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  وثائق فلسطينية
  

  بيان صادر عن حركة املقاومة اإلسالمية يف 
  بشأن املواجهات التي  )"حماس"(فلسطين 

  وقعت يف غزة بين متظاهرين فلسطينيين 
  وأفراد الشرطة الفلسطينية

19/11/1994. ]مقتطفات[  
  

  
  .......][  

  : األحداث حقيقة  :أوالً 
  .......][  

جتهيزاتهم  من عناصرها بكامل  التي حضر املئات  الشرطة الفلسطينية  بل ن قِ االستفزاز م لقد بدأ ـ 1    
صالة اجلمعة مسيرة  ن تنطلق منه بعد أ الذي كان من املقرر  حول مسجد فلسطين  وتواجدوا بكثافة  وأسلحتهم 

منفذ  لبطل هشام حمد ا جنازة رمزية للشهيد  تكون بمثابة ) "حماس"(  املقاومة اإلسالمية  سلمية تنظمها حركة  
عندما  تليق بالشهيد البطل  دون تنظيم جنازة  الفلسطينية للحيلولة  سعت السلطة  االستشهادية، حيث  عملية نتساريم 

املسافة بين  متر فقط وهي  ) 300(ال تتجاوز  هذه املسيرة لمقررة  املسافة التي كانت  دفنه، علماً بأن  سارعت إىل 
  ..الشهيد يت عزاء املذكور وب املسجد 

انتزاع مكبرات  الفلسطيني على  أفراد األمن الوقائي  الفلسطينية وبعض  أقدمت الشرطة  أثناء الصالة ـ 2    
استياء بعض  ا أثار املذكورة، ممّ  يف حماولة ملنع املسيرة املسيرة السلمية اخملصصة ملرافقة  الصوت عن السيارة  
بإطالق  شرطة احلكم الذاتي  حلظات حتى بدأت  باحلجارة، ومل تمض  راد الشرطة برشق أف املصلين الذين بدأوا  

وجرح  نا من أبناء شعب عدد من املصلين  د أدى إىل استشها ا ممّ ،املصلين العزل الكثيف على جموع  الرصاص 
  .منهم العشرات 

شرعت الشرطة  وإنما حلد، عند هذا ا األرعن والالمسؤول  السلطة وتصرفها  مل يتوقف استفزاز ـ 3    
أبناء  وحالت دون تبرع  إىل املستشفيات  أهلنا من الوصول  منعت واملستشفيات،  اجلرحى من  الفلسطينية باعتقال  

الكهربائي  كما قطعت التيار  أنحاء قطاع غزة،  حظر التجول يف  وسعت إىل فرض  جلرحى اجملزرة،  شعبنا بالدم 
برصاص  املزيد من اجلرحى  تسبب يف سقوط  ا شهداء اجملزرة ممّ جنازات بعض  سفي متهور وتع واعترضت بشكل  

وممارساته  ألساليب االحتالل  تم بشكل مماثل تماماً  وكل ذلك  الصحفيين، العديد من  إضافة إىل إصابة  .. الشرطة
   .عليها شعبنا والتنكيلية والتي تعوّد  القمعية 

 
   :ثانياً 

ثم  التي طوقت املسجد بكامل أسلحتها وجتهيزاتها، الضخم الشرطة  من حجم قوات  ا واضحاً لقد بد
من أهلنا، أن  على األبرياء والعزل  وبشكل كثيف وهمجي  بإطالق الرصاص  الالمسؤولة باملبادرة  ممارساتها 

اجلموع  يتجولون بين ) "حماس"(   فبينما كان قادة ورموز اجملزرة كانت مدبرة،  ن أكانت مبيتة سلفاً و النوايا 
مكبرات الصوت يف  أصابت برصاصها  احملاوالت عندما  الشرطة لتكميم هذه  األوضاع سعت  الغاضبة لتهدئة 

                                                 
 جريح 200قتيًال وأآثر من  13، وأدت إلى سقوط 18/11/1994وقد وقعت المواجهات في . مصدر خاص.  
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األوامر  بالهدوء، فيما كانت  بضبط النفس والتحلي  شعبنا الغاضبين،  تذيع نداءات تناشد أبناء  املساجد التي كانت  
  .والضرب ومضاعفة القمع  إطالق الرصاص  طينية بمواصلة الفلس تصدر للشرطة 

   
   : ثالثاً 

الفلسطينية ووكالة  انخرطت فيها السلطة  األقاويل الباطلة، والتي  احلقائق وترويج  إن حماولة تزييف 
صلين جاؤوا امل من خالل االدعاء بأن  ، )"فتح"(املنسوب حلركة  والتي رددها البيان  ) وفا(األنباء الفلسطينية  

مكشوفة للتغطية  كاذبة وحماوالت  الشرطة، هي ادعاءات  بإطالق الرصاص على  بأنهم بدأوا وبأسلحتهم  للمسجد 
  . [....] ة النكراءاجلريم على 

....]...[  
 

    :رابعاً 
دم ال الفلسطينية، وهي حرمة  أشد احملرمات  خطيراً على واحدة من  اجملزرة البشعة جتاوزاً  لقد شكلت 
العنف  وعدم اعتماد نهج  استخدام السالح قطعياً  شعبنا على حتريم  انتهاكاً صارخاً إلجماع  الفلسطيني، ومثلت 

  . [....]واخلالفات  حل النزاعات  واالغتيال يف 
 

    :خامساً 
جنرار يف اال وشرطة احلكم الذاتي  السلطة الفلسطينية  خطيرة يف سجل  الرهيبة تشكل سابقة  إن اجملزرة 

  . [....]العنف املدمر  دوامة  جر الشعب الفلسطيني إىل الرامي إىل اخملطط الصهيوين  مع 
 

   :سادساً 
تتحمل مسؤوليتها  بداية حلرب قمعية   أنهاواملفتعلة، على  رة للمجزرة املدبّ تنظر ) "حماس"(  حركة  إن

ومن ثم فهي  ، واألسلحةالضخمة   األمنية األجهزة ملك الفلسطينية، التي ت اخلطيرة السلطة  التاريخية وانعكاساتها  
   .[....] النزيف الفلسطيني املسؤولية جتاه وقف  من  األعظمالقدر  تتحمل 

....]...[ 

  



 

 
 

  

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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