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العظمى والخيانة عرفات
 الهللي أيمن يأب ؛بقلم

1987 سللنة انطلقللت الللتي الولللى النتفاضة أحدثت
فكانت الصهيوني، العدو مع الصراع مسيرة في نوعية نقلة
لنهللا الللله، إنشاء المحتومة لنهايته العكسي العد بداية بحق
في تسبب مما قبل، من العدو يعهده لم جديدا أسلوبا كانت

أوراقلله، وخلللط سياسللييه، ثقللة وزعزعللة أوضللاعه، إربللاك
لول وبدأ تقهر، ل التي ومخابراته جيشه أسطورة وإسقاط

رغللم المللان وعللدم بللالخوف يشللعر احتلللله تاريخ في مرة
بتصللفية الجمللاهير بدأت عندما ولسيما ذلك، عكس ادعائه
علللى يقللوى أن دون ممتلكللاتهم وتللدمير ومخللابرته، عملئه

نفسه.  عن بالدفاع مشغول كان لنه حمايتهم

السياسللية البيئللة تنقيللة فللي الجللاد السلللوك هللذا
قريللة إنشللاء إلللى العدو دفع العملء، تلوث من الفلسطينية

إلللى هربللوا "الدهينيللة" لمللا تسللمى غللزة فللي بهللم خاصللة
الحتماء.  قصد والقطاع الضفة في المتواجدة معسكراته

الجديللد/النتفاضللة الحللدث اسللتيعاب عن عجزه أمام
وصللفة باتبللاع الخللبراء عليلله أشللار عليها، القضاء عن فضل

توكيللل خلل مللن يعللانيه الللذي والتعللب الرهللاق من تريحه
النضللالي، بالسللبق لهم يشهد عملء إلى عليها المر/القضاء

أعللداء إجمللاع علللى حللاز الللذي عرفللات على الختيار فوقع
أمللره مسللتعجل كان بل العمل، لهذا معدا كان والذي المة،

الدولة قيام بذلك معلنا أوانها قبل النتفاضة ثمار قطف في
علللى الطريللق  ليقطللع1988 سللنة الفلسللطينية/الوهميللة

فلي والعملء المرتزقلة شلأن هلو وهذا الحرار، المجاهدين
السللتعداد أهبة على دائما يتواجدون الذين السلمي عالمنا

المجاهدين.  إنجازات لسرقة

لقللاءات (بعللد الفلسللطينية السلللطة تكللونت وعليلله،
التللاريخي/العميللل المناضللل العدو) بقيادة مع وعلنية سرية

يقضللي والللذي ،1993 سللنة أسلللوا اتفاق بموجب عرفات
صهيون آل حماية مقابل الموساد طرف من عرفات بحماية

بعللد ستحسللم أنها قيل التي القضايا أما عرفات، طرف من
واللجئيلللن القلللدس كمسلللألة التفلللاق ملللن  سلللنوات5

بمعنللى الفلسللطينية والدولللة الصللهيونية والمسللتوطنات
عنهللا، أجوبللة الن لحد توجد فل الجغرافية، وحدودها قيامها
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والتضللليل الكللذب سللوى إجابللة ثمللة الفللق فللي يبللدو ول
العرفاتي. 

القضاء وهي بها، أنيطت التي بالمهمة السلطة قامت
الجللراءات فللي مقللرر هللو كمللا الحللرار المجاهللدين علللى

الغتيللال، إلللى العتقللال مللن بللدءا عليهللا، المتفللق المنيللة
مريح بشكل ليعملوا للعملء واللزمة التامة الحماية وتوفير

أي المنظمللة فللإن وللللذكر للزعللاج/القتللل، تعرضللهم دون
هيونيا مخترقلة كلانت حاليلا، السللطة فلي النخلاع حلتى ص
الفكلللار أو الشلللخاص مسلللتوى عللللى سلللواء تلللونس،

للعللدو المطلللق بانصياعها نفاجأ ل يجعلنا مما والسياسيات،
فللي اعتقللل الللذي ياسللين عللدنان مثللال ويكفي الصهيوني،

أعللى فللي يوجلد وهلو العدو، لصالح التجسس بتهمة تونس
كللان الللذي بلعللاوي لحكللم نائبللا كللان لنه القيادة مستويات

المللن أجهللزة عللن الول المسللؤول وهو تونس، في سفيرا
عدنان/الجاسوس جعل مما أياد، أبو اغتيال بعد الفلسطينية

تفاصليل عللى والطلع الحساسلات الملفلات على يشرف
وسيارات... باعتبللاره وهواتف وعناوين أسماء من تنظيمية

التحقيللق نتائللج تكشللف لم الن ولحد المنظمة، إدارة مدير
في كضابط معه بالتعامل التونسية السلطة على فرض لنه

كللانت  الللتي17 الفرقللة فللي هللاني ابنلله جند كما الموساد،
عرفات. حماية عن والمسؤولة الطيب أبو بقيادة

العللام التوصلليف فللي هللو أسلوا اتفاق في الخطير إن
تحويل في أي صهيون، آل مع وللصراع الفلسطينية للقضية
وأن تحريرهللا يجللب محتلللة أرضا فلسطين كون من الصفة

وجود.  صراع معه والصراع بالحتلل قائمة قوة صهيون آل

ولللم الخيانللة/أسلللوا، اتفللاق علللى  سللنوات7 مللرت
علللى التللآمر سللوى الرض علللى يللذكر شلليء أي يتحقللق

شلارون الخنزيلر قلام حلتى وقتلهلم، واعتقالهم المجاهدين
انتفاضللة انطلق إلللى أدى الللذي القصى، المسجد بتدنيس

مسلللحة/ انتفاضللة إلللى بعللد فيمللا تحللولت والللتي القصى،
أسللس بتفعيللل المجاهللدون بللدأ حيللث شعبية، تحرير حرب

فللي الصللهيوني العللدو يفلللح العصابات. لللم حرب ومفاهيم
العملء /دور الوصللفة بتفعيللل جديد من فبدأ أهدافه، تحقيق

العصللر/أمريكللا بهبللل مسللتعينا عللرب وحكللام عرفللات مللن
مبللدأ علللى السياسللي الثبللات علللى بحثهم الغربية، والدول
كراسللي مقابللل عليلله التفللاق تللم الللذي العظمللى الخيانللة

السلطة. 
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صللناعة فللي العربللي العلم تحللرك خيللانتهم ولتللبرير
القائلللد مقابلللل حصلللاره أثنلللاء النجلللم"/عرفلللات "القائلللد

اكتللووا مللن وبعللض النللاس، وتضللليل الحقيقللي/المجاهللد،
حقيقللة المنخللدعون اكتشللف مللا سللرعان لكللن بخيللانته،

تتجلللى والللتي وبعده، الحصار أثناء العظمى عرفات/الخيانة
التالية:  المور في

زائيفي:      قاتلي     - محاكمة     أول

هللذا خيانللة وصلللت حللد أي إلللى جلللي بشللكل توضللح
بللال علللى يخطر ل بما قام بحيث العجوز/عرفات، المرتزق

الحصللار أثناء الصهيوني العدو قاتلي محاكمة وهو خائن، أي
عللن الصللهيوني العللدو إلللى بعللد فيمللا وتسليمهم المفبرك،

هللذا زرعللت التي هي بريطانيا لن وبريطانيا، أمريكا طريق
بحمللايته تقللوم الللتي هي وأمريكا المة، قلب في السرطان
ودعمه. 

العمالللة هللو واحللدا تفسلليرا إل له ليس العمل هذا إن
أثنللاء سللراحهم إطلق بإمكللانه كللان لنلله للعللدو المطلقللة
ّ تفسللير لللله وليللس الجتيللاح، الشللعب بللدماء المتللاجرة إل

كمللا العللدو مللع التفاوضللي الوضللع لتحسللين الفلسللطيني
هللي وهللذه النتفاضللة، مللع التعامللل بشللأن دائمللا يصرحون

فمللا كللله الفلسللطيني الشللعب مللع عرفات العميل سياسة
المتغيللر لكللن جديدا، ليس العمل وهذا زائيفي، بقاتلي بالك

الثوابت.  فهي الثوابت/الرتزاق أما الحصار، هو

السإتشهادية:      العمليات     - إدانة     ثانيا

طريللق عللن الصللهيوني العللدو تمكن الحصار ظل في
علللى عرفللات العميللل إرغللام من العراق أطفال باول/قاتل

تطللبيق ثللم بلله، اللقللاء قبللل الستشللهادية العمليللات إدانللة
تحللت المجاهللدين محاربللة أي الرض، علللى ذلك مقتضيات

وليللس شخصلله علللى الحصللار فللك مقابللل الرهاب، عنوان
الوحشللية المجللازر وإيقللاف المحتلللة، المدن من النسحاب

العزل.  الشعب ضد ومازالت يوميا ترتكب التي

ولللم الستشللهادية العمليللات أدان عرفات العميل إن
الصللهيوني الرهللاب إدانللة عللوض الشللهداء، بعللد يللدفن

الجهاد.  مواصلة على المجاهدين وحث والمريكي،
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العللالم في يعقل  هلالمطروح: فالسؤال وعليه
للشللعب قائدا نفسه يعتبر لمن المرتزقة أوساط في وحتى

سللنه فللي هللو بمن بالك فما به؟ قام بما يقوم أن مناضل أو
والنسللاء الشلليوخ دم مللن أغلى دمه وهل عاش؟ ما وعاش

مللن أكللبر حيللاته وهللل مللاذا؟ أم والمجاهللدين؟ والطفللال
نفسر كيف وإل الفلسطينية؟ والقضية الفلسطيني الشعب
 سلوكه؟

المة.  لقضية العظمى والخيانة السياسية النذالة إنها

المحاصرين:      - إبعاد     ثالثا

العللدو أوقع المهد كنيسة في الفلسطينيين احتماء إن
خطيللر، سياسللي مأزق في الغربيين من وحلفائه الصهيوني

القضللية يخللدم المحاصللرين صللمود كللان المقابللل وفللي
عرفللات تللآمر لكللن وفعللال، صللحيح بشللكل الفلسللطينية

سياسللية هزيمللة إلى الصامدين نصر حول العدو مع وتعاونه
غللزة إلللى بعضللهم وإبعللاد البعللض، اعتقال في تجلت نكراء

وهللذه قضلليتهم، ونسلليان الوروبيلة، اللدول إللى والخريلن
واصللل بللل الفلسللطينية، القضللية تاريللخ في خطيرة سابقة
السياسي هجومه بريز شمعون شخص في الصهيوني العدو

المبعللدين اسللترجاع فللي والمتجلللي رحيلهللم، بعللد مباشرة
ذلك.  الصهيونية المصلحة اقتضت إذا وتسلمهم

ويعضدهم الصامدين يكرم أن بدل عرفات العميل إن
الخونللة سلللوك هو وهذا صهيون، لل قربانا وقدمهم خذلهم
أرضللهم، مللن الحللق أصللحاب تهجيللر فللي يسللاهمون الللذي

احتلله.  على العدو ومباركة

وصععمود     جنيععن     مجععزرة     مععن     - مععوقفه     رابعععا
أهلها: 

وأثنللاء حصللاره/المسللرحية، مقر من خروجه أول في
المنكللوب، للمخيم زيارته ألغى الستعراضية، بجولته قيامه

مخافللة بزيللارته، حللر كللل يتشللرف الللذي الصللمود مخيللم
أيضا ولنه خيانته، من سئموا الذين الهالي لغضب التعرض

لهم.  يقدمه ما له ليس

الرابعللة الللذكرى مللن يللومين قبللل كللانت الزيارة هذه
مللن سللواء كبيرة، سياسية دللة له وهذا للنكبة، والخمسين

مللن أو الصهيوني، الحتلل من أي النكبة من الموقف حيث
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ا جنين مخيم يشكل الذي المقاومة دعم واجب حيث نموذج
الرض.  تحرير أراد لمن حيا

لصللمود خيانللة يعتللبر بلله قللام الللذي فالسلوك وعليه،
الصهيوني.  للرهاب ومباركة جنين، مخيم

وأعماله:      - تصريحاته     خامسا

منفذي بدعم أجنبية قوى اتهم بتصريحاته، يتعلق فيما
فللي قللال حيللث صللهيون، آل ضللد الستشللهادية العمليللات

كللان إذا مللا سللؤال علللى س.إن.إن: ردا شللبكة مللع مقابلة
يفجللرون الللذين الشللخاص لوقللف جهللده قصللارى سلليبذل

البداية".  منذ سياستي فهذه شك من قال: "ما أنفسهم.

متقاربللان والفلسللطيني الصهيوني الشعب اعتبر كما
(س.أن.أن) وقللال: "إن الشللعوب من غيرها من بكثير أكثر

مجلسللنا في ممثلون وهم فلسطينيون هم اليهود من قسما
أبنللاء وإنمللا يهللودا نسللميهم ل قللائل: "نحللن ،التشللريعي"

عمنا"!! 

علللى الفرنسللية النبللاء وكالللة حصلللت بيان في وقال
الفلسللطينية التحريللر لمنظمللة رئيسللا منه: "بصفتي نسخة

الوليللات ومشللاركتي الللتزامي أكللرر الوطنيللة والسلللطة
ضللد حربهللا فللي الللدولي والمجتمللع المريكيللة المتحللدة

الرهاب". 

وكمللا عرفللات العميل عند السياسية فالثوابت وعليه،
في:  تتجلى تصريحاته في جاء

تحديدها، دون أجنبية بقوى مدعمون الستشهاديون- 
هللو الفلسللطيني الشللعب أن ناسلليا داخليللا، خيللارا ليس أي

مللع بالتعامللل المتهللم هللو المقابللل فللي وأنه يدعمهم، الذي
بإخلص.  أوامرهم ينفذ لنه والمريكي، الصهيوني العدو

لوقللف جهده قصارى بذل وهي البداية منذ سياسته- 
العللدو مللع التعللاون أي أنفسللهم، يفجللرون الللذي الشخاص
المقاومة.  لوقف الصهيوني

الفلسللطيني الشللعب إلى أقرب الصهيوني الشعب- 
والسللاس العمللق أن أي والسلللمية، العربية الشعوب من
والمسلمين. العرب وليس الصهاينة إخوانه هو سياسته في
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يعنللي وهذا التشريعي، المجلس في ممثلون اليهود- 
للفلسطينيين. القوانين تشريع المحتل/الصهاينة حق من أن

عللن يكشللف الللذي الحقيقي باسمهم اليهود يسمي ل
المعيللش، والواقللع والتاريللخ القللرآن سطرها التي حقيقتهم

حقيقتهللم علللى التضللليل فللي ليسللاهم عملله أبنللاء وإنمللا
صللهيون آل أحضللان فللي الرتماء إلى دعوة وهذه الرهابية،

هو.  يفعل كما

والمجتمع المتحدة الوليات ومشاركته التزامه كرر- 
محاربللة عمليللا يعنللي وهللذا الرهاب، ضد حربها في الدولي

والجبهة والجهاد حماس من إرهابيين أمريكا تصفهم من كل
وإيران...  وسوريا والعراق الله وحزب القصى وكتائب

بعللد حماس من أعضاء اعتقال في فتتجلى أعماله أما
مدبرها.  يعرف أن قبل ليتسون ريشون عملية

مساعديه:      - شهادة     سإادسإا

ن الصلهيوني العلدو ملع التعاملل بشأن التهم تبادل بي
له تعرض وما الوقائي)، المن جهاز (رئيسي ورجوب دحلن
الله رام مدينة المفاوضات) في قسم (عضو عصفور حسن

فللي القصى كتائب أعلنت والتي ملثمين، خمس طرف من
فسللاده بسللبب الحللادث عللن مسللئوليتها عن هاتفي اتصال
المريكيللة المصللالح تخللدم الللتي المجموعة من جزء وكونه
العلم وسللائل وبعللض الفلسللطينية، المصالح حساب على

رجللوب بيللن الللدائر للصللراع نتيجللة بكللونه الحللادث فسرت
مللوالي عصللفور وأن المللن، جهللاز قيللادة حللول ودحلن

لدحلن. 

الصللهيونية، للمخللابرات عميليللن ورجللوب دحلن إن
مللن رجللوب بلله قللام مللا إلى إضافة الدلة، سيد واعترافهما

ٍم بلله قللام مللا وأيضا للعدو، القسام كتائب من لعضاء تسلي
لوسائل مؤخرا به صرح وما المجاهدين، اتجاه سابقا دحلن
حمللاس، مللن أعضللاء اعتقللال عن عرفات إعلن إثر العلم

تحللت ليللس ولكللن العتقللالت بفكللرة ملللتزم أنه أكد حيث
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علللى ضلمانات وجللود عللدم ظللل فللي أي الحالية، الظروف
المفاوضات.  طاولة إلى صهيون آل عودة

المناصللب فللي العملء ينصللب الللذي فللإن وعليلله،
الللذي كللبيرهم يكللون أن مللن لبللد الحساسللة/المخللابرات

العمالة!  علمهم

شحادة:      صالح     الشيخ     - شهادة     سإابعا

قللال حيللث القسلام، كتلائب بقائللد البعض يصفه الذي
العسللكري حمللاس لمسللؤول مللرة لول نشرت مقابلة في

السللللطة ملللايو: أن 13 يلللوم النلللترنيت شلللبكة عللللى
ومللن تلدري حيللث ملن الجهللادي بالفعللل تضللر الفلسطينية

تصللنيع ورش تلحللق المنيللة الجهللزة كللون تلدري، ل حيللث
الصللهيوني للعللدو إشارة فهذه أغلقت ورشة فكل السلحة،

تعتللبر ثانيللة ناحية ومن أمنيا، خطرا تشكل الورشة هذه بأن
إرهابي.  عمل الجهادي العمل السلطة

"قللال: الفلسطينية السلطة تنازلت عن سئل وعندما
أجنللدة وهنللاك تتنللازل، ل وما عنه تتنازل ما تحدد ل السلطة
وعليهللا السلللطة، علللى وتملي موجودة، وصهيونية أمريكية

تعد لم والسلطة ضياعها، أو الجندة هذه تنفيذ إما تختار أن
."لوحدها المور وتدبر تخطط الن

تعليق.  إلى يحتاج ول واضح الشيخ كلم أن ويبدو

جنين:      مخيم     أهالي     - شهادة     ثامنا

بعض وتصريحات مواقف الفرنسية النباء وكالة نقلت
وسللط الجللالس جللابر منها: عللن نقتطف جنين مخيم أهالي
حيث المخيم، قلب في الصهيوني الجيش حطمه بيت ركام

َقدُم مللن شللأنا أعلللى المخيللم شللباب مللن شللاٍب أي قال: "
ه مسلرور وإنلي عرفات، أت"، للم لن المتحلدث ويضليف ي

أن قبللل المخيللم، بغبللار حذاءه تلطيخ يرد لم ساخرا: "ربما
وأمريكللا صللهيون وآل الفلسللطينية السلللطة بللأن يسللتنتج

.للرهاب" قلعة المخيم يعتبرون لنهم ضدنا حلفاء

الجتيللاح خلل  يوما18 لمدة احتجز الذي جابر ويعتبر
سللمحت مسللرحية مجللرد عرفللات حصللار الصللهيوني: "أن

المخيم".  بتدمير لصهيون
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خلل عملله ابللن قتللل الللذي يوسللف محمللد ويقللول
كللانت عنلدما عرفلات يلأتي أن يفلترض كللان بلأنه الجتيلاح

كللان ساخرا: "لقد آخر ليعلق،جنين على تتساقط الصواريخ
رام مقللر حصللار "مسللرحية إلللى أخللرى" ملِمحللا مهمة في

الله". 

إلللى يحتللاج الفلسللطيني الشللعب جعفللر: "إن وقللال
دماء".  تجار مجرد السلطة مسئولي لن حقيقية قيادة

عرفات:      العميل     - اعتراف     تاسإعا

الخطللاء عللن الكاملللة بمسللئوليته اعللترف لقللد نعللم
عبد جمال قام ما بذلك مقلدا طبيعتها، تحديد دون المرتكبة

لمتصللاص حزيللران هزيمللة بعللد الناصللر عبللد وليس أمريكا
المسؤول.  القائد بمظهر والتظاهر الشعب غضب

الشللعب بعقللل اسللتهزاء يعتللبر السلللوك هللذا مثل إن
مكشللوفة أصللبحت خيانته حقيقة لن المجاهد، الفلسطيني

تفعيللل الموقللف بهللذا يريللد ولنلله مضى، وقت أي من أكثر
الغضللب بامتصللاص تقضللي الللتي الصللهيوأمريكية الوصللفة

جللراء مللن للله وقعللت التي اللم من وتسكينه الفلسطيني،
عنللوان تحللت والبعللاد والغتيللالت والعتقللالت المجللازر

وقتللا سللتأخذ النتخابات إجراء أن جيدا يعلم لنه النتخابات،
الحسللاب، مللن والسللتعداد... ليتهللرب الدعايللة مللن طللويل

وخللارج فتللح فللي صللهيون آل أعداء على القضاء وبالموازاة
فلي الغافللة النلاس أعيللن عللن وبعيللدا الظلم جنح في فتح

النتخابات.  ملهاة

بهللا يتشللدق الللتي والصلللحات فالديمقراطيللة وعليه
أبللو قنللاة فللي (تصللريحاته دحلن أمثال من وأعوانه عرفات

بللأن  ماي) تقضي25 سؤال" ليوم "مجرد برنامج في ظبي
الفلسللطينية للقضللية خيللانته (وأعوانه) على عرفات يحاكم

الشللعب علللى "التللآمر تهمللة تحللت الفلسللطيني وللشللعب
العدو مع والتخابر الفتنة وإحداث بأمنه والمس الفلسطيني

مللع والتعللاون العللدو لوامللر المطلللق الخضللوع إلللى إضافة
ممللا العظمللى الخيانللة "أي والمريكللي الصللهيوني الرهاب

المصلللحة علللى للحفللاظ فيلله العدام حكم تنفيذ يستوجب
الفلسطيني.  للشعب العليا

القصى:      كتائب     من     - التبرؤ     عاشرا
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علللى العلم وسللائل الفلسللطينية السلللطة حرضللت
بعللدم إياها متهمة العمليات بشأن الكتائب بيانات نشر عدم

يللوم ظللبي أبللو لقناة حسن هاني أكده ما وهذا فتح، تمثيلية
الخبار.  مدار في  ماي24

انحرفللوا الللذين مللن التللبرؤ إلى الكتائب ندعو وعليه،
حسللن وهللاني ودحلن كعرفللات فتللح وميثللاق خللط عللن

كعقار فتح مع يتعاملون أصبحوا الذين ورجوب...، وعريقات
طريللق اختللار مللن لكللل إرهابللا يعتبر وهذا آبائهم، لهم تركه

دللللة يللدل وهللذا خارجهللا، أو فتللح من كان سواء المقاومة،
منه.  للمقربين حتى عرفات خيانة على واضحة

خاتمة: 

عرفللات خيانللة للمللة نوضللح أن هذا مقالنا في حاولنا
كبطللل العلم قللدمه الللتي الفللترة في الفلسطينية للقضية
نتعللرض ولللم وبعللده، الحصار أثناء أي الفلسطيني، للشعب
الشللعب، فللي ارتكبهللا الللتي والمجللازر أسلو/الخيانة لتفاق

أمللل أخرى. على مرة تصدقها فل الدعاءات زيف لتكتشف
العملء ضللد إجراءاته المجاهد الفلسطيني الشعب يتخذ أن

مهماتهلا ملن كللان اللتي الولللى النتفاضلة سنة بذلك ليحي
الطريللق بدايللة هللو وهللذا العملء، علللى القضللاء الرئيسللية
الصحيح. 

الظللرف جيللدا تللدرك أن المقاومللة علللى يجللب ولهذا
العللدو، وخطللط حسللابات لتربللك بلله، تمللر الللذي الحساس

ترتيللب مللن هللي وتتمكللن جديللد، مللن الوراق عليه فتختلط
الصللهيوعرفات، المخطللط مللن جيللدا تحللذر وأن أوضللاعها،

الوراق خلللط إلللى النتخابللات/الملهللاة عللبر يسللعى الللذي
عليها.  والقضاء

فيمللا التحللامهم مواصلللة إلللى غللزة سللكان أدعللو كما
يهيللئ لنه الماكر/دحلن، الثعلب على الطريق وقطع بينهم،
المن، جهاز عن مسؤول ينصب وقد عرفات، العميل لوراثة
ديكور.  مجرد وغيره وعرفات النفوذ صاحب وحده ليصبح

أشللكال تتخذ المسلمة فلسطين في الحرب أن ويبدو
مللن أكللثر فيهللا العداء لن متعددة، فيها والجبهات متنوعة،

فللإن يكللن مهمللا ولكللن واحللدة، دائللرة فللي يحصللرون أن
عللى أخطرهللم أن هلي التاريلخ ِعلبر أثبتتهلا اللتي الحقيقلة
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الذي العملء أولئك هم فلسطين لتحرير الجهادي المشروع
الشهداء!!  ودماء المجاهدين بتضحيات علنا يتاجرون
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