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  الصادر عن القيادة الوطنية" نداء املبعدين"
  املوحدة لالنتفاضة وحركة حماس

20/12/1992.  
  

    
  بسم الله الرحمن الرحيم

  "بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق"  
  ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة  

  
  "نداء املبعدين"

  
اجلائرة بحق جماهير شعبنا، وخصوصاً لألحداث األخيرة واإلجراءات اإلسرائيلية  ]نظراً[

واحلصار املفروض على أهلنا يف قطاع ) حماس(الهجمة احلالية على حركة املقاومة اإلسالمية 
، وارتكاب اجملزرة غزة احملتل، واعتقال اآلالف وإبعاد املئات من أبناء شعبنا الفلسطيني اجملاهد

إلسرائيلي بإطالق النار عشوائياً على الرهيبة بحق شعبنا يف خان يونس عندما قام اجليش ا
نحمل رابين وحكومته  ]فإننا[املواطنين، مما أدى إىل استشهاد ستة مواطنين وجرح العشرات؛ 

الفاشية ـ مبدع سياسة تكسير العظام وقاتل أطفال شعبنا وصاحب سياسة التهجير اجلماعي ـ 
  .كمة دوليةاملسؤولية الكاملة، ونطالب بمحاكمته كمجرم حرب أمام حم

  .يا شعبنا املرابط  
لتوحيد اخلطوات، وتصعيد اجلهاد بكافة " حماس"وحركة " م. و. ق"لقد تم التنسيق بين   

  .أشكاله، من أجل إعادة اإلخوة املبعدين ومقاومة البطش االحتاليل
وبناء عليه، نطالب جماهير شعبنا الفلسطيني، بكافة طوائفه وفصائله، تنفيذ الفعاليات   

  :ليةالتا
يف " حماس"وحركة " م. و. ق"إلغاء اإلضرابات العامة التي كانت قد دعت لها : أوالً  

  .السابق، واستبدال أيام اإلضراب بأيام تصعيد شامل
اإلعالن عن إضرابات مفتوحة يف مقار الصليب األحمر الدويل، وخاصة يف املقر : ثانياً  
  .عاصمة دولتنا القدس الشريف] يف[املركزي 
تقام املسيرات واملظاهرات يف كافة أنحاء الوطن احملتل، تضامناً مع املبعدين : ثالثاً  

  .واملعتقلين
للتنسيق امليداين تتويجاً للعمل املوحد ) السواعد الرامية(و) القوات الضاربة(تدعو : رابعاً  

  .من أجل حرق األرض حتت أقدام جنود االحتالل الغاشم

                                                 
  "6، ص 27/12/1992، 920، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة. 
  يف املصدر. 
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ة اللبنانية يف رفض استقبال إخوتنا املبعدين، وندعو نحيي موقف احلكوم: خامساً  
من إجبار إخوتنا حتت قامة سد بشري ملنع قوات االحتالل إلاجلماهير اللبنانية والفلسطينية 

  .من عبور األراضي اللبنانية تهديد السالح
  .ندعو جماهير شعبنا للتضامن الفاعل مع أهايل املبعدين واملعتقلين: سادساً  
العربية ـ : ذ نحيي صمود شعبنا ونبارك صبره وجهاده، فإننا نثمن الوقفة العامليةوإننا، إ  

  .واإلسالمية ـ والدولية يف شجب واستنكار سياسة إبعاد إخوتنا اجملاهدين
  .الله أكبر ولله احلمد  
  .عاشت انتفاضة شعبنا اجمليدة  

  



 

 
 

  

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  
 


