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  وثائق عن اغتيال املرشد الروحي حلركة 
  )حماس(املقاومة اإلسالمية 

  الشيخ أحمد ياسين
  

  بيان للسلطة الفلسطينية يدين اغتيال 
  الشيخ أحمد ياسين

  .22/3/2004رام الله، 
  
  

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وممثلو الفصائل والقوى  يدين الرئيس ياسر عرفات واللجنة  
الفلسطينية الوطنية واإلسالمية اجلريمة اإلسرائيلية النكراء باغتيال القائد اجملاهد الشيخ أحمد ياسين واإلخوة 

ح هذا اليوم املواطنين اآلخرين أمام املسجد يف غزة بعد أداء الشيخ اجملاهد البطل أحمد ياسين صالة الفجر صبا
  .2004ـ3ـ22االثنين 

إن الرئيس ياسر عرفات واللجنة التنفيذية وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية   
يؤكدون للشعب الفلسطيني ولألمة العربية أن هذه اجلريمة اجلبانة ضد الشيخ أحمد ياسين واإلخوة املواطنين 

التالحم الوطني والوحدة الوطنية الفلسطينية بين كافة القوى الوطنية  اآلخرين لن يكون من شأنها غير تعزيز
  .واإلسالمية ملواجهة هذه اجلريمة واملؤامرة الوحشية اإلسرائيلية التي فاقت كل حد، وجتاوزت كل اخلطوط احلمراء

وحدة إن الرئيس ياسر عرفات يتوجه إىل كل أبناء الشعب الفلسطيني ملزيد من الصمود والصالبة وال  
ورص الصفوف والتالحم الراسخ واملتين لتفويت الفرصة على حكومة شارون وجيش االحتالل اإلسرائيلي من وراء 

  .هذه اجلريمة الوحشية املوجهة ضد الشعب الفلسطيني وقياداته وكوادره
دون إن الرئيس ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية يؤك  

اليوم وأمام هذه اجلريمة أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن مقدساته وعن أرضه املباركة، ولن يتراجع عن أهدافه 
وسيواصل صموده البطويل يف وجه االحتالل واالستيطان وجدار الضم والتوسع والفصل العنصري، ولن يستتب 

  .لة فلسطين املستقلة وعاصمتها القدس الشريفاألمن واالستقرار إال برحيل االحتالل اإلسرائيلي وقيام دو
هذا وقد أمر الرئيس ياسر عرفات بإعالن احلداد الوطني ملدة ثالثة أيام يف جميع األراضي الفلسطينية   

ويف الشتات استنكاراً للجريمة اإلسرائيلية باغتيال القائد الشهيد اجملاهد الشيخ أحمد ياسين واإلخوة الشهداء 
  .اآلخرين

لله القائد الشهيد اجملاهد الشيخ أحمد ياسين وإخوانه الشهداء اآلخرين وأدخلهم فسيح جناته مع رحم ا  
  .األنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً

                                                 
 املصدر :http://www.wafa.pna.net 

 



المرشد الروحي لحرآة المقاومة عن اغتيال وثائق 
الشيخ أحمد ياسين) حماس(سالمية اإل
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صدق " وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون: "بسم الله الرحمن الرحيم  
 .الله العظيم

 

 

  
  



 

 
 

  

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  
 


