
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  

  

  

 

Email: islah@islah.ps  Tel Fax: 2825936 Mobil: 0599-189814 
   =>3 ا#2;): ا#8390"7– 6/رع 324 ا#012/ر - -,ة–()'&%$ : ا#"! ان

  	���� ا	����� ا	�������ا

  آ��� ا	���� وا���ح

    فلسطين–غزة 

Palestine legislative council 

Change and reform bloc   

Gaza - Palestine 

  

  بيان صحفي

  صادر عن كتلة التغيير واالصالح

   في المجلس التشريعي الفلسطيني

  فادي حمادنة في سجون عباسحول استشهاد المجاهد 

  للثورة والغليان ضد العمالة التي تقوم بها قوات عباسفي الضفة ندعو شعبنا 

طيني المرابط الشهيد البطل  إلى شعبنا الفلسفي المجلس التشريعي كتلة التغيير واإلصالح تنعي        

لنؤكد أن هذه . المجاهد فادي حمادنة والذي اغتالته قوات عباس العميلة في سجن الجنيد بنابلس البطولة

العملية اإلجرامية إنما جاءت منسجمة مع الوظيفة األمنية التي تقوم بها قوات عباس في الضفة الغربية 

لهادفة إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية وحرمان وهي وظيفة تكمل وظيفة االحتالل الصهيوني ا

  . شعبنا الفلسطيني من حقوقه وثوابته

ن هذه الجريمة هي الثانية التي تقترفها هذه األجهزة العميلة أثناء مؤتمر حركة فتح السادس في بيت لحم إ

أسهم زعيمهم عباس وكانت نتيجة طبيعية لحمالت التحريض والتهديد التي  تشنها قيادات فتح ، وعلى ر

. والذي  توعد حماس بالويل والثبور مستعيضا عن عداء االحتالل الصهيوني بالعداء للمقاومة وحماس

حيث أراد توحيد شتات حركة فتح على برنامج جديد قوامه العداء للمقاومة وحماس ومهادنة العدو 

 المشئومة والتي يشرف على وذلك تنفيذا للسياسات العامة التي تفرضها خارطة الطريق. الصهيوني

  . تنفيذها الجنرال دايتون وينفذها العمالء بقيادة عباس

إننا في كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية وأمام هذه الجرائم المتكررة بحق أبناء شعبنا نطالب  •

األفعال اإلجرامية وأن تضع هذه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان أن يتنبهوا إلى مثل 

  مدتهاحدا لها قبل أن تتفاقم ويتسع 

الن لها صوتها ضد هذه الجريمة؛ نطالب الدول العربية وعلى رأسها مصر الشقيقة أن يكون  •

  . صمتها يساعد هؤالء على مواصلة جرائمهم الحقيرة 

جرائم وهذا الحد الذي ندعو الشعب الفلسطيني المرابط للثورة والغليان ضد هذه العمالة وهذه ال •

  . وصلت له قوات عباس العملية والخارجة عن كل عادات وشيم شعبنا



  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  

  

  

 

Email: islah@islah.ps  Tel Fax: 2825936 Mobil: 0599-189814 
   =>3 ا#2;): ا#8390"7– 6/رع 324 ا#012/ر - -,ة–()'&%$ : ا#"! ان

  	���� ا	����� ا	�������ا

  آ��� ا	���� وا���ح

    فلسطين–غزة 

Palestine legislative council 

Change and reform bloc   

Gaza - Palestine 

كما نؤكد على ضرورة تقديم هؤالء المجرمون إلى المحاكمة من أجل محاكمتهم وتنفيذ حكم  •

  . القانون فيهم وينالوا العقاب المناسب على ما اقترفته أيديهم 

 البطل ألنه  قضى رافعا رأسه  وأسلم روحه إلى خالقه مدافعا عن دينه  تهانينا لعائلة الشهيد وأخيرا نقدم

  . ووطنه وثوابته  كما  نسأل اهللا لذويه الصبر والسلوان ولشعبنا  السالمة والنصر والسداد 

  كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 

  المجلس التشريعي الفلسطيني

  م 2009 آب - أغسطس / 10االثنين 

  هـ 1430ان  شعب19الموافق 

  
 


