
 ضحايا أول ليس) ٢٤/٦/٢٠٢١( بنات نزار الجسور، الوطني الشهيد إن القول نافلة من لعل
 محاولة جرت وكانت. آخرهم يكون ولن المحدود، الذاتي ا6داري الحكم سلطة أمن أجهزة

 واجب من السلطة تهرّبت بينما معرفون، والمجرمون الماضي، مايو/ آيار أوائل الغتياله،
  !!الجريمة هذه في التحقيق

 تحقيق، لجنة شكَّل ،ةإشتي محمد الداخلية، وزير السلطة، وزراء رئيس أن المضحك من اليوم،
 لحقوق المستقلة الهيئة ورئيس العسكرية، مخابراتها ورئيس السلطة، عدل وزير ضمت

 بسبب يستقيل، أن ةإشتي على كان إذ المهزلة؛ هذه في المشاركة رفض الذي ا6نسان،
    يسمع؟ ومن يقرأ؟ من لكن. السلطة في ا]منية ا]جهزة عن ا]ولى مسئووليته

 عصابات استمرأت الذين الفلسطينيين، بالوطنيين التنكيل جرائم من واحدة مجرد أمام إننا
 المساوية المدة وهي ،)٢٠٢١ - ١٩٩٤( قرن ربع من أكثر مدى على بارد، بدم اقترافها، العمالء

 تفوَّقت نإو ،)١٩٩٤ - ١٩٦٧( والقطاع للضفة والمباشر، الصريح، الصهيوني لالحتالل تمامًا
  .الثانية ضحايا أضعاف بخمسة االحتالل، على العمالء عصابات

 ا]فعى، رأس مجرد الإ ليس المذكور بينما اس،عبّ محمود في الخيانة يحصر أن للبعض يحلو
 أن بعد إال الوزراء، رئاسة اسعبّ يترك ولم. ٢٠٠٣ ربيع السلطة، لوزراء رئيسًا ا]عداء هفرض الذي

 عليه المتظاهرون سكب ثم »!فلسطين كرزاي يسقط«: ضده هتفت فتحاوية، مظاهرة أدانته
  ).٦/٩/٢٠٠٣( الوزراء رئاسة من استقالته تقديم إلى اضطره مما القمامة،

 مما القليل تنفيذ في تلكأ أنه لمجرد ا]خير، الصهاينة قتل أن بعد عرفات، ليخلف اختاروه ثم
 هذا مذكراته، في أوباما، ا]سبق، ا]مريكي الرئيس أعاد وقد). أوسلو اتفاق( بنود من ىتبق

 منذ رفضه، عن فضالً معارضيه، قمع في شراسته مقابل اس،عبّ شخصية ضعف إلى االختيار
  .وكيانها الصهيونية، مع المسلحة المواجهة زمن،

 المسلحة بالمقاومة البطش إلى سارع حتى للسلطة، رئيسًا اسعبّ نُصِّب أن وما
 لهذا دايتون، كيث ا]مريكي، الجنرال جهَّزها كان التي العصابات، مستخدمًا الفلسطينية،

 هذا بأن الشعب الفلسطيني ويعاير ح،لالمس بالكفاح يندد اسوعبّ يومها، ومن الدور،
 ينتظرون الجئين، مجرد من شعبنا حوَّل الكفاح هذا أن يكفي بينما! نفعًا يجدِ لم الكفاح

   .والتاريخية الوطنية حقوقه سبيل في يقاتل شعب إلى الشفقة،



 ا]رض من واحدة بوصة فإن ،)١٩٩٣ - ١٩٦٥( المسلح الكفاح هذا استمرار مدى على
 عبر الصهاينة، لحساب الغربية، الضفة من ا]كبر النسبة ضاعت بينما تضع، لم الفلسطينية

 على والحبل. فاترة تنديد ببيانات السلطة رئاسة اكتفت بينما العقيمة، المفاوضات صيغة
    .الجرَّار

 على اسعبّ توضع اأنه على هللا، الشكر العدو صحافة كررت ا]خيرة، الوطنية الهبَّة أثناء
 القتال عليهم يتحتم كان أخرى، جبهة الصهاينة جنَّب ]نه الغربية؛ الضفة في السلطة رأس

  !!فيها

 الصهيوني، عدونا إلى الفدائيين عشرات السلطة أمن عصابات سلمت كيف نتذكَّر هنا،
 إلى ليسلموه سعدات، أحمد المناضل الشعبية، للجبهة العام ا]مين استدرجوا وكيف

    .اختفائه مكان على العثور عن عجزوا الذين الصهاينة،

 المعادي المعسكر أطراف ضمن هم أمنها، وأجهزة السلطة، بأن للكافة، تأكد لقد باختصار،
 منتصر يكن ولم. اتالمرّ عشرات تأكد، الذي ا]مر الوطنية، وقضيته الفلسطيني، للشعب
 ا]من أجهزة شكرت من آخر ،)٢/٥/٢٠٢١( زعترة حاجز عند فدائية، عملية نفَّذ الذي شلبي،

  .ل�ولى الفدائي هذا تسليم على اهللا، رام سلطة في نظيرتها الصهيونية

 على طيفها، ألوان بمختلف الوطنية، قوانا كل فيه تعمل أن يجب الذي الوقت، يفت لم
 وقضيته شعبنا، أعداء معسكر ضمن أنها على أمنها، وأجهزة السلطة، مع التعامل
 هنا ومن. للتحالف موحد سياسي ببرنامج ،فاعالً وطنيًا تحالفًا يتطلب الذي ا]مر. الوطنية

     .نبدأ
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