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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

لهذا  ذرائع  أو  أية مبرات  بحزم،  “ترفض  إنها  الثالثاء،  اليوم  عنها  بيان صدر  القيادة يف  وقالت 
مستوى  إىل  ويرقى  الفلسطينية،  الوطنية  التقاليد  أبسط  عىل  يخرج  الذي  الجبان  اإلجرامي  العمل 

الجرية، جرية القتل الجامعي دون متييز، من قبل جامعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة”.

وأكدت القيادة حرصها عىل أن يبقى حق العودة هدفاً وطنياً مقدساً، وال يستخدم يف سبيل أية 
أغراض سياسية.

سوريا  يف  اللجوء  مخيامت  يف  والصابر  الصامد  شعبنا  أبناء  إىل  العزاء  مشاعر  بأحر  وتوجهت 
الثورة  انطالق  ومنذ  الوطني،  الكفاح  سنوات  طوال  الشهداء  تلو  الشهداء  قدموا  الذين  الشقيقة، 

الفلسطينية املعارصة.

وأكدت أن “الهبة التي قام بها شباب فلسطني يف يوم النكسة وكذلك رفضاً الستغالل دمائهم أو 
تجيريها ملصالح خاصة، إمنا متثل تأكيداً عىل أن شعب فلسطني يتمسك بأهدافه الوطنية، ويف مقدمتها 

حق العودة، ويرفض أية محاوالت لتشويه هذا الحق أو زجه يف أتون معارك جانبية”.

وأشارت القيادة يف بيانها، إىل أنها ستقوم بالتحقيق يف تفاصيل هذه املجزرة التي وقعت يف مخيم 
الريموك وإعالن نتائجها عىل شعبنا. وستتحمل الجهات التي أقدمت عليها، جامعة وأفراداً، املسؤولية 

التامة عن هذه الجرية.

وثيقة رقم 149:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول االقتحامات الصهيونية للمسجد األقىص149
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وتنفيذهم  واليوم،  أمس  يوم  الصهاينة  املتطرّفون  بها  قام  التي  املتتالية  االقتحامات  عىل  تعقيباً 
ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: مسرياتٍ استفزازية وتدنيس باحات املسجد األقىص املبارك، رصَّ

إليها جامعات صهيونية  تنادت  التي  اإلجرامية  األعامل  ة هذه  بشدَّ ندين  إننا يف حركة حامس 
د املرابطني يف املسجد باالعتقال والتوقيف، ونعّد  متطرّفة بحاميةٍ ورعايةٍ من جيش االحتالل الذي هدَّ
هذه املسريات واالقتحامات حلقة يف مسلسل املؤامرة عىل القدس واملسجد األقىص ستخيب بإذن الله 

وتأييده، وبثبات وصمود أهلنا املرابطني ونرصة ودعم إخوانهم يف العامل العريب واإلسالمي.

من  ونحّذر  املبارك،  األقىص  املسجد  عىل  االعتداءات  وترية  ارتفاع  إىل  بالغة  بخطورة  ننظر  إننا 
ل االحتالل الصهيوين املسؤولية الكاملة عنها إذا استمر يف مامرساته التهويدية. التداعيات التي يتحمَّ

االحتالل  مشاريع  ضد  واحداً  صفاً  الوقوف  إىل  الفلسطيني  شعبنا  ندعو  حامس  حركة  يف  إننا 
عم  الدَّ إىل رضورة  واإلسالمية  العربية  أمتنا  ندعو  كام  األقىص،  واملسجد  القدس  تهويد  يف  الصهيوين 

واملنارصة ألهلنا املرابطني ودعم صمودهم وثباتهم يف مواجهة اإلجرام الصهيوين.
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