
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
  استغالل قضية فلسطني للتالعب مبشاعر املسلمني

  !لمؤمننيلرسوله ولخيانة هللا و
  

من بني تركيا وكيان يهود، والذي ابتدأ يف دافوس يف العالقات القائمة  توتر نشوبلوحظ خالل السنة األخرية   
 تواصل من خالل منع كيان يهود من املشاركة يف املناورات العسكرية اليت خالل ردة فعل إردوغان التظاهرية، والذي

إن مما يثري . مدينة قونية، ووصل التوتر لذروته عقب قيام كيان يهود بالتعامل مع السفري التركي بصورة مذلةيف نظمت 
 مع وصول أوباما لرئاسة تصلبها جتاه كيان يهود جاء متوافقًاوحكومة حزب العدالة والتنمية االنتباه أن تصعيد 

انسجامًا مع املهام " العثمانية" زائف عن إن ردة فعل حكومة إردوغان هذه ليست إال حماولة منها للعب دوٍر. األمريكية
.  حماولة منها الستغالل قضية فلسطني للتالعب مبشاعر املسلمنياجلديدة اليت أنيطت إليها من قبل أمريكا، وليست إال

مة حزب العدالة والتنمية عالقاهتا مع كيان يهود وعدم توترها ال على الصعيد العسكري وال عدم قطع حكوإن 
، وبالرغم من قتله ٢٠٠٢ مسلم يف مدينة جنني عام ١٣٣٠الدبلوماسي وال التجاري بالرغم من قيام كيان يهود بقتل 

 وبالرغم من قتل ما يزيد عن أربعني  الشيخ املقعد أمحد ياسني ومعه مثانية من املسلمني بصورة وحشية،٢٠٠٤عام 
 اليت راح ضحيتها و٢٠٠٦عام ، وبالرغم من قيامه بارتكاب جمزرة قانا الثانية ٢٠٠٤ هبدم منازهلم يف رفح عام ًامسلم

 ٢٠٠٩ طفًال، وبالرغم من ارتكابه جمازر وحشية يف غزة بداية عام ٣٧ بينهم  مسلمًا٦٠ نتيجًة لتسوية منازهلم باألرض
ال تقبل الشك يظهر للعيان بصورة واضحة ساطعة هلا ما يزيد عن ألف مسلم وأصيب منهم اآلالف، كل ذلك قتل خال

 ومما جتدر اإلشارة إليه أن إردوغان أجاب .ممنهج استغالًالاآلن ليس إال   حكومة حزب العدالة والتنميةأن ما تقوم به
الذي وجه إليه عقب ردة فعله االستعراضية يف " ؟)رائيلإس(ملاذا ال تقطعون عالقاتكم الدبلوماسية مع "على سؤال 

، وهلذا فإن إردوغان يسعى لتغطية اجملازر الوحشية اليت "مواصلة العالقات مع اليهود أوىل من قطعها: "دافوس بالقول
خلصة يف  ردود فعل املسلمني املحرفيرتكبها كيان يهود بقيامه ببعض األعمال االستعراضية جتاهه، ويسعى من خالهلا 

  :فإذن  مل يكن واقع احلال كذلك؛إنو. العامل وخباصة يف تركيا
دور الوساطة يف مباحثات السالم اخليانية بني النظام القيام بحكومة حزب العدالة والتنمية كيف تواصل . ١  

  ؟السوري وكيان يهود، بل والتفاخر بأهنا مبعوث سالم
بإعطاء األراضي اليت سيتم تنظيفها من األلغام على احلدود حكومة حزب العدالة والتنمية كيف تقوم و. ٢  

  ؟)إسرائيلية(السورية لشركة 
تحريك اجليش املسلم يف تركيا كرد فعل على اجملازر الوحشية بحكومة حزب العدالة والتنمية ملاذا ال تقوم و. ٣  

ملساندة أمريكا اليت ألفغانستان  قوات عسكرية  احلكومةاليت يرتكبها كيان يهود؟ بل وبدًال من القيام بذلك أرسلت
   !تقتل املسلمني يف أفغانستان

االنزعاج من املذابح الوحشية اليت  وأ  باالحتجاجحكومة حزب العدالة والتنمية ال تقوم ،األقل على ،اذاملو. ٤  
زر األمريكية؟ باستنكار أي من اجملافهل قامت احلكومة ! ترتكبها أمريكا أيضًا يف أفغانستان والعراق ومؤخرًا يف باكستان



 على أن احلكومة تقوم باستغالل مشاعر املسلمني النقية املخلصة من خالل امتطاء قضية ويف هذا وحده دليل ساطع
!  من قبلهااألمريكية والدور الذي أنيط إليهانسجامًا مع متطلبات السياسة " العثمانية " زائفًا عنًافلسطني، وتلعب دور

مة تصف أعمال كيان يهود باجملازر من جانب ومن اجلانب اآلخر تصف املسلمني الذين تقتلهم أمريكا إن احلكو
  .))َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكوَن((باإلرهابيني، 

 سفريها بعد أن تعرض لإلهانة واإلذالل حكومة حزب العدالة والتنميةوعلى األقل كذلك، ملاذا مل تسحب . ٥  
 إال أن هذه احلكومة أعجز من القيام بذلك، فحىت هي مل تستطع إلغاء زيارة وزير دفاع كيان يهود ! يهودمن قبل كيان

  ! من إذالهلم السفري التركي قليلة أيام إىل تركيا بعدلتركيا، والذي حضر) أيهود باراك(
  أيها املسلمون يف تركيا؛  
خيونون اهللا ورسوله واملؤمنني صالحية يف احلكومة إن يف ذلك كله مؤشرات ساطعة على أن إردوغان وأصحاب ال  

، امتطاء قضية فلسطنيبمشاعر املسلمني اهلادفة إىل استغالل جتاه كيان يهود من خالل ردود فعلهم املمنهجة املصطنعة 
وتر عن التعندما سئل رئيس الوزراء إردوغان قبل توجهه لزيارة اإلمارات العربية املتحدة إجابة فإن أضف إىل ذلك 

مبثابة جابته هذه إو"  باملضي قدمًا باألمر أكثر نفكرفإننا ال هذه النقطة، عند... : "اليت جاء فيهاالناشب مع كيان يهود 
، وفوق ذلك فإن احلكومة تسعى من خالل ردود فعلها هذه جتاه كيان يهود كسب أصوات دعاية ألفعاله االستعراضية

 ال تصدقوا ردود فعلهم املصطنعة هذه، وال ؛وهلذا فيا أيها املسلمون.  املقبلانتخابية لالنتخابات اليت ستجرى العام
تفسحوا هلم اجملال الستغالل مشاعركم النقية املخلصة املتعلقة بقضية فلسطني، واعملوا على قلب النظام العلماين مبا فيه 

 اليت هي احلل األوحد لقضية فلسطني،  الراشدةدولة اخلالفةهذه احلكومة العلمانية وألقوا هبم يف مزبلة التاريخ وأقيموا 
   .  لتلحق فلسطني بالدولة اإلسالمية، ولتطهر األرض املقدسة اليت غسلت بدماء الشهداء الزكية من رجس يهود

 
  ))َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُمون((
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