بسم اهلل الرحمن الرحيم

السلطة الفلسطينية تكشف حقيقة موقفها باعتدائها على الوقفة الرافضة لصفقة ترامب
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﴿ َوإن الظالم َ
قامت السلطة وأجهزهتا األمنية صباح يوم السبت  2222/2/51بنصب احلواجز على مدخل مدينة جنني ،واختذت عدداً
من اإلجراءات دلنع الوقفة اليت دعا إليها حزب التحرير للتصدي لصفقة ترامب االستعمارية ...،وما إن انطلقت الوقفة حىت بدا
عب عن حقيقة ىذه األجهزة اليت تربت على يد اجلنرال األمريكي
على عناصرىا التوتر والتحفز لقمع الناس ،يف مشهد سل ٍز ي ّ
دايتون ،وارتفعت أصوات الناس بالتكبري ،وصدعوا باحلق استنصاراً لألمة اإلسالمية وجيوشها لتحرير األرض ادلباركة ،وعال
صوت احلق الرافض للحلول االستسالمية واخليانية ،فما ىو األمر الذي أغاظ السلطة وأجهزهتا لتقوم دبهامجة الناس بشكل
مهجي فتطلق قنابل الغاز واألعرية النارية ،وتضرب باذلراوات محلة راية رسول اهلل " ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل" وتعتدي
على كبار السن وعلى شيخ جليل ناىز التسعني عاماً؟!
ونسأل زلافظ جنني أكرم الرجوب ،ومدير ادلخابرات زلمد غنام ،ومدير الوقائي حجازي اجلعبي ،ما الذي أغاظكم من
الوقفة؟ ...ىل أغاظكم ارتفاع صوت الناس بالتكبري؟! أم راية رسول اهلل ؟! أم دعوة األمة اإلسالمية وجيوشها لتحرير
األرض ادلباركة ،أم رفض احللول اخليانية اليت منحت كيان يهود  %89من األرض ادلباركة؟! ...قولوا ماذا أغاظكم؟! ...ىل
أغاظكم احتشاد الناس ومناداهتم إخوهتم أبناء أمتهم لنصرة اإلسالم وحترير األقصى؟! ىل أغاظكم الشيخ طاىر الذي ناىز
كب ويهتف بادلسلمني؟! فواهلل الذي ال إلو إال ىو ما أغاظ ىذا اخلري إال اليهود
التسعني عاماً الذي وقف أمام أوباشكم ي ّ
وأعداء اإلسالم ...فهل أنتم يف صفهم؟! ...أجيبوا ىل أنتم يف صف اليهود وأعداء اإلسالم؟!
أيها األىل في األرض المباركة :إن حقيقة السلطة ووظيفتها األساسية قد عب عنها رئيس السلطة بوضوح يف القمة

العربية األخرية فقال سلاطباً كيان يهود ""أنا اآلن بقدر أحمي ...بقدر أجيبلك معلومة عمرك ما كنت تحلم اتجيبها"!
وأضاف "لدينا  38بروتوكوالا واتفاقا أمنيا ونحن على استعداد للتعاون مع أي دولة تحارب اإلرىاب ونحن نسير على
ىذه السياسة ولن نتراجع عنها!" وأكد على ىذا يف خطابو يف رللس األمن وزاد عليو أنو على استعداد لتقدمي خدمات أمنية

جديدة دتتد لـ  591دولة ...إذن ىذه حقيقة السلطة فهي ليست أكثر من ذراع أمني يخدم أعداء اإلسالم.

إن السلطة وأجهزهتا كاذبون يف رفضهم صفقة ترامب ،فمن تنازل عن  %89من أرض اإلسراء وادلعراج يف اتفاقية أوسلو
ال يضريه أن يتنازل عن  %92يف صفقة ترامب ،ولكن اخليانة ادلطلوبة لتنفيذ الصفقة أكب من السلطة ،وأمريكا ويهود يراىنون
على هتيئة األجواء لتنفيذ مشاريعهم االستعمارية ،فكيان يهود استثمر اتفاق أوسلو كغطاء خللق واقع جديد يف الضفة الغربية،
وراىنوا على منظمة التحرير اليت ختلت عن ميثاقها وقبلت االعًتاف بكيان يهود وتنازلت عن معظم فلسطني بعد أن كانت
تقول بالالءات الثالث؛ ال اعًتاف وال صلح وال تفاوض مع العدو الصهيوين.
إن رفض السلطة لصفقة ترامب ىو رفض شكلي وليس حقيقياً فتفامهات "بيلن وعباس" و"أودلرت وعباس" ال ختتلف
كثريا عن صفقة ترامب إال يف بعض التفاصيل ،والذي يؤكد أن معارضة السلطة شكلية وليست حقيقية ىو تأكيدىا على
دتسكها دبحاربة اإلرىاب "أي زلاربة اإلسالم" ،ودتسكها بالقرارات الدولية واالتفاقيات اليت وقعتها مع كيان يهود ،واليت تنازلت
دبوجبها عن معظم فلسطني ،ودتسكها بادلبادرة العربية اخليانية ،ودتسكها خبيار ادلفاوضات ،فهي متمسكة بكل ما حيافظ على

كيان يهود ويعطيو الشرعية يف األرض ادلباركة فلسطني ،ولذلك سيبقى كيان يهود مطمئناً سائراً يف تنفيذ مشاريعو ما دامت
السلطة متمسكة بدورىا األمين ومناشدة اجملتمع الدورل ورللس األمن واألمم ادلتحدة ،ألهنا مناشدة كصرخة يف واد ال تغيث
ملهوفاً وال تنقذ غريقاً.
إن اجلرائم اليت اقًتفتها السلطة حبقكم وحق قضيتكم دل تتوقف يوماً ،فهي دل تقف عند جردية التنازل عن أرضكم لعدوكم
بل أذاقت الناس نار تنسيقها األمين "ادلقدس" مع االحتالل ،ودل تًتك باباً إلفساد أبنائنا وتدمري قيم اإلسالم يف نفوسهم إال
طرقتو ،وقد رأيتم ىذا واضحاً يف مناىج التعليم والبامج اإلفسادية العديدة ،ورأيتم سعيها لتغيري قانون األحوال الشخصية
ليتوافق مع اتفاقية سيداو اإلجرامية ،وأغرقت الناس بالقروض والديون نتيجة سياستها االقتصادية القائمة على إبقاء الناس
مرىونني للبنوك ...واستشرى الفساد يف مؤسساهتا حىت أضحت السلطة مرتعاً للفاسدين ...وليس متوقعاً أن تتوقف عن
جرائمها فقادهتا أشربوا يف قلوهبم التبعية ألعداء اإلسالم.
يا أىلنا في األرض المباركة:
إن ما يكيده أعداؤكم لكم عظيم ج ّد عظيم ،وما يدبر لكم أعظم جرماً شلا حصل عام  89وعام  ،78فكيان يهود
يسعى جلعل فلسطني أرضاً خالصة لو ،وىذه اجلردية ال ديكن وقفها من خالل رللس األمن واألمم ادلتحدة أو اللجنة
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْعض﴾ ،وقد خبمت القرارات الدولية فهي إلذلاء الشعوب وإسكاهتا! مث ال ين ّفذ
ين َك َف ُروا بَ ْع ُ
الرباعية...إخلَ ﴿ ،والذ َ
منها ّإال ما كان يف صاحل أعداء اإلسالمّ ...أما مواقف قادة السلطة وحكام العادل اإلسالمي ،فهي مواقف سلزيةٌ متخاذلةٌ ،فهم
قد خانوا قضيتكم منذ أمد بعيد ،فال تنتظروا منهم خرياً.
إن احلل اجلذري لقضية فلسطني ىو إعادهتا إذل أصلها؛ إذل بعدىا احلقيقي ،أال ىو اإلسالم وأمة اإلسالم ،فهذا ىو
الطريق الصحيح والشرعي لعزتكم وىو ما يعمل أعداؤكم ليل هنار لصرفكم عنو ،فالذي يقذف الرعب يف قلوب أعدائكم ىو
استنصار األمة اإلسالمية وجيوشها إلقامة اخلالفة واجلهاد يف سبيل اهلل لتطهري األرض ادلباركة من رجس الغاصبني ...فأمريكا
ويهود يقض مضجعهم اإلسالم وعودة اخلالفة ،وحقيقة يهود وعداوهتم لنا ولإلسالم يف كتاب اهلل واضحة ،قال تعاذل:
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واهلل تكفل لنا بإظهار دينو ،ورسولو  بشرنا خبالفة على منهاج النبوة ولن خيلف اهلل وعده ،فثقوا باهلل موالكم
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