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 األمة وشعوب قادة فيه تناشد جمزرة األقصى عقب بيان صادر عن حركة حماس
   صموده وتعزيز جهاده ودعم الفلسطيني الشعب نصرة واإلسالمية العربية

٢٩/٩/٢٠٠٠ 

 

  
جمزرة جديدة ترتكبها قوات االحتالل الصهيوين ضد أبناء شعبنا العزل يف ساحات املسجد 

تواصل بالقمع والعدوان ملتضاف إىل سجل اإلرهاب الصهيوين ا األقصى املبارك، وجريمة بشعة
وسفك الدماء وانتهاك وتدنيس املقدسات، خمسة شهداء وأكثر من مائتي جريح يسقطون بنيران 

جنود االحتالل، الدماء الغالية الزكية تسيل لتخضب ساحات األقصى، تدافع عنه وحتميه من 
  .اعهم وخططهمعدوان اليهود احلاقدين، وحترسه من أطم

وهكذا يستمر العدوان احلاقد على األقصى يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام وجمزرة بعد 
ويستمر أبناء شعبنا الفلسطيني اجملاهد صغاراً وكباراً نساء ورجاالً بالدفاع عن مسجدهم جمزرة، 

ق بنصر الله على والتصدي للعدوان، بالصدور العارية وباحلجار والدماء واألرواح وباإليمان الواث
  .أعدائه من بني يهود

  :أمتنا العربية واإلسالمية.. شعبنا الفلسطيني اجملاهد املصابر 
دماء شعبنا التي سالت اليوم يف ساحات األقصى لتستصرخكم وتناشدكم أن تقوموا إن 

بمسوؤلياتكم وواجبكم جتاه القدس واألقصى، وإن هذه اجلموع املؤمنة التي استجابت لنداء 
  :اس بالدفاع عن األقصى لتؤكد لشعبنا وأمتنا بالدم على ما يليحم

العملي الواضح على أطماع اليهوج احملتلين، وعلى قيام اإلرهابي الرد إن هذا هو : أوال
شارون بالتجول يف ساحات األقصى بحماية سلطات االحتالل، وهو الرد القوي على أطماع باراك 

فلسطينية وعربية وإسالمية، واملسجد األقصى قبلة املسلمين وحكومته، فالقدس كانت وستبقى 
األوىل ومسرى الرسول عليها السالم، سيظل حتت سيادة شعبنا وأمتنا، وكل حماوالت سرقته 

  .وتدنيسه ستبوء بالفشل، وستتحطم على صخرة صمود شعبنا وجهاده
وري فنسحاب الا باالة للسلطة الفلسطينية تطالبهإن هذه الدماء تشكل رسالة واضح: ثانيا

من املفاوضات املذلة مع العدو الصهيوين، وتؤكد لها رفض شعبنا وأمتنا التفريط أو التنازل من 
أي شبر من القدس وأي جزء من األقصى، وأن دماء الشهداء ستحرق أي اتفاقات تفرط بحقوق 

  .شعبنا وبالقدس واألقصى
لاللتحاق مع  دةضمير شعبنا وأمتنا والعوإننا ندعو السلطة الفلسطينية لالستجابة ل: ثالثا

الشعب وخياره احلقيقي باجلهاد واالستشهاد، والتعامل مع العدو الصهويني باللغة التي ال يفهم 
سواها، وهي لغة القوة واملقاومة، لغة االنتفاضة والثورة على الظلم والعدوان واالحتالل، وإن 

                                                            
  حماس( اإلسالمية املقاومة حركةموقع  :املصدر(.  
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اعاً وعنوة ببذل الدماء واألرواح رخيصة يف سبيل احلقوق ال تستجدى استجداء، وإنما تنتزع انتز
  ومقدساته، هالله ودفاعاً عن دين

  "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل، ترهبون به عدو الله وعدوكم"
نناشد قادة وشعوب أمتنا العربية واإلسالمية، لنصرة شعبنا ودعم جهاده وتعزيز : رابعا

اجملرم، والقيام بواجبهم  قة أو التفاوض أو التطبيع مع العدوصموده، ووقف كل أشكال العال
  .ومسؤولياتهم جتاه القدس واألقصى

ندعو أبناء شعبنا املصابر ملواصلة التصدي للعدو اجملرم وأطماعه العدوانية، : خامسا
 واليقظة والتأهب الدائم حلماية القدس واألقصى وإلفشال خطط العدو، وتأكيد تمسك شعبنا وأمتنا

بمقدساتنا واستعداده الدائم للتضحية يف سبيلها، مهما تطلب األمر من صبر وصمود وجهاد وآالم 
  .ودماء

  والنصر لشعبنا اجملاهد.. والله أكبر 
  حركة املقاومة اإلسالمية

  فلسطين –" حماس"
  هـــــ ١٤٣١رجب  ٢اجلمعة 

  ٢٠٠٠) سبتمبر(أيلول  ٢٩املوافق 



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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