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 )حماس(االسالمية يف فلسطين  املقاومة حركة عن صادر بيان
  1حول جمزرة احلرم االبراهيمي يف اخلليل

 

  25/2/1994 ،عمان
  

  :يا جماهير شعبنا الفلسطيني  

من أبناء مدينة خليل الرحمن إن النفوس لتعتصر أملاً وحسرة على الشهداء واجلرحى   
لضحايا جمزرة احلرم االبراهيمي  رنتصاحمية لال دور لتغلي بااليمان وتثوروإن الص... الصامدة

  .فرحم الله الشهداء، وشفى الله اجلرحى، وكان الله يف العون، وإنا لله وإنا إليه راجعون... البشعة

، كإن قيام اجملرمين الصهاينة بهذه اجملزرة البشعة يف منتصف شهر رمضان املبار  
يوم اجلمعة املبارك ويف احلرم االبراهيمي يف  واستهداف املصلين وهم سجود يف صالة الفجر من

، وهو ال يستهدف شعبنا الفلسطيني خليل الرحمن، إنما يعبرّ عن حقد أعمى ضد اإلسالم واملسلمين
املسلم فحسب، بل يشكل اعتداءاً صارخاً على عقيدة اإلسالم وحضارة املسلمين، وإن هذه اجملزرة 

ألن عقيدتهم ... لكيان الصهيوين ضد أبناء شعبنا العزلالوحشية مل تكن االوىل التي يرتكبها ا
ومهما ... هم الدينية تقوم على احلقد على املسلمين وعلى جميع غير اليهودليالصهيونية وأباط

  .تستر الصهاينة، ومهما تظاهروا بالسالم وحب املساملة، فإنهم كاذبون

جيش االحتالل وعصابات  إن هذه اجملزرة الوحشية التي ارتكبت بالتواطؤ بين أفراد  
املستوطنين، والتي تم فيها قتل أبناء شعبنا إنما تصدر من نبع واحد هو نبع الصهيونية احلاقدة 

وإن هذا اخلداع ال ينطلي على شعبنا .. اجملرمة التي توزع األدوار وتتفنن يف ذلك خداعاً للعامل
أعضاء منظمات .. جنوداً أم مستوطنينوإننا نعتقد أنهم جمرمون سواءاً كانوا .. املصابر املرابط

متطرفة تقتل الناس وهم سجود أم أدعياء تعايش سلمي يطردون الشعب ويغتصبون األرض 
إن هذه اجملرزة الوحشية إنما هي دليل جديد على فساد ... ويريدون منه أن يقر لهم بهذا الظلم

رضنا وأمن جماهير شعبنا وبطالن اتفاقيات الظالم يف أوسلو والقاهرة، تلك التي فرّطت بأ
بين، وأبقت على صالفلسطيني، يف الوقت الذي أخذت فيه بعين االعتبار أمن هؤالء املغت

تنفجر كل يوم يف وجوه أبناء شعبنا، بل ويريد اتفاق أوسلو من أبناء  ةاملستوطنات كقنابل موقوت
  !!!اتنشعبنا أن يشاركوا يف حماية هذه املستوط
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فالشعب ني ال يستجدى من جملس األمن وال من اجملتمع الدويل، إن أمن الشعب الفلسطي  
الفلسطيني قادر على حفظ أمنه وصيانة كرامته، إن املطلوب ممن يدعي قيادته ويدعي احلرص 

  .اجلهاد واملقاومة رةعلى أمنه وسالمته أال يعارض مسي

ستمرار االرهاب إن جمزرة اجلمعة الدامية تعتبر جريمة خطيرة وتأكيداً متواصًال على ا  
الصهيوين وسياسة القمع والتنكيل واالبادة بحق أهلنا العزل يف فلسطين وانتهاكًا سافراً وحاقداً 

  ..بحق مساجدنا وكل مقدساتنا اإلسالمية املباركة

  :أهلنا الصامدين يف فلسطين  

و جنود وضباط االحتياط يف جيش العد –إن احلقد األسود الذي دفع بهؤالء املستوطنين   
وبدعم ورعاية وحماية من جيش االحتالل وحكومة رابين اىل تنفيذ هذه اجلريمة النكراء يؤكد  –

رّيف الكتاب إنما هم قوم جبلوا على الغدر واخليانة حمعلى أن الصهاينة احملتلين، قتلة األنبياء، و
يث كالسرطان واجلريمة، وأنهم سيبقون يعيثون يف األرض فساداً وإفسادًا، وأن االحتالل مرض خب

  .ال يفيد معه دواء غير االستئصال

هذا املصاب اجللل الكبير نواسي أنفسنا  مأما) حماس(إننا يف حركة املقاومة االسالمية   
وندعو الله أن يتقبل جميع شهدائنا .. وشعبنا املصابر وجميع أهايل مدينة خليل الرحمن الباسلة

م يف عليين مع األنبياء والشهداء والصديقين األبرار يف رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويجعله
  .وحسن أولئك رفيقاً

أن .. وعزاؤنا الوحيد... وندعو الله القدير أن يهب الشفاء العاجل جلميع اجلرحى واملصابين  
ومهراً ال زلنا ندفعه بالنيابة عن جميع العرب واملسلمين .. ذلك كله ضريبة طريق اجلهاد واملقاومة

فمن أجل فلسطين الغالية ومساجدنا املقدسة، تهون علينا كل .. رامةزة والكجل النصر والعمن أ
  .التضحيات

  : نؤكد على التايل) حماس(إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية   

إننا نعتبر جريمة القتل اجلماعي يف احلرم االبراهيمي الشريف، جريمة متعمدة : أوالً  
اً اىل جنب مع عصابات رهابي رابين جنبوخمطط لها بعناية، وتشترك فيها حكومة اال

  .املوتورين والذين يمثلون جيش االحتياط يف دولة العدو املستوطنين

لقد ثبت بامللموس، مشاركة جيش االحتالل بدعم املستوطنين وتسهيل حركتهم والتصدي   
  .للمواطنين الذي هبّوا للدفاع عن أنفسهم وحاولوا االشتباك مع القتلة ومالحقتهم
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أكد اهايل اخلليل الصامدة أن هذه اجلريمة النكراء قد خطط لها جيش االحتالل  كما  
بالتعاون مع املستوطنين، حيث الحظوا حتركات غريبة حول احلرم االبراهيمي الشريف ليلة وقوع 

   .اجملزرة

ومعها كل أبناء شعبنا املصابر يرفضون ) حماس(لذلك فإن حركة املقاومة االسالمية  
  ...رهابي رابين ويعتبرونه وجيشه وحكومته شريكاً كامالً يف اجلريمةاعتذار اال

لقد جاءت جريمة القتل اجلماعي للمصلين يف احلرم االبراهيمي الشريف، لتترجم : ثانياً  
ألبناء شعبنا نصوص وروح معاهدات السالم املزعوم مع الصهاينة القتلة، فهذا هو السالم الذي 

  .عرفاتيبشّر به رابين وكلينتون و

وهذه هي مرحلة السالم والتعايش والبناء، وهذا هو األمن .. هذه هي غزة وأريحا أوالً  
  .الصهيوين املطلوب والذي يعني باختصار املزيد من القهر والقتل والدمار لشعبنا األعزل

وهؤالء هم املستوطنون الذين وافقت فرق التفاوض الفلسطينية املنهارة واملستسلمة على   
ولتبقى أوكار غدِر .. دن والقرى الفلسطينيةمستوطناتهم كاألشواك يف خواصر املوبقاء  بقائهم

  ..وقتل تنطلق منها عصابات املستوطنين، ليقتلوا شعبنا ويسومونه سوء العذاب

هداف تقبل بضعة أيام قيام كتائبنا اجملاهدة باس. ف. ت. لقد استنكرت قيادة م: ثالثا  
ولذلك فإننا نطالب هذه . قتل ثالثة أطفال مما أدى اىل قتل مستوطنة سيارة للمستوطنين رداً على

فاف واالستهتار بمشاعر على االستخ القيادة االعتذار للشعب الفلسطيني ألنها بمواقفها هذه تصرّ
  .شعبنا

استجابة لنداء الشهداء، وجراحات األبطال النازفة، ورداً عملياً وحقيقياً على جمزرة : رابعاً  
البشعة فإننا نطالب جميع املفاوضين الفلسطينيين بإعالن االنسحاب الفوري والنهائي من اخلليل 

  .املفاوضات االستسالمية

إن هذا أقل ما يمكن فعله، وبغير ذلك فإن عين اجلماهير ال تنام، وذاكرة شعبنا ال تنسى،   
كل الذين الغاضبة على كل مفاوض باسمه، وستحل لعنة هذه اجلماهير وستعرف اجلماهير 

يتنكرون جلراحاتها ويواصلوان توزيع االبتسامات على أركان احلرب الصهاينة يف طابا والقاهرة 
  .وباريس وواشنطن

العودة احلقيقية اىل خيار املقاومة،  )القاهرة –جمموعة أوسلو (إننا نطالب : خامساً  
كخيار استراتيجي، ال خيار سواه لشعبنا الستعادة حقوقه املغتصبة، والثأر لدماء الشهداء الذين 

  .يقتلهم عسكر االحتالل ومستوطنوه بدم بارد
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القتلة، والعودة اىل الكفاح  املطلوب هو إعالن البراءة من أوهام االستسالم والتعايش مع  
  .، ورفع البندقية الفلسطينية عالياًاملسلح

املطلوب من قيادة تونس هو رفع احلظر املفروض على جمموعات فتح املسلحة، والسماح   
لها ثانية باستئناف مسيرتها اجلهادية جنباً اىل جنب مع إخوانهم يف كتائب القسام وكل 

  .الفصائل اإلسالمية والوطنية الشريفة حلماية الشعب الفلسطيني

أقلية عرفات مدعوة اليوم اىل العودة الكاملة اىل الكفاح املسلح وإال فإنها ال تمثل إن   
  .جماهير شعبنا التي خرجت عن بكرة أبيها اىل الشوارع مطالبة بالثأر للشهداء

  ".وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو الله وعدوكم"  

عو جميع قطاعات شعبنا اجملاهد املرابط اىل تصعيد االنتفاضة املباركة، إننا ند: سادساً               
ولتتفجر ثورة الغضب ...لترجع كما كانت أول مرة ولتكن ناراً وبركاناً يحرق الصهاينة احملتلين

الشعبي العارم يف كل مدينة وقرية وخميم، ويف كل شارع وحارة من شوارع وحواري أرضنا 
  .عة من أرضنا كاملرجلولتغلي كل بق...املقدسة

  :ر اجملاهدبيا أبناء شعبنا املصا

  ويا رماة املقاليع من أبنائنا اجملاهدين.. فيا رماة احلجارة.. ثورة احلجارةنعم لتصعيد ..
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم .. "هذه أيامكم، أرموها عن قوس واحدة

  ".عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين

  السكاكيننعم لثورة...  

مفجرو ثورة .. ويا نساء فلسطين، على خطى عامر أبو سرحان وإخوانه.. فيا رجال فلسطين
  .. السكاكين سيروا

 لتحرقوا فيها دوريات احملتلين ومصانع ومزارع االحتالل وكل .. نعم لثورة املولوتوف
 . منشآته

  :يا أبناء شعبنا اجملاهد

فليتحدى اجلميع أوامر رابين .. رات العسكريةفلتتحدوا كل أوامر حظر التجول واحلصا  
ولتتدافع جموع أبناء شعبنا اىل املساجد والساحات وليعبروا عن غضبهم، ولتنظم املسيرات 

  .احلاشدة الهادرة، ولتتصاعد الفعاليات اجلماهيرية يف كل مكان

جمزرة  إن تصعيد العمليات اجلهادية املوجعة، يكون الرد احلاسم والعملي على: سابعاً  
  ..احلرم اإلبراهيمي الشريف
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ومعها ) حماس(اجلناح العسكري حلركة  –كتائب عزالدين القسام البطلة  –إن كتائبنا   
الشعب الفلسطيني بأجمعه، ستثأر لكل شهيد من أهايل مدينة خليل الرحمن وسيأتي ردها عنيفًا 

  ..بعنف اجملزرة

ا جنود االحتالل ون رحم الفجر ليذيقوسيبقى جماهدو القسام يطلعون من عتمة الليل وم  
  ".وليشف صدور قوم مؤمنين.. "واملستوطنين طعم املوت املر

رداً على هذه اجملزرة البشعة ضد أهلنا العزل األبرياء وضد الركع السجود يف : ثامناً  
  .حمراب اإليمان فإننا نعلن ثانياً أن كل مستوطن يف فلسطين سيكون هدفاً لكتائبنا اجملاهدة

  واإلسالمية ةقادة وزعماء الدول العربي  

  جماهير أمتنا األبية يف كل مكانيا             

املسلم للمسلم كاجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر "  
  "واحلمى

نية خليل الرحمن كبير، وإن حكومة اإلرهابي رابين وجيشه املتغطرس إن مصابنا يف مد  
استفردوا بشعبنا وأهلنا العزل، وأن دماءنا وطنيه املوتورين، ظنوا أنهم قد وعصابات مست

وأنهم مانعتهم أسلحتهم وحصونهم ممن انتقام .. وكرامتنا ومساجدنا مستحلة مستباحة لهم
  .املسلمين ونخوتهم

وباسم أبناء شعبنا املصابرين وباسم ).. حماس(إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية   
رحى وباسم احلرم اإلبراهيمي الشريف واملسجد األقصى املبارك وكل مساجد الشهداء واجل

فلسطين وباسم أهايل خليل الرحمن الباسلة، الذين استعصوا على القهر واالحتالل ندعو اىل ما 
  :يلي

إعالن اإلضراب العام يف كل الدول العربية واإلسالمية ملدة يوم واحد احتجاجاً على : أوالً  
  .ة مع مصاب شعب فلسطينتضامن كل الشعوب العربية اإلسالميهاراً وتأكيداً لاجملزرة وإظ

ندعو قادة الدول العربية اىل القيام بما يمليه عليهم الواجب لنصرة شعب فلسطين : ثانياً  
  .والتضامن معهم واستنكار جريمة اليهود احملتلين

لتنسيق املوقف العربي .. ةإننا ندعو اىل عقد اجتماع طارئ لقادة وزعماء الدول العربي  
ولوضع البرامج العملية الكفيلة بحماية أبناء فلسطين األبرياء وصون .. املوحد جتاه هذه اجملزرة

  .املقدسات اإلسالمية
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كما نطالب الدول العربية التي دخلت يف مفاوضات مع حكومة العدو اىل االنسحاب من   
اهيمي الشريف، كما نطالب باستمرار وتشديد هذه املفاوضات احتجاجاً على جمزرة احلرم اإلبر

املقاطعة الكاملة للعدو الصهيوين وندين أية حماولة لتخفيف هذه املقاطعة أو مباشرة أي شكل 
  .من أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوين

ندعو قادة وزعماء الدول اإلسالمية اىل عقد اجتماع طارئ يف إطار منظمة املؤتمر : ثالثاً  
  .ي التخاذ املوقف املناسب رداً على هذه اجلريمة النكراءاإلسالم

ندعو قادة وزعماء احلركات واجلماعات االسالمية يف كل مكان للقيام بواجبهم : رابعاً  
اإلسالمي بنصرة إخوانهم من أبناء شعب فلسطين املضطهد، واستنكار هذه اجلريمة، وحشد 

  .ا العارم إزاء اجلريمة الصهيونيةاجلماهير املؤمنة يف كل مكان للتعبير عن غضبه

بي احلرية واملدافعين عن حقوق اإلنسان كل أحرار العامل، وكل الشرفاء حم ندعو: خامساً  
كل املؤسسات والهيئات واملنظمات اإلنسانية اىل استنكار هذه اجلريمة البشعة و.. وكرامته

  .والتضامن مع الشعب الفلسطيني األعزل

  ريا جماهير شعبنا املصاب

  يا جماهير أمتنا اجمليدة

الذين قال .. "إنا على ثقة بالله كبيرة، وإن هذه اجلرائم ال تزيدنا وشعبنا إال إيمانًا ويقيناً  
  "لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيللهم الناس إن الناس قد جمعوا 

يف حمراب اإليمان يف احلرم  وإن الدماء الزكية الطاهرة التي نزفت من أبناء شعبنا  
اإلبراهيمي الشريف ويف ساحات الفداء واملواجهة يف كل مدينة وقرية وخميم يف فلسطين الثائرة 

ولعلها تكون دافعاً الستيقاظ .. ستكون وقودًا جديداً ملعركتنا الطويلة مع االحتالل الصهيوين
  .سلمين كما كانت مذبحة سراييفو عامالً إليقاظ الغربامل

فإننا نعاهدهم .. وإذ نحتسب شهداء الوطن واحلرية عند الله تعاىل ونزفهم اىل جنان اخللد  
وال نفاوض وال .. وال نهادن.. ال نساوم.. يف مناجزة احملتلين، ال نغيّر وال نبدّل.. أن نبقى على العهد

  حتى يأذن الله بنصره وتمكينه.. نستسلم

  " ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر الله"

ه أكبر والنصر لشعبنا اجملاهدوالل

  

  
 



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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