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  وثائق فلسطينية
  

  بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعي فيه 
 استشهاد أمينها العام، أبو علي مصطفى

 .27/8/2001دمشق، 

  
  

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفقد الشعب الفلسطيني املكافح واألمة العربية اجمليدة وأحرار  فقدت  
وأصدق الرجال وأخلص الرجال، الرفيق املناضل أبو علي  العامل كله قبل ظهر اليوم رجالً من أشجع الرجال

  .مصطفى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية بقرار من اجملرم شارون
والفخر أمينها العام الذي قدم  إن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعي بكل احلزن املقرون باالعتزاز  
انعتاق الشعب الفلسطيني، وتكحلت عيناه بتراب الوطن، بين شعبه ويف  ألجل ،احلرية رباناً على مذبحالروح ق

  .معمعان االنتفاضة املباركة ويف مقدمة صفوفها وعلى رأس قيادتها
استشهد الرفيق املناضل أبو علي مصطفى القائد الذي عرفته اجلبهة والشعب واألمة، مفعماً بروح   

غادرنا ولكن مل يغادر عقله وقلبه يوماً حلم فلسطين . بصالبة اإلرادة، وشاخصاً نحو احللم التحدي ومشحوناً
  .احملررة والوطن احلر املستقل

. العهد والوعد، إننا على ذات التصميم، بمواصلة الطريق الذي اختطه أبو علي بدمه، معلماً وعلمًا وقائداً  
واجلبهة الشعبية لن تزيدها خسارة أمينها العام إالّ رسوخاً يف ضمير األمة وعنفواناً فلسطينياً ال يلين، للرد على 

جنب أبو علي ل أبناء الشعب وقيادته، والشعب الذي أاجلريمة وعلى البطش الصهيوين وإرهابه األسود ضد ك
  .املكانة والدور، واجلبهة الشعبية لن تكسر إرادتها هذه اجلريمة وهي بحجم هذا التحدي مصطفى سينجب من يمأل

عهداً ووعداً يا رفيقنا القائد، أن نسير على ذات النهج الذي سرت عليه وسارت عليه القافلة الطويلة من   
نهج املقاومة والتصميم ودرب االنتفاضة املتواصلة حتى يتحقق احللم الذي عشت من أجله وسقطت يف الشهداء ب

  .سبيله، حلم النصر والتحرير والعودة
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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
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