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  اجلناح العسكري  بيان لكتائب الشهيد عز الدين القسّام،
  تعلن فيه املوافقة على تسليم ،"حماس"حلركة 

  أسلحة احلركة للسلطة الفلسطينية
  .غزة

  

  
  يا جماهير شعبنا األبية يف قطاع غزة،

ال إثر التطورات األخيرة وحرصاً منا على مصلحة الشعب الفلسطيني والدم الفلسطيني وحرمة االقتت
السياسية فقد قرر  "حماس"الداخلي، واستجابة ملطالب السلطة الوطنية ورئيسها ياسر عرفات ومطالب قيادة 

  :مقاتلو كتائب عز الدين القسّام ما يلي
ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان داخل منطقة قطاع غزة وبداية  وقف كل النشاطات العسكرية :أوالً 

  .ي لتحقيق أهداف شعبنا وانتهاء األساليب املعارضة للمساهمة يف بناء الوطنمرحلة جديدة من الكفاح السياس
للدفاع عن أنفسهم وتسليم ما  سيقوم جهازنا العسكري ومطاردوه بترخيص ما يلزمه من سالح :ثانياً 

  .يزيد عن ذلك للسلطة الوطنية الفلسطينية
ة الوطنية حتى يتم حفظها أو إبادتها وفقاً كميات املتفجرات وأدوات تصنيعها لقيادة السلط يمتسل: ثالثاً 

  .ملا تقتضيه املصلحة الوطنية
سيبدأ اإلخوة املطارَدون بالعودة إىل احلياة الطبيعية حمترمين قوانين السلطة الوطنية، السلطة : رابعاً 

  .الوحيدة املوجودة يف الضفة والقطاع
املنصوص عنه يف هذا البيان وأي خروج عن هذا بنوجه نداء إىل كل اخلاليا االلتزام اجلدي  :خامساً 

  .نعتبره خروجاً عن إجماع املطارَدين
موقفنا هذا وعدم تكرار اجلريمة التي  اإلسرائيلية بالتعامل بإيجابية مع نتوجه إىل احلكومة :سادساً 

دماء ونطالب وإننا جادون يف قرارنا هذا من منطلق حرصنا على عدم سفك ال. ارتكبت بحق املهندس يحيى عياش
اإلخوة يف السلطة الوطنية بالعمل لدى اجلانب اآلخر من أجل إسقاط أسماء املطلوبين كافة من قوائم اإلعدام 

  .عنفاً متزايداً اإلسرائيلية ألن العنف لن يولّد إالّ 
  .نسأل الله أن يجنب شعبنا الفتنة

  كتائب عز الدين القسّام    
  "حماس"اجلناح العسكري حلركة     

  

                                                 
 "7/3/1996، )بيروت" (سفيرال  .  



 

 
 

  

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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