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، رمضان عبدالله شّلح ،ألمين العام حلركة اجلهاد اإلسالميتصريح ل

 بشأن الهدنة

 ]مقتطفات[ *.٢١/١١/٢٠١٢

  

) األعمال القتاليةاتفاق وقف (لقد قاتلنا بشرف، وقبلنا بهذه التفاهمات : "قال شلح[....] 

  ".بشرف

ستاذ يف أنا عدونا أنه دَلقد عوّ: "ن صمود اتفاق التهدئة، قالأوحول توقعاته بش

  ".ع عليهونحن ملتزمون بما تفاهمنا عليه بقدر التزام هذا العدو بما وقّ... املراوغة

لذلك ستظل أسباب "و ،ورأى أن دوافع إسرائيل من العدوان على غزة هو املتاجرة السياسية

  ".العدوان قائمة

إجناز ليس للشعب "العدوان اإلسرائيلي على غزة بأنه  ما قامت به املقاومة خالل ردّ  دّوعَ 

  ".الفلسطيني وحده وإنما لألمة كلها

أقوى ومصر أقوى اليوم من أي  ةوأم نحن نملك مقاومة قوية، لكننا نملك شعوباً: "وقال

خرجت بالشكل الذي خرجت  بدون مصر ملا كانت نتائج هذا العدوان قد"أنه  ، معتبراً"وقت مضى

  ".عليه اليوم

شعب يملك إرادة أقوى من الصبر ال يمكن أن ينكسر ال أمام سالح إسرائيلي وال : "وأضاف

  ".حتى أميركي وال غربي
                                                            

   :، يف املوقع اإللكتروين التايل٢٠/١١/٢٠١٢ لألنباء، الثالثاء القدس وكالة: املصدر  *
http://www.alqudsnews.net/i/18973  
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يف غزة، أوضح " حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين"وبشأن مصدر السالح الذي تمتلكه 

عقل ال يُ : "وأضاف" .يف فلسطين مصدره األساسي إيرانكل السالح الذي يقاوم اليوم : "حالدكتور شلّ

  ."وعلى الدول العربية فتح خمازنها لغزة ،أن يبقى السالح يف غزة حكراً على إيران

ال : "ه على سؤال حول عالقة املقاومة الفلسطينية بما يجري يف سيناء، أجابويف ردّ

ال عالقة بين سالح املقاومة يف "أنه  ، مؤكداً"عالقة لسالح املقاومة بأي سالح موجود يف سيناء

  " .غزة وبين الفلتان املوجود يف سيناء

حركتا اجلهاد : "، قال األمين العام حلركة اجلهاد اإلسالمي"حماس"وعن العالقة بحركة 

  ."ية اجملاهدةخرجتا من رحم احلركة اإلسالمية السنّ 'حماس'و

العدو يريد أن يفصل قطاع : "حالدكتور شلّوعن شروط التهدئة ومستقبل قطاع غزة، أوضح 

  ."وغزة هي جزء من فلسطين.. سمها غزةانحن ال نقبل أن تكون هناك قضية . غزة عن فلسطين

اجلناح  ـوحول قصف املقاومة لعاصمة الكيان الصهيوين بصواريخ سريا القدس 

: ىل الصهاينة بالقولإح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين، توجه الدكتور رمضان شلّ

  !"ال حصانة لها ـبقرتكم املقدسة  ـنقول إلسرائيل إن عاصمتكم هذه "

نها من الصمود أطول املقاومة ما زالت حتتفظ بقدراتها العسكرية ما يمكّ"أن [....] د وأكّ
  ."٢٠٠٨من حرب 


