
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 !فلسطني وأهل فلسطني حق يف كربى  جرمية وإفسادها السلطة خيانة

 يهود كيان  مع ومنسق ممنهج بشكل يعملون وهم اخلياين أوسلو اتفاق توقيع منذ ورسوله هلل اخلائنة وزمرته عباس املأفون
 فاملغضوب خبيث؛ بشكل األدوار ويتقامسون يهود"، "عذاابت وإهناء فلسطني أهل عند هللا سبيل يف اجلهاد روح على للقضاء
عنون عليهم  حىت لألراضي ومصادرة للبيوت وهدم واألطفال، والنساء للمجاهدين قتل من تتوقف؛ ال وجرائمهم وتدمرياا، قتلا  فينا ُيم

 والسلطة الناس، على عدوانا  والطرقات اجلبال جيوبون املستوطنني وقطعان حوهلا، ما تقضم سرطانية غدة املستوطنات أضحت
 .جرائمها أخطر ليس هذا ولكن ابملعلومات، ومتده االحتلل مع وتنسق الناس تلحق األمنية وأجهزهتا اخلائنة

 هويتهم وإلغاء دينهم عن وسلخهم فلسطني أهل بتمزيق إال األرض هذه يف هلم بقاء ال أنه الغربية والدول يهود كيان  أيقن لقد
 به بشر الذي اجلديد" "الفلسطيين جديدة أجيال لصناعة واألطفال، واألسرة املرأة ابستهداف إال يكون ال وهذا أسرهم، وتفكيك

 جنباا  االحتلل جيش مع يقف الذي اجلديد" بـ"الفلسطيين مساها اليت األمنية األجهزة غرار على وذلك دايتون، األمريكي اجلنرال
 .جنب إىل

 اإلفسادية، براجمها وتنفذ مسومها لتنشر الغربية الدول من املمولة للمؤسسات مصراعيه على الباب فتحت الفلسطينية فالسلطة
 من منظومة إجياد على حثيث بشكل وتعمل اجملاالت، كل  يف اجملتمع ويدمر األخلق يفسد ما رعاية على دؤوب بشكل وتعمل

 على حمموم بشكل تعمل اليوم فالسلطة احلرمات، حتاستبي بقانون" "قرار مسمى وحتت وحتميه، الفساد هذا ترعى اليت القوانني
 هذا ويصاحب ومناهجنا، وأطفالنا أسرن تستهدف اليت القوانني ومنها يهود، وكيان أعدائنا أهداف يعزز مبا القوانني صياغة إعادة

 اجلباية توسيع إىل هتدف يةاقتصاد سياسة إليها ويضاف اإلفسادية، للنشاطات والدعاية الرعاية توفر أخلقية ال إعلمية سياسة
 .للبنوك مقدراهتم ورهن الديون يف الناس وإغراق الدماء، مصاصي من زمرة لصاحل االحتكارات ومحاية الضرائب، وزايدة

 أسرن هدم إىل هتدف اليت الغربية والدول يهود كيان  سياسات تنفيذ يف الفلسطينية السلطة سعي إن :املباركة األرض أهل اي
 فلسطني حق يف كربى  جرمية ذلك كل أرضهم، حترير وطريق وسكينتهم عزهتم مصدر دينهم عن بسلخهم أطفالنا وقتل ابناتن ووأد

 يعملون قضية وال هوية بل أبناؤن ليصبح أسرن من أطفالنا انتزاع على وراءها، وَمن تعمل، السلطة أن يعين وهو ،فلسطني وأهل
 .ألمنيةا األجهزة شأن شأهنم االحتلل خدمة على

 تنفيذ هي 25/9/2022 بتاريخ الوقائع جريدة يف املنشورة الطفل محاية لقانون التنفيذية اللئحة إن :وأحبتنا أهلنا اي
 .التحذير أشد منها حنذركم وإان الساقطة، الغربية املفاهيم على القائمة الطفل حلقوق الدولية للتفاقية

 االتفاقية جعلت للطفل الفضلى املصلحة تعريف وعند القرار، ديباجة يف دوليةال الطفل حقوق اتفاقية إىل اإلشارة متت إذ
 العالقة ذات الدولية االتفاقيات يف هبا املعرتف احلقوق جبميع والفعلي الكامل الطفل متتع )ضمان على تنص فهي هلا مرجعاا 

 لتقول 4 بند الثانية املادة جاءت مث اإلسلم، وليس يةالغرب واملفاهيم الدولية االتفاقيات حبسب حتدد الطفل فمصلحة ،(...والقانون
 الفقرة هذه ومعىن السياسي( الرأي أو اللغة أو الدين أو النوع أو اجلنس على املبين التمييز أشكال مجيع من الطفل )محاية
 فيه وهذا جنسه، عن النظر بغض أنثى أو ذكر أبنه الطفل شعور فهو االجتماعي نوعه أما أنثى، أو ذكر الطفل فجنس واضح،
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 هذا وحبسب ومعتقداته، لدينه الطفل اختيار حرية من الطفل حقوق اتفاقية ضمنته ما هذا ويرافق ومحايته، الشذوذ إلابحة تشريع
 اإلسلم عن الردة من ومنعهم متييز، جرُية الشذوذ من أبنائه ومنع متييز، جرُية الشرعي ابللباس البنته األب إلزام أصبح القانون

 .وآابئهم وأمتهم دينهم على متمردين أبنائنا جعل إىل وهتدف واسعة، القانون هذا فتطبيقات متييز، جرُية

 هذا وجاء مساء، صباح الغربية والقيم ابملفاهيم أبناءن تغزو اإلعلم ووسائل واجلمعيات واملؤسسات الفلسطينية فالسلطة
 أو اللفظي العقاب جترمي من هذا على أدل وال اإلسلم، مبفاهيم أبنائنا تقييد من غريهم أو واألمهات اآلابء ومنع حلمايتها القانون
 رأينا وحنن األخلق، وسيئ املنكرات من أبنائهم منع على القدرة اآلابء سيفقد وهذا العنف، أشكال من شكلا  ابعتباره البدين

 بعض جرأ ما سلوكهم، وتوجيه الطلب ضبط على قدرتهو  الرتبوية صفته املعلم أفقدوا حىت املدارس يف القانون هذا تطبيقات
لصَّاَلةا  َأبَناءَُكم   ُمُروا» جرُية ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث أصبح القانون هذا وحبسب وقح، بشكل مدرسيهم على الطلب  لاَسب عا  ابا

نانَي، را  َعَليَها َواض رابُوُهم   سا نانَي، لاَعش  عا  يفا  بينُهم   َوفر اُقوا سا  .صحيح إبسناد أمحد هروا «ال َمَضاجا

 صنعوا من األمة أبناء فمن أبنائنا لشخصيات قتل وهذا عاما، عشر الثمانية دون كان  من وزعمهم تعريفهم حبسب والطفل
 واجلهاد والنضال الكفاح على أبنائنا تنشئة تصبح القانون وضعها اليت القيود وحبسب السن، هذا دون وهم واالنتصارات البطوالت

 .املنال بعيد أمراا  تعاىل هللا سبيل يف

 فهي جداا، خطرية وجماهدينا وأبنائنا ونسائنا قضيتنا حبق الفلسطينية السلطة تقرتفها اليت اجلرائم إن :هللا يف واألحبة األهل أيها
 وأبناءن سرنأ خسرن ما وإذا املاضية، السنني طوال االحتلل عنه عجز مبا وقامت الغربية والدول االحتلل لسياسات عملي تنفيذ
 !لنا؟ بقي فماذا

 هذه لرتويج الفردية اجلرائم أو الشاذة التصرفات بعض استغالل من النسوية املؤسسات وبعض السلطة به تقوم وما
 وتلك السلطة ترعاه الذي الفساد وتفشي اإلسالم غياب هو اجلرائم هذه سبب ألن التضليل، أشكال من شكل هو القوانني

 .اإلسالم أعداء نم املمولة املؤسسات

 هللا ألمر استجابة أنه إىل إضافة وراءها، ومن الفلسطينية السلطة به تقوم الذي واإلفساد الفساد هذا وجه يف وقوفكم وإن
لايُكم   َأنُفَسُكم   ُقوا آَمُنوا الَّذاينَ  َأي َُّها ايَ ﴿ النار من واألهل النفس بوقاية  على رابط كذلك  فإنه ﴾،َجارَةُ َواحل ا  النَّاسُ  َوُقوُدَها اَنرا   َوَأه 

 أنه كما  يهود، كيان  وجه يف تقف صلبة قوة بدينه ومتسكه وثباته وجهاده بعقيدته يشكل الذي للجيل ومحاية املباركة األرض ثغر
َقُّ  َجاءَ  َوُقل  ﴿ هللا إبذن الباطل هناية فيها تقرتب اليت احلرب تلك عموما، اإلسلم على احلرب ثغر على رابط  إانَّ  ال َباطالُ  َزَهقَ وَ  احل 

 على داهم خطر من يستشعره ملا إال اإلفساد قوانني وفرض الفساد ضخ يف وأعوانه وأدواته الغرب سعار وما ﴾،َزُهوقا   َكانَ   ال َباطالَ 
 خبلفة تعاىل هللا إبذن سيتوج الذي التغيري ذلك التغيري، حنو املسلمني حتفز من وخطر   يهود، كيان  صنيعته وعلى وحضارته، نفوذه
 .جذوره من يهود كيان  ستقتلع كما  متاماا  وعملءه، ونفوذه وقوانينه، الغرب أفكار وتقتلع الدين، تقيم أبية، قوية عزيزة، راشدة

 َقرايبا ﴾ َيُكونَ  َأن َعَسى ُقل   ُهوَ  َمَت  ﴿َويُقولُونَ 
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