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 يف األراضي احملتلة  نداء صادر عن القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة
 "ريشون ليتسيون"رداً على جمزرة 

 
20/5/1990      

  .املناضلين يف كل موقع من أرض دولتنا الفلسطينيةكل  يا.. يا جماهير شعبنا البطل

واصلون العطاء يف جمزرة جديدة يرتكبها جنود االحتالل بدم بارد ضد عمالنا األبطال الذين ي
، جريمة نكراء تضاف إىل السجل الصهيوين احلافل بأعمال احلقد واإلرهاب... مقدمة الصفوف

ريشون ليتسيون والعديد من مدن وقرى وخميمات " عيون فارة"دماء شهدائنا سالت اليوم يف 
  .احملتلة لتروي تراب وطننا وتزرع بذور احلرية واالستقالل دولتنا

الذين جتعلون عدونا يدفع .. ساعة تصعيد اجملابهة.. أزفت ساعة العطاء.. البطل اليوم يا شعبنا
الثمن غالياً جراء جرائمه بحق أبناء شعبنا، فليدفع جنود االحتالل وقطعان مستوطنيه من دمائهم 

  .الثمن الذي يستحقون

لتضحية فإنها إن القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة وهي تواصل النضال مع جماهير العطاء وا
تدعو الفرق الضاربة واللجان الشعبية وكافة جماهير شعبنا إىل تصعيد التصدي لقوات االحتالل 

وحترير أرض وطننا من دنس االحتالل ومستوطنيه اجلبناء وتدعو جماهير شعبنا إىل حتدي 
داء قرارات منع التجول واخلروج إىل الشوارع يف مسيرات حاشدة ليالً ونهاراً فدماء الشه

أن هبوا صغاراً وكباراً شيوخاً ونساءً وأطفاًال إىل حتويل هذه اجملزرة إىل انطالقة ... تناشدكم
  ..جديدة لتصعيد حرب االستقالل الوطني

  ..يا أبطال حرب االستقالل.. يا جماهير شعبنا املقدام

ل معكم وبكم إن القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة وهي جتدد العهد والعزم على تصعيد النضا
وإذ تؤكد تصميمها على تكبيد العدو أفدح اخلسائر جراء جريمته فإنها تدعو إىل عقد اجتماع فوري 

جمللس األمن الدويل لبحث األوضاع يف فلسطين احملتلة، كما وتدعو هيئة األمم املتحدة وكافة 
ر التي يتعرض الشعوب احملبة للسالم وحكوماتها إىل التدخل الفوري من أجل وضع حد للمجاز

ماية الدولية لشعبنا فوق أرض دولته املستقلة، كما تدعو القمة العربية لها شعبنا وإىل توفير احل
وتوفير كل سبل الدعم املزمع عقدها يف بغداد إىل حتمل مسؤولياتها جتاه جماهير شعبنا 

  .واإلسناد له يف نضاله من أجل حريته واستقالله وإىل االرتقاء بقراراتها إىل مستوى الفعل العملي
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كما وأن القوى الديمقراطية احملبة للسالم داخل إسرائيل مدعوة اليوم إىل رفع وتيرة دعمها 
  .وإسنادها لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة

ة املوحدة وهي تدعو جماهير شعبنا إىل تصعيد النضال فإنها تؤكد على إن القيادة الوطني
  :القرارات التالية

 احتجاجاً على اجلريمة البشعة 23/5 – 20إعالن اإلضراب الشامل من  -

 .27/5 – 20إعالن اإلضراب عن العمل يف املشاريع واملؤسسات اإلسرائيلية من  -

اإلدارة املدنية خالل فترة اإلضراب وذلك املقاطعة التامة لكل دوائر احلكم العسكري و -
يشمل عدم دفع الضرائب، عدم ترخيص السيارات، عدم دفع الغرامات واخملالفات 

والكفاالت وكافة الرسوم احلكومية، عدم املثول أمام احملاكم العسكرية، عدم اخلروج من 
ملنتوجات دولتنا سواء عبر اجلسور أو املوانىء واملطارات والتشديد على مقاطعة ا

 .اإلسرائيلية التي يتوفر لها بديل وطني

على جماهيرنا اعتبار هذه املرحلة مرحلة تصعيد وجمابهة ضد قوات االحتالل  -
ومستوطنيه على كافة األصعدة بحيث جنعل من حركة املستوطنين عبر الطرق التي تمر 

اكز اإلدارة بمدننا وقرانا وخميماتنا حمرمة مطلقاً، والعمل على مهاجمة وترحيل مر
املدنية التي افتتحت داخل القرى واخمليمات وحماصرة مراكز اإلدارة املدنية يف املدن 

 .وحتريم دخولها

احلرص التام من قبل كافة الفعاليا الوطنية من فرق ضاربة وجلان شعبية وأطر  -
جماهيرية على رص صفوفها ورفع درجة التنسيق بينها وجتاوز أية خالفات جانبية 

ها عن أرض وطننا حراجلهود باجتاه التصدي لقوات االحتالل من أجل د وصب كل
 .للمناطق احملاصرة من قبل قوات االحتالل كل سبل الدعم واالسنادوضرورة توفير 

  
  منظمة التحرير الفلسطينية اشتع

  عاش النضال من أجل احلرية واالستقالل
  اجملد واخللود لشهداء شعبنا

  وحدةالقيادة الوطنية امل
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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