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  بيان صادر عن القيادة الفلسطينية يشجب الهجوم اإلسرائيلي
   على املسجد األقصى واحلرم الشريف 

 ٢٩/٩/٢٠٠٠رام الله، 

 

  
ترأس الرئيس ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس 

االجتماع األسبوعي للقيادة، بحضور السلطة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم يف مدينة رام الله، 
ف، .ت.رئيس اجمللس التشريعي، والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية لــــ م" أبو عالء"السيد أحمد قريع 

  .وأعضاء جملس الوزراء
كما حضر االجتماع، سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس الهيئة العلمية يف القدس، 

قصى املبارك، واملهندس عدنان احلسيني، مدير أوقاف والشيخ حممد حسين، خطيب املسجد األ
جمعية "القدس، والنائب عن القدس السيد أحمد هاشم الزغير، والدكتور عرفات الهدمي، مدير 

  ".املقاصد اخليرية
وقد استمعت القيادة إىل تقارير ميدانية من األخوة حول اجملزرة الوحشية التي اقترفها 

وقبة الصخرة لين وهم بين يدي الله يف املسجد األقصى املبارك القوات اإلسرائيلة ضد املص
  .يؤدون صالة اجلمعة املباركة هاملشرفة وساحة احلرم القدسي الشريف ومساطب

إن القوات اإلسرائيلية التي جتاوزت أعدادها ثالثة آالف جندي، قد أطلقت النار من خمتلف 
دون مبرر يف هجوم مدبر وضمن عملية انتقام األسلحة والذخائر على املصلين دون سابق إنذار و

للفشل الذريع الذي أحاق بالزيارة االستفزازية التي أرادها شارون حملاولة التواجد لالحتالل 
  .اإلسرائيلي على املسجد األقصى واحلرم الشريف

لقد تصدى املصلون بصدورهم وبتالحمهم لشارون وقوات االحتالل حتى تم إخراج شارون 
جنود االحتالل مذموماً مدحوراً، وأظهر التصدي اجلماهيري واالستماتة والبطولة  حتت حماية

واإلقدام واالستعداد للتضحية بال حدود للعامل كله أن احملاوالت اإلسرائيلية للمساس باملسجد 
األقصى وباحلرم القدسي وساحاته ومن جميع املقدسات املسيحية واإلسالمية ستلقى من الشعب 

يف كل أنحاء فلسطين املقاومة والتصدي والفداء الذي ال ينضب وال يعرف حدودًا، الفلسطيني 
ية أمانة يف عنق الشعب الفلسطيني، وأمانة يف عنق األمة، فالقدس ومقدساتها املسيحية واإلسالم

وشعب فلسطين سيبقى يف رباط إىل يوم الدين دفاعاً عن القدس الشريف وعن قبة الصخرة 
  .عن األماكن املقدسة املسيحية واإلسالميةواملسجد األقصى و

ويف ضوء الفشل الذريع الذي أحبط أهداف زيارة شارون، قامت القوات اإلسرائيلية يف اليوم 
الثاين، يوم اجلمعة املباركة، بتدبير خطة عسكرية شاملة لالنتقام من أبناء شعبنا الذين دافعوا عن 

  .األقصى باملهج واألرواح
ات اإلسرائيلية التي هاجمت املصلين الذخيرة احلية واملطاطية وقد استخدمت القو

واملتفجرة والرصاص احملرم دولياً، وسقط الشهداء واجلرحى وهم يؤدون الصالة يف يوم اجلمعة 
  .املباركة
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هذه اجلريمة املدبرة، ثارت ثائرة جماهير املصلين، فقامت القوات اإلسرائيلية التي  وأمام
القدسي الشريف بتوجيه نيران أسلحتها للجماهير الغاضبة، وسقط سبعة اقتحمت ساحات احلرم 

جريحاً وإصابات العديد منهم خطيرة كما أصيب سبعة مصلين بالرصاص  ٢٢٠شهداء، و
  .املطاطي يف عيونهم، مما أدى إىل فقدهم لبصرهم على الفور

االحتالل  قواتإصابة يف الرأس، مما يؤكد النية املبيتة لدى  ١٥هناك  ابينوبين املص
  .صاباتإليقاع أكبر عدد من اإل

الذي يشبه " M16"إن استخدام القوات اإلسرائيلية للرصاص املتفجر الذي يطلق من بنادق 
احملرم دولياً يكشف عن أبعاد وأهداف اجلريمة البشعة التي اقترفها القوات اإلسرائيلية " الدمدم"

  .ضد املصلين يف يوم اجلمعة املباركة
إن قيام القوات اإلسرائيلية املهاجمة واملعتدية ملنع سيارات اإلسعاف من نقل اجلرحى 

واملصابين قد أدى إىل تدهور حالة املصابين ونزف دماء العديد منهم مما جعل حياتهم معرضة 
حالة حتى املساء  ١٤خلطر شديد، وإن عدد حاالت اإلصابة اخلطيرة ويف العناية الفائفة قد بلغ 

األطباء الفلسطينيون بمحاوالت مستميتة إلنقاذ حياتهم ألن معظم إصاباتهم يف الرأس  ويقوم
  .احملرم دولياً 16Mوالصدر واألمعاء برصاص 

  
  القيادة تعلن احلدادا واالضراب العام يوم غد السبت

القيادة الفلسطينية وأمام ضخامة ووحشية هذه اجملزرة اإلسرائيلية املدبرة، قد قررت 
تمبر يف كل أنحاء سب/أيلول ٣٠اإلضراب واحلداد العام ملدة يوم واحد هو يوم غد السبت إعالن 

فلسطين حتى تشيع جماهيرنا املكافحة شهداء األقصى، وتعود اجلرحى يف املستشفيات، وتقدم 
  .التعازي لذوي الشهداء األبطال

ويوم إضراب عام  إن القيادة الفلسطينية، وهي تعلن يوم غد السبت يوم حداد وطني شامل،
تعبيراً عن السخط على اجلريمة اإلسرائيلية، إنما تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بذرة تراب 

من أرض القدس الشريف، ولن تمر احملاوالت واالعتداءات اإلسرائيلية لفرض سيادة االحتالل 
ية واإلسالمية يف اإلسرائيلي على القدس الشريف واحلرم القدسي وكل األماكن املقدسة املسيح

  .القدس الشريف
هذا وقررت القيادة أن تواصل السلطة والوزارات واملؤسسات اخلاصة واخلدمات العامة 

  .عملها كاملعتاد لتقديم الرعاية جلماهيرنا
حلرم إن القيادة تدعو اجلانب اإلسرائيلي إىل وقف جريمته ضد املسجد األقصى املبارك وا

ن استمرار اللعب بالنار وارتكاب اجملازر الوحشية بهدف تكريس االقدسي الشريف دون تأخير، و
  .االحتالل اإلسرائيلي لن تمر مهما بلغت التضحيات

وإن عزم وتصميم الشعب الفلسطيني وأبناء القدس الشريف على صون وحماية األقصى 
وخه واحلرم الشريف وجميع املقدسات املسيحية واإلسالمية، راسخ وثابت ثبات إيماننا ورس

  .بحقنا بوطننا وقدسناالشريف ومقدساتنا املسيحية واإلسالمية
إن القيادة الفلسطينية تتوجه إىل أمتنا العربية واإلسالمية وإىل كل املسيحيين يف العامل 

االعتداءات املتكررة على األقصى وإىل كل الشرفاء يف العامل، للوقوف إىل جانب شعبنا وهو يواجه 
فاعاً عن حق شعبنا الفلسطيني يف استعادة أرضه ومقدساته، وبناء دولته وعلى القدس الشريف ود

  .الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف
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وتتوجه القيادة إىل اجلرحى من أبناء األردن الشقيق الذين كانوا يؤدون صالة اجلمعة من 
  .إخوانهم املصلين بالتحية واإلكبار، ومتمنية لهم الشفاء العاجل

صعيد العملية السياسية واملفاوضات، أكدت القيادة رفضها القاطع ألي جتزئة  على
لقضايا احلل النهائي، وتؤكد أن احملاوالت اإلسرائيلية لتأجيل قضية القدس لن تلقى غير الرفض 

من القيادة الفلسطينية، فال جمال لتأجيل قضية القدس، وقد أكد وفدنا يف واشنطن للجانب 
وقف الفلسطيني النهائي واحلاسم، حيث قدم الوفد تقرير للقيادة عن لقاءاته يف األمريكي هذا امل

  .واشنطن
باراك، رئيس الوزراء  يهودإوقد استعرضت القيادة نتائج اللقاء بين السيد الرئيس و

  .اإلسرائيلي، حيث تركز البحث فيه على أهمية االستمرار يف مفاوضات السالم
جملس النواب األمريكي ضد إعالن الدولة الفلسطينية كذلك، استعرضت القيادة قرار 

املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، واعتبرت هذا القرار خطيراً ومتحيزاً وغير موضوعي 
  .ومتناقض مع ما قامت به الواليات املتحدة األمريكية خلطة االستقالل األمريكي

غاز قبالة شاطئ غزة، حيث وتوجهت القيادة بالتهنئة إىل شعبنا الفلسطيني باكتشاف ال
قام السيد الرئيس بإشعال شعلة اكتشاف الغاز، وإيذانا لبدء العمل باستخراجه بعد أن أثبتت أعمال 

  .التنقيب عن وجود الغاز بكميات جتارية



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

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


