
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

اقتحام القوات اإلسرائيلية للحرم بيان صادر عن القيادة الفلسطينية تدين فيه 
  يف املسجد األقصى  املصلين على رانال إطالقوالشريف 

        ٢٩/٣/٢٠٠٢رام الله، 
  
  

باقتحام احلرم الشريف وفتحت نيرانها على املصلين يف قامت قوات االحتالل االسرائيلي 
  .املسجد األقصى وهم يصلون حيث وقع بينهم عدد كبير من اجلرحى

كما تواصل قوات االحتالل االسرائيلي حصارها وعدوانها الهمجي والغاشم بالقصف 
باكات عنيفة املدفعي والرشاشات على مدننا وقرانا وخميماتنا، ففي رام الله والبيرة تدور اشت

حول مقر االخ الرئيس والقيادة حيث تواجه القوات االسرائيلية الغازية مقاومة ضارية من 
املدافعين عن مقر الرئاسة والقيادة، فيما تواجه القوات االسرائيلية مقاومة بطولية يف منطقة 

ي مدفعية الشرفا من املدافعين واملواطنين الفلسطينيين األبطال ويستخدم اجليش االسرائيل
وصواريخه والغازات وغيرها من األسلحة والذخائر وبالتركيز خاصة على مقر الرئاسة واستشهد 

  .خمسة وجرح أكثر من أربعين آخرين

أما ويف منطقة الطيرة فقد استشهد املالزم عالء ضراغمة وعدد من املواطنين برصاص 
حترك للمواطنين، فيما استهدفت تلك  القناصة االسرائيليين احملتلين للبنايات املسيطرة ملنع أي

  .املنطقة لقصف مدفعي من الدبابات االسرائيلية على منازل املواطنين

إن هذا العدوان االسرائيلي الهمجي الذي يستهدف املقدسات االسالمية واملسيحية وخاصة 
سساته االعتداء على تمثال ستنا مريم العذراء يف بيت حلم وضد جماهير شعبنا الفلسطيني ومؤ

الوطنية، إنما يظهر نية احلكومة االسرائيلية املبيتة واملعدة سلفًا،الهانة واذالل الشعب الفلسطيني، 
وهدم عملية السالم وما حماولة اقتحام مقر الرئاسة والقيادة أيضاً لهو دليل واضح على نية هذه 

  .ة بحضور دويل واسعاحلكومة االسرائيلية للتنصل من كافة االتفاقات والبروتوكوالت املوقع

ومن هنا تؤكد القيادة الفلسطينية تمسكها الثابت بعملية السالم واالتفاقيات 
املوقعة،وآخرها تفاهمات تينت وتقرير ميتشيل للوصول إىل وقف إطالق النار والعودة ملسار 

 بيروت عملية السالم التي أكدت القيادة وتؤكد تمسكها بها، وخاصة بعد أن تبنت القمة العربية يف
مبادرة ويف العهد السعودي األمير عبد الله بن عبد العزيز اخلاصة بالسالم واألمن واالستقرار بين 

  .اسرائيل والدول العربية وانعكاس ذلك على مسيرة السالم يف املنطقة والعامل أجمع

                                                            
  االلكترونية وفا وكالة: املصدر.  



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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