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 بيان صادر عن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يدين اجملزرة 

  شهيداً  ٣٢ سقط حيث سرائيلية يف املسجد األقصىالقوات اإلالتي ارتكبتها 
   جريح وتسعمائة

٨/١٠/١٩٩٠  
  بيان منظمة التحرير الفلسطينية

  
يف احلرم ) ٨/١٠/٩٠(اليوم ارتكب العدو الصهيوين جمزرة بشعة وجريمة نكراء، هذا "

شهيداً، وتسعمائة جريح من  ٣٢الشريف يف مدينة القدس، حيث سقط يف هذه اجملزرة حتى اآلن 
وا للذود والدفاع عن املقدسات أطفالنا ونسائنا ورجالنا، من سكان املدينة املقدسة الذين هب

ينين الصهاينة لوضع حجر سالمية، وملنع تنفيذ اجلريمة اخلطيرة التي قام بها غالة املتداإل
األساس، ملا يسمى بالهيكل الثالث يف احلرم الشريف، الذي يخططون إلقامته مكان املسجد 

األقصى املبارك، ومسجد الصخرة املشرفة والتي عرج سيد املرسلين حممد صلى الله عليه وسلم 
  .منها إىل السماء يف إسرائه املبارك

ت اجليش والشرطة التي كانت حتميهم أثناء عملهم وقد فتح املستوطنون املسلحون وقوا"
اإلجرامي، النيران على أهلنا، داخل احلرم الشريف بكافة أنواع األسلحة التي لديها، بما يف ذلك 

الرشاشات التي استخدمتها طائرات الهليوكبتر، التي اشتركت بكثافة يف مهاجمة أهلنا، وهم 
رمين من ارتكاب جريمتهم البشعة ضد أوىل القبلتين يحاولون أن يشكلوا سداً بشرياً ملنع اجمل

  .وثالث احلرمين الشريفين، مسرى النبي حممد صلى الله عليه وسلم ومهد املسيح عليه السالم

إن آالف من املواطنين اجملاهدين األبطال حوصروا داخل احلرم الشريف، واندلعت 
وسوائب املستوطنين املسلحين يف كافة املواجهات العنيفة بين أهلنا وجيش االحتالل الصهيوين 

وقام اجليش االسرائيلي باعتقال القيادات الفلسطينية يف املدينة، وعدد . أرجاء القدس الشريفة
كبير من سكانها وقد انتقلت املواجهات واملصادمات، إىل كافة أرجاء أرضنا احملتلة فور انتشار 

قدس مقدسات املسلمين يف القدس سواء يف الضفة نبأ هذه اجملزرة البشعة، واجلريمة النكراء ضد أ
أو القطاع، أو حتى اجلليل واملثلث، حيث سقط العديد من الشهداء واجلرحى يف خمتلف هذه 

  .املناطق

منظمة التحرير الفلسطينية حتمل الدول دائمة العضوية يف جملس األمن املسؤولية إن 
 مجرائمه واحتالله ألرضنا ومقدساتنا، ولعدالكاملة عن استمرار الكيان الصهيوين العنصري يف 

. اتخاذها القرارات واإلجراءات الكفيلة بردع هؤالء العنصريين، ولعدم تنفيذ القرارات الدولية
وتتحمل املسؤولية بصفة خاصة، الواليات املتحدة التي كان همها طوال السنوات املاضية حماية 
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تمرة، مما يكشف الوجه األمريكي املزيف يف بصورة مس اسرائيل وجرائمها، واستخدام الفيتو
العادل مع قضايا املنطقة والشرق األوسط، وانحيازها األعمى إىل غير املتوازن وغير تعامله 

جانب إسرائيل وتسليمها وتمويلها، وتشجيعها، وحمايتها الستمرار االحتالل واستمرار اجلرائم 
شعبنا املرابط اجملاهد املقاوم لهذا االحتالل  واجملازر ضد مقدساتنا االسالمية واملسيحية، وضد

  .وتلك اجلرائم واجملازر

تهيب بالشرفاء واجملاهدين يف أمتنا العربية واالسالمية، حلماية مقدسات املسلمين 
  .واملسيحيين يف فلسطين، وحماية أطفال ونساء وشعب فلسطين

للعمل على توفير هذه احلماية كما تتوجه إىل جميع األحرار والشرفاء واألصدقاء يف العامل "
  .الدولية الفورية بكافة السبل والوسائل

حرار العامل، أنها اوإن منظمة التحرير الفلسطينية لتعاهد أمتها العربية واالسالمية و"
ستستمر يف انتفاضتها، ويف ثورتها، مهما غال الثمن، ومهما زادت التضحيات، وسنذود عن أرضنا 

  .دسات املسيحية بالدم وبالروح والله على ما نقول شهيدومقدسات املسلمين واملق

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ".ال إن نصر الله قريبأحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله، "

  صدق الله العظيم

  اللجنة التنفيذية

٨/١٠/٩٩٠  



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/ 


