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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بيان صادر عن القوى الوطنية واالسالمية

 ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة
 التضامن مع االسير البطل خضر عدنان وكافة االسرى نداء

  
 ...يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل 

 ...يا جماهير امتنا العربية واالسالمية المجيدة 
 ...عالم يا كل االحرار والشرفاء في ال

 ...يا فرسان االنتفاضة والمقاومة البواسل 
 

بحثدد  هيددر الددت التةدد   ا   قية يددةالقدد ا ال يةيددال  ايةددجتيال ا  تةعددة  قيددة   عقدد  
  : اك   الق ا على تة يلي  ق  .الةيةةيال  قضةية ال ضع ال اللي 

 :اوال ً 
ت اصدلال ال ضدةت   ظةهت كل ال ه   الشدببيال  ال تةييتيدال  التةدتيال ل ؤك  الق ا على 

تع ايةيت البيدل لضدت عد ةة  الدضر يضدتا عد  اليبدة  لليد   الةدة    الةد ي  حدةتج تلد  
تبةةة  ايةتا  التب قلي  ايبيةل  تة ي بتض ا لر ت  ا دتا    بدضيا يد   عدةمج ه  ل  تلقدي 

ةي البةم  الض ء على ايع قةل اي اتر التب قل على اةةةر  التة ة  الى قةة   الي اتئ البتيية
ل ايتت الضر ي يلدا ال د لل الرد تر تد  التؤةةدة  القةة ةيدال  ايةةدةةيال  ال  ليدال  1445لبة  

 .ل ق  يضه الةيةةة  اي تاتيال ال ي يتةتةهة ايح جل ض  شببةة  تب قلير ايبيةل 
للتشددةتكال هددي البتةددةتر التقددت تدد  القدد ا  الهيمددال البليددة   هددي يددضا الةددية   دد ع  القدد ا

الددى ايع صددة  التتكدد ر هددي  2012/  2/  21غدد ا الثجثددةء الت اهدد   ال شددؤ   ايةددتا لت ةببد
تقتا  الصليا ايحتت ال  لي على الةةعال الحة يال عشت  صبةحة هي كل التحةهظة  الرلةييةيال 
 ايةيج  على الةةعال الثةةيال عشت الى تتاك  التحةهظة   ة هدي بتهت ةةدة  ةصدت    ضدةت  

ه  ل    ع  الق ا الى ايضتاا هي تتاك  الت   ت  الةةعال الثةةيال عشدت  تع ايةتا  عةمج 
 يد   ايتببدةء تةديتا  حةشد   هدي الى الةةعال الثةةيال ظهتا ه دت  اةيدج  التةديتا  الحةشد   ل

تتاكد  التدد   عدد  الةددةعال الثةةيدال عشددت   يدد   ال تبددال  لصديش التةدديتا  الحةشدد   لتةةصددت  
تؤكد ي   لضدت عد ةة    لصديش ليدا ال تبدال لجةدتا ل  ال ضةت  تع ايةتا  التةةضل

على   اصل الربةلية  هي ايتاضي الرلةييةيال التح لال  كل تليتة  الل  ء  الش ة   ع اص  
البةل  ل ةليي الض ء على تبةةدة  ايةدتا ايبيدةل  عدةمج ه  تد  ا دل ايدج  ةدتاحه   تيبدة 

 .  ق  ةيةةة  ال بضيا  اي تا  
 :ثانيا ً 
القد ا بليد ت  بةل دال   حتدل ايحد جل تةدؤ ليال  صدبي  عد  اةهة هدي ايتاضدي  ةظت 

الرلةدييةيال التح لدال  لةصدال ايق حةتدة  الي تيددال  الحد ا   البةدكتيال  ت اصدلال الحصدةت علددى 
شببةة  لةصال شببةة الصةت  هي قيةع غد   الدضر ي بدتي ايضدة الدى قصد  يد تي بةليدةمتا  

 . ايح جل بةل حضيت الى ات كةا تحتقال   ي   هي القيةع الت هبيال  ال ه ي ا  الصة ت  ع  
ةت    ؤك  الق ا على ايتيال ت اصلال ال حتكة  لتهع الحصةت ع  شببةة الرلةييةي الص

هي القيةع  ا لةل الت ا  ال ضاميال  الد  اء  ايعتدةت الدى القيدةع  ةدتعال حدل تشدكلال الكهتبدةء 
 . ا لةل التحت قة  بشكل ه تر الى القيةع 

 :لثا ً ثا
تهضددهة لتحددة ي  ايحدد جل الت  اصددلال بةق حددة  التةدد   ايقصددى  ؤكدد  القدد ا علددى 

التبةتك   ش يع التة  يةي  على ال ه ي ا  التة تت  بةق حةتة ه   عبثه   لي ت  تة ي بتي 
لر التة   ايقصى التبةتك ت  تحة لال ل ق يضر  ال ت ير لبةةء الهيكل الت ع   تكةةدر ل ايتدت 

 يلا تشةتكال  تةييت شببةة بحتةيال التة   ايقصى التبدةتك  ال د لل الرد تر  الحدة   الضر ي
ت  ات ةة البتبيال  ايةجتيال  التؤةةة  ال  ليال ب ق  يضه الةيةةة  ال صبي يال ة اء اةد تتات 

القد    هي ايتاضي الرلةدييةيال التح لدال بتدة هيهدة هدي ت يةدال بةةء    ةيع اية بتةت اية ييةةي
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التح لال ال ي ي تر تحة ي   ه ي ية    ييدت تبةلتهدة ال ةتيليدال  ال يةيدال ايةدجتيال  التةديحيال 
 ايع  اءا  الت  اصدلال علدى التةد   ايقصدى التبدةتك  اةد ه اهر ل     در القد ا ال حيدال الدى 

ي الصددةت ي   التددتابيي  تدد  ابةددةء شددببةة التدد اهبي  عدد  ايقصددى  ت يةددال القدد    لةصددال ايددةل
 .الت يةال التق ةال  ت   الل اللي ايلضت يهشةل تؤاتتا  اة ه اهر 

 :رابعا ً 
اي  تةع القيدة ر لتةظتدال ال حتيدت الرلةدييةيال التقدت عقد ه يد    ؤك  الق ا على ايتيال  

 بتة ي يلبر اة ةح لي ا  التصةلحال  اةهةء ايةقةة   عتل الل ة   ا الال كل البقبة   2/  23
ء ايةقةة   ةتعال  شكيل حك تال الكرةءا  التة قلال ية ة  تلرة  عتلهة  لةصال اتة  ايتيال اةهة

اية لةبة  التمةةيال  ال شتيبيال  للت ل  الد يةي الرلةدييةي  ايتيدال الةدتةح لل ةدال اية لةبدة  
التتك يال بر ح ةد ل الةدةلبي    ح يثدر هدي قيدةع غد   ت تاهقدة تدع ايتيدال ال اكيد  علدى الت قد  

يةي ببدد   البدد    الددى ايدددال لقددةءا  ا  ترة ضددة       قدد  كةتددل لجةددد بتةت القيددة ر الرلةددي
ايةدد ييةةي هددي كددل ايتاضددي الرلةددييةيال التح لددال بتددة هيهددة القدد    ايع ددتا  بحدد    ال  لددال 

ل  قدتاتا  الشدتعيال ال  ليدال  القدةة    67الرلةييةيال على كدل ايتاضدي التح لدال ببد  ا  عدة  
ال يةيدال ب ربيدل التةدةعي  ال هد   تدع الت  تدع الد  لي لجع دتا   ال  لي   ربيل اية تا ي يال

ببض يال هلةيي   هي ال كةي  التةبثقال عةهدة   عد   اييدتا  الةدةتيال الت قبدال علدى ا رةقيدة  
 . ةي    ربيل   ي يت التقة تال الشببيال بتشةتكال ال تيع هي ايةتية 

 :خامسا ً 
ة ث  بع التؤة   الضر ضيدا ضدحي ر عد       ر الق ا بةل ب يال لشببةة الرلةييةي لح

تددد  الشددده اء اييردددةل  ال تحدددى  ت تةدددة ه   ل   ةددد ةكت القددد ا عتقلدددال الحدددة   البةدددكتر 
ايح جلي التقة  ب ةةا الت قع بتةع تت ت الت ايةي   الةيةتا  يةقةض بةش الت تةال التح دت  

 اح يؤيء اييرةل  ال بليقة  ل   ة ةكت     ي  ت    الربل ايةتاميليال ال ي تحب  بة ية  ات
 .البةصتيال  لةصال على صرحال ة ةيةي   على صرحة  الت اقع اي  تةعيال 

  :سادسا ً 
    ددر القدد ا بةل حيددال الددى اتهددة  هددي ال بهددال ال يتقتاييددال ل حتيددت هلةدديي  اتيةددة عةتددة 

التية ر هي  قية    كة تا  اةصةتا بتةةةبال حل ل ضكتا اةيجق ه  الت ي   تؤك ي  على   تي  
تةددديت  الثددد ت  الرلةدددييةيال التبةصدددت   ت قددد  ال بهدددال ال حددد  ر هدددي ايدددةت تةظتدددال ال حتيدددت 

 . الرلةييةيال التتثل الشتعي  ال حي  لشببةة 
 : سابعا ً 

الضر / هلةيي  حته /  ؤك  الق ا على ايتيال التشةتكال هي التة  ا اي  تةعي البةلتي  
تدع ايتيدال ال حضديتا  ال ةتيدال لل ةدال ال حضديتيال  2012/  11ةيبق  هدي البتا يدل هدي شدهت 

 تشةتكال هلةيي  هي ايةتية ت  ا ل  ضع القضيال الرةييةيال على ةل   د  ل اعتدةل التة د ا 
 .  ة ةح ال ه  الرلةييةي هي ةقل تبةةة  شببةة  ح  ايح جل  ع  اةر   تامتر الت  اصلال

 
 

 المجد والخلود لشهدائنا االبرار
 بطال والشفاء لجرحانا البواسلالحرية السرانا اال

 وانها النتفاضة ومقاومة حتى النصر
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