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 ،رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفاترسالة من 
نفذتها  حول اجلريمة النكراء التي ،امللك خالد بن عبد العزيز ،إىل العاهل السعودي 

  سلطات االحتالل الصهيوين يف املسجد األقصى

١١/٤/١٩٨٢  

  

 جاللة امللك خالد بن عبد العزيز

 حفظه الله.. ورئيس املؤتمر االسالمي  ملك اململكة العربية السعودية 

 حتيةوبعد، 

 العدو املتواصلة ضد الفلسطينيين الذين يتهيأون اآلن خلوض معارك اجلهاداجملاهدين إن  
وضد  يف الثورة الفلسطينية ناجملاهديوحشد جيشه أمام  قواته وعبأ الصهيوين الذي أعلن النفير

خمتلف  وعلى اللبناين والفلسطيني يف جنوب لبنان، ثم بدأ يطلق تهديداته يف كل اجتاهالشعبين 
 .املستويات 

الذي  إن أهلنا يجدون أنفسهم اليوم أمام كارثة اسالمية جديدة تمثلت يف هذا االعتداء الوحشي 
الله  واملسجد األقصى الذي بارك قامت به الطغمة العسكرية الصهيونية على الصخرة املشرفة

قبل  وينتشر ليشمل جميع األماكن املقدسة يف القدس الشريف من ويمتد هذا االعتداء األثيم. حوله
 االجرامية ضد أولئك احلاقدين العنصريين املصممين على االستمرار يف تنفيذ خمططاتهم
 تيذات التمثيلية ال مقدساتنا حتت خمتلف الشعارات وبمختلف األساليب والوسائل، انها تماما

 وها هي نفس التمثيلية تتكرر اليوم. حدثت قبل سنوات والتي أحرق فيها جزء من املسجد األقصى
 وقد خرج أفراد شعبنا األعزل يواجهون هذه اجلريمة النكراء بأجسادهم. يف احلرم الشريف كله

 فاستشهد من استشهد،وجرح من جرح دفاعاً عن حرمة هذه األماكن املقدسة، وصدورهم العارية
  .دفاعاً عن أوىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين 

للمؤتمر  إين أتوجه إليكم يا جاللة امللك باعتباركم حامي احلرمين الشريفين،وباعتباركم رئيساً 
 وأناشدكم العمل السريع ملواجهة هذه اجلريمة اجلديدة البشعة ضد مقدساتنا االسالمي،

   يوين وحلفاؤهالصه ومعتقداتنا التي قام بها هذا العدو

إجراءات  دعوة عاجلة للمؤتمر االسالمي اتخاذ ما ترونه من إنني أناشدكم يا جاللة امللك بتوجيه
اجلديدة  وحكومات وشعوباً هذه اجلريمة حتى يواجه العامل االسالمي كله ً دوال وقادة.. أخرى 

                                             
 ١١/٤/١٩٨٢، )ملحق خاص(وفا، بيروت : املصدر.  
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امتحان هذه  ليوم هم أماموالعرب واملسلمين ا. والدينية وليتحمل كل مسؤولياته التاريخية البشعة
السبل ملواجهة  األيام العصيبة، ملطالبون بموقف حازم مسؤول وعلى كافة املستويات وبمختلف

عليهم تبعات  فإن وانطالقاً من هذا.. وكرامتهم  وأرضهم هذا االمتحان واالنتهاك ملقدساتهم
   . ومسؤوليات جسام ومطلوب منهم التحرك الفوري لهذه املواجهة املصيرية

 ومستقبلها واالسالمية فيه اخلير لهذه األمة العربية وأخيراً ندعو الله أن يوفقنا جميعاً ملا 
 .وكرامتها  وعزتها ووجودها

 ويثبت أقدامكم ان تنصروا الله ينصركم

  وبركاته ورحمة الله والسالم عليكم



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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