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  بيان لشخصيات فلسطينية بشأن اغتيال الشيخ أحمد ياسين 
  تؤكد فيه أن ال أمن للمعتدين

28/3/2004. 

 

  
اغتيال الشيخ أحمد ياسين عبارة عن تأكيد صهيوين بأن ال أمن لفلسطيني أو مساند ألهل فلسطين من  

إرهاب . لسطينيون ومن يساندهم آمنينونحن من جهتنا نؤكد أن ال أمن ملعتد أثيم إذا مل يكن الف. العرب واملسلمين
مل تنل منا نائبات الدهر وال قنابل الغدر، . أميركا وربيبتها إسرائيل لن يزيدنا إالّ إباء وتصميماً على انتزاع حقوقنا

من أراد السالم، فعليه أن يسلم بحقوق شعب فلسطين كاملة، وإالّ فلن تكون . ونحن أصحاب بأس وشجاعة وصبر
  .وحدها التي تبكي أمهات فلسطين

  :وقد وقع عليه التالية أسماؤهم. هذا بيان عهد ووفاء  
بسام الشكعة، عبد اجلواد صالح، معاوية املصري، عبد الستار قاسم، حامد البيتاوي، يوسف الشرقاوي،   

غانم،  علي أبو الريش، رأفت النجار، عبد الكريم أبو صالح، ناجي البطة، عادل سمارة، حسن خريشة، عبد الفتاح
ياسر أبو صفية، سعدي الكرنز، فخري التركمان، أحمد شاكر دودين، جميل جرايسة، حممود فنون، يوسف عبد احلق، 

ي صبحة، نهى ان، يحيى شاور، موسى الزعبوط، ناجعصمت الشخشير، يوسف الشنطي، يوسف عارف، نزار رمض
الياس، عمر عبد الرازق، كرم زرندح، حممد النوباين، حماد حسين، سليم السقا، خالد القدح، جاودة املصري، حممد 

علي،  سليمان، حممد مصطفى استيتي، شحادة سويركي، بيتر قيمري، أسعد أبو شرخ، غسان زيدان، أحمد احلاج
حممد غزال، خضر  خالد علوان، عبد الرحيم كتانة، عطا الله أبو عطاس، عزيز دويك،طاهر املصري، عدنان عودة، 

تيسير نصر الله، ماهر سوندك، كامل عبد الهادي، حسن أيوب، أمان الله عايش، نبيل الوادي، أحمد أبو غوش، 
اخلراز، حسين رحال، حتسين الشخشير، إبراهيم عباهرة، أمير عبد العزيز، كامل عبد الهادي، جبر البيتاوي، أبو علي 

أبو صبيح، حممد الكسواين، عايد زعتر، وضاح األسمر، إسماعيل أبو صفية، مقبل، جمال الصابر، إسالم عودة، آمال 
احلضيري، زهير اخلطيب، كفاح  اليف عوض الله، سعيد شبير، منصورخالد السعيد، جمال السيوري، نبيل علقم، 

  .زبون، أحمد منير، خليل صبيح
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