
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 والتنسيق األمنيواإلفساد  التفريطالتنازل و  سلطة

 لمشروع الخالفة العظيم المعادينمع الكفار المحاربين لإلسالم تؤكد اصطفافها 

إجرامية، من نصب للحواجز، وتفتيش،  م، بإجراءات32/5/3122يوم السبت ادلاضي  ذتةاآل السلطة قامت
م وللفيت وجين عن شوارعها الداخلية، ومداخل اخلليل وبيت حل فضلً ، ل رام اهللوحشد "لقواهتا" على مداخ

، وحولت االحتللإذن مسبق من تيسيق و إليها إال ب تصلحواجز السلطة إىل أماكن ال وصلت و  وقلقيلية وغريها،
 وكل هذه ،خمتلف أجهزة القمع احشدت فيهحميط مسجد البرية الكبري وولط رام اهلل إىل ثكية عسكرية 

 إحياًء لذكرى ىدم دولة الخالفة تحت شعارحزب التحرير يف رام اهلل إليها دعا  مسرية دليعاإلجراءات 
 ."الخالفة تعيد لألمة عزتها وللقدس مكانتها"

السبت يوم دليع مسرية يف جين اعتداء من وأجهزهتا األميية ما أقدمت عليه السلطة وقد لبق ذلك 
صلن والياس باذلراوات ادلعلى  عتدتاو  ،حرمة بيت اهلل تراع  د جين الكبري ومل فحاصرت مسج .25/5/3122

 إالأجواء الًتهيب اليت أوجدهتا السلطة دليع ادلسرية،  ويف مسرية اخلليل وبالرغم من ،واالعتقالالفلفل الغاز و رش و 
ون ويكربون ويستيصرون األمة خرجوا يهتفاآلالف من أهل اخلليل وما حوذلا وعلى رألهم أهل احلل والعقد، أن 

الكبار والصغار  قوات دايتونوأثياء انصراف الياس رشقت  األقصى، اإلللمية وجيوشها إلقامة اخللفة وحترير
 !يقاللغاز، يف صولة اليذل كما ووجهاء ادلديية بقيابل اوالشيوخ 

 :فلسطين أيها األىل في األرض المباركة

لذليلة وأسيادىا من ىذه المسيرات لتحشد لها ىذه الحشود ما ىو األمر الذي تخشاه السلطة ا
 !!لتمنعها؟

األمة اإلللمية وجيوشها إلقامة اخللفة اليت ختلع كيان يهود من جذوره، قد باتت جتد  تيصارإّن الدعوة الل
عام يطغى على  قبواًل وتأييداً كبريين بن ادلسلمن يف فلسطن ويف أقطار العامل اإلللمي، وبات يتشكل ذلا رأي

الوحيد القادر على حترير الشرعي هي الطريق فكل ادلشاريع اخليانية اليت هتدف إىل تصفية قضية فلسطن، 
فخروج أهل  .هكبرية لصرف ادلسلمن وأهل فلسطن عي  والذي بذلت الدول االلتعمارية جهوداً  ،فلسطن

اليت هتدف لتثبيت كيان لكل ادلشاريع اخليانية  ضرباً يعترب إلقامة الدين وحترير األقصى  اللتيصار أمتهمفلسطن 
حىت أمام أفراد أجهزهتا األميية الذين  ال تستطيع تربيرهارةمة بالسلطة ذراعهم األمين، لتقوم جب ولذلك دفعوا ،يهود

 .جهزة السلطةأل الكبريااللتيفار هذا أشكل عليهم فهم لبب 
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، وأّن وظيفتها األوىل هي حرالة ومحاية مصاحل يهود ليهود ياً أمي لقد أكدت السلطة على حقيقة كوهنا ذراعاً 
اليت يروهنا  أجهزة أمن السلطةوااللتعمار يف البلد، وليس ذلا من أمرها من قطمري، وأهل فلسطن يعرفون حقيقة 

 ،، فجيش االحتلل يقتل ويعتقل ويهدم البيوت ويصادر األراضيالحتللات ااقتحامأمام ختتبئ يف جحورها 
أو تتحرك  تتحرك تلك األجهزةوال نرى هذه احلشود الضخمة من  وحيرقوهنا يعتدون على ادلساجدوادلستوطيون 
 .فيها ذرة خنوة

بتقسيم  ورئيسها ييادي يف كل ناد ،على للطة تيازلت عن معظم فلسطن ليهودهذا اإلجرام  ليس غريباً 
وجتعل   أن حتارب فكرة اخللفة اليت لتحرر فلسطنوليس غريبًا ، هايهود على الشطر الغريب ميالقدس وتثبيت 

 كيان يهود أثراً بعد عن.

تبذل كل ولعها لسلخ أبياء ادلسلمن عن دييهم عرب مياهج التعليم اليت هذا اإلجرام فهي ليس غريبًا عليها 
إلللم وإفساد هتدف إىل طمس قيم اتشرف عليها الدول االلتعمارية، ومن خلل نشاطات "ال صفية" 

 نات الرقص وادلاراثونات ادلاجية.وفوق هذا رعايتها وتيظيمها دلهرجا ،واختلطمن رقص وغياء ودتثيل األخلق 

 للمأعداء اإلمن  إن السلطة عيدما حتارب دعوة اخللفة إمنا حتارهبا تقرباً  :يا أىلنا في األرض المباركة
ونسيت السلطة أن أمريكا قد تلغي  ،عودة اخللفةسبون من ومعهم يهود الذين يتحأمريكا والغرب الكافر 

 .ه هو بقاء دولتهم ليواتنوجودها جبرة قلم أو بصفقة قرن، وأن يهود الذين تركن إليهم أقصى ما يتميو 

وليبقى حزب  ،حبق ادلسلمن لن دتر دون حساب إن جرائمهم ،نقول للسلطة ومن وراءها :وفي الختام
 بإذن اهلل تعاىل، قه إلقامة اخللفة وتطبيق شرع اهلل ولن تقف يف وجهه كل قوى األرضيف طري ياً التحرير ماض

يُرِيُدوَن َأْن ﴿ :قال تعاىلوكيدهم،  من كبوهتا رغم مكر الكافرين رحى اإلللم دائرة ولتيهض أمة حممد ف
َواِىِهْم َويَْأَبى اللَُّو ِإَّلَّ َأْن يُِتمَّ  نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن * ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى  ُيْطِفُئوا نُوَر اللَِّو بَِأف ْ

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   .﴾َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 لتقومن  ، و فدعوتيا دعوة حق وهي بالغة غايتها بإذن رهبا وحفظه ورعايته، وليخزي اهلل الكافرين وادليافقن
 .﴾لُِيِحقَّ اْلَحقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ إن شاء اهلل، ﴿ اهلل دييه ويعلي رايته قريباً  لييصرن  اخللفة و 
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