بسم هللا الرمحن الرحيم
كتاب مفتوح
من حزب التحرير يف األرض املباركة إىل رئيس جملس وزراء السلطة الفلسطينية
احلمد لل رب العاملني الذي بيده امللك ،يُعز من يشاء ويُذل من يشاء ،بيده اخلري وهو على كل شيء قدير،

والصالة والسالم على رسول هللا املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد،
حضرة رئيس الوزراء الدكتور حممد اشتية
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

خناطبك بقول هللا تعاىل﴿ :إِن ال ِذين يُ ْؤذُون اّلل ور ُسولهُ لعن ُه ُم اّللُ ِيف ُّ
الدنْ يا و ْاْل ِخرِة وأعد َلُ ْم عذابا
ِ
م ِهين ا * وال ِذين ي ْؤذُون الْم ْؤِمنِي والْم ْؤِمن ِ
احتملُوا ُُبْتانا وإِ ْْث ا ُمبِين ا﴾.
ات بِغ ِْي ما ا ْكتسبُوا ف قد ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
خناطبك بقول هللا تعاىل هذا سائلني هللا تعاىل أن تدرك معىن آايت هللا وكلماته ،وإان نذكرك مبا يوجبه عليك
اإلسالم ألن مرد أعمال الناس إىل أحكام اإلسالم مث يكون اجلزاء عليها يوم اجلزاء بني يدي هللا تعاىل ،فمن وجد
خريا فليحمد هللا ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ،كما قال هللا تعاىل يف احلديث القدسي« :ي ِعب ِ
ادي

ِ
ُح ِ
صيها ل ُك ْمُ ،ث أُوفِي ُك ْم إِيها ،فم ْن وجد خ ْيا ،ف لْي ْحم ِد للا وم ْن وجد غ ْي ذلِك ،فل
إَِّنا هي أ ْعمالُ ُك ْم أ ْ
ي لُومن إِّل ن ْفسهُ» رواه مسلم.
إنك تعلم أن األجهزة األمنية اعتقلت األستاذ الفاضل حسني أبو احلج بسبب إجابته على سؤال أحد

طالب الصف اخلامس عن الفرق بني راية رسول هللا ﷺ وأعالم "سايكس-بيكو" ،وقد حدث طالبه عن وحدة
األمة اإلسالمية وراية رسول هللا ﷺ ،وأن احلدود واألعالم القائمة اليوم قد فرضها االستعمار على بالد املسلمني
لتكريس الفرقة بينهم ،وحنسبك تعلم هذه احلقيقة السياسية اليت ّل ُُياري فيها إّل العملء.
إن اعتقال األستاذ حسني أبو احلج مث اعتقال األستاذ أنيس محامرة ونقلهما من أماكن عملهما إىل مدارس
بعيدة عن مكان سكنهما بسبب حديثهما عن اإلسالم ووجوب وحدة املسلمني وراية رسول هللا ﷺ ال ميكن
فهمه إال يف سياق واحد هو حماربة اإلسالم وراية رسول هللا ﷺ ،وخدمة أعداء اإلسالم.
فكيان يهود والدول الغربية أكثر ما يرعبهم وخييفهم هو وحدة األمة اإلسلمية وإقامة أحكام اإلسلم،
ولذلك حيرص كيان يهود وأعداء اإلسلم على إفراغ املناهج واملدارس من أي حمتوى حييي يف أبناء املسلمي
مفاهيم الوحدة واجلهاد يف سبيل للا وإقامة أحكام للا تعاىل.

ي رئيس الوزراء:
لقد أصبحت السلطة الفلسطينية رأس حربة يستخدمها أعداء اإلسالم للفتك أبهل فلسطني وتدمري أبنائهم
وشباهبم وأسرهم ،فجرمية السلطة الفلسطينية مل تقف عند التنازل عن معظم فلسطني لكيان يهود ،بل أصبحت
أجهزهتا األمنية ذراعا أمنيا لالحتالل ،والسياسات اليت تنفذها السلطة من خالل جملس الوزراء أو األجهزة
األمنية ،هتدف إىل حماربة اإلسالم وإفساد اجملتمع ،ومتكني االحتالل من تنفيذ سياساته يف الضفة الغربية ،وما
حققه كيان يهود يف ظل السلطة الفلسطينية ما كان يستطيع حتقيقه دون وجودها ،وهذا ما نطق به قادة كيان
يهود ،أما حالة الرتدي اليت آل إليها اجملتمع ،فسببها الفساد املستشري يف مؤسسات السلطة ،وتوفريها الغطاء
حلشد من املؤسسات املمولة من الدول الغربية لتنشر فسادها بني أهل فلسطني ،وأُم اجلرائم تنفيذها لسياسة
أعداء اإلسلم يف سلخ أبناء املسلمي عن هويتهم اإلسلمية وهدم األسرة وتفكيكها.
فهل تستطيع أن جتيبنا ملاذا يُربز املنهاج الفلسطيين مفهوم اجلندر ويطمس أحكام اإلسالم اليت تنظم عالقة

الرجل واملرأة مبا يضمن بناء أسرة مطمئنة قائمة على الرب والتقوى؟!

وهل تستطيع أن جتيبنا ملاذا أُخرج من املنهاج غزوة خيرب وحكم سعد بن معاذ رضي هللا عنه يف بين قريظة
وأحكام اجلهاد وآايت اجلهاد يف سبيل هللا؟!
وهل تستطيع أن جتيب أهل فلسطني كم مرة مت تغيري حدود فلسطني قبل قرار التقسيم وبعده ومن الذي قام
بتغيريها؟!
وهل تستطيع أن جتيب أبناء فلسطني من الذي رسم األعالم ووضع ألواهنا وجعلها رموزا وطنية؟! وهل
ستحدثهم عن رسالة السري "مارك سايكس" إىل املفوض األعلى يف مصر املؤرخة يف 1917/2/22م واليت قدم
فيها رسومه املقرتحة لألعالم وألواهنا ،واعتذاره الشديد عن الطبيعة العجولة لرسالته فقال( :أعتذر بشدة عن
الطبيعة العجولة هلذه الرسالة لكين ال أملك أكثر من مخس وعشرين دقيقة إلجنازها مبا فيها الرسوم) انتهى.
فهل ستقول هلم إن الذي رسم أعالمكم وحدود بالدكم "رموزكم الوطنية" هم أعداؤكم؟!
أجب أبناء املسلمني من الذي رسم احلدود ومزق البالد وأشعل فيها النعرات الطائفية والقومية والوطنية ودعم
احلركات الوطنية ابملال والسالح واليت من خالهلا كرست احلدود والفرقة يف األمة اإلسالمية؟!
أليس اهلدف الرئيسي من املناهج املدرسية هو إجياد الوعي عند أبنائنا وحتصينهم ضد أعداء األمة؟!
إن العلم الفلسطيين بزعمك رمز وطين جيب احرتامه ،ولكن ماذا عن راية رسول هللا ﷺ؟ هل جيب احرتامها؟!
وبعد هذا هل تستطيع أن جتيب أبناءن يف املدارس عن الفرق بي راية رسول للا ﷺ والعلم الفلسطيين؟

أيها الوزراء :لن نتناول يف هذا الكتاب كل براجمكم اليت تعملون على تنفيذها خدمة ألعداء اإلسلم
وسنكتفي مبا أشرن إليه سابقا ،ونقول لكم أال حتسبون حسااب لغضب هللا تعاىل؟! أال حتسبون حسااب ليوم تثور
فيه األمة على من ظلمها؟! وماذا ستجنون من ارهتانكم لكيان يهود والدول الغربية وتنفيذكم لسياساهتم املدمرة
ألهل فلسطني؟! هل ستنجيكم أمريكا من غضب هللا تعاىل وعذابه ،أم ستحميكم من املسلمني الذين امتألت
قوهبم غيظا من جرائمكم وفسادكم؟! على ماذا تراهنون؟! فإن جنومت من أيدي املؤمنني فلن تنجوا من نكال هللا
تعاىل ﴿واّللُ أش ُّد َبْسا وأش ُّد ت ْن ِكيلا﴾.
ويف اخلتام:
لتعلم السلطة ومن وراءها أن حزب التحرير ال يرتك شبابه يف االعتقال دون مالحقة أو حماسبة ملن كان سببا
يف اعتقاهلم وظلمهم ،وإن اعتقال شبابه لن يزيده إال قوة وعزا عند هللا وعند املؤمنني ،وإان حنصي على أعداء هللا
وأعداء رسوله أعماهلم ،وحبول هللا وقوته قد اقرتب يوم حساهبم ،وقسما ابلذي رفع السماوات بغري عمد ،الذي
ب
أهلك فرعون ومثود وقوم نوح فما أبقى ،والذي بعث حممدا ابحلق والسيف بشريا ونذيرا ليُمكنن لنا ديننا وليُذه ن

غيظ قلوبنا ممن عاداان ،وليَجمع نن هللا أمة حممد على دينه ،ولتقوم نن اخلالفة على منهاج النبوة كما وعدان هللا
ورسوله وصدق هللا ورسوله ،ولنجعل نن كيان يهود أثرا بعد عني ،وأمريكا والدول الغربية صاغرة حلكم اإلسالم
﴿وسي ْعل ُم ال ِذين ظل ُموا أي ُم ْن قلب ي ْن قلِبُون﴾ ،قد تظن أن قسمنا هذا بعيد ،ولكن كن واثقا أن للا تعاىل ّل
حينث يف قسمه ،ويرب قسم رسوله وقسم أوليائه ،وإن كان لك بقية من عُمر لَتينه عي اليقي.
وأخيا :إن هذه تذكرة لكم لعلكم تنتهون فتقوموا مبا يوجبه عليكم اإلسالم ،وإن أبيتم إال االحنياز ألعداء هللا
ورسوله ،أعداء اإلسالم واملسلمني ،فحسبكم قول هللا تعاىل﴿ :ب ِش ِر ال ُْمنافِ ِقي َِبن َلُ ْم عذابا ألِيم ا * ال ِذين
ون الْم ْؤِمنِي أي ب ت غُون ِع ْندهم ال ِْعزة فِإن ال ِْعزة ِ ِ
ي ت ِخ ُذون الْكافِ ِرين أولِياء ِمن ُد ِ
ّلل ِ
َجيعا﴾.
ْ
ْ
ْ
ُ
ُُ
ونسأل هللا أن يهديكم إىل ما فيه جناتكم يوم القيامة ﴿ي ْوم ّل ي ْن ف ُع مال وّل ب نُون * إِّل م ْن أتى اّلل بِقلْب

سلِيم﴾.
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