
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

رئٌس السلطة عباس ٌمهد الطرٌق أمام غزو صلٌبً جدٌد 

 فً نشرت األمرٌكٌة تاٌمز نٌوٌورك صحٌفة مع مقابلة فً المتآمرة السلطة رئٌس عباس محمود أكد

 بقٌادة األطلسً شمال حلف من قوة نشر كٌري، جون األمرٌكً الخارجٌة وزٌر على اقترح أنه ،2/2/2014

 بإمكانها وسٌكون طوٌلة لمدة ستبقى الناتو حلف من القوة هذه وأن المستقبلٌة، الفلسطٌنٌة الدولة أراضً فً أمرٌكٌة

 الموهومة دولته أن على عباس وأكد ،القدس داخل وكذلك الحدودٌة المعابر جمٌع وعلى ترٌده مكان كل فً االنتشار

 األسلحة تهرٌب منع مهمة الدولٌة القوة تتولى بحٌث شرطٌة قوة إال تمتلك ولن السالح ومنزوعة جٌش بال ستكون

". إسرائٌل "تخافها التً اإلرهابٌة األعمال ومواجهة

 هذا عباس ذكر ،27/1/2014 فً الٌهودٌة" أحرونوت ٌدٌعوت "صحٌفة موقع مع أجراها التً المقابلة وفً

 هذه ٌستعمل أن ٌرٌد أو أسلحة ٌهرب إنسان أي منع هو واحد بعمل تقوم األمنٌة األجهزة كل" وأضاف المقترح

 األمنٌة، األجهزة به تقوم الذي الشاغل الشغل هو هذا ،"إسرائٌل "فً أو الفلسطٌنٌة األراضً فً سواء األسلحة

 ."األمرٌكٌة األمنٌة واألجهزة اإلسرائٌلٌة األمنٌة األجهزة وبٌن بٌننا الكامل بالتعاون-  سراًا  أخفً ال وأنا  -وهذا

 هٌهات هٌهات ولكن العظمى، الخٌانة القترافه به ألطٌح العالم فً دولة أٌة رئٌس قالها لو التصرٌحات هذه إن

. المستعمرٌن وخدمة الفاسدٌن وحماٌة الشعوب لقمع وأجهزتها مإسساتها تُسخر التً الدول أشباه فً هذا ٌكون أن

 ٌهود كٌان لمنح أوسلو فً جرٌمتهم فاقترفوا وأهلها، فلسطٌن على التآمر ومنظمته وسلطته عباس دأب لقد

 الٌوم السلطة وسعً ٌهود، أمن لحفظ األمنً بالتنسٌق والعار الخزي ثوب ولبسوا المباركة، األرض على شرعٌة

 بعدها لٌس كبرى جرٌمة هو وأكنافه المقدس بٌت فً المسلمٌن صدر على ٌجثم دولً الحتالل الشرعٌة إلعطاء

. جرٌمة

 الصلٌبٌة أطماعها لتحقٌق تحدٌدا، القدس وإلى فلسطٌن، إلى دولٌة قوات إلرسال قبل من برٌطانٌا سعت لقد

 مراراًا  لتنفٌذه وسعت 67 عام حرب بعد عملً بشكل وتبنته المشروع هذا أمرٌكا تلقفت ثم ذلك، فً فشلت ولكنها

 على ٌقترح أن ٌملك ال عباس محمود أن ٌدرك والدانً والقاصً اآلن، حتى تنفٌذه فً فشلت ولكنها عمالئها عبر

 .تنفٌذه فً أداة إال وسلطته ومنظمته عباس وما بامتٌاز أمرٌكً مشروع هو المشروع فهذا الشؤن هذا فً أمرٌكا

 إذا دولتهم على للحفاظ تارٌخٌة فرصة أمام وأنهم خطر فً كٌانهم بؤن االحتالل قادةَة  حذروا والغرب أمرٌكا إن

 حكام وإزالة سلطانها الستعادة تتحفز األمة أن ٌدركون الغربٌة والدول فؤمرٌكا للسالم، األمرٌكٌة الرإٌة قبلوا

 المسلمٌن بالد من نفوذهم ستقتلع التً الخالفة من وحذّروا االحتالل، حدود على حافظوا الذٌن العمالء الضرار

 شاملة سالم اتفاقٌة لتوقٌع ٌسعون فإنهم لذلك االحتالل، كٌان على وتقضً كاملة فلسطٌن لتحرٌر جٌوشها وتحّرك

 المناطق ومعظم األردنٌة الحدود وإلى القدس إلى والغربٌة األمرٌكٌة الدولٌة القوات وتستجلب ٌهود أمن تحفظ

. المباركة األرض لتحرٌر الزاحفة الخالفة جٌوش وجه فً تقف حتى الحدودٌة

: المباركة األرض – فلسطٌن فً األهل أٌها

 احتالل تحت تعمل أداة إلى السلطة تحولت إذا ظنكم فما ،ٌهود احتالل تحت تعمل وهً السلطة من عانٌتم إنكم

!. عباس؟ ٌسمٌها كما اإلرهابٌة األعمال مواجهة مهمته دولً

 األمن أجهزة أو االحتالل دورٌات تطاردهم لن ٌهود رجس من فلسطٌن لتحرٌر ٌتوقون الذٌن أبناءكم إن

. الناتو حلف قوات أٌضا ستطاردهم بل فقط الفلسطٌنٌة

 أبو "بسجن شبٌهة سجون فً سٌكونون بل فحسب، السلطة سجون أو ٌهود معتقالت فً أبناإكم ٌكون ولن

. األمرٌكٌة السرٌة والسجون أفغانستان، فً" باغرام "وسجن العراق فً" غرٌب

 بالحمالت ٌذكرنا وهذا والمسلمٌن، اإلسالم عدوة أمرٌكا تقوده دولً احتالل الٌهودي االحتالل إلى وسٌضاف

 .فلسطٌن إلى وقٌاصرتها أوروبا ملوك قادها التً الصلٌبٌة



 المقدس بٌت تحرٌر منع ٌحاولون بل فقط الٌهودي االحتالل دولة على الحفاظ ٌرٌدون ال خلفه ومن عباس إن

. العالم دول جٌوش بمحاربة بل المتهالك ٌهود جٌش مع المواجهة تكون فال باهظا، تحرٌره ثمن وجعل مستقبالًا 

: المباركة األرض فً األهل أٌها

 وكصالح  هللا رسول كصحابة أنقٌاء أتقٌاء أخٌار رجال إلى ٌحتاج المباركة األرض تحرٌر أن تعلمون إنكم

. أجمعٌن عنهم هللا رضً األٌوبً الدٌن

دَلنَّن ﴿ تعالى هللا قول تعلمون وإنكم ةًا  النَّناسِج  أَلشَلدَّن  لَلتَلجِج ٌنَل  عَلدَلاوَل نُوا لِجلَّنذِج ٌنَل  الْلٌَلُهودَل  آمَل الَّنذِج كُوا وَل رَل  [82 آٌة :المائدة]  ﴾..أَلشْل

ًا  تعلمون وإنكم ا ٌَلا﴿ تعالى هللا قول أٌضا ُّهَل ٌنَل  أٌَل نُوا الَّنذِج ذُوا الَل  آمَل ى الْلٌَلُهودَل  تَلتَّنخِج ارَل النَّنصَل لِجٌَلاءَل  وَل لِجٌَلاءُ  بَلعْلُضُهمْل  أَلوْل  أَلوْل

نْل  بَلعْلضٍض  مَل لَّنُهمْل  وَل نْلكُمْل  ٌَلتَلوَل نْلُهمْل  فَل ِجنَّنهُ  مِج َل  إِجنَّن  مِج ي الَل  ااَّن دِج مَل  ٌَلهْل ٌنَل  الْلقَلوْل  [51 آٌة :المائدة] ﴾اللَّنالِجمِج

 تعالى وهللا ،المإمنٌن دون من أولٌاء الكافرٌن اتخذوا قد ورموزها الفلسطٌنٌة السلطة أن كذلك تعلمون وإنكم

رِج ﴿ ٌقول َلنَّن  الْلُمنَلافِجقِجٌنَل  بَلشِّشِج ا عَلذَلابًاا لَلُهمْل  بِج  ٌنَل   أَللِجٌمًا ذُونَل  الَّنذِج ٌنَل  ٌَلتَّنخِج لِجٌَلاءَل  الْلكَلافِجرِج نْل  أَلوْل نِجٌنَل  دُونِج  مِج مِج َلبْلتَلغُونَل  الْلُم ْل نْلدَلهُمُ  أٌَل  عِج

ةَل  زَّن ةَل  فَل ِجنَّن  الْلعِج زَّن ِج  الْلعِج َّن ٌعًاا اِج مِج  [139-138 :النساء] ﴾جَل

: المباركة األرض فً األخٌار أٌها... فلسطٌن أهل ٌا

 فً هللا فاتقوا وأهلها، فلسطٌن على الكارثٌة الجرٌمة هذه هول من ومنذرٌن محذرٌن إلٌكم نداءنا نوجه إننا

ا ٌَلا﴿ تعالى هللا بقول ونذكّركم فٌها، التفرٌط من هللا لدٌن الخائنٌن تمكّنوا وال المباركة األرض ُّهَل ٌنَل  أٌَل نُوا الَّنذِج  الَل  آمَل

َل  تَلُخونُوا سُولَل  ااَّن الرَّن تَلُخونُوا وَل انَلاتِجكُمْل  وَل أَلنْلتُمْل  أَلمَل  [27 آٌة :األنفال] ﴾تَلعْللَلُمونَل  وَل

 والمإسسات، والتنظٌمات والحركات السٌاسٌة القوى فً المخلصٌن وإلى والمإثرٌن الوجهاء إلى نداءنا ونوجه

 .عنهم الغطاء ٌنزعوا وأن المباركة، األرض فً العابثٌن ٌد وٌكفوا األمرٌكٌة المشارٌع وجه فً لٌقفوا

 إلٌكم ٌنظرون فلسطٌن أهل وإن ، نبٌكم ومسرى أرضكم هً المباركة األرض إن للمسلمٌن، ونقول

 مجٌبون؟ أنتم وهل ؟ملبّون أنتم فهل تنادٌكم مرات خمس تكبر األقصى مآذن وهذه فٌكم، الدٌن صالح مستشرفٌن

 وإلى األرض، أجناد خٌر فٌه الذي خاصة مصر وجٌش عامة اإلسالمً العالم فً الجٌوش إلى خطابنا وهذا

 كبٌر وشرف بمقدوركم هو ٌهود رجس من المباركة األرض تحرٌر إن لهم، ونقول وتركٌا وباكستان األردن جٌوش

ا ٌَةا﴿ تعالى هللا نداء فلبوا واآلخرة، الدنٌا فً لكم رفٌعة ومنزلة لكم ُّهَل ٌنَل  أٌَل نُوا الَّنذِج ا آمَل  فًِج انْلفِجُروا لَلكُمُ   ِجٌلَل  إِجذَلا لَلكُمْل  مَل

ِج  سَلبِجٌلِج  ضِج  إِجلَلى ااَّنا َللْلتُمْل  ااَّن َلرْل ٌتُمْل  األْل ضِج ٌَلاةِج  أَلرَل نَل  الدُّنْلٌَلا بِجالْلحَل ةِج  مِج رَل خِج ا ااْل تَلااُ  فَلمَل ٌَلاةِج  مَل ةِج  فًِج الدُّنْلٌَلا الْلحَل رَل خِج  إِجالَّن    َللِجٌلٌل  إِجالَّن  ااْل

بْلكُمْل  تَلنْلفِجُروا ا عَلذَلابًاا ٌُعَلذِّشِج لْل  أَللِجٌمًا تَلبْلدِج ٌَلسْل ا وَل مًا كُمْل   َلوْل ٌْلرَل الَل  غَل وهُ  وَل ٌْلئًاا تَلُضرُّ ُ  شَل ااَّن ءٍض  كُلِّشِج  عَللَلى وَل ًْل ٌرٌل  شَل  [39-38: التوبة] ﴾ َلدِج

 إلى جرار بجٌش تزحف النبوة منهاج على راشدة خالفة وأقٌموها التحرٌر حزب نداء لبّوا :المسلمون أٌها

 .األخٌار والقادة الدٌن وصالح الخطاب بن عمر األبرار سٌرة لتعٌد مهللةًا  مكبّرة األقصى ساحات

لَلقَلدْل ﴿ سَللْلنَلا وَل نْل  أَلرْل مْل  إِجلَلى ُرسُ ًا   َلبْللِج َل  مِج هِج مِج اُءوهُمْل   َلوْل بَلٌِّشِجنَلااِج  فَلجَل نَلا بِجالْل نَل  فَلانْلتَلقَلمْل ٌنَل  مِج ُموا الَّنذِج رَل كَلانَل  أَلجْل قًّا وَل ٌْلنَلا حَل لَل رُ  عَل نِجٌنَل  نَلصْل مِج ﴾الْلُم ْل
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