بسم اهلل الرحمن الرحيم

كتاب مفتوح إلى نقابة المحامين
حضرة نقيب المحامين األستاذ سهيل عاشور المحترم
حضرات أعضاء مجلس النقابة المحترمين
حضرات األساتذة المحامين والمحاميات المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد،
لقد توجهنا إليكم بكتابنا ادلؤرخ يف  2222/7/99وأخلصنا فيو النصح لكم وللمسلمُت ،وقد تابعنا أعمالكم وما صدر عنكم
من بيانات ومواقف ،ورصدنا إجراءات السلطة وما تقوم بو من جرائم جتاه الناس وقضية فلسطُت ،فالسلطة ومن وراءىا يظنون أن أىل
األرض ادلباركة لقمة سائغة ،أو عبيد يتحكمون هبم ،ولكن ىيهات ىيهات دلا يرومون ،ولذلك وجدنا أن خناطبكم مرة أخرى تأكيداً
دلسؤوليتكم وتأكيداً على وجوب الوقوف بقوة وثبات جتاه اجلرائم اليت تقًتفها السلطة الفلسطينية حبق أىلنا وأىلكم أىل فلسطُت.
األساتذة الكرام :منذ أن وجدت السلطة وىي تعمل باخلبث والتهديد والًتىيب لتطويع أىل فلسطُت وجعلهم لقمة سائغة
ألعدائهم ،وىي تُلبس جرائمها بالقانون تارة ،وتضرب بالقانون عرض احلائط تارة أخرى ،ودأهبا تنفيذ أجندات ادلستعمرين الذين
أوجدوىا لتمرير سلططاهتم على أىل األرض ادلباركة وسلخهم عن ىويتهم ودينهم ،وىي سياسة بعيدة المدى تهدف إلى تمكين
كيان يهود وحمايتو وتعزيز وجوده ليس في فلسطين فحسب بل ليكون لو أذرع ممتدة في بالد المسلمين.
جرتو من ويالت وكوارث وتفريط باألرض والعرض وادلقدسات ،وحتول
لقد اكتوى أىل فلسطُت مبفاوضاهتا االستسالمية وما ّ
مشروعها "الوطٍت" من مشروع للتحرر من االحتالل إىل جهاز أمٍت حلماية االحتالل ،ومشروع استثماري لقادهتا الذين مل يعد ذلم
شغل سوى السيطرة على االمتيازات وتنمية استثماراهتم.
لقد أضحت السلطة الفلسطينية ىي األداة الفاعلة يف قتل صمود أىل فلسطُت ،فتوقيعها اآلمث على اتفاقية سيداو ليس لو ىدف
سوى تفتيت األسرة ودتكُت الغرب من نسائنا وأطفالنا ،وأصبح مفهوم اجلندر (النوع االجتماعي) يروج لو يف ادلؤسسات كلها وتعقد لو
ا﵀اضرات والندوات وأُدخل يف مناىج التعليم ليقولوا ألىل فلسطُت وأبنائهم إن اذلُوية اجلندرية ليست ثابتة بالوالدة؛ بل تؤثِّر فيها
العوامل النفسية واالجتماعية ،وتتغَت وتتوسع بتأثَت العوامل االجتماعية ،فشعور الذكر بأنو أنثى ىو شعور طبيعي جيب احًتامو وميول

األنثى إىل أنثى مثلها ىي ميول طبيعية جتب محايتها ،فاللواط والسحاق من حقوق األفراد اليت جتب محايتها بزعمهم ،حىت أضحى
للشواذ مؤسسات ونواد حتميها أجهزة السلطة ،ويُدافع عنها وزراء يف السلطة ،فأي إجرام ىذا؟! وىل صيانة اجملتمع ورعايتو تكون بنشر
الشذوذ ومحايتو؟!

مث جترأت السلطة على الناس واستخفت هبم من خالل سن قوانُت وإقرارىا بشكل تعسفي حتت اسم "قرار بقانون" فعبثت
مبدخرات الناس وتآمرت على مقدرات العمال وأتعاهبم لتضع يدىا عليها عرب سعيها لسن قانون الضمان االجتماعي ،وكذلك ما خيص
أجور العقارات اليت زلل نزاعات حقوقية بُت الناس والرسوم اليت فرضتها ،مث كانت قوانُت "التنفيذ وأصول ا﵀اكمات ادلدنية والتجارية
واإلجراءات اجلزائية" وغَتىا الكثَت ،تلك القوانُت الظادلة واجملحفة اليت من شأهنا أن دتس السلم األىلي وتدفع الناس ألخذ حقوقهم

بأيديهم فتعم الفوضى ويعتدى على ادلمتلكات والدماء فيتفتت اجملتمع ،كما أنها صيغت بعناية لدفع الناس إلى البنوك الربوية كي
تنهشهم الديون ويغرقوا في مستنقع الحرام وفي حرب من اهلل ال قبل لهم بردىا.
األساتذة الكرام :لقد أصبحت "القرارات بقوانُت" تستهدف جوانب احلياة كلها ،من أجل تعزيز اجلباية وامتصاص دماء الناس،
وتنفيذ سياسيات أعدائنا ،فبقرار بقانون مت استمالك حنو  77دودنا من أرض وقف الصحايب اجلليل دتيم الداري رضي ا﵁ عنو من أجل
دتليكها لكنيسة ادلسكوبية وفوق أن السلطة ال دتلك حق استمالك األراضي الوقفية ،إال أن ىذا القرار ىو دتهيد لتسريبها لكيان يهود
كما حصل يف عدد من أمالك الكنيسة اليت مت تسريبها للمستوطنُت ،وال أدل على ىذا من قيام قوات االحتالل بدخول األرض ووضع
عالمات فيها قبل حنو سنتُت ،وال زالت السلطة تسعى من خالل رئيس رللس القضاء "أبو شرار" لاللتفاف على القرار القضائي
الصادر عن ا﵀كمة العليا ببطالن قرار االستمالك ،فلماذا ىذا اإلصرار من السلطة على نقل ملكية أرض وقفية وقفها رسول ا﵁ﷺ؟!
وبقرار بقانون مت سن قانون "محاية الطفل" الذي مل يكن حلماية أطفالنا من جرائم االحتالل ،وال حلمايتهم من اذلجمة الغربية اليت
هتدف إىل سلخهم عن دينهم ،ومل يكن مصمماً من أجل ا﵀افظة على القيم الرفيعة اليت جيب أن ينشأ عليها أبناؤنا ،بل جاء القانون

تنفيذاً إلمالءات الدول األوروبية ادلاحنة ،لنزع الوالية عن أبنائنا وأسرنا ليصبحوا فريسة سهلة للقيم الغربية وأداة بيد أعدائنا ضد أمتهم،
فقانون "محاية الطفل" جيعل من حق الطفل اختيار دينو ،ولباسو ،وحتديد ميولو اجلنسية بعيداً عن أسرتو وما حيكمها من قيم ،وجيعل

تأديب األب البنو أو ادلعلم لتلميذه جردية عنف ،وإلزام البنت باللباس الشرعي جردية دتييز وعنفاً ،فمن ادلستفيد من ىذا القانون ىل
ىم أطفالنا أم أعداؤنا؟

كل ىذا يؤكد أن األساس الذي تنطلق منو السلطة ىو تدمير المجتمع وسرقة أموال الناس وليس حماية حقوقهم ،فلو
كان األساس ىو الرعاية وحماية حقوق الناس لعملت على محاربة الفساد وىدر األموال المستشري في مؤسسات السلطة،
والتي شواىدىا كثيرة وقسم منها لو ملفات مفتوحة ،وخصوصاً ملفات الذين يسربون األراضي لكيان يهود ،ودور األجهزة
األمنية في ذلك.

األساتذة الكرام :إن ىذه الشواىد ،وغَتىا كثَت ،تؤكد أن "القرارات بقوانُت" باتت أداة ذلدم اجملتمع وتفتيتو وتضييع قيمو ،وإزاء
ادلتغول قاطعاً ،فحماية أرضنا
ذلك جيب كف يد السلطة عن تلك القرارات ،وزلاسبتها على جتاوزاهتا ،وأن يكون الرفض ذلذا النهج ّ
وأسرنا وأبنائنا توجب على أىل فلسطُت الوقوف بقوة وثبات رفضاً لكل القرارات بقانون ،والعمل على إلغائها وإبطاذلا ،وإن أية زلاولة

للبحث يف التعديالت ال تعٍت سوى التفريط والتنازل عن حقوق الناس وتضييعها وخذالن الناس بل تآمر عليهم.

إن ىذه القضية يتعلق هبا مصَت الناس مجيعا ،ألن ادلستهدف ىم الناس مجيعا ،فاألجهزة األمنية تريد اعتقال الناس ودتديد توقيفهم
دون عرض على القضاء من أجل التنكيل هبم وتعذيبهم يف مقراهتا ،لتكسر إرادهتم ولتفرض أجواء إرىابية على الناس ُدتكن قادة
السلطة ومن وراءىم من سحق الناس دون أن ينكر عليها أحد ،ومن اخلطورة على حقوق الناس أن تبقى ىذه القضية نقابية ،وال جيوز

حبال إبقاؤىا قضية نقابية ،لذلك ندعوكم لتكونوا أكثر قوة يف بيان خطورة ما تقوم بو السلطة جتاه الناس وحقوقهم ،ودعوهتم ليكونوا
معكم يف التصدي لتغول السلطة وعبثها بالعباد وحقوقهم ،وبغَت حترك الناس لن حتصدوا من حراككم الثمار ادلرجوة.
األساتذة الكرام :إن ما أقدمت عليو السلطة ىو جردية مكتملة األركان ،وىي بقراراهتا ىذه ليست متهمة بالعبثية أو الدكتاتورية
فحسب بل متهمة باخليانة العظمى بسبب تبنيها لسياسات أعدائنا وتعاوهنا معو يف حتطيم أىل فلسطُت وإفقادىم القدرة على

الصمود ،فالسياسة العامة للسلطة هتدف إىل تدمَت الناس والقضاء على روحهم الثائرة الرافضة للمشاريع االستعمارية ،والقضاء على
تطلعاهتم اإلسالمية وسلخهم عن دينهم وأمتهم ،إلطالة أمد االحتالل ودتكينو من قضم البالد وتوسيع ادلستوطنات.
ولذلك كان موقف نقابة ا﵀امُت الرافض لظلم السلطة ىو موقف طبيعي ونابع من االحنياز للناس وقضاياىم ودفاعاً عن العدالة

وحقوق الناس ،وأىل فلسطُت يثمنون موقف النقابة وىم معها ما دامت تتبٌت قضيتهم بقوة وثبات من غير تنازل أو تفريط.

إن الواجب حيتم عليكم التوجو إىل أىل فلسطُت فهم أصحاب القضية وىم قادرون بإذن ا﵁ تعاىل على التصدي النتهاكات
السلطة ،وحنذر كل التحذير من التوجو إىل ادلؤسسات الدولية اليت ال تألوكم خباال ،ألن ادلؤسسات الدولية ىي رأس البالء وأس الداء،
فادلؤسسات الدولية ال يصح النظر إليها بوصفها جهة منصفة وحامية حلقوق الناس ،وال أدل على ىذا من مواقف ىذه ادلؤسسات من
جرائم االحتالل إذ أضحت ىذه ادلؤسسات غطاء جلرائمو وأداة لتسكُت الشعوب وختديرىا وصرفها عن الوجهة الصحيحة حلل
قضيتها ،فقضية فلسطُت قضية أمة أساسها اإلسالم ،وحتريرىا ال يكون إال باستنهاض األمة وجيوشها وىذا ما يرعب أعداءنا وخييفهم،
ولذلك حيرص أعداؤنا على صرف الناس عن احللول الصحيحة لتبقى قضاياىم مرهتنة لألمم ادلتحدة والقرارات الدولية اليت تكرس وجود
االحتالل وحتميو ،وىي تعمل على فرض سياساهتا تنفيذاً إلرادة الدول الكربى ومحاية دلصاحلها ،واليت من أخطرىا مشروع التنمية
ادلستدامة  2272الذي يُقدم ادلشاريع الشيطانية يف صورة حتقيق الرفاىية لشعوب العامل وىو يف حقيقتو تدمَت ذلا!
إن أىل فلسطُت وحنن معهم سنعمل بكل قوة حلماية أبنائنا وأسرنا ،وسنبقى نناضل من أجل رفع راية اإلسالم واستنصار جيوش
ادلسلمُت لتحريرىا ،وإذا كان ادلضبوعون بالغرب يرون يف استنصار الدول الغربية ادلعادية لإلسالم سبيالً لتحقيق شيء من احلقوق فإن
وت اتَّ َخ َذت ب يتاً وإِ َّن أَو َىن الب ي ِ
ون اللَّ ِو أَولِياء َكمثَ ِل العن َكب ِ
ىؤالء قد صدق فيهم قول ا﵁ تعاىل﴿ :مثَل الَّ ِذين اتَّ َخذوا ِمن د ِ
وت
ََ َ َ
َ
َ
َ َ
َ
لَب يت العن َكب ِ
وت لَو َكانوا يَعلَمو َن﴾.
َ
َ
وفي الختام :ندعوكم وندعو أىل فلسطُت بكل مكوناهتم ونقاباهتم وفصائلهم للوقوف بقوة أمام تغول السلطة ،ونؤكد على
ضرورة أن يكون ادلوقف موحداً وىو كف يد السلطة عن تلك القرارات بقانون وإلغائها مجيعها وعدم التفاوض عليها أو البحث يف

تعديالت شكلية عليها ،ألن ضرر ىذه القوانُت سيكون كارثياً ومدمراً ألىل فلسطُت وقضيتهم.
َّ ِ
َي من َقلَب يَن َقلِبو َن﴾.
ين ظَلَموا أ َّ
وإن نصر ا﵁ قريب ﴿ َو َسيَ علَم الذ َ
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