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 واجلهاد اإلسالمي " حماس"بيان حلركتي املقاومة اإلسالمية 

  يف فلسطين بشأن تعليق العمليات العسكرية
29/6/2003.  

  
 

حرصاً منا على وحدة صفنا الفلسطيني يف هذه املرحلة اخلطيرة التي تمر بها قضيتنا وأمتنا، وصونًا   
ة وتوثقت بدماء الشهداء، ومساهمة منا يف تعزيز لوحدتنا الوطنية التي حتققت على خيار االنتفاضة واملقاوم

احلوار الوطني الفلسطيني على قاعدة التمسك بحقوق شعبنا وصيانتها، وحماية جلبهتنا الداخلية من خطر التفرق 
والصدام وقطع الطريق على العدو الذي يسعى خللق الذرائع لتفجيرها، وتأكيداً على حق شعبنا املشروع يف مقاومة 

ل كخيار استراتيجي حتى إنهاء االحتالل الصهيوين ألرضنا ونيل كامل حقوقنا الوطنية، وجتاوباً مع االحتال
  ...جهود الكثيرين يف الساحة الفلسطينية والعربية من احلريصين على وحدة الصف الوطني الفلسطيني

  :بادرة التاليةعلن عن املطينية املوقعة على هذا البيان ـ نفإننا ـ نحن فصائل املقاومة الفلس  
تعليق العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوين ملدة ثالثة أشهر ويسري مفعولها ابتداء من هذا اليوم : أوالً  

  :وذلك مقابل الشروط التالية
ق ـ الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الصهيوين على شعبنا الفلسطيني، من اجتياح وتدمير وإغال1  

وحصار على املدن والقرى واخمليمات بما يف ذلك احلصار املفروض على الرئيس ياسر عرفات وهدم للمنازل 
وجتريف لألراضي الزراعية واعتداء على األراضي واملمتلكات واملقدسات اإلسالمية واملسيحية وخاصة املسجد 

ال ازر اجلماعية وجميع عمليات االعتقجملوالوقف الفوري لكافة عمليات االغتيال الفردي وا. األقصى املبارك
  .واإلبعاد بحق أبناء شعبنا وقيادته وكوادره وجماهديه

إطالق سراح جميع األسرى واملعتقلين من الفلسطينيين والعرب يف سجون االحتالل دون قيد أو شرط ـ 2  
العالية والنساء واألطفال وعودتهم إىل بيوتهم بدءاً من الذين أمضوا مدداً طويلة يف السجون وذوي األحكام 

  .واملرضى وكبار السن
ا يف حل و أخل بأي منها فإننا نعتبر أنفسنيف حال إذا مل يستجب العدو لهذه الشروط وااللتزامات أ: ثانياً  

  .من هذه املبادرة، ونحمل العدو مسؤولية ما سيترتب على ذلك
  

    
  
  

                                                 
 موقع اإلنترنت: املصدر : 
  http://www.islamonline.net     



 

 
 

  

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  
 


