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بٌان صحفً

السلطة تكمل دور االحتالل وتوغل في دماء أهل فلسطين!
فً تكامل مع كٌان ٌهود وجرائمه ،أقدمت قوات السلطة اإلجرامٌة فً نابلس اللٌلة الماضٌة ٢٢٢٢/١/٩١م على
جرٌمتها المنكرة بقتل الشاب فراس ٌعٌش وإصابة عدد آخر وذلك خالل قمعها للناس المحتجٌن على خلفٌة اعتقال السلطة
للمجاهدٌن مصعب اشتٌة وعمٌد طبٌلة المطلوبٌن لكٌان ٌهود ،وبٌنما كانت قوات االحتالل تمارس االعتقاالت فً مدن
الضفة الغربٌة ،وكان المستوطنون ٌقومون باقتحام البلدة القدٌمة فً الخلٌل بحماٌة جٌشهم ،كانت أجهزة السلطة تمارس
دورها الخٌانً المخزي ووظٌفتها القذرة الموكلة إلٌها فً مالحقة المجاهدٌن وفً قتل أبناء فلسطٌن.
لقد أقدمت السلطة على جرٌمتها خدمة لكٌان ٌهود ولتنفً عن نفسها الضعف والتقصٌر فً أداء دورها بحفظ أمنه،
ولٌإكد حسٌن الشٌخ وماجد فرج وزٌاد هب الرٌح أنهم على استعداد لتسخٌر األجهزة األمنٌة لكل المهمات القذرة نٌابة عن
االحتالل .وفً المقابل ترى أجهزة السلطة صماء بكماء عمٌاء عما ٌمارسه كٌان ٌهود من قتل واقتحام وجرائم ٌومٌة فً
جنٌن ونابلس وسائر مدن فلسطٌن ،وألنه ال شرف وال مروءة عندهم لم ٌستفزهم قتل األبطال وقصف البٌوت وهدمها
على رإوس ساكنٌها!
إن وصف السلطة بؤنها باتت عبئا على أهل فلسطٌن لم ٌعد وصفا دقٌقا ،بل األدق منه أنها أضحت مشروعا مهلكا
ومدمرا لقضٌة فلسطٌن ،فتعاونها مع االحتالل وتنفٌذها لسٌاسات أعدائنا طالت كل جوانب الحٌاة ،فاستهدفت أرزاق الناس
من خالل سٌاساتها االقتصادٌة التً تفقر الناس ،وجباٌتها التً تمول بها فسادها ووظٌفتها فً حفظ أمن كٌان ٌهود،
وفتحت األبواب وجعلتها مشرعة لمإسسات وأنشطة اإلفساد وقوانٌن العبث باألسرة واألبناء ،وقامت باعتقال اآلمرٌن
بالمعروف الناهٌن عن المنكر وكل من ٌحذر الناس من المخططات الغربٌة االستعمارٌة ،فالسلطة الفلسطٌنٌة مشروع
للخضوع والتصفٌة السرٌعة لقضٌة فلسطٌن وهذا هو عملها منذ توقٌع أوسلو وحتى اللحظة ،فهً عملت وال زالت تعمل
على كسر إرادة الناس واستئصال أي نفس فٌه عزة وكفاح ،وال زالت تعمل على إطفاء جذوة الجهاد ومقاومة المحتل،
بٌنما توهم الناس كذبا أنها تسعى فً مشروعها للحصول على دولة ذلٌلة وفق حل الدولتٌن األمرٌكً ،والكل ٌعلم أنه
سراب خادع.
يا أهل األرض المباركة:
السلطة الفلسطٌنٌة وقادتها لٌسوا من جنس قضٌتكم وإنما هم من جنس عدوكم ،وإن ما حققه كٌان ٌهود من خالل
السلطة الفلسطٌنٌة ما كان له أن ٌحققه لوال خٌانتها وتآمرها ،فعملها ووظٌفتها القضاء على روح النضال والكفاح فٌكم
وتدمٌر أبنائكم وأسركم لٌعش ٌهود الغاصبٌن فً هذه األرض المباركة بؤمن وأمان.
وأمام الدماء الزكٌة التً تسفك على ٌد كٌان ٌهود ٌومٌا فً فلسطٌن ،وما صار واضحا لكم بؤن السلطة هً مشروع
ٌصب فً مصلحته ال فً مصلحتكم وال فً مصلحة قضٌتكم ،وكذلك ما صار واضحا من خٌانة وتطبٌع لكل األنظمة
المحٌطة بفلسطٌن والبعٌدة عنها ،أمام ذلك كله فإنه لم ٌبق لكم إال مشروع واحد للخالص والنجاة ،وهو مشروع االلتحام
باألمة وقضٌتها فً إعادة الخالفة التً توحد األمة وتخلع كٌان ٌهود من جذوره وكل أنظمة الضرار التً تحمٌه ،وحٌنها
فقط تحفظ الكرامة واألمن والدٌن ،وتحرر فلسطٌن وٌعود األقصى لحٌاض المسلمٌن.
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