بسم اهلل الرمحن الرحيم
السلطة الفلسطينية سادرة في تفريطها بوقف تميم الداري رضي اهلل عنو
تدوس قانونها وتعتدي على أىالي البلد وتعتقل المخلصين
منذ أكثر من شهر والسلطة الفلسطينية وأكابر رلرميها ديارسون القمع واالعتقال والًتىيب واألكاذيب والتضليل من أجل طي
صفحة أرض الصحايب اجلليل متيم بن أوس الداري  اليت أىدت منها  27دومنا يف قلب مدينة اخلليل للروس احلاقدين اجملرمني ،فبعد
أن عجزت بالتحايل والقضاء طوال السنوات األخرية عن متليك الروس األرض اليت تعود ملكيتها للصحايب متيم الداري وذريتو إىل يوم
الدين بنص إنطاء كرمي من رسول اهلل  كتبو علي  وشهد عليو أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم ،سارعت السلطة قبل ما
يقارب العام إىل استصدار قرار وزاري بتحويل الوقف إىل ملكية دولة ،مث أتبعتو بتاريخ  7112/1/4بقرار رئاسي وىبت فيو األرض إىل
الروس اجملرمني ،سلالفة بذلك القرار ادلستعجل الصادر عن زلكمة العدل العليا برام اهلل بتاريخ  7116/6/72الذي نص على وقف
كامل اإلجراءات حبق األرض ،ومستبقة بذلك القرار النهائي الذي من ادلفًتض أن يعيد األرض إىل أصحاهبا ما مل تستغل السلطة ثقلها
يف محل القضاة على التواطؤ معها يف تلك اجلردية ،وىو ما بدت بوادره تلوح يف األفق من خالل ادلماطلة والتأجيل غري ادلربرين دلوعد
جلسة النطق بالقرار.
فمنذ أكثر من شهر والسلطة اجملرمة متارس القمع واالعتقال والًتىيب حبق أبناء عشائر وعائالت آل متيم واخلليل ومنهم شباب
حزب التحرير من أجل أن تسكت صوهتم ومتضي جبرديتها ،إذ اعتدت على الوقفة السلمية اليت دعت إليها العائالت والعشائر باخلليل
يوم السبت 7112/7/4م ،بالقمع واذلراوات والغاز ادلسيل للدموع واعتقال العشرات ،اعتقلت عددا منهم من على احلواجز اليت نصبتها
على مداخل ادلدينة ،ويف زلاولة يائسة من السلطة إلسكات صوت احلق اعتقلت الدكتور ماىر اجلعربي عضو ادلكتب اإلعالمي حلزب
التحرير يف فلسطني ،ولكن خاب فأذلا حني رأت كيف لبت عشائر آل متيم وآل اجلعربي وأىايل اخلليل دعوة احلزب يوم السبت
7112/7/72م لوقفة سلمية ضد االعتقال السياسي ،وطار عقلها دلا رأت اآلالف حيتشدون وسط ادلدينة رافعني الصوت عالياً يف وجو
السلطة وجرائمها ،ومنافحني عن إخواهنم ادلعتقلني يف سجون السلطة ،فبدأت تضرب دينة ويسرة واعتدت على الناس بالعصي واذلراوات
والغاز ادلسيل للدموع والرصاص احلي باذلواء ،موقعة اإلصابات ومعتقلة العشرات من جديد.
مث أتبعت ذلك بًتويج األكاذيب لتضليل الرأي العام ،من خالل وصف االحتجاجات مبخالفة القانون وقصد إثارة الفنت ،فجاءت
تقارير ومواقف ىيئات حقوقية تشهد على كذب السلطة وبطالن زعمها حينما أكدت على سلمية ورقي االحتجاجات وقانونيتها يف
مقابل مهجية وعنجهية السلطة وسلالفتها لقانوهنا ادلزعوم ،وأما إثارة الفنت فالقاصي والداين يعرف موقف حزب التحرير ادلعلن من حقوق
أىل الذمة يف بالدنا ،وما قام بو احلزب من تبيان الفرق بينهم وبني البعثات الروحية السياسية للدول االستعمارية والتاريخ األسود لتلك
البعثات يف مترير األراضي ليهود ،كان كافيا لدحض افًتاءات السلطة ،ورد كيدىا إىل حنرىا .وأىل الذمة من النصارى وغريىم يشهدون
كيف ضمن اإلسالم حقوقهم ،وعاشوا يف كنف اإلسالم وادلسلمني يف ظل اخلالفة اإلسالمية اليت حفظت ذلم حقوقهم منذ العهدة
العمرية ،بل وائتمنت طوائفهم ادلسلمني على مفاتيح كنيسة القيامة منذ الفتح األيويب ،وىم أنفسهم يدركون الفرق بينهم وبني البعثات
الروحية ومن يقف خلفها من دول استعمارية ،ولكن السلطة اجملرمة حتاول تعكري ادلاء لتصطاد ما يربر جرائمها.
وىكذا راكمت السلطة جرائمها واحدة تلو األخرى حىت بلغت يف خيانتها هلل ورسولو وادلؤمنني مبلغا جتاوزت بو من سبقها فهي
ترتكس من جردية إىل جردية شر منها ...بال خجل أو حياء ،فمن تفريط باألرض الوقفية إىل اعتقال ادلخلصني واالعتداء عليهم وعلى
أىايل البلد إىل إشاعة األكاذيب واالفًتاءات ،وكل ذلك من أجل مكافأة الروس اجملرمني حبق األمة يف فلسطني والشام ومن قبل يف
أفغانستان والشيشان وآسيا الوسطى ،غري آهبة بأحكام اإلسالم وال بقانون خطتو بأيديها ،ذلك القانون الذي جيرم االعتداء على
الوقفات السلمية وأصحاب الرأي ،واعتقال الناس جملرد آرائهم ادلخالفة لنهج السلطة التفريطي ومواصلة احتجازىم دون مسوغات

قانونية ،وجيرم سلالفة قرارات زلكمة العدل العليا أو الضغط عليها ،وينص على منع رئيس السلطة من إىداء أو ىبة أي من أمالك الدولة
فضال عن أمالك الناس .فلم تكًتث السلطة باجلردية الشرعية وحرمة ما تقوم بو حبق األرض وأىلها وشباب احلزب ،ومل تلتزم بقانون يسًت
شيئا من سوءهتا!! يف رسالة واضحة من السلطة مفادىا أهنا ال تقيم وزنا حلرمات اإلسالم أو القانون!!!
أيها األىل أحفاد صاحب رسول اهلل تميم الداري:
ثقوا باهلل القوي العزيز ،واعتصموا حببل اهلل مجيعا ،واثبتوا على مواقفكم والزموا حكم اهلل تعاىل ،وال تصغوا للمخذلني واجلبناء .وإن
خذلكم الناس مجيعا فإن اهلل لن خيذلكم ،وسيبقى حزب التحرير معكم وبينكم يصدع باحلق ويدعو إىل اخلري وإقامة الدين حىت يكرمنا
اهلل مجيعاً ليس باسًتداد ىذا الوقف فحسب بل بتحرير األرض ادلباركة كلها.
أيها األىل في األرض المباركة:
أنتم أصحاب القضية وأنتم أىل األرض ادلباركة ،وإنكم قادرون بإذن اهلل تعاىل على الوقوف يف وجو ىذه السلطة اجملرمة واألخذ
ِ
َّ
ب
على يدىا وكفها عن جرائمها ،فاعتصموا حببل اهلل مجيعا ،واصدعوا باحلق وكونوا أنصاراً هلل تعاىل ينصركم ﴿إِ ْن يَ ْن ُ
ص ْرُك ُم اللوُ فَ ََل غَال َ
ِ
ص ُرُك ْم ِم ْن بَ ْع ِدهِ َو َعلَى اللَّ ِو فَ لْيَتَ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن﴾.
لَ ُك ْم َوإِ ْن يَ ْخ ُذلْ ُك ْم فَ َم ْن َذا الَّذي يَ ْن ُ
واعلموا أن لكم يف اإلسالم شأناً عظيماً ،فعظموا اإلسالم الذي بو تنصرون وكونوا مع آل متيم الداري يف قضيتهم اليت ىي
قضيتكم.
وختاما نقول للسلطة:
إن حزب التحرير مل يسكت ولن يسكت يوماً عن جرائمكم ،وىو لكم بادلرصاد ما دمتم لألعداء ظهريا ،ولن يفت يف عضده
شلارساتكم اذلمجية حبق شبابو ،ولن يضره كيدكم إال أذى ،فنحن أقوياء باهلل القوي العزيز ،وما أنتم إال مشروع بني يدي أعدائنا
األمريكان والغرب خلدمة مصاحلهم وخدمة يهود ،وأمركم إىل زوال عما قريب ،فالعاقبة للمتقني وليظهرن اهلل دينو ولو كره الكافرون ،قال
تعاىل﴿ :إِ َّن األَرض لِل ِّو يوِرثُها من ي َ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ين﴾ ،فخريٌ لكم أن ترعووا إن كان فيكم رجل رشيد وأن تتوبوا إىل
ْ َ ُ َ َ َ
شاءُ م ْن عبَاده َوال َْعاقبَةُ لل ُْمتَّق َ
ِ
ِ
اهلل قبل فوات األوان ،قال تعاىل﴿ :ومن أَظْلَم ِم َّمن ذُِّكر بِآي ِ ِ
ين ُمنتَ ِق ُمو َن﴾ .فأعيدوا األرض
ات َربِّو ثُ َّم أَ ْع َر َ
َ َ
ض َع ْن َها إِنَّا م َن ال ُْم ْج ِرم َ
ََ ْ ُ
ألىلها وأطلقوا سراح شباب حزب التحرير وكفوا أيديكم عن فلسطني وأىلها إن كنتم تعقلون.
حزب التحرير
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األرض المباركة فلسطين

ادلوافق 7112/2/2م

موقع حزب التحرير

www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.htmedia.info

www.khilafah.net

