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الرسالة التي وجهها الرئيس ياسر عرفات إىل الشعب الفلسطيني بعد اجملزرة  –الكلمة 

  التي ارتكبتها القوات االسرائيلية  ضد الفلسطينيين يف املسجد األقصى 
  

            11/10/1990تونس، 
  

  
  

إن الله اشترى من املؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم اجلنة، "بسم الله الرحمن الرحيم 
وعدا عليه حق يف التوراة واالجنيل والقرآن ومن أوفى ويقتلون يقاتلون يف سبيل الله فيقتلون 
" العظيمايعتم به وذلك هو الفوز تبشروا، فاستبشروا، ببيعكم الذي ببعهده من الله فاستبشروا، فاس

  .صدق الله العظيم
  ..يا أخوتي 
  ..يا أحبتي 

  ..يا أهلي 
  يف أرضنا احملتلة.. يا كل أهلي 

  ..ي يا أحبائ
  يا أهلي يف القدس الشريف احملاصر احملتل

لقون بشهدائكم، بدمائكم، بعذاباتكم على هؤالء احملتلين الطغاة الصهاينة ميا من تتع
ي، بهذه املواكب من الشهداء أنكم على قدر املسؤولية ويف العنصريين وتثبتون بهذا العطاء السخ

مستوى هذه املسؤولية التاريخية والوطنية والعربية والقومية واالسالمية فشكلتم والزلتم تشكلون 
هذا السند وهذا السد املنيع يف هذا الرباط املقدس يف القدس الشريف، أمام كل حماوالت االعداء 

  .بها أو االضرار بها العبث بمقدساتنا أو املس
شكلتم كسدنة خملصين جماهدين مرابطين يف أوىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين 

مسرى النبي حممد صلوات الله عليه وسلم ومهد املسيح عليه السالم، فبوركتم طفال وامرأة ورجل، 
ذا العدو بوركتم وطوبى لكم وأنتم تصنعون احلدث، وتناضلون وتقاومون وتثبتون كل يوم له

حماوالته للمساس بهذه املقدسات االسالمية أو املسيحية أنها ال  لالصهيوين الغادر أن جرائمه وك
يمكن أن تمر إال على أجسادكم الطاهرة على أجسادكم التي شكلت مع هذه األرض املقدسة حلمة 

  .متينة قوية عميقة اجلذور، عميقة اجلذور يف هذه األرض وفرعها يف السماء
  خوتييا أ

  يا أحبتي
                                                            

  3- 2 ص ،11/10/1990 تونس، وفا، :املصدر.  



2 
 

  يا أهلي
يا كل أهلي، يف القدس، يف بيت حلم، يف الضفة، يف القطاع، نحن على موعد من النصر، 

نحن على موعد من الفجر، فالفجر آت، آت، والنصر آت، آت، والدولة على مرمى حجر وغداً سنرفع 
معاً وسوياً فوق ، سنرفعه علم دولتنا، دولة فلسطين يف عاصمتنا القدس الشريف باذنه تعاىل

  .أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس
  .العظيم هصدق الل" وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا"
  ...هذا وعد الله إن الله ال يخلف وعده"

  ...إن الله ال يخلف وعده 
قريب، إال إن نصر الله ن نصر الله امنوا معه متى نصر الله إال احتي يقول الرسول والذين 

  .وإنها لثورة حتى النصر" قريب
 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


