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  بيان صادر عن اجمللس املركزي الفلسطيني حول جمزرة املسجد األقصى
           ١١/١٠/١٩٩٠تونس، 

  
  

على أرض اإلسراء واملعراج وفوق ثرى أوىل القبلتين، وثالث احلرمين الشريفين، ومهد "
املسيح عليه السالم، تواصل نزف الدم الفلسطيني الطاهر وهو يذود عن املقدسات وشرف األرض 

  .واألمة

وقد شهد العامل جمزرة دامية جديدة سقط فيها عشرات الشهداء، ويف مقدمتهم خطيب "
املسجد األقصى، ومئات اجلرحى واملعتقلين من أبناء فلسطين األبرار، الذين دافعوا بصدورهم عن 

ع أقدس مقدسات العرب واملسلمين يف فلسطين احلبيبة، ملنع عصابة أمناء الهيكل، الذين خططوا م
شمير لوضع حجر األساس لليهكل املزعوم يف ساحة املسجد األقصى املبارك، حتت حماية اجليش 

والشرطة وسوائب املستوطنين املسلحين، ولهدم مسجدي الصخرة واألقصى املبارك، ضمن إطار 
مشروعهم اإلجرامي لتهويد القدس ومقدساتها، وتهجير شعبها الفلسطيني األصيل، وقد استغلت 

  .ليج، واتفاقها االستراتيجي مع الواليات املتحدة للقيام بهذه اجلرائم النكراءأزمة اخل

لقد كان يوم الثامن من تشرين األول عالمة بارزة من عالمات االستهتار والغطرسة ضد "
الصهيونية ضد العرب واملسلمين والبشرية بأسرها، تماماً مثلما حدث ضد دير ماريوحنا يف 

  .، وقبلها يف بيت حلم وبيت ساحور وكنيسة القيامةالقدس قبل مدة وجيزة

اجلديدة هي واحدة من سلسلة جمازر يرتكبها الصهاينة العنصريين، الذين إن اجملزرة "
دأبوا، طوال عشرات السنين، على استباحة دم األبرياء من أبناء شعبنا وعلى االستهانة بكل القيم 

  .السالم باملوت والدمار احلضارية واالنسانية والدينية وعلى زرع أرض

إن اجمللس املركزي الفلسطيني يتوجه بتحية اإلكبار واإلجالل إىل جماهير القدس ’"
الفلسطينيين  إىل كلوقياداتها الدينية والسياسية، وإىل شيوخها ونسائها ورجالها وأطفالها، و

حلماية التراب على أرض الوطن، الذين هبوا ملنع تنفيذ ذلك املشروع الصهيوين االجرامي، و
  .تطاول العصابات الصهيونية على مقدساتناالوطني املقدس، ولردع 

ويعلن اجمللس اعتزاز شعبنا بأسره بتضحيات شهداء القدس الشريف، الذين نالو أعلى "
درجات الشهادة، حين سقطوا يدافعون عن ثراها الطهور ومقدساتها، واستمراراً للدور الشجاع 

يخية لشعبنا الفلسطيني دفاعاً عن مقدساته االسالمية واملسيحية وعن اجملاهد واملهمة التار
  .أرضه املقدسة
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، داخل وخارج وطننا، على إعالء راية هويؤكد اجمللس املركزي على تصميم شعبنا بأسر"
االنتفاضة املباركة، وديمومتها املظفرة، واستمرارية ثورتنا الشاخمة، حتى انتزاع االستقالل، 

  .الوطن، ويف القلب منه القدس الشريف، عاصمة دولتنا الفلسطينية املستقلةوحترير تراب 

. ناً هذه املذبحةيويعبر اجمللس عن تقديره لتصريح قداسة البابا، الذي صدر شاجباً ومد"
التي دعت لتصعيد املقاومة، وحلماية املقدسات  وكذلك لبيانات رؤساء الكنائس املسيحية

احملتلين لفلسطين وحلشود اجليوش األمريكية واملتآمرة صدي للغزاة والت االسالمية  واملسيحية
  .معها

اجمللس املركزي الفلسطيني إىل جميع الدول العربية الشقيقة، والبلدان االسالمية،  هويتوج
وإىل األمة العربية واإلسالمية، من أجل التحرك املشترك حلماية املقدسات يف القدس وفلسطين، 

  .التي تستهدف حقوق األمة بأسرها، وفرض عهد من الذل واالستعمار عليهاومواجهة املؤامرة 

الدموية يف القدس تفرض على األسرة الدولية، واألمم ويؤكد اجمللس املركزي أن اجملزرة "
املتحدة، وجملس األمن، التحرك بقوة وسرعة، من أجل وضع حد ملسلسل االرهاب االسرائيلي ضد 

احلماية الدولية لشعبنا وأرضنا، ولتمكين شعبنا من ممارسة حقه يف الشعب الفلسطيني ولتوفير 
مصيره يف وطنه، وإلقامة دولته املستقلة، واملباشرة بعقد املؤتمر الدويل الفاعل،  هتقرير

  .وبمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

انية والسياسية والدينية يف العامل للمساهمة يتوجه اجمللس جلميع املؤسسات االنسكما "
يف هذه اجلهود اخليرة ويتطلع اجمللس إىل الدول الصديقة وخاصة اجملموعة األوروبية، واالحتاد 

السوفياتي، والصين الشعبية، ودول عدم االنحياز لتتحمل مسؤولية خاصة يف تمكين األمم 
وليات التي تكفل تطبيق الشرعية الدولية، املتحدة وجملس األمن من القيام باألعباء واملسؤ
  .وخاصة بالنسبة لقضية فلسطين والشرق األوسط

يرى أن اإلدارة األمريكية تتحمل املسؤولية الكاملة وإن اجمللس املركزي الفلسطيني "
بتحيزها الفاضح إلسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية، وحماولة إفشال 

للوصول إىل قرار فعال من جملس األمن يضمن احلماية لشعبنا ومقدسات العرب املساعي 
  .واملسلمين واملسيحيين من اجلرائم واالنتهاكات االسرائيلية املستمرة

إن الوجود العسكري األمريكي، الذي بدأ منذ شهرين يف املنطقة حتت ذريعة الدفاع عن "
عدوانية احلقيقية ضد األمة العربية واإلسالمية، الشرعية الدولية، يكشف، اليوم، عن أهدافه ال

وأطماعه اجلشعة يف استيالئه على النفط والثروة العربية، ويتنكر للشرعية الدولية بشأن القدس 
وهذا املوقف العدواين يتطلب من اجلميع رفع الغطاء عن الوجود األمريكي، والعمل على . وفلسطين

  .ترحيله الفوري عن املنطقة
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ولن  –ا الفلسطيني كان وسيبقى أكبر من إرهاب الغزاة، قامته مرفوعة إىل السماء إن شعبن"
وسنرفع علمنا عالياً . يتمكن من النيل منها جرائم الفاشيست الصهاينة، ولن تنحني قامته إال لله

وستبقى القدس بفضل جهاد شعبنا وتصميمه ومساندة . خفاقاً بعونه تعاىل فوق فلسطين احملررة
ى الشريفة يف وطننا العربي، ويف العامل رمزاً للنصر ونبراساً للصمود والسالم وعاصمة كل القو

  .لدولة فلسطين املستقلة

  "وبشر املؤمنين... وأخرى حتبونها، نصر من الله وفتح قريب "بسم الله الرحمن الرحيم 

  .صدق الله العظيم 



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
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