
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الجائرة قراراتها عبر الفلسطينية السلطة

 الحرام في وإغراقهم الناس وإفقار المجتمع لتدمير وتسعى األىلي السلم تهدد
 سائغة لقمة وجعلهم فلسطني أىل لتطويع والرتىيب والتهديد باخلبث تعمل وىي السلطة وجدت أن منذ

 خطط تنفيذ ودأهبا أخرى، تارة احلائط عرض بالقانون وتضرب تارة، ونبالقان جرائمها تُلبس وىي ألعدائهم،
 تمكين إلى تهدف المدى بعيدة سياسة وىي ،دينهم عن ادلباركة األرض أىل سلخ أمهها من واليت ادلستعمرين

 .المسلمين بالد في ممتدة أذرع لو لتكون بل فحسب فلسطين في ليس وجوده وتعزيز وحمايتو يهود كيان

 باألرض وتفريط وكوارث ويالت من جّرتو وما االستسالمية السلطة مبفاوضات فلسطني أىل توىاك لقد
 وإىل االحتالل، خلدمة أمين جهاز إىل االحتالل من للتحرر مشروع من "الوطين" مشروعها حتول وقد وادلقدسات،

 .استثماراهتم وتنمية االمتيازات على السيطرة سوى يشغلهم ال الذين لقادهتا استثماري مشروع

 اتفاقية على اآلمث فتوقيعها فلسطني، أىل صمود قتل يف الفاعلة أعدائنا أداة الفلسطينية السلطة أضحت لقد
 )النوع اجلندر مفهوم وأصبح وأطفالنا، نسائنا من الغرب ومتكني األسرة تفتيت سوى ىدف لو ليس سيداو

 لتعلم التعليم مناىج يف السلطة وأدخلتو والندوات، ضراتاا لو وتعقد كلها، ادلؤسسات يف لو يروج االجتماعي(
 بتأثَي وتتوسع وتتغَّي  واالجتماعية، النفسية العوامل فيها تؤثِّر بل بالوالدة؛ ثابتة ليست   اجلندرية اذلُوية أن أبناءنا

 ميول ىي مثلها نثىأ إىل األنثى وميول احرتامو جيب طبيعي شعور ىو أنثى بأنو الذكر فشعور االجتماعية، العوامل
 للشواذ السلطة وجعلت بزعمهم، محايتها جتب اليت األفراد حقوق من والسحاق اللواط فصار محايتها، جتب طبيعية

 اجملتمع صيانة وىل! ىذا؟ إجرام فأي السلطة، يف وزراء عنها ويُدافع األمنية، أجهزهتا حتميها ونوادي   مؤسسات
 !ومحايتو؟ الشذوذ بنشر تكون ورعايتو

 ،بقانون" "قرار اسم حتت التشريعات من عدداً  بسنها جتاىهم إجرامها يف وأمعنت الناس على السلطة جترأت مث
 .أعدائكم سياسات وتنفيذ دمائكم وامتصاص اجلباية تعزيز أجل من كلها احلياة جوانب فاستهدفت

 ما وكذلك االجتماعي، الضمان قانون خالل من عليها يدىا لتضع وأتعاهبم العمال مقدرات على فتآمرت
 ومنها الضريبة قانون تعديالت مث فرضتها، اليت والرسوم الناس بني حقوقية نزاعات زلل اليت العقارات أجور خيص
 النهب من احلجم فهذا واإلضافية، والدخل األمالك ضريبة غَي وىي األبنية إجيار صايف على %7 ادلعارف ضريبة

 وأصول "التنفيذ قوانني كانت مث شلتلكاهتم، لبيع ودفعهم عضدىم يف تالف أشكال من شكل ىو الناس ألموال
 السلم متس أن شأهنا من اليت الظادلة القوانني تلك الكثَي، وغَيىا اجلزائية" واإلجراءات والتجارية ادلدنية ااكمات

 وتتعمق اجملتمع فيتفتت والدماء ادلمتلكات على ويعتدى الفوضى فتعم بأيديهم حقوقهم ألخذ الناس وتدفع األىلي



 في ويغرقوا الديون تنهشهم كي الربوية البنوك إلى الناس لدفع بعناية صيغت فقد ىذا وفوق النزاعات، فيو
 .بردىا لهم ِقَبلَ  ال اهلل من حرب وفي الحرام مستنقع

 أجل من عنو ا رضي الداري متيم اجلليل الصحايب وقف أرض من دومنا 77 حنو استمالك مت جائر وبقرار
 تسريبها مت اليت الكنيسة أمالك من عدد يف حصل كما يهود لكيان لتسريبها متهيداً  ادلسكوبية لكنيسة متليكها

 القضائي القرار على لاللتفاف شرار" "أبو القضاء رللس رئيس خالل من تسعى السلطة زالت وال للمستوطنني،
 وقفية أرض ملكية نقل على السلطة من اإلصرار ىذا ماذافل االستمالك، قرار ببطالن العليا اكمة عن الصادر

 ؟!ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا  وقفها

 وال االحتالل، جرائم من أطفالكم حلماية يكن مل الذي الطفل" "محاية قانون سن مت لألمة عاد  م   وبقرار
 األوروبية الدول إلمالءات تنفيذاً  القانون جاء بل دينهم، عن سلخهم إىل هتدف اليت الغربية اذلجمة من حلمايتهم

 .أعدائكم بيد وأداة الغربية للقيم سهلة فريسة ليصبحوا وأسركم أبنائكم عن واليتكم لنزع ادلاحنة،

 وما أسرتو عن بعيداً  اجلنسية ميولو وحتديد ولباسو، دينو، اختيار الطفل حق من جيعل الطفل" "محاية فقانون
 فما عامًا، 81 بلوغو بعد إال بالزواج احلق يعطيو وال اجلنسية وميول حتديد يف احلق يعطيو فالقانون قيم، من حيكمها

 جردية   الشرعي باللباس البنت وإلزام عنف، جردية لتلميذه ادلعلم أو البنو األب تأديب جيعل مث! ىذا؟ من ادلقصود ىو
 مَياً ألبنائنا وأسرنا؟تد ىذا أليس وعنفاً، متييز  

 َأبْ َناءَك مْ  م ر وا» ملسو هيلع هللا ىلص الّلو   ر ُسول بقول العمل أصبح إذ اإلسالم وآداب الصالة أبنائكم تعليم لكم يريدون ال إهنم
َها َواْضرِب وى مْ  ِسِنيَن، ِلَسْبعِ   بِالصَّاَلةِ   ن َه مْ  َوفَ رِّق وا ِسِنيَن، ِلَعْشرِ  َعَلي ْ  يُعاقب جردية أحمد، رواه «اْلَمَضاِجعِ  ِفي بَ ي ْ

 عليها حبسب قانون "محاية الطفل"!

 حماية وليس الناس أموال وسرقة المجتمع تدمير ىو السلطة منو تنطلق الذي األساس أن يؤكد ذاى كل
 األموال وىدر الفساد محاربة على لعملت الناس حقوق وحماية الرعاية ىو األساس كان فلو حقوقهم،

 الذين تملفا وخصوصاً  مفتوحة، ملفات لو منها وقسم كثيرة شواىدىا والتي مؤسساتها، في المستشري
 ، ودور األجهزة األمنية في ذلك.يهود لكيان األراضي يسربون

 العمل يوجب ما وىو قيمو، وتضييع ومتزيقو اجملتمع ذلدم أداة باتت السلطة قرارات إن :المباركة األرض أىل يا
 فحماية قاطعًا، ادلتغّول النهج ذلذا الرفض يكون وأن جتاوزاهتا، على وزلاسبتها القرارات، تلك عن السلطة يد لكف

ية والعمل على اإلجرام قراراهتا لكل رفضاً  وثبات بقوة الوقوف عليكم توجب وأموالكم وأبنائكم وأسركم أرضكم
 إلغائها وإبطاذلا.

 على عرض دون توقيفهم ومتديد أبنائكم اعتقال تريد األمنية فاألجهزة مجيعا، مصَيكم هبا يتعلق القضية ىذه إن
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 السلطة قادة مُتكن عليكم إرىابية أجواء ولتفرض إرادتكم لتكسر مقراهتا، يف وتعذيبهم هبم لالتنكي أجل من القضاء
 ادلهالك أوردتكم وإال السلطة، لتغول للتصدي ندعوكم لذلك أحد، عليهم ينكر أن دون سحقكم من وراءىم وم ن

 ب اخلزي واخلسران.ثو  وألبستكم

 شلثلة السلطة بو تقوم ما فإن وسيادتو القانون عن يتحدثون السلطة رموز كان إذا :المباركة األرض أىل يا
 أو بالعبثية متهمة ليست ىذه بقراراهتا وىي األركان، مكتملة جردية ىو األمنية أجهزهتا وقادة وحكومتها برئيسها

 من معهم اوتعاوهن أعدائكم لسياسات وتبنيها االحتالل، مع األمين بتنسيقها العظمى اخليانة اقرتفت بل الدكتاتورية
 فهي النهار رابعة يف كالشمس واضحة وقراراهتا سياستها فأىداف الصمود، على القدرة وإفقادكم حتطيمكم أجل

 اإلسالمية تطلعاتكم على والقضاء االستعمارية، للمشاريع الرافضة الثائرة روحكم وقتل تدمَيكم، إىل هتدف
 ن قضم البالد وتوسيع ادلستوطنات.م نوومتكي االحتالل أمد إلطالة وأمتكم، دينكم عن وسلخكم

 وشباباً  شيباً  ونساء، رجاالً  وفصائل ونقابات ووجهاء عشائر مجيعًا، ادلباركة األرض أىل ندعو: الختام وفي
 الظادلة السلطة لقرارات حد لوضع موحداً  ادلوقف يكون أن ضرورة على ونؤكد السلطة، تغول أمام بقوة للوقوف
 كارثياً  سيكون القوانين ىذه ضرر ألن عليها، شكلية تعديالت يف البحث أو عليها التفاوض وعدم مجيعها وإلغائها
 احلق على ظاىراً  ومعكم بكم التحرير حزب سيبقى ورمحتو ا وبفضل ،لقضيتكم ومدمراً  أسركم وعلى عليكم
 .بسوء وأمتنا ديننا أراد من لكل متصدياً 

  سللصة تقية وبقيادة اإلسالم بأحكام إال يكون ال ألفراده، والطمأنينة الرخاء وحتقيق اجملتمع صيانة إن :وأخيراً 
 العامل وسنري ،ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول هبا ب ّشر كما النبوة منهاج على راشدة خالفة لُنقيمّنها وتوفيقو تعاىل ا وبعون ورسولو،

 .قريب ا نصر وإن أفواجا، ا دين يف الدخول على الناس حيمل ما والعدل العزة من

َقَلب    َأيَّ  ظََلم وا الَِّذينَ  َوَسيَ ْعَلم  ﴿ َقِلب ونَ  م ن ْ  ﴾يَ ن ْ
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