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  "اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين"تصريح لقيادي يف حركة 
  يعلن فيه مسؤولية احلركة عن العملية االستشهادية 

  .4/3/1996يف تل أبيب بتاريخ 
  
  

الله شلّح مسؤوليتها عن عملية تل أبيب بزعامة الدكتور رمضان عبد " حركة اجلهاد اإلسالمي"أعلنت   
وقال قيادي . األخيرة، يف إطار تبنيها سياسة ضرب املدنيين اإلسرائيليين وعدم االقتصار على األهداف العسكرية

أن اجملتمع اإلسرائيلي "، معتبراً "انتقاماً الغتيال الدكتور فتحي الشقاقي"إن العملية أتت " احلياة"يف احلركة لـ 
  ."وجميعهم معتدون باحتاللهم أرضنا ووطننا، فلسطين(...) سكري جمتمع ع

يف اتصال هاتفي من الضفة الغربية، بعد صدور بيان " احلياة"يتحدث لـ " اجلهاد اإلسالمي"وكان قيادي   
الغتيال الدكتور " انتقاماً"رسمي باسم احلركة يف القدس يوم أول من أمس، أعلنت فيه املسؤولية عن العملية 

  .املاضي يف مالطا، وتعهدت مواصلة عملياتها) أكتوبر(شقاقي يف تشرين األول ال
اعتبارات فنية "التأخر يف إعالن املسؤولية نحو ثالثة أيام إىل " اجلهاد اإلسالمي"وعزا املسؤول يف   

إلسالمية من وأمنية تقتضيها الظروف القاسية جداً التي تعيشها احلركة اإلسالمية باحلرب املعلنة ضد احلركة ا
  ."بيرس) رئيس الوزراء اإلسرائيلي شمعون(عرفات و) الرئيس ياسر(سلطة 

يف السابق األمر الذي " تركز على ضرب األهداف العسكرية"كانت " اجلهاد اإلسالمي"وبعدما أكد بأن   
اغتالت ) موساد(ية ، أشار إىل أن االستخبارات اإلسرائيلية اخلارج")حماس" ("حركة املقاومة اإلسالمية"ميزها عن 

  ."كما أن اجملتمع اإلسرائيلي كله جمتمع عسكري"الدكتور الشقاقي وهو مدين أعزل جمرد من السالح يف مالطا، 
عن هدنة، قال القيادي الفلسطيني الذي " حماس"وعن استعداد حركته التوقف عن العمليات بعدما أعلنت   

من ) باملاء العكر(، إىل وجود ضجيج إعالمي وحماوالت تصيد ال بد من اإلشارة أوالً"اشترط عدم ذكر اسمه، إنه 
ال هدنة : "، مشدداً على عدم وجود هدنة مع إسرائيل وقال"'حماس'بعض األطراف للتشويش على موقف اإلخوة يف 

ن إذا أراد بيرس هدنة مع حركتنا فليعد لنا فتحي الشقاقي كما كا. ال هدنة لدم الشقاقي. يف عقيدتنا اجلهادية
  ." [....]وليعيدوا لنا وطننا فلسطين وليرحلوا عنا إىل حيث جاؤوا من أصقاع األرض

 

                                                            
 "قتيًال  13، وأسفرت عن سقوط 4/3/1996وآانت العملية االستشهادية قد وقعت في تل أبيب بتاريخ . 9/3/1996، )لندن" (الحياة
  .جريحًا 125و



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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