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  على يعقب فيه "حماس"ملصدر مسؤول يف حركة  صحايف تصريح
  حد جماهديأالتي نفذها  االستشهاديةالعملية 

  1قرب مستوطنة نتساريم حركة اجلهاد االسالمي
 

12/11/1994 
  

تعقيباً على العملية االستشهادية البطولية قرب مستوطنة نتساريم وحملة االعتقاالت   
االسالمي صرّح مصدر مسؤول يف حركة املقاومة اإلسالمية  التعسفية بحق أبناء حركة اجلهاد

  :بما يلي) حماس(

هشام حمد أحد جماهدي حركة /لقد جاءت العملية االستشهادية التي نفذها الشهيد البطل   
هاين عابد التي /، لتحمل الرد السريع واحلاسم على جريمة اغتيال الشهيد "قسم"اجلهاد اإلسالمي، 
الصهيوينة وعمالؤها االسبوع املاضي، وقد نزلت العملية على رأس االرهابي نفذتها اخملابرات 

رابين واجهزته األمنية كالصاعقة، عندما تعاملت مع اجملرمين الصهاينة باألسلوب واللغة التي 
  .تفهمها سلطات الغدر واالغتصاب الصهيونية

ء شعبنا األبي، تعتبر إذ تزف الشهيد البطل ألبنا) حماس(إن حركة املقاومة اإلسالمية   
العملية االستشهادية بمثابة حتذير لالرهابي رابين وأجهزته األمنية وعمالء االحتالل، من مغبة 

الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن رد اجملاهدين البواسل على جرائم التعرض لرموز وجماهدي 
  ."جنس العملمن اجلزاء "الصهاينة وعمالئهم اخلونة سيكون سريعاً ومؤملاً وعلى قاعدة 

وهي تؤكد تمسك شعبنا وجماهدينا األبطال بحقهم يف مقاومة ) حماس(إن حركة                 
االحتالل والرد على عملياته اإلجرامية تؤكد لإلرهابي رابين وعمالئه بأن مسلسل جرائمهم 

عيد مسيرة وممارساتهم القمعية لن تثني شعبنا عن املضي قدماً يف درب اجلهاد واالستشهاد وتص
  .التحرير املباركة

بشدة حملة املداهمات واالعتقاالت املشبوهة التي نفذتها سلطة  نتدي) حماس(إن حركة   
احلكم الذاتي بحق العشرات من أبناء حركة اجلهاد اإلسالمي، وتدعو السلطة اىل وقف هذه 

لرامية اىل حتويل املمارسات التعسفية واالمتناع عن االستجابة البتزازات وضغوط الصهاينة ا
  .السلطة اىل جمرد حارس حلماية االحتالل ومستوطناته وعصا لضرب اجملاهدين األبطال
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تؤكد أن واجب السلطة الفلسطينية، يتمثل يف التصدي بكل حزم لعمالء ) حماس(إن حركة   
اسبتهم على جرائمهم البغيضة بحق شعبنا وتالعبهم بوحدة حماالحتالل والقيام باعتقالهم و

  .فنا ودمائناص

  م1994) نوفمبر(تشرين الثاين  12 السبت
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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