
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

اجملزرة التي ارتكبتها القوات سالمية العليا يف القدس يدين بيان صادر عن الهيئة اإل
 سرائيلية ضد الفلسطينيين يف املسجد األقصىاإل

٩/١٠/١٩٩٠  
 

  القدس –بيان الهيئة االسالمية العليا 
  

وصرخات الهيئة االسالمية، التي حتتسب عند الله أرواح الشهداء، وتأمل ألنات اجلرحى إن "
املعتقلين تود أن تطلعكم على الوضع املأساوي الذي خلقته األحداث الدامية الرهيبة الوحشية، 

التي جرت يف احلرم القدسي الشريف بشكل مل يسبق له مثيل منذ احلروب الصليبية التي تعرض 
عدد كبير ئة اإلسالمية، وبمعرفة ومعايشة يفبعد حتقيق أويل أجرته اله. لها املسلمون يف القدس

  :ئة االسالمية ما يلييمن أعضائها لوقائع اجملزرة التي حدثت يوم االثنين األسود، اتضح لله

اجملزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي خمطط لها، ومبيتة مسبقاً، وذلك إن 
  :للوقائع التالية

شاعر السماح للمتطرفين الصهاينة بتنظيم مسيرة استفزازية معادية حلقوق وم )١(
 ).املسجد األقصى املبارك(املسلمين، ومهددة ألقدس مقدساتهم 

تشجيع مشاعر التطرف والعدوان من قبل رئيس الوزراء االسرائيلي، حيث أكد يف اليوم  )٢(
السابق للمجزرة أمام حشود اسرائيلية أطماع إسرائيل يف السيطرة على القدس الشريف، 

 .الضموإخضاع كل من وما فيها خملططات التهويد و
الشريف ضد  ماالستفزازات والتحرشات التي قام بها جنود االحتالل يف ساحة احلر )٣(

 .املصلين اآلمنين، وخاصة النساء منهم
التهديدات املباشرة التي وجهها بعض ضباط الشرطة وحرس احلدود إىل عدد من  )٤(

) رونسي(علماء املسلمين، حيث هددوهم مباشرة، وبكلمات نابية منحطة، بأن املسلمين 
اليوم، وذلك قبل بدء اجملزرة االسرائيلية، وكذلك التهديدات األخرى التي يسمعها عدد من 

 ".اليوم هو يوم املسلمين: "املصلين من ضباط وجنود اسرائيليين قالوا

الوحشية والهمجية التي أظهرتها قوات االحتالل يف استخدامها ألسلحتها النارية  )٥(
مها بالبدء بإطالق النار من طائرة ل باملصلين اآلمنين، وقياللتنكي احلية والغازية السامة،

هيلوكبتر على املصلين بالقرب من مسجد قبة الصخرة املشرفة، واملسجد األقصى املبارك، 
 .ويف كل ساحاته
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فقد . لالستفراد باملسلمين، وعدم إتاحة الفرصة ليطلع على وحشيته ما سيقومون به )٦(
ماح للسياح األجانب بالدخول إىل ساحة احلرم الشريف لئال أوقفت السلطات االسرائيلية الس

 .يطلع العامل على املذابح اخملطط لها سلفاً
  :وقد اتخذت الهيئة االسالمية القرارات العاجلة التالية

دعوة العامل العربي واالسالمي أن يعلن التوقف عن جميع األعمال ملدة ساعة يوم  -
، الساعة الثانية عشرة ظهراً ١٠/١٠/١٩٩٠املوافق هـ  ١٤١١ربيع األول  ٢١األربعاء 

 .لبيان مدى فداحة الظلم الذي يتعرض له املسجد األقصى
الصادر عنه، وتنفيذ ) ٢٤٢(اإلبراق جمللس األمن الدويل مطالبين بتطبيق القرار رقم  -

 .االنسحاب االسرائيلي من كافة األراضي احملتلة، ويف مقدمتها القدس الشريف
احملاوالت األمريكية والغربية الرامية إىل تصوير الوضع على انه نموذج من إدانة  -

التطرف الديني، وتؤكد الهيئة أن التطرف ممارس ضد املسلمين والعرب عموماً، يف القدس 
وكافة البالد من جانب التطرف الصهيوين، وال جمال لوصف املسلمين املصلين اآلمنين 

ل املصلين والتنكيل تاالحتالل ولقطعان املستوطنين حرية قباملتطرفين، بينما تترك لقوات 
 .بهم

رفض أي حماولة اسرائيلية للسيطرة على مفاتيح بوابات ساحات احلرم القدسي  -
 .الشريف أو التدخل يف شؤونه

إن الهيئة االسالمية حتمل السلطات االسرائيلية كافة املسؤولية عن ما حدث، وتؤكد أن  -
املسؤولين والتي تتميز بالتحريض واللجوء إىل القوة والعنف التصريحات الصادرة عن 

 .إلخضاع املواطنين يف األرض احملتلة هي التي تسببت فيما حدث
إن الهيئة االسالمية التي تعرض قضيتها وقضية املسلمين والعرب جميعاً يف أهدأ  -

ألمم املتحدة مة اظصورة ممكنة، تتوقع من العاملين العربي واالسالمي وجميع العامل ومن
واملؤسسات واجلمعيات املنبثقة عنها بأن تقدر أوضاعنا وتتعاطف معنا، وتعمل على رفع 

 .الظلم عنا
إن الهيئة االسالمية تعلن تمسك املسلمين بمقدساتهم، ويف مقدمتها املسجد األقصى  -

 .املبارك، الذي ال يتسامح املسلمون بأي مساس به، ومهما كلفهم ذلك من التضحيات
  .كركم، ونقدر لكم جهودكم يف إيضاح الصورة للواقع الذي نحن فيهنش

  هـ ٢٠/٣/١٤١١
  م٩/١٠/١٩٩٠



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
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