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بٌان صحفً

االنتخابات الفلسطٌنٌة محاولة بائسة لتجدٌد شرعٌة السلطة المهترئة
وطرٌق التحرٌر هً استنصار األمة وجٌوشها للجهاد فً سبٌل هللا
أصدر رئٌس السلطة الفلسطٌنٌة محمود عباس ،مساء أمس الجمعة ،مرسوما رئاسٌا بشأن
إجراء االنتخابات العامة على ثالث مراحل ،وبموجب المرسوم ستجرى االنتخابات التشرٌعٌة
بتارٌخ  ،2222/5/22والرئاسٌة بتارٌخ  ،2222/7/12على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس
التشرٌعً المرحلة األولى فً تشكٌل المجلس الوطنً الفلسطٌنً ،على أن ٌتم استكمال المجلس
الوطنً فً  2222/8/12وفق النظام األساس لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والتفاهمات الوطنٌة،
بحٌث تجرى انتخابات المجلس الوطنً حٌثما أمكن.
إن المتابع لمجرٌات األحداث والعالم بحقٌقة السلطة وقادتها ٌدرك أن قرار إجراء االنتخابات،
على فرض جدٌته ،لٌس قرارا ذاتٌا بل متطلب دولً لتجدٌد شرعٌة السلطة ومنظمة التحرٌر من
بعدما بلٌت وتالشت وظهر للقاصً والدانً حجم الهوة بٌن السلطة والمنظمة وبٌن أهل فلسطٌن.
إن تجدٌد شرعٌة السلطة ومنظمة التحرٌر ٌهدف للتوطئة الستئناف السٌر فً المشارٌع الغربٌة
االستعمارٌة والعودة للمفاوضات  -شرٌان حٌاة السلطة  -مع قدوم إدارة أمرٌكٌة جدٌدة تحسب
نفسها كسابقاتها قادرة على تصفٌة القضٌة وفق رؤٌتها ومخططاتها االستعمارٌة.
إن االنتخابات متطلب للمفاوضات والتنازالت ال للتحرٌر والمقاومة ،فالهدف من هذه
االنتخابات ،إن حصلت ،هو إفراز قٌادة منتخبة تفاوض على ما تبقى من فلسطٌن ،تلك المفاوضات
العبثٌة التً ستدور فً حلقة مفرغة ٌتلهى بها المفاوضون ومن هم على نهجهم وفً المقابل ٌتوسع
االستٌطان وٌتعزز وجود كٌان ٌهود فً األرض المباركة.
وإن الواقع السٌئ الذي تمر به قضٌة فلسطٌن مر ّده إلى خٌانة األنظمة فً بالد المسلمٌن وما
اقترفته منظمة التحرٌر من اتفاقٌات العار ،ولن تحل قضٌة فلسطٌن بمواصلة السٌر فً الطرٌق
نفسه ،فال ٌلدغ مؤمن من جحر واحد مرتٌن.
إن حجم الكوارث السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً خلفتها السلطة ومنظمة التحرٌر على
أهل فلسطٌن بسٌرها وفق المخططات الغربٌة وتفرٌطها باألرض والعرض والمقدساتٌ ،وجب على
أهل فلسطٌن التبرؤ من أٌة عملٌة سٌاسٌة مزعومة ،وٌوجب علٌهم رفض كل المشارٌع الغربٌة
االستعمارٌة مهما كان شكلها أو رسمها ،فكل االتفاقٌات التً قامت على أساس حل الدولتٌن هً

اتفاقٌات باطلة شرعا والسٌر فٌها خٌانة هلل ورسوله ومسرى رسوله ﷺ ،وقد لمس الناس وعاٌنوا أن
السلطة لٌست سوى أداة خبٌثة مجرمة بٌد االستعمار تبطش بأهل فلسطٌن وتحارب دٌنهم وتغذ
الخطا نحو تصفٌة القضٌة وتمكٌن االحتالل.
إن هذه االنتخابات ستجري على أسس "السالم" والتفاوض مع المحتل ،ولن تجري من منطلق
تحرٌر مسرى رسول هللا ﷺ والدعوة الجتثاث كٌان ٌهود من كامل األرض المباركة ،وهو ما
ٌوجب رفضها بل نبذها باعتبارها خطوة نحو مشارٌع التصفٌة.
إن قضٌة فلسطٌن هً قضٌة األمة اإلسالمٌة ولم تكن ٌوما قضٌة منظمة فاسدة مفسدة مرتهنة
للمستعمرٌن ،وإن األرض المباركة التً ترزح تحت احتالل غاشم ال حل لها سوى بتحرٌرها كاملة
وبر ّدها إلى حٌاض األمة لتعود درة تاج بالد المسلمٌن كما هً مهوى أفئدتهم الٌوم ،وقد حرص
كٌان ٌهود والدول الغربٌة معه على فصل قضٌة فلسطٌن عن اإلسالم واألمة اإلسالمٌة ،والدول
العربٌة ومعها السلطة الفلسطٌنٌة تعمل على تكرٌس هذا الفصل لٌبقى كٌان ٌهود فً أمن وأمان،
ولذلك ٌجب إعادة ربط األرض المباركة باإلسالم واألمة اإلسالمٌة واستنصار األمة وجٌوشها
للجهاد فً سبٌل هللا وتحرٌرها كاملة ،فهذا هو طرٌق التحرٌر والنصر ،ولٌكونن ذلك قرٌبا إن شاء
هللا تعالى ،وبإذن هللا تعالى لن تفلح جهود المستعمرٌن وأدواتهم من الحكام والسوقة من حرف تلك
البوصلة ،كما لن ٌفلحوا فً نزع سورة اإلسراء من قلوب المسلمٌن.
وإنا نتطلع لٌوم عز من أٌام هللا تتحرك فٌه جٌوش األمة لتحقٌق ذلك فتدخل المسجد األقصى
مهللة مستبشرة بنصر من هللا وفتح قرٌب ،وما ذلك على هللا بعزٌز.
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