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  إىل استمرار االنتفاضة الفلسطينية فيه دعوتبيان صادر عن حركة حماس 
 اجلنود آالف بحماية األقصى اقتحام املسجد جريمة على قوياً  رداً  جاءت التي

   إسرائيلية عسكرية وبتعزيزات
١/١٠/٢٠٠٠  

  

  :شعبنا الفلسطيني اجملاهد

.. ذه األيام املباركة هيف ) .. إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون، وترجون من الله ما ال يرجون(
، وثأراً للقدس واملقدسات هأيام الله واجلهاد يف سبيله، دفاعاً عن دين.. أيام اجلهاد واالستشهاد 

لسطيني الغايل وانتصاراً لكرامة األمة العربية واإلسالمية، يتواصل شالل الدم الف.. واألقصى 
جمدداً ودائماً أنك شعب التضحيات  –يا شعبنا  –ذه األيام  تثبت هيف .. رخيصاً لعيون األقصى 

  ..والشهداء وشعب العطاء املتواصل وشعب العزة والكرامة والصبر والصمود 

على انتفاضتك من أجل األقصى .. فتحية إجالل وإكبار لك يا شعبنا على جهادك وصمودك 
وحتية إجالل وإكبار .. على وقوفك القوي يف وجه الطغيان والعدوان الصهيوين .. ت واملقدسا

للشهداء األبرار ومئات اجلرحى الذين خضبوا بدمائهم الزكية ساحات األقصى وثرى فلسطين 
  .املبارك

  :شعبنا الفلسطيني املرابط

ره أن شعبنا مل إن انتفاضة األقصى املبارك ستستمر وتتواصل وتتصاعد لتؤكد للعامل بأس
يضعف ولن يركن للذل والقهر واالحتالل، وأنه ما زال وسيبقى قادراً على العطاء والبذل  ملويتعب 

واملقاومة والتضحية، والتصدي لهمجية اليهود احملتلين وأطماعهم وقمعهم، والدفاع عن القدس 
  .واألقصى

ير شعبنا العزل بعشرات اآلالف من ش االحتالل الصهيوين بمواجهة جماهإن قيام جي
الو جنوده املذعورين واستخدام الرصاص احلي والرصاص احملرم دولياً واملدرعات وصواريخ 

وارتكاب جرائم حرب بشعة ضد املتظاهرين من أبناء شعبنا، ليؤكد على حقيقة السالم املوهوم 
ة كبرى، فهذا العدو اجملرم ال يفهم مع هذا العدو، وأن التعايش بين الضحية واجلالد وإنما هو أكذوب

إال لغة البطش والقمع واإلرهاب وتدنيس املقدسات، فهو يريد من شعبنا االستسالم الكامل إلرداته 
وشروطه، وإن دماء شعبنا التي سالت يف كل مكان من أرضينا املغتصبة لتكشف حقيقة هذا العدو 

  .عبنا وأمتناحاول أنصار السالم والتسوية تضليل ش احلاقد، مهما

                                                            
  حماس( اإلسالمية املقاومة حركةموقع : املصدر(.  
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حكومة باراك بالتآمر مع شارون إن هذه االنتفاضة املباركة جاءت رداً قوياً على جريمة 
ساحاته بحماية آالف اجلنود وبتعزيزات عسكرية  يف وأتباعه على األقصى والسماح له بالتجول

لتمسك العدو وإعالنه امل نشهدها أثناء احتالل األقصى أول مرة، كما جاءت رداً على مواقف 
يكلهم املزعوم يف املسجد هبالسيادة على القدس األقصى، وتصريحات قادة الكيان عن إقامة 

األقصى، فكانت هذه االنتفاضة وهذه الدماء رسالة قوية بأننا سنحرق األرض حتت أقدام 
جموع حمرم من احملرمات تتحرك من أجله هو الغاصبين، وأن املساس باألقصى وتدنيسه و

  .وتسيل من أجله الدماء ويسقط الشهداء.. شيوخاً وأطفاالً .. وكباراً، نساءاً ورجاالً  شعبنا صغاراً

  :أمتنا العربية واإلسالمية: شعبنا الفلسطيني اجملاهد

  :ندعو إىل ما يلي) حماس(إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية 

  :على الصعيد احمللي: أوالً 

يوم إضراب شامل ويوماً للتصعيد اجلماهيري يف  ٢/١٠/٢٠٠٠فليكن غداً االثنين  -١
األيوبي للقدس، كما ندعو جماهير شعبنا اجملاهد ملواصلة ذكرى حترير صالح الدين 

والتصدي  ات مع جنود العدو وقطعان مستوطنيهانتفاضة األقصى، وتصعيد املواجه
ارة وشارع من أرضنا الفلسطينية املباركة يف كل خميم وح.. لهم يف كل مدينة وقرية 

احتجاجاً على اجملازر البشعة بحق أهلنا وتدنيس اليهود للحرم الشريف، ولتأكيد 
 .سيادة شعبنا على القدس واألقصى

دعوة أبناء شعبنا للتوجه إىل املسجد األقصى واالعتصام فيه على مدار الساعة،  -٢
ميذ لتنظيم زيارات جماعية مستمرة حلراسته والدفاع عنه، وندعو الطلبة والتال

 .لألقصى
لخروج باملسيرات احلاشدة يف والكتل الطالبية وطلبة املدارس ل ندعو طلبة اجلامعات -٣

 ..كل مكان تعبيراً عن غضبة شعبنا وانتصاراً لألقصى واملقدسات

العودة الستخدام أدوات االنتفاضة املباركة من احلجر واملقالع واملولوتوف والسالح  -٤
 .ألبيض، ولنحول أرضنا إىل ساحات مقاومة وبطولة وجهادا

أسر الشهداء والتوجه لبيوت ذويهم لتقديم التهاين على استشهادهم،  عالتضامن م -٥
 .وزيارة اجلرحى، والوقوف إىل جانبهم وتقديم ما يحتاجونه من دعم ورعاية

اجملرم، وإعالن ندعو السلطة الفلسطينية لالنسحاب الفوري من املفاوضات مع العدو  -٦
 .وقف كل أشكال التنسيق األمنى معها

نطالب السلطة بعدم السعي لوقف انتفاضة األقصى وتهدئة جماهير شعبنا الغاضبة،  -٧
كما فعلت بعد هبة النفق، كما نطالبها بااللتحام مع جماهير شعبنا والوقوف معها يف 
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والدفاع عن املقدسات، والرد بير عن مواقفه عمواجهة العدوان، وإطالق يد الشعب للت
 .على العدوان اليهودي

مقدمتهم اجملاهدين املعتقلين يف سجونها، ويف جميع ندعو السلطة إىل إطالق سراح  -٨
اجملاهد حممود أبو هنود واجملاهد حممد الضيف ليكونوا يف مكانهم الصحيح مع 

 .اجملاهدين يف مواجهة العدو والتصدي له
جندي الفلسطيني البطل الذي فتح النار على جنود العدو، نوجه حتية اعتزاز وفجر لل -٩

وندين قرار السلطة حماكمته يف الوقت الذي يرتكب فيه قادة الكيان احملتل وجنوده 
 .أبشع اجملازر بحق أبناء شعبنا العزل

ونحيي وقفتهم املباركة مع  ١٩٤٨نحيي أبناء شعبنا يف فلسطين احملتلة عام  -١٠
وتنظيمهم للفعاليات للتعبير عن تمسك شعبنا بمسجده  أهلهم ودفاعهم عن األقصى
  .املبارك وحقوقه املشروعة

  :على الصعيد العربي واإلسالمي: ثانياً 

نهيب بجماهير أمتنا العربية واإلسالمية التحرك لنصرة األقصى والتضامن مع شعبنا  -١
سيرات وتنظيم امل ،والتعبير عن سخطهم من إجراءات العدو وجمازره وتدنيسه لألقصى

واملهرجانات والفعاليات لدعم شعبنا والوقوف إىل جانبه، وليفهم العامل أجمع أن 
األقصى املبارك إنما هو ملك ألكثر من مليار مسلم، وأن االقتراب منه أو االعتداء عليه 

 .إنما هو خط أحمر وإعالن حرب على أمتنا وعلى دينها وكرامتها
شكل من أشكال العالقة والتطبيع مع العدو اجملرم نطالب األنظمة العربية التي تقيم أي  -٢

 .وقف التعامل مع العدو ووقف كل أشكال التطبيع معه وطرد سفرائه وممثليه
نطالب الشعوب واحلكومات العربية واإلسالمية بتقديم كل أشكال الدعم املادي  -٣

 .واملعنوي واإلعالمي لشعبنا ودعم صموده ومقاومته ودعم اجملاهدين وإسنادهم
  فلتسمتر انتفاضة األقصى املبارك 
  واألقصى سوليتواصل شالل الدم الفسطيني دفاعاً عن القد

  حول أرضنا املباركة بركاناً ولهيباً يحرق الغاصبينتولت
  

  حركة املقاومة اإلسالمية
  فلسطين –حماس 

  هـــــ ١٤٢١رجب  ٤األحد 
  م ٢٠٠٠أكتوبر  ١



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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