
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 بيكو"؟-وأعالم "سايكس ملسو هيلع هللا ىلصما الفرق بني راية رسول هللا 

سؤال سأله أحد طالب الصف اخلامس لألستاذ حسني أبو احلج يف مدرسة حوسان، فأجاب األستاذ حسني وبنين للطالب  
اليت صنعتها وفرضتها بريطانيا وفرنسا   بيكو"-الفرق بني راية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليت جتمع األمة اإلسالمية وتوحدها، وأعالم "سايكس
 والدول الغربية على بالد املسلمني من أجل تكريس الفرقة بني املسلمني ومتزيق بالدهم.

رهُط   استشاط غضباً  بدينه،  يعتز  عن موقف كل مسلم  صادقاً  تعبرياً  يُعرب  والذي  اإلسالم،  يوجبه  الذي  اجلواب  وجراء هذا 
الذين أينسون ابملست للتحقيق مع األستاذ حسني؛ جلنة من  املرتزقة  امللوثة، وُشكلت جلنتان  السياسية  أمواهلم  عمرين ويقتاتون على 

القمعية حتيط  األجهزة  املدرسة كانت  معه يف  التحقيق  وأثناء  بيت حلم،  والتعليم يف حمافظة  الرتبية  مديرية  وأخرى من  الرتبية  وزارة 
ن ابب املدرسة بعد تنسيقها مع كيان يهود لدخول بلدة حوسان، وذلك يوم األربعاء ابملدرسة إحاطة السوار ابملعصم مث اختطفته م

17/11/2021. 
االثنني   إليها    29/11/2021ويوم  نقل  اليت  اجلديدة  ملدرسته  توجهه  أثناء  أنيس محامرة  األستاذ  السلطة  أجهزة  اختطفت 

 .تعسفياً للسبب نفسه الذي اعتقل ونقل ألجله األستاذ حسني أبو احلج
 أما املفارقة العجيبة فكانت يف كالم مديرة الرتبية والتعليم وانئبها مع الوفد الذي زار مديرية الرتبية مستنكراً ما قامت به السلطة
وأعالم   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  راية  بني  ابلتفريق  قام  أبنه  وأقر  اعرتف  حسني  األستاذ  أن  الرتبية  مديرة  جواب  إذ كان  الرتبية،  ومديرية 

 تهما واحملافظة على حياهتما! يانقلهما من املدرسة كان من أجل مح! وأن بيكو"-"سايكس
"سايكس وأعالم  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  راية  بني  التفريق  وأقر؟!-هل  اعرتف  إنه  يقال  حىت  جرمية  وفوق هذا ممن تريدون    بيكو" 

يك  وهم  بلدة حوسان  يف  املدرسة  أساتذة  مع  تكلمنا  لقد  حياهتما؟  يهدد  الذي  هو  ومن  والتقدير  محايتهما؟  االحرتام  نون 
وطالب املدرسة حيبوهنما، وأهل بلدة حوسان كرام حيبون اإلسالم ويعظمون شعائره، إذن فمن الذي يهدد حياهتما غري   لألستاذين، 

 السلطة وأوابشها؟! 
ذي أغاظ مديرة ونريد أن نعرف ما الذي أغاظ وزير الرتبية والتعليم مروان عوراتين من احلديث عن راية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وما ال

سايكس  وحدود  أعالم  عن  احلديث  من  عمرو  نسرين  والتعليم  املنهاج -الرتبية  مع  يتفق  ال  حسني  األستاذ  أن كالم  أم  بيكو؟ 
 الفلسطيين الذي يُراقب ويُتابع من كيان يهود واالحتاد األورويب؟!!

ُحذف من املنهاج خالد بن الوليد   ملاذا  ملسو هيلع هللا ىلص؟!  ليجيبنا هؤالء ملاذا ال يوجد شيء يف املنهاج الفلسطيين عن راية رسول هللا
 رضي هللا عنه، والقائد صالح الدين، وغزوة خيرب وُحكم سعد بن معاذ يف بين قريظة؟! ملاذا ُحذفت آايت اجلهاد يف سبيل هللا؟!

هلم ما    ال يريدون إفهام أبناء املسلمني أن احلدود القائمة يف بالد املسلمني هي حدود رمسها االستعمار؟!  ملاذا ملاذا ال يقال 
على  هلا  رمسه  بسبب  العربية  لألعالم  الرسم  سوء  عن  ملسؤوليه  سايكس  مارك  العقيد  اعتذار  عن  الربيطانية  الواثئق  كشفته 

 عجل؟! 
ال يُدرس يف املنهاج أن حترير بيت املقدس ال يكون إال ابجلهاد يف سبيل هللا واجتماع األمة اإلسالمية على قائد رابين   ملاذا

 كمها ابإلسالم ويقودها إىل استئصال كيان يهود من جذوره؟!حي
العزة    ملاذا فيها  اليت  اإلسالمية  اهلوية  طمس  ويتقصد  لإلسالم؟  املناقضة  الغربية  واملفاهيم  القيم  إبراز  على  املنهاج  حيرص 
 والوحدة؟! 
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 اي أهلنا يف األرض املباركة:
 د سلخ أبناء املسلمني عن دينهم وراية رسوهلم ملسو هيلع هللا ىلص.الذي جيب أن حياسب هو الذي يري إن اجملرم احلقيقي
 بيكو" اليت مزقت األمة اإلسالمية.-هو الذي يزرع يف أبناء املسلمني تقديس حدود وأعالم "سايكس إن اجملرم احلقيقي

احلقيقي اجملرم  الفلسطينية وأجهزهتا األمنية اليت أصبحت أداة خبيثة تعمل على تدمري أهل فلسطني  إن  يف كل    هو السلطة 
اجملاالت، فوفرت الغطاء للمؤسسات الغربية اليت تعمل على هدم بيوتنا وأسران، وحسبكم أن تنظروا إىل ما آل إليه التعليم واملناهج 

ودورها يف نشر الرذيلة وإفساد القيم، وانظروا إىل املؤسسة األمنية اليت أصبحت ذراعاً أمنياً  التعليمية، انظروا إىل املؤسسات اإلعالمية  
"املقاومني"، ويف  يهود على  السلطة وكيان  متزامنة تشنها أجهزة  اليوم من محلة  ما تشهدونه  على هذا  لالحتالل، ويكفي شاهداً 

 درات ليدمروا اجملتمع وينثروا فيه بذور الفتنة.املقابل توفر الغطاء للمجرمني والقتلة وكبار جتار املخ
فحسني الشيخ والرجوب يقوالن ال يوجد شيء امسه سالح املقاومة، ولكن ماذا عن سالح اجملرمني والقتلة وجتار املخدرات؟! 

 درات؟!ال تُوجه السلطة وأجهزهتا األمنية محلتها جتاه اجملرمني والقتلة ورؤوس اإلجرام الذين يروجون املخ ملاذا
أجيبوان ملاذا اعتقلتم األستاذ حسني أبو احلج واألستاذ أنيس محامرة؟ ولصاحل من تعتقلون محلة اإلسالم وتالحقوهنم يف كل 

 مدن الضفة الغربية؟! أما العمالء والقتلة فتطلق أيديهم ليعيثوا يف األرض الفساد! 
 ، وحنن نرأب بكم أن تكونوا أداة بيد أجهزة السلطة الفاسدة. إن مهمتكم إقامة العدل وإنصاف املظلومأيها القضاة األفاضل: 

أليس جرمية وفساداً اخلضوع إلمالءات األجهزة األمنية اجلائرة اليت تناصب اإلسالم ومحلة دعوته العداء؟! وأنتم أكثر من يعلم 
 فسادها، فلماذا توفرون الغطاء جلرائمها؟ 

حلم قاضي حمكمة بيت  سراح األستاذ حسني أبو احلج؟ ما هي اجلرمية اليت اقرتفها لتبقيه حمتجزاً    ، ملاذا ترفض إطالقونسأل 
حىت ساعة إعداد هذا البيان؟ هل الدعوة لوحدة املسلمني جرمية؟! هل احلديث عن راية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جرمية؟! هل احلديث عن 

العامل اإلسالمي جرمية؟! هل احلديث مع الطالب ع الفرقة بني املسلمني  دور بريطانيا وفرنسا يف متزيق  العمالء يف تكريس  ن دور 
 جرمية؟! 

املناهج لسلخ   أليس خضوعها إلمالءات أعداء اإلسالم وتغيريها  أبنائنا،  الرتبية والتعليم حبق  ملاذا ال تنظرون إىل جرائم وزارة 
دف من كل هذا وذاك هو محاية االحتالل  أبنائنا عن دينهم، وغرس القيم واملفاهيم الغربية فيهم جرمية وأي جرمية؟ أال تبصرون أن اهل

املسجد  من  الدينية  احتفاالته  يعلن  ورئيسهم  يتمدد كاألخطبوط  يهود  حولكم؛ كيان  جيري  ما  تبصرون  أال  وجوده؟  وتكريس 
وطناته  اإلبراهيمي وهذا له دالالت خطرية جتاه بلد خليل الرمحن، أال تدركون من الذي مكَّن كيان يهود ووفر له الغطاء لينشر مست

 يف كل مكان؟ أليست السلطة الفلسطينية عرب تنسيقها األمين؟! أليسوا حكام املسلمني العمالء املطبعني؟! 
املباركة: األرض  أهل  اإلسالم   اي  صعود  يغيظهم  واملستعمرين  وأمريكا  يهود  وكيان  العمالء  واحلكام  الفلسطينية  السلطة  إن 

الء، وأعلنوها مدوية أن رايتكم هي راية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأنكم جزء من أمة إسالمية وحياربون دعوته، فارفعوا أصواتكم يف وجه هؤ 
أصيلة، وامألوا قلوب أعداء اإلسالم غيظاً بنصرتكم لربكم ودينكم ابلعمل إلقامة اخلالفة اليت تقيم الدين وتنهي نفوذ املستعمرين 

 وال عزاء يومئذ للمنافقني واخلائنني. ْصِر اَّللِه يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرهِحيُم﴾ بِنَ  *اْلُمْؤِمُنوَن يَ ْفَرُح ﴿َويَ ْوَمِئٍذ  وحترر فلسطني، 

 حزب التحرير هـ                                                                            1443ربيع اآلخر  26
 األرض املباركة فلسطني                                             م                            2021/ 1/12املوافق 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

