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   به، تال تساوي الحبر الذي آتب) محكمة العدل العليا( قرارات ،عند األجهزة األمنية

  هذه التصرفات من خالل للناسالذي ترسله  المعنىحقيقة   السلطةتدرك فهل
  

ه       الوقت في رع في ذي تق سلطة   ال سطين         ال شعارات  أسماع أهل فل انون      (ب يادة الق از االستخبارات       )فرض س ام جه ق
ين         وم االثن ر  ح أحد شباب     م باختطاف    ٤/٨/٢٠٠٨العسكرية بسلفيت مساء ي د    -زب التحري ًا،   ٣٢(عساف    مؤي  عام

  وحشياً  ضربه ضرباً   و ،بعد اختطافه بمؤيد   وقام جهاز االستخبارات بالتنكيل      .بلدة بديا من سكان    ) بنتان متزوج وله 
اً  أدى إلى آسر يده آسراً     ى   ، و  تام ه إل شفى  دخول ة      المست ل     ثالث مرات متتالي ى األق ة      و . عل زة األمني ذآر أن األجه  ُي

ات القانوني               قامت آذلك بتخريب سيارة مؤيد     ستوفية آل المتطلب ة وم يارة حديث ا    .ة وإتالفها رغم أنها س سمح    آم م ت ل
  .األجهزة األمنية ألحد من أهله، وال لمحاميه أن يراه طيلة مدة احتجازه

  

ا              بر لقد قام أهل مؤيد    دل العلي ة الع دى محكم ضائية ل ع دعوى ق نهم             ف از عسكري الب  تطعن في احتجاز جه
اإلفراج الفوري  الذي نص على م صدر قرار المحكمة العليا٢٨/٨/٢٠٠٨يس الموافق  ويوم الخم، تعذيبهناهيك عن

دن      عن مؤيد، وعلى عدم صالحية االستخبارات العسكرية       ا    ، وحين  يني بالتدخل في شؤون الم القرار    ذهب المح مي ب
ذه،        يسَ     فإلى االستخبارات رفضوا تنفي رار          خاطب المحامي رئ ذ الق ه بتنفي ضاً  ، ف   القضاء العسكري وطالب  رفض أي

ضفة     المحامي  توجه   ثممحكمة العدل العليا،     ب مستخّفًا ة إلى نائب مدير االستخبارات العسكرية بال ذا   الغربي  ، ولكن ه
  . رق، وظل القرار حبرًا على و لم يجد نفعاأيضًا

ة عسكرية    ٣٠/٨/٢٠٠٨السبت  عقد يوم   جهاز االستخبارات العسكرية بسلفيت     أن   من ذلك    واألخطر   محكم
  . بالسجن مدة سنة ونصف، متجاهلين قرار محكمة العدل العليا حكمًا تعسفيًا عليهوحكموا، لمؤيد سريعة

م               واالعتقال مؤيد تعرض للتعذيب  وبذلك يكون    م ُحك دة تقرب من شهر ث ه  م اً – علي دياً  خالف انون   وتح  - للق
ى                 ه ينتمى إل ر  ح بالسجن سنة ونصف دون أي جريمة اقترفها سوى أن دعوة        زب التحري  استجابة ألمر اهللا بحمل ال

  . الخالفة التي بها يطَّبق شرع اهللا، وتحرر البالد المغتصبة، ويعم الخير أرجاء العالم دولة إلقامة السياسيوالعمل
صدد      تكون خطوتنا األولى      أن رأينالقد     رأ          أنفي هذا ال ام ال ائق أم ذه الحق ام   نضع ه د        .ي الع د ق إن أهل مؤي

د نقطة      ة  وصلوا إلى أبع اإلفراج                       ممكن رارًا ب ا، واستصدروا ق دل العلي ة الع انوني أال وهي محكم ى المستوى الق  عل
ل تهك       بالفوري عن ابنهم ، ولكن األجهزة األمنية ضربت          ا     القانون عرض الحائط ب ة العلي ى المحكم ه وعل . مت علي

لفيت      نرى  إننا   اطق األخرى       [أن ما جرى ويجري في س اه  ]ناهيك عن المن د تج ى وجه الخصوص،    مؤي ر   عل  وغي
ى نمط     تجري   هو حرب ضد اإلسالم وحملة دعوته      ،، بل تجاه الكثيرين من أهل فلسطين      مؤيد من شباب الحزب    عل

ذٍ الوسطى حيث آل مت     حكم اإلقطاعيات في العصور      شكل  نف ستبعد أن             ي ذاتها، وال ن ة ب وزارات   كون ت سلطة قائم  ال
ود     في المفاوضات    م، لشدة انهماآه   في السلطة مغيبًا عما يجري هناك      المستوى السياسي و ذلك و،   مع اليه ا في     ل  فإنن

  . نضع السلطة أمام مسئولياتها على مشهد من الناسهذه المرحلة نكتفي بأن
ام    ائق أم ذه الحق ا نضع ه وى جمإنن اس، خاصة الق ع الن شائرالي اء الع ة ووجه  ،سياسية والمؤسسات األهلي

 االنفالت  بدوره في تدارك حالة   يقوم آل    يقول آل آلمته و     حتى ،  ، ومؤسسات حقوق اإلنسان    بالشأن العام  والمهتمين
 ن تتدارك األمر  أالسلطة  على   إن الواجب . االستقواء والتغول ونظام اإلقطاعيات    من خالل القانوني والقمع السياسي    

ذيب     الخارجين عن القانون أيًا آانت مواقعهم، و وتعلن عن محاسبة   فترفع الظلم  سئولين عن ممارسة التع ع  الم والقم
  .وانتهاك حقوق الناسالسياسي 

 ولَتَقْصر�َّه أَطْرا الْحق علَى ولَتَأْطُر�َّه الظَّالمِ ديي علَى ولَتَأْخذُن الْمنكَرِ عن ولَتَنهون بِالْمعروف لَتَأْمرن واللَّه كَلَّا( قال 
  ))أي بني إسرئيل( لَعنهم كَما لَيلْعننكُم ثُم بعضٍ علَى بعضكُم بِقُلُوبِ اللَّه لَيضْرِبن أَو، قَصرا الْحق علَى

  
   زب التحريرح                         ، الموافق١٤٢٩ رمضان ٣
  فلسطين                                   . م٣/٩/٢٠٠٨


