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  بيان لشخصيات فلسطينية تدعو فيه إىل انتفاضة سلمية 
  عقب اغتيال الشيخ أحمد ياسين

25/3/2004. 

  
 

نحن املوقعين أبناء الشعب الفلسطيني من خمتلف األطر السياسية والفكرية واالجتماعية املتوحدة يف  
نضالها نؤكد استنكارنا وشجبنا للعدوان السافر الذي تشنه إسرائيل على شعبنا والذي جتسد قبل يومين بالعملية 
اإلجرامية والدنيئة التي قام بها شارون وعصابته اليمينية املتطرفة والتي أدت إىل استشهاد القائد الشيخ أحمد 

أبناء ] القرارات الدولية، فإننا ندعو[بنا التي أقرتها كافة ونحن وإذ نؤكد على حقوق ِشع. ياسين ورفاقه املناضلين
شعبنا يف كافة أنحاء الوطن واسترشاداً بما تمليه املصلحة الوطنية إىل أخذ زمام املبادرة من أيدي عصابة 
االحتالل اإلجرامية وكظم الغيظ والنهوض من جديد يف انتفاضة جماهيرية سلمية واسعة النطاق واضحة األهداف 
وسليمة اخلطاب، يملك عنصر مبادرتها وإدارة دفة مسارها شعبنا املناضل، تفوّت على شارون فرصة تتويج 

  .عدوانه على شعبنا ومقدساته واستمراره بوضع ملساته األخيرة على خمططه األمني
 إننا وإذ ندعو ألن تكون انتفاضة الوحدة خطوة انبعاث جديدة للعمل اجلماهيري الهادف واملنضبط  

بقواعد ذات برنامج واضح ومردود سياسي، فإننا نؤكد التزامنا بمطالبنا العادلة والشرعية وحقوقنا الثابتة وندعو 
  .إىل رص الصفوف على قاعدة الوحدة الوطنية والقيادة املوحدة املقاومة لالحتالل

  .كفى لالحتالل.. كفى لعمليات االغتيال اإلجرامية كفى سفكاً للدماء  
  

  :التواقيع
، أحمد فارس، أسعد عودة، )أبو ماهر(، أحمد حلس )أبو السكر(إبراهيم احلايف، إبراهيم مسلم، أحمد جبارة   

أمين مقبول، بثينة الدقماق، جاد إسحاق، جمال درعاوي، جمال زقوت، جميل رشدي، جهاد أبو زنيد، جورج 
عايش، خليل األتيري، ديمتري حزبون، حسن دويك، حنان عشراوي، حكم طالب ذياب، حيدر عوض الله، خضر 

دلياين، رحاب العيساوي، رضوان السامري، رياض املالكي، زهيرة كمال، زياد حموري، سري نسيبة، سعيد زيداين، 
سلمان جاد الله، سمير شحادة، سهام ثابت، سهيل سليم، عبد الفتاح سلمان، شاهر سعد، شفيق زيدية، شكري 

كي، عبد الله حجازي، عبد الله الكسواين، عبد اإلله األتيري، عبد الفتاح الردايدة، صالح حكمت املصري، عباس ز
حمايل، عبد القادر فيصل احلسيني، عرفات الهدمي، عزام األحمد، عزت الرسيني، عكرمة ثابت، عماد أبو كشك، 

سين أبو عماد عوض، علي حساسنة، عنان األتيري، غازي حنانيا، غسان احلرامي، غسان حنانيا، فتحي سليم، يا
زيد، فضل طهبوب، فهد أبو احلاج، كايرو عرفات، لوسي نسيبة، ليلي فيضي، حممد الريماوي، حممد الشعبي، حممد 
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المرشد الروحي لحرآة المقاومة وثائق عن اغتيال 
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العالول، حممود اللبدي، ناصر يونس، نايف سويطات، نور الدين إبراهيم شحادة، هاشم أبو اليف، ياسر عبد ربه، 
 .يوسف حرب، يوسف عارف

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


