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  )"حماس"(بيان حلركة املقاومة اإلسالمية يف فلسطين 
  بشأن اغتيال عضو اجلناح العسكري للحركة، 

  حميي الدين الشريف
  ]مقتطفات[ *.9/4/1998

  
  

[.......]  
بسرعة قياسية تفوق سرعة السلطة يف تلفيق االتهامات للشرفاء، تكشفت احلقائق الدامغة كالشمس يف 

  .سلطة وتذيب ركامها املتجمع فوق احلقيقة الناصعةكبد السماء لتبدد أكاذيب ال
ي النقاط فوق احلروف سلقد وضعت أقوال القائد اجملاهد عادل عوض الله وأسرة املعتقل غسان عدا

للشك تورط مسؤولين يف أجهزة أمن السلطة يف تصفية الشهيد القائد حميي الدين الشريف  جماالً وأثبتت بما ال يدع
ين والعمل بعد ذلك على تلفيق االتهامات ألبطال القسام تمهيداً ملالحقتهم وتصفيتهم حلساب العدو الصهيو

  .استجابة ملطالب حكومة العدو وشروطها اإلذاللية
لقد أكدت عائلة املعتقل غسان عداسي أن ابنها مل يغادر بيته وقت وقوع جريمة االغتيال وأن أشقاءه 

نفرادية والضغط عليهم لتبني مزاعم السلطة وترديدها وجرى تهديدهم ين ازاألربعة اآلخرين تم اعتقالهم يف زنا
وأوضحت العائلة واألشقاء األربعة أنهم رفضوا . وقتل الشهيد إذا مل يستجيبوا لذلك) إلسرائيل(باتهامهم بالعمالة 

واستطاعت السلطة إكراه وإرغام شقيقهم األصغر . لطة يف أكاذيبها رغم تعذيبهمهذه املزاعم ورفضوا جماراة الس
د أكاذيبها لتخفيف العذاب الذي تعرض له، وأوضحت العائلة أن املدعو جبريل الرجوب يغسان عداسي على ترد

ل برواية السلطة واملدعو الطيب عبد الرحيم واملدعو إسماعيل جبر تناوبوا على التحقيق معهم والضغط عليهم للقبو
  .وافتراءاتها

  :إن تكشف احلقائق الدامغة يحتم على السلطة ما يلي
اإلفراج الفوري عن جميع معتقلي احلركة على ذمة هذه القضية، بعد انكشاف احلقائق، واتضاح : أوالً

  .براءتهم
و الصهيوين عزل جميع املتورطين يف جريمة اغتيال اجملاهد حميي الدين الشريف لصالح العد: ثانياً

  .وعلى رأسهم املدعو جبريل الرجوب
وعلى رأسهم إىل جانب جبريل  االتهامات ألبطال احلركة عزل جميع املتورطين يف فضيحة تلفيق: ثالثاً

   .الرجوب املدعو الطيب عبد الرحيم واملدعو إسماعيل جبر
باستباحة دماء اجملاهدين  تقديم اعتذار علني للشعب عن هذه اجلريمة املزدوجة التي مل تكتف: رابعاً

  .وإنما عملت على تشويه جهادهم لتبرير مواصلة جرائمها بحقهم
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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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