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 لالنتفاضة يف األراضي احملتلة املوحدة عن القيادة الوطنية صادرخاص بيان 

  1 حول جمزرة احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل
 

  25/2/1994 ،القدس
  
  

الصامدون فوق تراب الوطن رغم . أيها القابضون على اجلمر.. يا جماهير شعبنا العظيم  
يتفجر بشكل هو احلقد الصهيوين الدموي يا شعب االنتفاضة هذا .. اجملازر والقمع واملؤامرات

ها هو االحتالل االستيطاين يبرز وجهه احلقيقي مرة أخرى حتت حماية ومشاركة جنود .. سافر
ها هو شعبنا املرابط يدفع من جديد . االحتالل داخل مقدسات شعبنا يف احلرم االبراهيمي الشريف
عبنا وإبقاء مستوطنيه يعيثون فسادًا ثمن التسليم بحق االحتالل بفرض سيطرته على أرضنا وش

وقتالً ودمارًا ضد أبناء شعبنا، ففي الوقت الذي يجري فيه ذبح قضية شعبنا على طاوالت 
االستسالم يف القاهرة وطابا وباريس يجري يف الوقت ذاته ذبح شعبنا على األرض يف اخلليل 

  .وأبو ديس وغزة وكل أرجاء الوطن احملتل

يف ) اجلمعة(ية التي ارتكبها جيش االحتالل ومستوطنوه فجر اليوم ان اجملزرة االجرام  
جريحاً حتى اآلن، هذه اجملزرة هي  250شهيداً وأكثر من  40اخلليل والتي سقط ضحيتها أكثر من 

النموذج املصغر واملبكر للدور املرسوم جليش االحتالل واملستوطنين من أجل ثني شعبنا عن 
ه املشروعة وتصديه ملؤامرات تصفية قضيته الوطنية، مواصلة نضاله يف سبيل حقوق

  .فاملستوطنون مدججون بالسالح حتميهم قوات االحتالل بكل إمكاناتها

  :يا شعبنا املناضل

تأتي اجملزرة االجرامية يف احلرم االبراهيمي الشريف امتداداً لسلسلة اجملازر املتكررة   
يادة قصى، كما تأتي يف ظل ما تسميه القأبناء شعبنا يف عيون قاره واأل التي ارتكبت ضد

باتفاقي لتمرير مشروعها االستسالمي املعروف يف حماولة " بأجواء السالم"تنفذة، املستسلمة امل
قمع وذبح شعبنا يف حماولة  وأوسلو والقاهرة، وباملقابل يبقى الفهم الصهيوين للسالم املزعوم ه

هذا يؤكد حقيقة ان ال خيار أمام شعبنا سوى خيار كل . ملنعه من التصدي لهذا املشروع التصفوي
النضال خيار املقاومة؛ خيار االنتفاضة يف جمابهة خيار التنازالت واالستسالم من جانب، 

  .الرحيل عن أرض وطننا من جانب آخروالتصدي لقوات االحتالل ومستوطنيه واجبارهم على 

  يا جماهير شعبنا الصامدة؛  
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وحدة لالنتفاضة يف الوقت الذي حتمل فيه احلكومة االسرائيلية ان القيادة الوطنية امل  
املسؤولية الكاملة عن هذه اجملزرة الهادفة اىل ترحيل شعبنا عن أرض وطنه، ويف الوقت الذي 
 ترى ان نهج االستسالم وتقديم التنازالت يتحمل املسؤولية فيما آلت إليه األمور، ذلك أن استمرار

املفاوضات يف طابا، والقاهرة وباريس وأماكن أخرى هو استهتار بدماء الشهداء وتواطؤ مع 
االحتالل وسياساته، اننا نهيب بشعبنا بالنضال والعمل الرغام القيادة املستسلمة على وقف 
املفاوضات واالنسحاب منها وإلغاء اتفاقي أوسلو والقاهرة والتمسك بتطبيق قرارات الشرعية 

  .ية بشأن قضيتنا الفلسطينيةالدول

ان القيادة الوطنية املوحدة تدعو هيئة األمم املتحدة واجملتمع الدويل اىل اعادة النظر   
التي تعتبر هذه اجملزرة واحدة من افرازاتها  فويةالتص" السلمية"بدعمه السرائيل وخطتها 

ا بتوفير احلماية الدولية املباشرة، وتطالب اجملتمع الدويل واألمم املتحدة بتحمل مسؤولياته
على  إسرائيلوالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية واجبار . لشعبنا يف ظل االحتالل

  .االنسحاب من أرضنا احملتلة

د شعبنا على مواصلة النضال وعلى ان دماء هان القيادة الوطنية املوحدة وهي تعا  
رب الشهداء والوفاء لدمائهم لتدعو جماهير وعلى املضي على د. لن تذهب هدراً رحىالشهداء واجل

  : شعبنا تنفيذ الفعاليات التالية

  .ام اعتباراً من اليوم اجلمعةعالن احلداد الشامل ملدة ثالثة أيإ -  

أسبوع غضب ضد قوات االحتالل  4/4 – 25/2اعتبار األسبوع القادم من  -  
  .ومستوطنيه

  .التجارية ملدة أسبوع الرايات السوداء على املنازل واحملالرفع  -  

  .إغالق طرق املستوطنين والتصدي لهم يف كل مكان فوق أرضنا وشل مركباتهم -  

  .دعوة الفرق الضاربة للتصدي لقوات االحتالل واعتداءات املستوطنين -  

يب بهم املزيد من التضامن دم وتهمبادرة أبناء شعبنا للتبرع بال. م. و. تثمن ق -  
  .ة األطر الصحية للقيام بواجبها جتاه اجلرحى واملصابينوالتكاتف، وتطالب كاف

  .اقامة املسيرات اجلنائزية على أرواح الشهداء يف املساجد والكنائس -  

  عاش نضال شعبنا

  اخللود لشهداء شعبنا يف احلرم اإلبراهيمي الشريف

  اخلزي والعار لالحتالل وأعوانه
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  واننا حتماً ملنتصرون

  لالنتفاضة القيادة الوطنية املوحدة

  القدس/ دولة فلسطين 

  .25/2/1994الثامنة من صباح 
 



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
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