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  ركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين بيان حل
 تعلن فيه رفضها وقف إطالق النار

19/9/2001. 

  
  

تعلن حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين رفضها ملا يسمى وقف إطالق النار يف الوقت الذي يتواصل   
ديث عما يسمى إن احل. فيه العدوان الصهيوين ضد شعبنا األعزل بكل أشكال العنف وإرهاب الدولة الصهيونية

وال . وقف إطالق النار ال معنى له سوى وقف االنتفاضة دون حتقيق أهدافها وهذا ما يرفضه شعبنا بكل قواه
يجوز أن نسمح للعدو الصهيوين باستغالل مأساة الشعب األميركي مبرراً لوقف االنتفاضة وتصفية قضية شعبنا 

على استمرار االنتفاضة واملقاومة حتى لذا فإننا نؤكد واإلجهاز على جهاده وتبديد تضحياته ودماء شهدائه، 
  .دحر االحتالل الصهيوين عن أرضنا

كما أننا نستغرب اإلعالن عن استعداد فلسطيني للدخول فيما يسمى التحالف الدويل ضد اإلرهاب، وذلك   
لذا . بحق شعبنا وأمتناحتت قيادة الواليات املتحدة األميركية، الراعي األكبر لإلرهاب الصهيوين الذي يمارس 

فإننا نرفض الزج باسم الشعب الفلسطيني الضحية ليصبح ستاراً لتمرير إرهاب الدول االستكبارية ضد شعوب 
وليتحول العنوان الفلسطيني املقدس لدى كل الشعوب العربية واإلسالمية يف العامل إىل  أمتنا املقهورة واملظلومة،

  .سيف مسلط يشهر يف وجه هذه الشعوب
إن شعبنا الفلسطيني املسلم يؤكد التزامه موقف اإلسالم الشرعي وفتاوى علماء املسلمين التي حترم   

إن مشاركة أي بلد إسالمي اإلدارة األميركية يف حربها الصليبية ـ . ونصرتهم على املسلمين مواالة غير املسلمين
اليم اإلسالم، وتهدد وحدة األمة ومصاحلها كما سماها الرئيس األميركي ـ ضد أي بلد مسلم، لهي خروج على تع

إننا نهيب بجماهير أمتنا العربية واإلسالمية أن ترفع صوتها ضد هذا التحالف الصليبي اجلديد . ومستقبلها
  .وتتصدى لهذه املؤامرة، وال تكتفي بدور شاهد الزور يف احلرب املعلنة على اإلسالم واملسلمين اليوم
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