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 عمل جبان ومشبوه الدكتور ناصر الدين الشاعر: محاولة إغتيال  :مركز "شمس"
 

االعتداء على الدكتور ناصر الدين و  إطالق النار حادثة  إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" مركز يدين
المعروفة   السياسية  والشخصية  األكاديمي  الجمعة  الشاعر  أمس  يوم  اغتياله  وقال    ،  22/7/2022ومحاولة 

بل أنه عمل مشين من الناحية االجتماعية أيضًا ، بأن يتم االعتداء   عمل مدان ومرفوض ،  المركز أن اإلعتداء
هذه إساءة لشهداء وأسرى ومناضلي القرية  .  ، وأثناء مناسبة اجتماعية    عليه في مسقط رأس الشهيد سعد صايل

هذا العمل الجبان والمشبوه ال يستحق اإلدانة فقط ، بل مالحقة   ، ولعموم أهلها المعرف عنهم احترام الضيف .
 الجناة والكشف عنهم وتقديمهم ومن يقف خلفهم إلى المحاكمة العادلة. 

 
ثل هذه األعمال المرفوضة والمدانة اجتماعيًا ووطنينًا وقانونيًا ، يجب أال تمر  " على أن ميشدد مركز "شمس

مرور الكرام ، وأن ال يسمح لهؤالء المعتدين العابثين بأمن الوطن ومقدراته وبأمن أبناءه ، أن يعيثوا في األرض  
ن األمني واالجتماعي ، فهذه فسادًا ، وأن يجروا المجتمع وقواه الوطنية واإلسالمية إلى مربع الفوضى والفلتا 

الفعلة الشنيعة التي يقف ورائها أصحاب األجندات ، والخاوات واألتاوات ، حاملي السالح المشبوه والمعروف  
مصدره ، يجب أن تكون ناقوس خطر للبدء في معالجة حقيقية وجدية  لكل أسباب وأشكال الفلتان األمني التي 

 بات تؤرق المواطن الفلسطيني .  
 
عن إفالس أصحححححححححححححابها ومخططيها    فقط  ؤكد أنها تعبرتهذه العملية اإلجرامية   " على أنكد مركز "شمممممممممسيؤ 

فشححححححححححححححعبنحا وقواه لن ينجروا خلف هحذه المجموعحة الصحححححححححححححح يرة والمعزولحة ، و ن   ،  ومنفحذيهحا ومن يقف خلفهم فقط 
دة ، وفي مقدمتها على تداعيات محاولة إغتيال الدكتور ناصحححر الدين الشحححاعر ، خطيرة جدًا على كافة األصحححع

العالقة الوطنية ، واالجتماعية ، بل أنها مهدد خطير للسحححلم األهلي والتماسحححم االجتماعي ، ليس في محاف ة  
ترسحححي  و األمن توفير  نابلس فحسحححب ، بل على مسحححتوى الوطن ككل ، لذلم الحفاا على السحححلم األهلي يتطلب  

 مجتمعي .، وتعزيز الحوار الوطني والمبدأ سيادة القانون  
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أن المسحححتفيد الوحيد من هذه األعمال هو االحتالل اإلسحححرائيلي ، الذد لم يدخر جهدًا يومًا  " مركز "شمممس  يرى 
من األيام في سحبيل ععزعة االسحتقرار المجتمعي ، والعمل بشحكل حثيل على ضحرب العالقات الوطنية ، بشحتى 

لوطنية واالجتماعية الفلسحطينية ، على قاعدة فرق  الطرق واألسحاليب ، والعمل بشحكل دائم على تشحويل الحياة ا
 تسد .

بعدم إدانة الحادثة فقط ، بل ومالحقة الجناة ومن يقف خلفهم ومحاسحححححححححبتهم وتقديمهم  " مركز "شمممممممسيطالب 
للعدالة ، كما أن المطلوب من السححححححلطة الوطنية الفلسححححححطينية ومن المؤسححححححسححححححة األمنية الفلسححححححطينية مالحقة كل 

ه العبل بأمن المعتدين والخارجين عن القانون، ومالحقة تجار السحححححالح ومورديه ، وكل من يقتني سحححححالحًا هدف
الوطن وأبناءه  واسحححححححححتخدامه في اإلشحححححححححكاليات االجتماعية ، أو اسحححححححححتعراضص  كا بص للقوة . أما على الصحححححححححعيد  
المجتمعي فالمطلوب مزيدًا من التماسححححححححححم والتعاضححححححححححد ونبذ العنف بكافة إشححححححححححكاله ، ومزيدًا من اليق ة والحذر  

 لتفويت الفرصة على العابثين بمقدرات شعبنا .

 

 
 انتهى 
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