
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  الفلسطينية تحاربكم في دينكم وتوردكم المھالك مولر - سلطة دايتون
  فأنكروا عليھا وكونوا لھا بالمرصاد

  

ذكرى الفاجعة األليمة، التي أصابت األمة في وحدتھا وفي في القارات الخمس كما ھو دأبنا في كل عام، نحيي 
الموافق للثالث ھـ، 1342اإلسالمية في الثامن والعشرين من رجب عام تطبيق دينھا، حين ھدمت دولة الخالفة 

  .لنذكر األمة وندعوھا للعمل معنا في ھذا الفرض العظيم، م1924من آذار عام 
  

ر الجذري (تحت شعار  مسيرة في رام هللا عن في فلسطين وفي ھذا العام، أعلنّا ورات ھو التغيي انتصار الث
ة ة الخالف ت ع، )بإقام لطة فوافق ا الس م ليھ رةث ي اللحظات األخي ا ف ة و، منعتھ ى ثكن ة إل ت الضفة الغربي حول

ودي تالل اليھ ط االح ى نم ا عل كرية، وأغلقتھ واجز : عس كرية"ح وبين، "عس وائم للمطل يارات وق يش للس ، تفت
داتھ .وغير ذلك ا، ولذلك استعضنا عن مسيرة رام هللا، بتسع مسيرات في مختلف مدن الضفة الغربية وبعض بل

ة، في رام هللا  ة احتجاجي ارة، / وكذلك بوقف ا في وقت واحددوار المن د تعرضت كل مسيرة . انطلقت كلھ ولق
ي دوان ھمج ى ع ل انفضاضھا إل ا قب ن الوصول إليھ لطة م زة الس ت أجھ ي والعصي تمكن ، بالرصاص الح

هالقيم اإلنسانيةيجافي وبوحوش الغاب، إال يليق  ال عدوان ،"البلطجية"والغاز، و إال عدوان  ، عدوان ال شبيه ل
  .جيش االحتالل اليھودي

  

ى ذكر بقضية اإلسالم األول ا انطلقت إالّ لت لمية التي م ذه المسيرات الس ة التي : لقد كشفت كيفية قمع ھ الخالف
ف د كش ول لق ة  تتطبق شرع هللا وتوحد المسلمين وترفع عنھم الذل وتخلصھم من االحتالل واالستعمار، نق كيفي

هلعاملين اأعداء إلسالم، واأعداء  من ألدّ  أن السلطة والقائمين عليھا ھم حقيقة ،ھاقمع املين لدعوت م ، وله الح أنھ
ود للكافر المستعمرمخلصون أعداء ألھل فلسطين، وعمالء  ة واليھ اداة الخالف ا، ھو من ، ألن مع املين لھ والع

  .لمسلمينل، خائن  ولرسوله ولكفارعميل لوكل من يحارب مشروع الخالفة والعاملين لھا، ھو  عمل الكفار؛
  

  :أيھا المسلمون، يا أھل فلسطين
  

وردكم  ي ت ود، وھ يھم ليھ دين والتجسس عل ه وسجن المجاھ ة دعوت ال حمل الم باعتق ارب اإلس لطة تح إن الس
  .عاشكمموارد الھالك، وتعمل على إذاللكم، ونھب أموالكم، وإفساد أبنائكم وبناتكم ونسائكم، وأمور دينكم وم

  

والكم بالضرائب  ي تنھب أم ة،فھ مى  الباھظ ا يس وس، وم ارك والمك ل بوالجم ي تعم ة الت الضابطة الجمركي
ول  ، والرسول كقطاع الطرق، فتستولى على أموال الناس بالقوة والقھر ة صاحب مكس(يق دخل الجن  ،)ال ي

ـُصرفويجب أن تعلموا أن معظم األموال التي تـُنھب منكم،  ى األجھ ت ةعل ة السلطة زة األمني ، فمعظم ميزاني
بتذھب لھا يم والتطبي ات للتعل ذھب الفت دفعون، وي م ت ة ، أي أنك يكم، وحماي م والتجسس عل اليف إذاللك  أمن تك

  .من جيوبكم المستوطنين اليھود
  

ه والسلطة قد اتبعت منھجاً في التعليم يؤدي إلى تجھيل أبنائكم، فأصبح الطالب الصغير ال يستطيع حمل حقي بت
ا، ة التي فيھ تواه بسنوات، المدرسية من كثرة الكتب العقيم ى من مس ا فھي أعل ة  ومعظمھ ل الغربي ه المث تعلم

تالط  اةواالخ ن الحي دين ع ل ال ة، ،وفص اھيم العلماني ى أوأ والمف تم عل دارس ي ي الم ين ف بح التعي اسص  س
  .بغض النظر عن أھلية المعلم االنتماء التنظيميو" الواسطة"

   



رامج  في ھا تكثف جھودھا، فإنالخلقي ى صعيد اإلفسادأما عل اث، وب النشاطات المصممة الختالط الذكور باإلن
ى مدارس دخل إل ة، وت رامج التي تضعھا المؤسسات األجنبي رقص، والب ة التمثيل والموسيقى وال نا لنشر الثقاف

، في ھذه السن الحرجة، وإرسال األطفال واليافعين إلى خارج البالد ليعيشوا مع األسر األجنبية الغربية الفاسقة
  .في عھد السلطة المقيت ،والبرامج الثقافية نظام التعليممن سياً ساأكل ذلك أصبح جزءاً 

  

ابقات  ال"وقل مثل ذلك في برامج إفساد المرأة، فمن مس ة الجم دم " ملك رة الق ات ك ى مباري ائية،إل ونشر  النس
ة ة الميوع ير الرذيل رامج ،وتيس ى الب ات إل ة والمؤسس ة و الغربي ل مدين زو ك بحت تغ ي أص ةالت ل  ،قري ومث

دعم أجنبي المؤسسات الغربية أخرى محلية كثيرة ر تحظى ب في  ولكم وفي الصحف تجدوھاوانظروا ح، كبي
دة. تزايد وانتشار وانين جدي وم لتشريع ق ار،"عصرية" سميھات وتعمل السلطة بشكل محم أخوذة من الكف  ، م

  .تتعلق خصوصاً بالمرأة، تھدف في مجملھا إلى تسھيل الرذيلة، ورفع والية الرجل عن عرضه بقوة القانون
  

إن أما على الصعيد السياسي،  رف ة التحري ذ نشأت، منظم دتھا السلطة الفلسطينية من دھا ولي تسير في  ومن بع
االستعمارية نقلت القضية من قضية تحرر وتحرير الدول الدول العربية و، فھي بتواطؤ من بيع فلسطينطريق 

ى  اوضمن البحر إلى النھر، إل ى  قضية تف ى % 18عل ان اليھودي الغاصب عل من فلسطين، واعترفت بالكي
ة ال ه، ومالحق ة أمن ي حماي تالل ف ع االح ا م ك عن تعاونھ دس، ناھي ك الق ي ذل ا ف طين، بم ة فلس دبقي ين، مجاھ

  .عليھم وتسليمھم إليهوالتجسس 
  

  أيھا المسلمون، يا أھل فلسطين،
إذن هللا لتعلم السلطة ومن وراءھا من الكفار الذين يرتعدون خوفاً لذكر اسم الخالفة،  ا ب أننا ماضون في أعمالن

ا إال يزيدناال ، ألعمالنا تصديھاولتعلم أن ، نموت في سبيلھاال يصدنا عنھا شيء أو   ،إصراراً على المضي فيھ
لوا و إخفات صوتنا، كيفمحاولة من سبقوكم في محاربة اإلسالم وفيإن لكم عبرة  :ونقول للسلطة وا في فش أُلق

ل ى عج ا عل يرون إليھ م يس اريخ أو ھ ل الت ولكممزاب انظروا ح ة ستحا. ، ف وا أن الخالف ارب وأعلم سب من ح
  .دعوتھا حساباً عسيراً، ولعذاب اآلخر أكبر لو كنتم تعلمون

  

  سلمون، يا أھل فلسطين،أيھا الم
ـّم  م سكت م إن هللا  تعالى سائلكم يوم القيامة، عن كل ھذا، إنه سائلكم ل يھمول روا عل وا أتنك ْم ترفع َم ل صواتكم ، ل

وھھم، و ي وج ة ف ة مدوي م عالي ال ل ديھم، ق ى أي ذوا عل المعروف ( تأخ أمرن ب ده، لت د بي ذي نفس محم وال
دي ا ى ي وب بعضكم ولتنھون عن المنكر، ولتأخذن عل راً، أو ليضربن هللا قل ى الحق أط ه عل الم، ولتأطرن لظ

م في  ،، وأن تنكروا عليھموات، فربكم سبحانه وتعالى أمركم أال تسك)على بعض، ثم ليلعننكم، كما لعنھم وإن لك
تستعيد بلدان الثورات لعبرة، فإن سكوتھا على حكامھا زمناً طويالً قد كلفھا دماً وشھداء كثيرين حين أرادت أن 

  .، فتداركوا أمركم، وهللا معكم ولن يتركم أعمالكمسلطانھا المغصوب وتتحرر من ربقة العبودية للحاكم
  

  ، أيھا المسلمون
ة  م ال يكون إال بدول أعلموا أن مآسيكم كلھا، ال تنتھي إال بدولة اإلسالم، وأن عزكم ورفعة شأنكم، ورضى ربك

  .ونوا بإذن ربكم من الفائزينفاعملوا لھا تكاإلسالم، دولة الخالفة، 
  

  يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم (
ْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ    )َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل بـَْيَن اْلَمْرِء َوقـَ

  ھـ، 1432شعبان  7
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