
في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المركز السلمي في لوس أنجلس في ولية كاليفورنيا
سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين يؤكد أن 

حق العودة من الثوابت الوطنية التي ل تفريط فيها والتوطين مؤامرة عليها 
----------------------------------------------------------------
      أكد سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس العلى للقضاء الشرعي

 وركن أساسي منأن حق عودة اللجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم هو جوهر قضيتنا العادلة 
 . فرض لزمالتمسك به أرضه ، ولن  لنها قضية شعب ش/ر.د بالحديد والنار من  ،أركان السيادة الفلسطينية

  إن تعويض اللجئين عن سنوات التشريد والضياع والمعاناة والضرار المادية والمعنوية التي     وقال سماحته
 ألم?ت بهم وبأبنائهم وأحفادهم منذ النكبة هو حق إضافي آخر لهم ، لكنه ليس بديل: عن حق العودة ول ينفصل عنه

  . وتتحمل أعباءه جميع الحكومات السرائيلية المتعاقبة وجيوشها والمنظمات الصهيونيةهما حقان متلزمان ل بل 
 ومؤسساتها التي أسهمت في إيقاع الضرر بالشعب الفلسطيني ؛ لنها الجهات التي تسببت بهذه الضرار ، وتتحمله

 ن مخطط توطين اللجئين ، مضيفا: أأيضا: جميع الدول التي تدعم إسرائيل وتؤيدها وتساندها في إعاقة تطبيقه
 وإقامتهم في أي بلد آخر هي مؤامرة على حق العودة لن يقبل بها الفلسطينيون مهما كانت المغريات أو عظمت

  عنيرثوه ال تعالى حوله في كتابه الكريم ، وأن ي1باركالتضحيات ! إن القبول بالوطن البديل ممكن بشرط أن 
  إليه برسول ال صلى ال عليه وسلم وأني1سر5ى المسجد القصى المبارك ، وأن يكون فيهآبائهم وأجدادهم ، وأن 

  ثراه بدماء المجاهدين الخيار والشهداء البرار .ي1روى الناصر صلح الدين ، وأن يحرره الفاروق عمر ويفتحه
 ؛ فلن يرضى الفلسطينيون عن أرض فلسطين بديل: ولو كان فردوس الدنيا .المحالإن هذا من 

 العودة إلى الوطن والممتلكات حق مشروع تتمتع به كافة الشعوب كفلته     وأشار الدكتور التميمي إلى أن 
  الذي١٩٤يستمد شرعيته من قرار المم المتحدة رقم  حق قانوني  ، فهولها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية

 ينص على وجوب السماح للجئين الفلسطينيين بالعودة في أقرب وقت ممكن إلى ديارهم ، وعلى وجوب دفع
 الحكومات والسلطات المسؤولة تعويضات عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر في ممتلكاتهم ، بحيث يعود الشيء إلى

 .أصله وفقا: لمبادئ القانون
      جاءت أقوال قاضي قضاة فلسطين هذه في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس في مسجد المركز السلمي
 في ريفرسايد في لوس أنجلس في ولية كاليفورنيا ؛ على هامش مؤتمر حق العودة الذي يشارك فيه بدعوة

من الجالية العربية والفلسطينية في أمريكا .
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 هـ١٤٢٩... جمادى الولى 

 م٢٠٠٨ / ٥ / ١٧الموافق 

دائرة العلقات العامة والعلم في
ديوان قاضي القضاة / المجلس العلى للقضاء الشرعي


