
 

 املباركة  األرض ف  كافة  األهل إىل التحرير حزب من  مفتوح كتاب
 آله   وعلى  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  ويرضى،  هللا  ُُيب  ما  خري  على  دينه  وإقامة  رضوانه  يُبلغنا  محدا    العاملني  رب  هلل  احلمد

 وبعد،  وااله ومن وصحبه
 القضاة   أيها...  السياسية  القوى  ف  املخلصون  أيها...  العائالت  وممثلو  الوجهاء   أيها.  ..املباركة  األرض  ف  األهل  أيها

 : والتنظيمات الفصائل أيتها... األمنية األجهزة وأفراد العامة النيابة وأعضاء  واحلقوقيون
  الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ ﴿:  تعال  هللا  بقول  خناطبكم  ،﴾اّللَِّ   أَْنَصارَ   ُكونُوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ ﴿:  تعال   هللا  بقول  صدق  نداء  مجيعا    نناديكم

 ُتِصيَبَّ  َل  ِفتْ َنة   َوات َُّقوا * ُُتَْشُرونَ  ِإَلْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَ ْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبْيَ  َُيُولُ  اّللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا  ُُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ّلِلَِّ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا
 .﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اّللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا َخاصَّة   ِمْنُكمْ  ظََلُموا  الَِّذينَ 

 . الظلمات يف  به يُهتدى الذي النور ألهنا وكلماته هللا آبايت مجيعا   خناطبكم
 هي  بنات  نزار   اغتيال  مث  اس،الن  آالف  ضحيتها  يكون   أن   كاد  اليت  الفاسدة   اللقاحات  صفقة  إن:  والعشرية  واألهل  اإلخوة  أيها

 عليهم   فاعتدت  واجملرمني،  القتلة  مبحاسبة  املطالبني  الغاضبني  الناس  جتاه  السلطة  إجراءات  هو  إجراما    واألكثر  بشعة،  نكراء  جرائم
  "الشارع  قولهب  الناس   يهدد  فاجملدالين  الشارع،   يف  االقتتال  حنو  ابلدفع  إجرامها  يف  أمعنت  مث   الشوارع،  يف  وسحلتهم  دماءهم  وأسالت

  سنضرب   يقول  وآخر  الناس،  جتاه  ابملسؤولية  شعور  أدىن  لديهم  ليس   ووزراءها  السلطة  أن   على  تدل  وهي  البلطجية  لغة  إهنا  الشارع"  مقابل
  اللقاحات  بصفقة  قام  من  على  حديد  من  بيد  يضرب  ال  ملاذا  مث   حبقوقهم؟  يطالبون   ألهنم  حديد  من  بيد   الناس  أيضرب!  حديد؟  من   بيد
 يف   الفساد   رموز   على   حديد   من   بيد   يضرب   ال   ملاذا   ؟ وشعبه   أهله   ضد   االحتالل   مع   ينسق   من   على   حديد   من   بيد   يضرب  ال   ملاذا  ؟ دةسالفا 

 ؟الفلسطينية   السلطة 
  وإال   ،والفاسدين  القتلة  من  بعصابة  أشبه  السلطة  أصبحت  بل  تتوقف،  ال  وأهلها  فلسطني  حبق  الفلسطينية  السلطة  جرائم  إن 

!  الفلسطينية؟ للسلطة  اإلجرامي النهج  يكرس مهجي بشكل الناس على ليعتدوا املدين ابللباس األمنية أجهزهتا لعناصر زجها  يفسر كيف
  مكافحة   وهيئة  التحقيق  وجلان   القضاء  خلف  خيتبئون  جمرموها  أصبح  بل  عليها،  ُياسبها  أن   أحد  من  تقبل  وال  اجلرائم  تقرتف  فالسلطة
 تعليق  عنها  يصدر  ومل  الفاسدة،  اللقاحات  قضية  يف  صوت    هلا  نسمع  مل  الفساد  مكافحة  فهيئة  هم،وجرائم  فسادهم  على  للتغطية  الفساد

 ! الناس جتاه اإلجرامية األمنية األجهزة ممارسات جتاه
 وتوحدكم   جتمعكم  أن   جيب  اليت  الغاية  هي  الغاصبني  رجس  من  املباركة  األرض  تطهري  إن   :والتنظيمات   الفصائل  ف  القوى  أيتها

  على  وابال   الصراع هذا تبعات أصبحت بل حبال، جيوز ال وهذا واجملرمني، الفاسدين حلماية غطاء   وأصبح فرقكم الفصائلي الصراع ن أ إال
  الثروة  ومجع  مصاحلهم  جلأ  من  الصراع  هذا  استغالل  من  الفاسدين  ومكَّن  جرائمه،  يف  االستمرار  من  يهود  كيان   فمكَّن   فلسطني،  أهل

 . س النا دماء وامتصاص
  تزج  مث   اجلرائم   تقرتف  فالسلطة  وجرائمها،  السلطة  جتاه  حازم  موقف  هلم   ليكون   خاصة  فتح  حركة  يف  الشرفاء  إل  نداءان  نوجه  وإننا

  يوجب   االحتالل  من  والتحرر  االحتالل،  من  التحرر  شعار  رفعتم  اإلخوة  أيها  إنكم!  جرائمها   من  الغاضبني  الناس  ملواجهة  فتح  حبركة
 ومسؤوليتكم ...  وبسالة  قوة  بكل  ومصاحلها  دينها  عن  تدافعون   الواحد  كاجلسد  األمة  مع  لتكونوا  وخملصيها  األمة  مع  االلتحام  عليكم
 . قضيتكم على يتآمرون  الذين واجملرمني الفاسدين ضد فلسطني أهل مع الوقوف عليكم توجب

  الفلسطينية،   السلطة  يف  يستشري  الذي  ابلفساد  يةودرا  إملاما    الناس  أكثر   إنكم  :العامة  النيابة  وأعضاء   واحلقوقيون  القضاة  أيها
 على نعول اإلخوة أيها ولكننا وأهلها، فلسطني حبق جرائمها على للتغطية هي األمنية األجهزة عليكم متارسها اليت  الضغوط أن  وتدركون 

 الناس  محاية  مسؤوليتكم   من  وإن   كم،وقضيت  ألمتكم   االحنياز  عليكم  يوجب  فدينكم  املباركة،  لألرض  وانتمائكم   ونزاهتكم   وتقواكم  دينكم
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 . الناس  حقوق عن الدفاع مسؤوليتكم ومن واملفسدين، للمجرمني التصدي مسؤوليتكم ومن  وأجهزهتا، السلطة تعسف من
  أال   العام  النائب  ندعو  فإننا  وهلذا  والفاسدين،  اجملرمني  محاية  وليس  الناس  حقوق  محاية  هي  العامة  والنيابة  العام  النائب  مسؤولية  إن 

 بقلب  هللا  أتى  من  إال  بنون   وال  مال  ينفع  ال  يوم  احلساب  يوم  فينجيه  تعال  هللا  ييرض  موقفا    يقف  أن   وندعوه  للمجرمني،  ظهريا    يكون 
 . سليم

  وإن   املعتدين،  يد  على  واألخذ  حقوقها،  عن  الدفاع  يه  عائالتكم  جتاه  مسؤوليتكم  إن :  العائالت  وممثلو  والعشائر  الوجهاء   أيها
 عليكم  يوجب  وهذا  الناس،  بني  ويدوم  يعظم  أن   اخلري  هلذا  وحنب  تعال،  هللا  شاء  إن   مباركة  طيبة  البني  ذات  صالحإ  يف  مإسهاماتك

  أَنْ َزْلَنا   ِإّنَّ ﴿:  تعال   هللا  قول  نتلو  هذا  ويف  أطرا ،  احلق  على  وأطرهم  أيديهم  على  واألخذ  للظاملني  للتصدي  وأمتكم  أهليكم  مع  الوقوف
 ُُتَاِدلْ  َوَل  *ا  رَِحيم ا  َغُفور  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  اّللََّ  َواْستَ ْغِفرِ  * ا  َخِصيم ِلْلَخائِِنيَ  َتُكنْ   َوَل  اّللَُّ  َأرَاكَ   ِبَا النَّاسِ  َبْيَ  ِلَتْحُكمَ   ِِبحْلَق ِ  بَ اْلِكَتا ِإَلْيكَ 

  والعدل   احلق  إقامة   ميزان   هي  خملص،  كل  ميزان   هي  اآلايت  هذه.  ﴾ا  أَثِيم  َخوَّاّن    َكانَ   َمنْ   ُيُِبُّ   َل   اّللََّ   ِإنَّ   أَنْ ُفَسُهمْ   ََيَْتانُونَ   الَِّذينَ   َعنِ 
 . وحماسبتها السلطة جرائم وجه يف الوقوف عليكم توجب وعائالتكم دينكم جتاه مسؤوليتكم وإن  وميزانكم، ميزاننا هي الناس بني

 إىل  السلطة  قادة  ُيوهلم  وأن  والفاسدين،  اجملرمني  حلماية  األمنية  ألجهزةا  أفراد  يُسخَّر  أن   ليحزننا  إنه:  املباركة  األرض  ف  أهلنا  ي
  هللا  بقول  اطبهمخنو   وأمتهم،  دينهم   إل  لينحازوا   صادقة  دعوة  ندعوهم  فإان  وهلذا  ،جرمية  وأي  جرمية  فهذه  وأهلهم  شعبهم   ألبناء   قتلة
نْ َيا  ِف   اّللَُّ   َلَعنَ ُهمُ   َوَرُسوَلهُ  اّللََّ   يُ ْؤُذونَ   الَِّذينَ   ِإنَّ ﴿:  تعال   ِبَغرْيِ   َواْلُمْؤِمَناتِ   اْلُمْؤِمِنيَ   يُ ْؤُذونَ   َوالَِّذينَ   *ا   ُمِهين  َعَذاِب   هَلُمْ  َوَأَعدَّ   َواْْلِخَرةِ   الدُّ

  ،البخاري   رواه  ِمنَّا«   فَ َلْيسَ   السِ اَلحَ   َعَليْ َنا  ََحَلَ   »َمنْ ملسو هيلع هللا ىلص:    هللا   رسول  بقول  وخناطبهم  ﴾، ا  ُمِبينا   َوِإثْ   ُُبَْتاّن    اْحَتَمُلوا  فَ َقدِ   اْكَتَسُبوا  َما
 . وإخوتكم   أهلكم  جتاه محله   جيوز ال  فسالحكم

  العذاب   من  مبفازة  حتسبوهنم  ال  فهؤالء  السلطة  يف  للفاسدين  أنفسهم  ورهنوا  قرابة،  أو  بدين  يبالون  ال   الذين  اجملرمون   أولئك  أما
َا الظَّاِلُمونَ  يَ ْعَملُ  َعمَّا َغاِفال   اّللََّ  َسَبَّ ُتَْ  َوَل ﴿ تعال هللا قول وحسبهم اجلبار، هللا وانتقام ُرُهمْ  ِإَّنَّ  .﴾اأْلَْبَصارُ  ِفيهِ  َتْشَخصُ  ِليَ ْوم   يُ َؤخِ 
 يف   يكمن  الغاصبني  رجس  من  املباركة  األرض  حترير  إن   :خملصي  اخلري   إليكم  نزجي  إّن  املباركة  األرض   ف  وأحبتنا  أهلنا  ي

  رأيتم   وقد  جهودكم،  وتنصب  قواكم  تتوحد  أن   جيب  هذا  وعلى  املقدس،  بيت  وحترير  اخلالفة   إلقامة   يوشهاوج  اإلسالمية  األمة   استنصار
  الغاصبني   كيان   واقتالع  تعال  هللا  سبيل  يف  للجهاد  احلدود  بفتح  مطالبة  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  اإلسالمية  األمة  حتركت  كيف

  وأدواهتم   أعدائنا  مكر  من  واحذروا  تظنون،  مما  وأهون   أسرع  املباركة  األرض  حترير   لكان   سولهور   هلل  اخلائنني  احلكام  آتمر   لوال  وإنه  احملتلني،
 إل   تلتفتوا  فال  عدوان،  به  جاء  الذي  املوهوم  الدولتني  حل  أو  اإلجرامية  مشاريعهم  من  متكنوهم  وال  وآتمرهم  جلرائمهم  وتصدوا  وعمالئهم

 وحسبنا   النصري،  ونعم  املول  ونعم  موالان  فهو  العزيز  القوي  ابهلل  وثقوا  املتني،  هللا  حببل  واعتصموا  أمتكم  يف  جهودكم  وركزوا  اجملرمني  هؤالء
  َذِلكَ   *  هَلُمْ َأْعَما  َوَأَضلَّ   هَلُمْ ا   فَ تَ ْعس  َكَفُروا  َوالَِّذينَ   *   َأْقَداَمُكمْ   َويُ ثَ بِ تْ   يَ ْنُصرُْكمْ   اّللََّ   تَ ْنُصُروا   ِإنْ   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ ﴿:  تعال  هللا  قول
ُمْ   َعَلْيِهمْ   اّللَُّ   َدمَّرَ   قَ ْبِلِهمْ   ِمنْ   الَِّذينَ   َعاِقَبةُ   َكانَ   َكْيفَ   فَ يَ ْنظُُروا  اأْلَْرضِ   ِف   َيِسريُوا  َأفَ َلمْ   *  َأْعَماهَلُمْ   َفَأْحَبطَ   اّللَُّ   أَنْ َزلَ   َما  َكرُِهوا  ِبََِّنَّ

 ﴾ هَلُمْ  َمْوىَل  َل  اْلَكاِفرِينَ  َوَأنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َمْوىَل  اّللََّ  ِبَِنَّ  َذِلكَ  * َأْمثَاهُلَا َوِلْلَكاِفرِينَ 
 نصريا   سلطاّن   لدنك من لنا واجعل دينك ونصرة لطاعتك املسلمي صدور اشرح اللهم

 . العاملي  رب هلل واحلمد
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