والفرج، النصر

 .أعمالكم يرتكم ولن معكم واهلل الئم لومة اهلل يف ختشوا وال واخلائنني الظاملني وجوه يف باحلق فاصدعوا

ُهمْ  ُتودِّعَ  فَ َقدْ  ظَاِلمُ  ايَ  ِللظَّاِلمِ   تَ ُقولُ   َفَل  تَ َهابُ  أُمَِّتي رَأَْيتَ  ِإَذا»:  اهلل رسول قال  .احلاكم رواه «ِمن ْ
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