
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 فلسطني، لتحرير احلقيقي الطريق هي اليت اخلالفة دعوة حتارب اجملرمة السلطة
 !املقدس وبيت بفلسطني التفريط على حرصهم يؤكدون الظهران يف الضرار وحكام الفلسطينية السلطة ورئيس

 فيه يؤكدون خمز إبعالن وخرجوا العار حكام واجتمع ودية،السع يف الظهران مدينة يف العربية القمة أعمال 15/4/2018 األحد انطلقت
 الدولية وابلقرارات السالم بعملية التزامهم وأكدوا يهود، لكيان عاصمة الغربية القدس أن فيه أكدوا لإلسالم، وعداءهم وآتمرهم خيانتهم

 على حمافظتهم أكدواو يهود، كيان  واستقرار ألمن منا  وضا وفيا   حارسا   العربية الدول من وجتعل املباركة لألرض يهود احتالل تثبت اليت
يف حماربة "اإلرهاب"  جهدا يدخروا لن وأهنم اإلسالم ألعداء ووالءهم إخالصهم أكدواو املسلمني، ألوصال تقطيعا   االستعمار رمسها اليت احلدود

 أي اإلسالم.

 ترامب اعرتاف اإلعالم وسائل عرب ويستنكرون اهتمامهم حمل وفلسطني القدس أن يزعمون ،جمرمون خائنون دجالون كذابون  حكام
 وطائراهتا لقواعدها مصراعيها على البالد ويفتحون املليارات مبئات أمريكا مع الصفقات يعقدون تراهم املقابل ويف يهود، لكيان عاصمة ابلقدس

 .املسلمني لقتل منها تنطلق

 ملئات أمريكا قتل أن أم األمريكي اإلرهاب حياربون فهل واملسلمني، إلسالما على هي حرهبم وحقيقة اإلرهاب حياربون أهنم يزعمون
 يعترب ال والعزل األطفال وقتل املباركة األرض احتالل أن أم يهود كيان  ميارسه الذي اإلرهاب حياربون هل! إرهااب ؟ ليس املسلمني من اآلالف
 ﴾.حَتْك م ونَ  َكْيفَ   َلك مْ  َما * َكاْلم ْجرِِمنيَ   اْلم ْسِلِمنيَ  َأفَ َنْجَعل  ! ﴿إرهااب ؟

 اليت املليشيات من وأوابشها إيران فعلت وهكذا ليهود، يظهروه مل ما العداوة من إليران فأظهروا اخلليج لدول عدوا   إيران من صنعت أمريكا
 أطرافها قذرة لعبة يف بالدهم وُتدمر لموناملس يُقتل وهكذا حرماهتم، واستحّلوا أعداء   املسلمني من اختذوا والعراق وسوراي اليمن يف تدعمها
 قاء املسلمني مفتَّتني متناحرين.إلب األدوار يتقامسون خائنون عمالء

 الفلسطينية السلطة ظل يف اليهود حققه وما التماسيح، دموع ويذرفون فلسطني على قادهتا يتباكى الفلسطينية، والعار اخلزي وسلطة
 حتافظ االحتالل بيد أداة األمنية وأجهزهتا املستوطنات، يف الكبري التوسع هذا على شاهدا   ويكفي وجودها، قبل حققوه ما أضعاف أضعاف

 اتهت وإذا ساكنا، حترك ال جحورها يف األمنية واألجهزة البيوت ويهدم ويقتل ويعتقل يقتحم االحتالل فجيش مستوطنيه، وأمن أمنه على
 األمين التنسيق حجم يعلمون فلسطني وأهل ساملا، إخراجه وأمنت محايته إىل وسارعت ةالسلط أجهزة استنفرت جندي أو مبستوطن الطريق

 .واملعتقلني الشهداء من كبري  عدد ضحيته ذهب والذي يهود، وكيان السلطة بني "املقدس"

 :املسلمون أيها
 جتاه بواجبها لتقوم وجيوشها اإلسالمية ةاألم ابستنصار صوتنا نعلي وهلذا تعاىل، هلل خيلص جيش بقوة إال يكون ال فلسطني حترير إن
 كيان  زرعت اليت االستعمارية الكربى والدول الدولية املؤسسات عرب ربعها سيحررون أهنم يزعمون احلكام من واخلائنني اجملرمني وزمرة حتريرها،

 فإهنم املقدس بيت أهل أما الدولية، واملؤسسات ويلالد اجملتمع يستجدون الظهران يف اجتمعوا العمالء فاحلكام! واحلماية الغطاء له ووفرت يهود
 وحترير اخلالفة إلقامة وجيوشها اإلسالمية األمة يستنصرون اخلالفة هدم وذكرى واملعراج اإلسراء ذكرى يف األقصى املسجد يف ابآلالف احتشدوا

 املسجد لتحرير دعوته يف الصادق هو فمن ...غيظا   اليهود قلوب فمألت اإلسالم أمة ومستنصرة مكربة احلناجر وصدحت املقدس، بيت
 وعد هللا ويثقون بدينهم وأمتهم؟!ب يؤمنون الذين أم الكفر، ودول أمريكا يستنصرون الذين هم هل األقصى،

 اإلسالمية األمة تستنصر وجنني واخلليل هللا رام من كل  يف حاشدة مسريات يف ليخرجوا فلسطني ألهل دعوة التحرير حزب وجه لقد
 واعتدت األمنية أجهزهتا واستنفرت بقانوهنا تلتزم مل السلطة ولكن القانونية النواحي املسريات هذه استوفت وقد املقدس، بيت لتحرير وشهاوجي
 بيوت حرمة تعظم ومل الكبري، جنني مسجد أمام واحتشدت احلواجز ونصبت هلا تعليقهم أثناء الشباب من عددا   واعتقلت ومزقتها الدعاية على
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 قانونية، غري املسرية أن وزعمت اخلري، هذا ملنع الناس من كبرية  أعدادا   واحتجزت ابهلراوات السن وكبار الناس على واعتدت الغاز وأطلقت هللا
 ابخلوذ دايتون قوات وحيشدون ينكثون هبم فإذا السري، سينظمون وأهنم مضايقات دون ستتم اخلليل مسرية أن الشرطة أتكيد رغم اخلليل ويف

 اخلليل أهل يليب أن غاظهم وكأنه املدينة، ووجهاء والشيوخ والصغار الكبار به ورشقوا الغاز إطالق يف شرعوا املسرية انتهاء ومع والرتوس،
 ليلاخل يف فلسطني أهل من اآلالف أن إال السلطة أشاعتها اليت القمعية األجواء فرغم ودعاهتا، اخلالفة حيتضنوا وأن للمسرية الدعوة ووجهاؤها

 هذا من فلسطني أهل منع أليسقامة اخلالفة وحترير بيت املقدس... إل وجيوشها اإلسالمية األمة ويستنصرون ويكربون يهتفون خرجوا وجنني
 !.له؟ وتكريسا لالحتالل خدمة ي عد وقمعهم اخلري

 ألعداء استجابة املدرسية املناهج غريت فقد حتصى؛ أن من أكثر فلسطني أهل حبق فجرائمها املمارسات هذه السلطة على غريبا   ليس
 وغناء وموسيقى رقص من الالصفية ابلنشاطات يسمى ما عرب أخالقهم وإفساد وعقيدهتم أمتهم عن أبنائنا لسلخ تعمل زالت وال اإلسالم،

 األسواق على حيتاهنا واستحوذ ك،للبنو  الناس مقدرات لرهن األسباب وهيأت والضرائب اجلباية يف أمعنت هذا وفوق خمتلطة، وماراثوانت ومتثيل
 ائمه وحتت ضيق السلطة وجرائمها.وجر  االحتالل ضيق حتت الناس فوقع واخلدمات، السلع لبعض احتكارهم عرب

 صائب السلطة مفاوضي فكبري أسياده، هم قرر الذي أن نعلم فإننا املسريات منع قرر الذي هو وزرائها رئيس إن السلطة تقول وعندما
 أما ليربمان، أفيغدور اجليش وزير هو الفلسطيين للشعب احلقيقي الرئيس "إن: فقال الفلسطينية للسلطة احلقيقي الواقع وصف عريقات

 ".مردخاي بويل اجلنرال احملتلة املناطق يف "اإلسرائيلية" احلكومة شؤون منسق فهو الفلسطيين الوزراء رئيس

 جهدا   يدخرون ال الذين اجملرمون احلكام هم اخليانة ورأس البالء أس أن األرض بقاع لك  يف وللمسلمني فلسطني ألهل تؤكد اجلرائم هذه إن
 أمنية وأجهزة جيوش من األمة أبناء يسخرون العمالء فهؤالء وهنضتها، عزها فيه ما إىل األمة تدعو صادقة دعوة كل  وحماربة اإلسالم حماربة يف

 .املهرتئة لعروشهم ومحاية اإلسالم ألعداء خدمة أمتهم لضرب

 من ينقذوها ولن شيئا، عنها تغين لن اإلسالم ألعداء مواالهتا وأن اآلخرة، قبل الدنيا يف حساب دون متر لن جرائمها أن السلطة لتعلمو 
 اإلسالم شأن رفع يف سيمضون املسلمني من األخيار ومعه التحرير حزب وإن والذل، اخلزي من سحيق مكان يف ستهوي بل األمة، غضب

 ر هللا للمؤمنني أقرب مما يظنون.فنص وجرائمها، غيها عن ترجع أن هلا فخري بطشا ، منها أشد هو من هذا عن هميثن   ومل األرض، يف متهوإقا

 :املسلمون أيها
 رسول بشران دفق النبوة، منهاج على الثانية اخلالفة فتقيم هذه كبوهتا  من ستنهض اإلسالمية األمة أن يقني على وحنن عظيمة، ابهلل ثقتنا إن

 بيت دارها عقر يكون النبوة منهاج على راشدة خبالفة وبشران املؤمنني، أيدي على بشراه وحتققت والقسطنطينية والشام العراق بفتح  هللا
 وأهله، الكفر به هللا يذل وذال   وأهله اإلسالم به هللا يعزّ  عزا   ذليل، بذل أو عزيز بعز األرض يف جبرانه اإلسالم وإلقاء روما بفتح وبشران املقدس،

 ستنقلب اإلسالم وأعداء الكفار ملصاحل العمالء احلكام يسخرها اليت اجليوش أن أيضا يقني على وحنن قريب، عما هللا إبذن لكائن هذا وإن
 مزجمرة وتزحف هللا" رسول مدحم هللا إال إله "ال راية ترفع جحافلهم وسنرى دينه لنصرة جنودها صدور هللا وسيشرح اجملرمني العمالء هؤالء على
 .االحتالل من لتحريره اإلسالم دار عقر املقدس بيت إىل

نْ َيا احْلََياةِ  يف  آَمن وا َواَلِذينَ  ر س َلَنا لَنَ ْنص ر   ِإّنَ ﴿ ونصره هللا بوعد املسلمون أيها فثقوا َفع   اَل  يَ ْومَ  * اْْلَْشَهاد   يَ ق وم   َويَ ْومَ  الدُّ  الظَاِلِمنيَ  يَ ن ْ
 .﴾الَدارِ  س وء   َوََل مْ  الَلْعَنة   َوََل م   َمْعِذَرُت  مْ 
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