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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  أنجبتھا خارطة الطريقفاجعة قلقيلية 
  داركوا أمركمتف يريده يھود نذير اقتتال جديدوھي 

  
ة ة قلقيلي ي راح ضحيتھا فاجع راد  ٣١/٥/٢٠٠٩فجر األحد  الت ة من أف ام وثالث ان من كتائب القس اثن

اج طبيعي حدثاً منعزالً عن سياقه السيليست  األمن وآخرون بين قتيل وجريح، اسي واألمني، بل ھو نت
فالسلطة منذ نشأت وھي تجتھد أكثر من وسعھا لوضع السلطة وعالقتھا بالناس وبالفصائل الفلسطينية، 

ال أو بمجامالت  ھذه لعل ،األطراف الدوليةو اليھود ترضيل ا بم ة تجود عليھ ية األطراف الدولي سياس
  .، أو مطالبة أوباما بوقف النشاط االستيطانيينلحل الدولتجورج بوش  ةرؤيك مسمومة دبلوماسيةأو 

  

ا، لألجھزة األ لقد تزامنت فاجعة قلقيلية وما سبقھا من نشاطات اس من أمريك منية مع عودة الرئيس عب
  .خالل تلك الزيارة الرئيس عباسلتصريحات لطلبات أوباما و الترجمة العملية تفكأن ھذه الحادثة كان

  

ى . )ى الفلسطينيين كبح العنف والتحريض ضد االسرائيليينإن عل(أما أوباما فقد قال  وأملى أوباما عل
ال  بعض عباس ذھا فق ه تنفي وفير (التفاصيل المطلوب من واجبھم بت وا ب ى الفلسطينيين أن يقوم إن عل

  .)األمن في الضفة الغربية وتقليص التحريض ضد االسرائيليين في المدارس والمساجد
   

ه ى طلبات أوباماعلعباس  محمود جوابأما  ا ملتزمون بخطة خارطة ( فقد جاء واضحاً ال لبس في إنن
د  الطريق بالكامل من األلف إلى الياء، وان تنفيذ ما ورد في خطة خارطة الطريق ھو السبيل الوحي

ط رق األوس ي الش امل ف ادل والش الم الع ى الس ول إل اً، [ )للوص ة مع ح .  ]٢٩/٥وكال ى يتض ى الوحت معن
  :اإلجرامية المشينة خارطة الطريق إليكم بعض ما جاء في والياء التي أشار إليھا عباس لأللف الحقيقي

طينيو • ن الفلس ف واإليعل ف العن ه وق بس في كل ال ل ود ن بش ون بجھ اب ويقوم انرھ اھرة للعي ى  ظ عل
ة األ ألرضا ال وتوقيف وشل حرك ات الالعتق ة ضد شخاص والجماع ات عنيف ي تشن وتخطط لھجم ت
 . في اي مكانسرائيليين اإل

ذي يبدأ الجھاز األ • اؤهأمني للسلطة الفلسطينية ال د بن ة  عي ات متواصلة وموجھة وفعال وتوجيھه عملي
ةرھاب وتفكيك القدرات إلى التصدي لكل المشاركين في اإلتھدف  ة اإلرھابي ك . والبنى التحتي ويشمل ذل

ادرة األ دء مص لطة األسب ز س روعة وتعزي ر المش ي لحة غي ن الت و مم اطأن تخل اب باإل ي ارتب و أرھ
 ...الفساد

دة تدريبھا ونظرائھم في الجيش عاأجھزة األمن الفلسطينية التي سيتم إعادة بنائھا وإنف مسؤولو يستأ •
ورة مطاإل رائيلي بص اون األس ك ردة التع ي ذل ا ف ت بم ة تين ا لخط ات تطبيق ن االلتزام ره م ي وغي من

  .انتھى........  .مريكيينأمنيين أسؤولين االجتماعات الدورية على مستوى رفيع بمشاركة م
  

ة،  ل أحداث قلقيلي ه أحداث مث تج عن ق ال يمكن إالّ أن ين وھكذا يتضح أن التزام السلطة بخارطة الطري
ى  ألن من الطبيعي أن تنشأ تحت االحتالل حركاتُ  مقاومة، وخارطة الطريق تُلزم السلطة بالقضاء عل

يتلى ھي  كأنھا قرآن السلطة وخارطة الطريق التي تتخذھا فلسطينيةال ولذلك فإن السلطة. ھذه المقاومة



 ٢

لمينالمسئولة عما حصل في قلقيلية، وھي تتحمل وزر  اء المس واٌء  دم ة، س ك الفاجع الت في تل ي س الت
اس،  ة حم اء حرك ة أم من أبن زة األمني اء األجھ رات من أبن ذلكات والتبري ئولية الف ا من المس وال يعفيھ

ابھھا . الواھية التي صدرت عنھا ا ش ق وم زام بخارطة الطري ى االلت إن إصرار السلطة الفلسطينية عل
ود  وومن اتفاقات مع اليھ ة لھ ة األطراف الدولي ة  :عظمى كارث ة تحل بفلسطين فتضيعھا وكارث كارث

   .تحل بأھل فلسطين فتريق دماءھم
  

  المسلمون في فلسطين، أيھا
د وشر مستطير،  ال جدي ذر باقتت ة ين الء والمخوإن إن ما جرى في قلقيلي ى العق اھير صلعل ين في جم

د،  الناس وأبناء التنظيمات جميعھا أن يتداركوا األمر قبل فوات األوان، فيحولوا دون ال جدي اندالع اقتت
ال داخل لالقتت ات  ومن أخطر الم يش التنظيم تنفار وتجي ا اس ات فيھ إن زج التنظيم ذه القضية، ف ي ھ ف

اس  .وضعھم على شفير الھاوية وفتنة ال يعلم إالّ هللا أين تنتھيويعني زج عامة الناس،  ى الن ا أن عل كم
ود  ه اليھ ا يملي جميعاً أفراداً وتنظيمات أن يضغطوا على السلطة حتى تتراجع عن سيرھا األعمى فيم

يھم أن يُ  ان، وعل وا أبنواألمريك يھم  اءھمفھم م عل ن لھ ة"وم بحانه  "دالّ ة أن هللا س زة األمني ن األجھ م
ودتسخير  خير من الفاقةسيحاسبھم على كل انتھاك لحرمة مسلم، وليُفھموھم أن  م اليھ ، ضد شعبھم لھ

ال  بدماء المسلمينمعجون  طعامٍ و  ِمـنْ  ِمثْلََهـا  ُمُهُيطِْع اللََّه فَإِنَّ أَكْلَةً ُمْسِلمٍ بَِرُجلٍ أَكَلَ َمْن( وأعراضھم، ق
  .)َجَهنََّم ِمْن ِمثْلَُه َيكُْسوُه اللََّه فَإِنَّ ُمْسِلمٍ بَِرُجلٍ ثَْوًبا كُِسَي َوَمْن َجَهنََّم

  

رات تحريضية بيانات أُلقيتقد تجييش التنظيمات فب قد بدأتالسلطة و ر مكب آذن عب اجد كل  الم في مس
ة و ينجمن قلقيلي ذه البيان د اتسمت ھ ات بل، وق ـزاعن قاق والن ة تستجلب الش رابو غ تنكرھا االحت ، فاس
ن اس بم اء  الن رفاء المخلصون من أبن يھم الش ة ف تححرك لطة فلتتوقف .ف نھج الخطر،  الس ذا ال عن ھ

  .والفتن يوردھم المھالكوليحذر الناس ھذا األسلوب الذي 
  

  ،أيھا المسلمون في فلسطين

ي اءكم عل ال كإن هللا تعالى قد حرم دم ال ، )َوِعْرُضـه  َوَمالُُه َدُمُه َحَراٌم الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ لُّكُ( م فق  وق

ان ). َوأُمِّـهِ  ِلأَبِيـهِ  أََخاُه كَانَ َوإِنْ َيَدَعُه َحتَّى َتلَْعُنُه الَْملَاِئكَةَ فَإِنَّ بَِحِديَدٍة أَِخيِه إِلَى أََشاَر َمْن( ود واألمريك وإن اليھ

اتھمويريد وغيرھم يكيدون لكم وداً لمخطط ى نحون لكم أن تكونوا وق دھم إل ردوا كي اكم أن و ،رھم، ف إي
  .قليلون من أولياء اليھود دمائكم ودماء أبنائكم شرذمةٌ إلى سفك  كمتجرّ 

  

   ،أيھا المسلمون
ا، ستقتص  أن دولة الخالفة القائمة قريباً بإذن هللا تعالى، والتي ندعوكم لتساھموا معنا في شرف إقامتھ

   .وكل من يتآمر عليھم وعلى بالدھم من يوقع بين المسلمين ويسفك دماءھم،من كل 

  )ِحني َبْعَد َنَبأَُه َولََتْعلَُمنَّ(
  زب التحريرح               ١٤٣٠،  جمادى الثانية  ٠٨ 

  فلسطين                  ٢٠٠٩/ ٠٦/ ٠١ الموافق  


