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اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يتناول االنتفاضة بيان صادر عن 
  الشعبية داخل األراضي احملتلة، واالعتداء على املسجد األقصى

١٤/٤/١٩٨٢  

  
  

العملية  تابعت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاتها،وناقشت اخلطوات
 داخل الوطن احملتل، كذلك املسؤوليات املطلوبة على الباسلةودعم انتقاضة شعبنا  لتطوير

 املستوى العربي واالسالمي والعاملي بعد اجلريمة الصهيونية التي ارتكبتها سلطات العدو
  ..واطالق النار على اجلماهير العزالء الصهيوين ضد املسجد األقصى،

  - :وقد توصلت اللجنة التنفيذية إىل ما يلي

احملتل  وكافة املؤسسات الوطنية يف الوطن ال الدعم السياسي واملادي لشعبناتوفير كل أشك -١
 الصهيونية من أجل مساندة االضراب العام وتمكين جماهيرنا من مواصلة املواجهة ضد اجلرائم

  ..والتصدي ألعمال القمع واالرهاب العنصري الفاشي

والصخرة  وين على احلرم الشريفالقيام بأوسع حترك سياسي عاملي الدانة االعتداء الصهي -٢
  ...وضد جماهير شعبنا يف عموم الوطن احملتل املشرفة

أعلى  ،فإن اللجنة التنفيذية تدعو إىل عقد جلسة طارئة للمؤتمر االسالمي علىاجملالويف هذا 
ضد  كما ستعمل اللجنة التنفيذية على ضرورة أن يتخذ جملس األمن قراراً حازماً.. املستويات 

الطارئة  الدورة ومعتقداتنا،وكذلك متابعة انعقاد اجلريمة الصهيونية التي ارتكبتها ضد مقدساتنا
اجتماعه  بعد أن فشل جملس األمن يف ١٩٨٢للجمعية العامة لألمم املتحدة يوم اخلامس من أيار 

  ..السابق يف التوصل إىل قرار بشأن إقالة بعض رؤساء البلديات بفعل الفيتو األمريكي

واضح  واملراجع الدينية املسؤولة إىل اتخاذ مؤقف دعوة كل دول العامل،وسائر الكتل الدولية، -٣
الدين  ورجال اجتاه اجلرائم العنصرية التي ارتكبت ضد جماهير املؤمنين واملقدسات الدينية

 ..املسلمين واملسيحيين يف القدس

 وبالتعاون مع كل الهيئات ملي،أهمية مواصلة التحرك الشعبي على الصعيد العربي والعا -٤
 والعاملية لتعبئة الرأي العام على أوسع نطاق ضد الهجوم العنصري واملؤسسات والقوى العربية

 ..على شعبناومقدساتنا

                                             
 ١٤/٤/١٩٨٢وفا، بيروت، : املصدر.  
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تضامن  إىل يوم ٨٢العمل من أجل حتويل يوم األسير الفلسطيني يف السابع عشر من نيسان  -٥
االرهاب  ودعم صمودهم العظيم يف مواجهة ون العدوعاملي مع آالف األسرى واملعتقلين يف سج

التعبير عن  والرأي العام العاملي إىل والدولية الصهيوين،ودعوة سائر الهيئات احلقوقية العربية
واالعتقال  واالدانة لالجراءات الصهيونية االجرامية تتجلي يف أعمال االرهاب والقتل االستنكار

 ..ها شعبناوالعقوبات اجلماعية التي يتعرض ل

 والتقدير لكل البلدان والقوى التي ساهمت يف االضراب العام يوم االربعاء توجيه التحية -٦
 استنكاراً جلريمة األقصى تلبية لنداء جاللة امللك خالد رئيس املؤتمر االسالمي وتضامنا مع

 وكذلك. جتاهوالدعوة إىل مواصلة التحرك السياسي والشعبي يف ذات اال انتفاضة شعبنا الباسلة
 ضرورة ممارسة الضغط العربي على كافة القوى الدولية التي تلتزم الصمت أوتساند العدو

 وعلى كافة األصعدة لتأمين أوسع دعم عاملي وأهمية استخدام كل الطاقات العربية الصهيوين،
 ..الصهيوين والقوى االمبريالية التي تدعمه وعزل العدو

  

 واملستوطنين ي ثورة شعبنا العظيم الذي يواجه جيش العدوإن اللجنة التنفيذية إذ حتي 
 ووحدته يف املستعمرين العنصريين املدججين بالسالح، تؤكد على أن استمرار صمود شعبنا

 انتفاضته الوطنية الشاملة التي تمتد من اجلليل واملثلث والنقب إىل غزةوالقدس واجلوالن والضفة
احتالله  دو يف فرض احلكم الذاتي واالدارة املدنيةواستمرارالغربية، هو الذي سيحبط خمططات الع

 ..ألرض وطننا املقدسة

 رجاله حتية لكل الشهداء، حتية لكل اجلرحى، حتية االكبار التي يعلنها العامل اليوم لشعبنا بكل
 ..الشعب ويف التمسك بأرض الوطن وحقوق درساً يف الصمود وأطفاله الذين لقنوا العدو ونسائه

إرادتنا  واللجنة التنفيذية تعاهد شعبنا على املضي يف طريق الكفاح وبكل الطاقات حتى تنتصر
 ..وإقامة الدولة املستقلة على ترابنا الوطني وتقرير املصير يف العودة

وجه  كما تتوجه اللجنة التنفيذية إىل املقاتلين يف اجلنوب بتحية االعتزاز لوقفتهم الصامدة يف
 ثورتنا وصالبة حلماية وإصرارهم على مواجهة التحدي بقوة الصهيوين، ت العدوحتشدات وتهديدا

 ..وجماهير الشعبين اللبناين والفلسطيني

  ..وإنها لثورة حتى النصر



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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