[نص الكلمة التي ألقيت في الوقفة الجماىيرية التي نظمها حزب التحرير في مدينة الخليل والتي حذر فيها
من مخطط خبيث لضرب المدينة واتهم فيها السلطة الفلسطينية بالتواطؤ!]
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أيها اْلىل في خليل الرحمن:

إن ىذه البلدة ادلباركة تذوق اليوم لباس اخلوف ،خوف حيملو إليها نفر أو رىط من أبنائها ال يتقون ا﵁ تعاىل ،وال يقيمون
وزناً حلرمة دماء ادلسلمني أو أمواذلم ،يهتكون األستار ويقطعون األرحام ،فيطلقون النار على العم واخلال وبيوت البنات واألخوات
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أيها اْلىل في خليل الرحمن:
حنن اليوم نقف لتُصحح ادلوازين ولنرى األمور على حقيقتها ،ولنتخذ ادلواقف وإياكم اليت ترضي ا﵁ وتذىب عنا رجس
الشيطان.
والسؤال الذي حباجة إىل إجابة ،ىل السلطة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية جادة يف إهناء حالة الفلتان ىذه أم أهنا توفر الغطاء
للمجرمني؟
إن السلطة تركت أعمال احلرق وإطالق النار حتصل رغم قدرهتا على منعها ،وحتركت بالقدر الذي ختدع بو الناس وتومههم أهنا
حتاول منع ما حيدث ،فالذين يطلقون النار وحيرقون ا﵀ال والبيوت والسيارات معروفون للناس بأمسائهم وأماكن سكنهم ،واألجهزة
األمنية مبخابراهتا ومندوبيها تعرفهم جيداً ،فكيف يًُتكون طلقاء ال يعتقلون وال حياسبون ،وإن اعتقلوا خيرجون بعد يوم أو أيام؟!
بل إن كثريا من ىؤالء ادلعتدين اآلذتني إما من رجال السلطة أو دمن ذلم غطاء من رجاذلا ،فهل يوجد تفسري ذلذا غري تواطؤ السلطة
فيما حيدث ويقع يف البلد؟!
ولو كانت السلطة جادة يف وقف ىذه اجلرائم لالحقت اجملرمني وادلعتدين كما كانت وال زالت تفعل جتاه من حيمل السالح
ويستخدمو ضد كيان يهود ،فهي تالحقو وتطارده وتنسق مع االحتالل حىت لو ذىب إىل شعب اجلبال تطارده ،فالسلطة وأجهزهتا
األمنية ال ترى السالح الذي يهدد الناس يف أمنهم وأرواحهم ودمتلكاهتم ،وتظهر أمامو بصورة العاجز ،أما السالح الذي يوجو ضد
يهود فنراىا تستنفر كل قواىا دلصادرتو والتنكيل مبن حيملو ،فهل من تفسري ذلذا غري أهنا متواطئة على إحراق البلد؟
إن السلطة اليوم ختدعكم وختادعكم ،فاجملرمون يعملون حتت مسعها وبصرىا ،وتراخيها يف األخذ على أيديهم جيعلها متآمرة
وضالعة يف حرق كل بيت وإتالف كل مال وختويف كل آمن.

أيها الناس:
إن معظم ميزانية السلطة تذىب لألجهزة األمنية ،تلك ادليزانية اليت ال تراعي وضع الناس ادلعيشي وغالء األسعار ،فتوسع
جبايتها للضريبة وأخذىا ادلكوس من الناس واليت تقدر بأربعة مليارات دوالر ىذا العام خاصة من ىذه ا﵀افظة ،حمافظة اخلليل اليت
تعتربىا السلطة اخلزينة ادلليئة اليت تسطو عليها ليال وهنارا ،ولكنها يف ادلقابل ال تقدم للناس احلد األدىن من األمن وال احلد األدىن
من اخلدمات والرعاية ،فال أقامت مدرسة وال بنت مستشفى وال عمرت مسجدا ،وال أدت خدمة ترتقي إىل مستوى النظر ،فأين
تذىب ىذه األموال وأين ىذه األموال من زتاية أىل ىذا البلد؟!
أيها اْلىل في بلد نبي اهلل إبراىيم:
إن أعمال القتل واحلرق والتخريب والًتويع أعمال حمرمة وىي من العصبية اجلاىلية ،وعلى العائالت أن تنكرىا وتتربأ منها وأن
ترفع الغطاء عن مرتكبيها.
وتلك األعمال ،فوق أهنا خمالفة للشرع ،فهي توظف وتغذى دلخططات أكرب من العشائر وخالفاهتا ،ونحن نقول ىذا الكالم

ونعني كل حرف فيو ،لذلك حنذر العائالت أشد التحذير من أولئك الذين يستغلون مشاعر العصبية بني أبناء العائالت لدفعهم
إىل انتهاك احلرمات والوقوع يف الدم احلرام ،وجعلهم مطية لكوارث على ادلدينة ال يتصوروهنا وال يدركون حجم خطرىا وعظم خبثها
وشرىا ،ونقول للعائالت إن ىناك من يتخذون من الغطاء العائلي وسيلة ذلم لتمزيق العائالت وكسر شوكتها وتنفيذ خمططات ُدتلى
عليهم ،وىؤالء يستغلون بشكل قذر وبشع ادلخالفات الشرعية واجلرائم اليت يقع فيها بعض األفراد يف العائالت جلعلهم يسريون يف
تلك ادلخططات من حيث ال يشعرون.
أيها اْلىل في خليل الرحمن:
إن مواقفكم القوية ضد مشاريع أعداء اإلسالم قد أغاظت عدوكم،
فأنتم من حافظتم على وقف دتيم ومنعتم دتليك جزء منو للمسكوب ،ومنعتم تسريبو للمستوطنني ،فأثرمت بوتني وأغضبتم كيان
يهود وفضحتم السلطة وتآمرىا.
وأنتم من شاركتم يف الدفاع عن أموال العمال ومنعتم السلطة من سرقتها حتت مسمى قانون الضمان االجتماعي.
وأنتم من وقفتم يف وجو أمريكا وأوروبا ورتعياهتا التخريبية واتفاقيتهم القذرة ،اتفاقية سيداو ومنعتم تطبيقها.
فمواقفكم القوية وادلضيئة جعلت السلطة ومن وراءىا يضيقون ذرعا بأىل ىذا البلد ،فكان ىذا التوظيف اخلبيث للخالفات
العائلية ومن قبلو نشر الفساد واالحنالل األخالقي ،ويضاف إليو عمل منظم خلاليا سوداء تعمل يف اخلفاء على اإلفساد واإلسقاط
أمال منهم يف إسقاط ادلدينة وجعلها عاجزة عن التصدي دلشاريع أعداء اإلسالم.
وفوق ىذا فإنكم تعرفون أطماع اليهود في ىذا البلد ،والقاصي والداني يعلم أن جهاز الشاباك ىو من يدير الجريمة

في البلدات العربية المحتلة عام  ،84فماذا كان يفعل مدير الشاباك قبل أيام في رام اهلل؟
يا أىلنا وأحبتنا في بلد خليل الرحمن:
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أيها اْلىل في خليل الرحمن:

إن الخطر عظيم والنار التي يراد إشعالها ستطال الجميع وإننا نحذركم أن تكونوا حطباً لها.
فما يحدث اليوم ليس خالفاً عابراً ول مشكلة عادية ،ففوتوا الفرصة على أعدائكم وأصلحوا ذات بينكم قبل أن يتسع

الخالف ويتعمق وعندىا ولت حين مندم.
وفي الختام:

إننا يف كل حادثة ندفع ذتن غياب حكم ا﵁ ،ندفعو من أعراضنا وأبنائنا وأرضنا وأمننا وأموالنا ،ذتنا أصاب العقول والقلوب
ضيع مال وال خافت ظعينة وال ُروع طفل وال قطعت رحم.
والعفة والبنات واألبناء ،ولو أن حكم ا﵁ أقيم فينا ما ُمس دم وال ُ
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اللهم ألف بين قلوب المسلمين ،وألق عليهم محبة منك ،وانشر عليهم من رحمتك ،وعمهم بفضلك ،وأسبغ عليهم

من عنايتك ،أعذىم من وساوس الشيطان ،واكفهم كيد المنافقين والفجار ،واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم عليك مبن آذانا وزتل السالح علينا ،وانتهك حرماتنا ،اللهم اكفنا شره بقدرتك وارزقنا من حسن التوكل عليك ما تعيننا
بو على إقامة دينك ورفع شأن دعوتك ورد عدوان ادلعتدين.
اللهم إن القائمني على ىذه السلطة قد خانوا دينك وخانوا عبادك ،اللهم إنا نربأ إليك منهم ومن شرورىم ،اللهم إنو ال خيفى
عليك حالنا وحاذلم فأمدنا بنصرك وأيدنا مبالئكتك وروح قدسك واشف صدورنا بعز تعز بو أولياءك وذال تذل بو أعداءك...
وصل اللهم وسلم على ادلبعوث رزتة للعادلني واحلمد ﵁ رب العادلني.
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