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  "خاليا املهندس يحيى عياش"بيان ملنظمة 
  بشأن العملية االستشهادية يف القدس 

   .3/3/1996بتاريخ 
  
  

تعلن خاليا املهندس يحيى عياش مسؤوليتها عن العملية االستشهادية التي وقعت صباح اليوم األحد 
  .يف قلب مدينة القدس وأسفرت عن قتل وإصابة كافة ركاب الباص 3/3/1996املوافق 

ضد   وتأتي هذه العملية املباركة وفاء منا لدماء الشهيد املهندس يحيى عياش وخاتمة انتقامنا العنيف 
  :وما نود أن نؤكد عليه يف هذا البيان ما يلي. إرهاب حكومة إسرائيل املنظم

  
  أ ـ إىل حكومة إسرائيل

ذا الصباح نشاطاتنا املسلحة وسنوقف ابتداء من ه" املهندس"ـ بهذه العملية انتهى ردنا على استشهاد 1
للتوصل إىل هدنة عبر السلطة الوطنية  السياسية يف الداخل فرصة "حماس"من أجل إعطاء حكومة إسرائيل وقيادة 

  .الفلسطينية وذلك خالل األشهر الثالثة القادمة
أو  "سحما"الهزيل باملس بحركة " شَبَاك"ـ إننا سنخرق هذا التوقف فوراً يف حال قيام رجال الـ 2

  .مطارَدي القسّام األبطال يف الضفة الغربية والقطاع
فقد . ـ إن الطوق األمني وكافة اإلجراءات األمنية لن تمنعنا من الضرب وقتما نشاء ويف أي مكان نريد3

لدينا قاعدة صلبة وتركيبة قوية تمكننا من دفعكم للعيش يف عامل األشباح  أبلغناكم يف بيان انطالقتنا األول أن
  .إىل أن تقوم الساعة

  
  ب ـ إىل الشعب اإلسرائيلي

لكم بأعصاب هادئة ال حزب العمل وال الليكود سيوفر لكم األمن ما دامت حكومتكم تتبنى  ـ إننا نقول1
ر من أي جهة كانت على أي قطرة دم تسيل هنا وهناك، وإننا حريصون أكث. اإلرهاب وتستمر يف اعتقال شعبنا

  .فادفعوا حكومتكم للتعاطي مع مبادرتنا هذه وعندها سيتم االستقرار والهدوء يف أرجاء فلسطين
  

  ج ـ إىل كافة املعنيين
 املوقع باسم كتائب القسّام ويتحدثون عن هدنة، إىل ضرورة التوقف فوراً ننبه األخوة الذين أنزلوا البيان

  . فنحن لدينا برنامج واضح وسنلتزم أمام العامل بكل كلمة نتفوه بها. عن إنزال أي بيان
  

  د ـ إىل اإلخوة يف سلطتنا الفلسطينية الوطنية
فنحن نعمل من داخل الكيان املغتصب  "حماس"ال والتعذيب بحق أبناء ـتمرار حمالت االعتقـال داعي الس
  .لكم إىل شمّاعة لفشلهم وسذاجتهمبتحوي" شَبَاك"فال تسمحوا لرجال الـ 

  
  يا أبناء الشعب اجملاهد

إن خاليا املهندس تعدكم أن تبقى دوماً األوفى للدماء الفلسطينية واألحرص على وحدة شعبنا وقدسية 
  .تالحمنا الوطني

                                                 
 "4/3/1996، )بيروت" (السفير  . 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


