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يل ئإعالن رئيس حزب الليكود اإلسرائيلي، أري عقببيان صادر عن حركة حماس 
 فيه الشعب الفلسطيني  دعو، تالتجول يف احلرم القدسي الشريف عزمه ،شارون

  وساحاته املسجد دخول من نعهمل األقصى للمسجد لتوجهاإىل 
٢٧/٩/٢٠٠٠  

  
  

خطوة استفزازية جديدة ملشاعر شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية، أعلن  يف
اإلرهابي أرييل شارون إعتزامه مع عدد من أتباعه القيام بجوله يف احلرم القدسي الشريف غداً 
اخلميس من أجل التأكيد على تمسك سلطات االحتالل الصهيوين بالسيادة على املسجد األقصى 

  .املبارك

تأتي هذه اخلطوة يف سياق اإلجراءات العدوانية الصهيونية املستمرة ضد القدس واملسجد و
األقصى املبارك، ويف الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات التفريط التي جتريها السلطة الفلسطينية 

مع العدو الصهيوين، ويف ذروة تعايل األصوات الصهيونية املطالبة بالسيادة على احلرم القدسي 
  .لشريف، تمهيداً لبناء الهيكل املزعوما

  :شعبنا الفلسطيني

  :أمتنا العربية واإلسالمية

لقد كشف اليهود بكل وضوح وبال مواربة عن أطماعهم يف مواصلة إحتالل القدس واملسجد 
األقصى املبارك، وبات واضحاً أن خطط تدمير املسجد األقصى وبناء ما يسمى بالهيكل اليهودي 

،ما عادت أطماع ونوايا جمموعات متطرفة أو حمدودة يف اجملتمع الصهيوين، كما املزعوم مكانه
كان يتوهم البعض، وإنما هي قضية يشترك فيها ويؤمن بها كل الصهاينة اليهود ال فرق يف ذلك 

بين حزب العمل الذي يتزعمه باراك وتكتل الليكود الذي يتزعمه شارون ومنطمة أمناء جبل الهيكل 
  .ا جرشون سلمونالتي يتزعمه

مع العدو اجملرم ويف ظل مواقفه وأطماعه هذه إن استمرار السلطة الفلسطينية بالتفاوض 
التي جترأت على  ةليعتبر مؤشراً خطيراً على حجم التنازالت واملساومات التي جتريها هذه السلط

ثوابت شعبنا ومقدساته ودينه بقبولها التفاوض على املسجد األقصى املبارك ومدينة القدس، 
حيث بدأت السلطة ومفاوضوها بطرح حلول ومشاريع خمتلفة كجعل السيادة على القدس لكل دول 

الن عرفات القدسي بيد جملس األمن، وإعالعامل كما صرح بذلك قريع، وجعل السيادة على احلرم 
  !!استعداده للتنازل عن حائط البراق وحارة املغاربة لليهود

                                                            
  ماسح(موقع حركة املقاومة اإلسالمية : املصدر(.  
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  :شعبنا الفلسطيني اجملاهد

إننا ندعو أبناء شعبنا للتوجه غداً اخلميس للمسجد األقصى املبارك للتصدي لإلرهابي 
. شارون ومنعه من دخول املسجد وساحاته وحماولة تدنيسه، مهما كلف األمر من تضحيات

اجلماهير املؤمنة من أجل رفض وإفشال خطط اليهود وأطماعهم العدوانية، ورفض أية ولتنطلق 
  .حلول ومشاريع تنتقص من حق شعبنا وأمتنا يف القدس واألقصى وكل املقدسات

  "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

  

  حركة املقاومة اإلسالمية
  فلسطين –" حماس"  

  هـ ١٤٣١خرة جمادى اآل ٢٩ألربعاء ا
  ٢٠٠٠) سبتمبر(أيلول  ٢٧املوافق 



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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