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واسالماه..واعرباه..القدس تنادي  
 

 المعالم رطمس وتدمي تصاعد الهجمة الشرسة وعلى آافة المستويات وخاصة استهداف عروبة القدس ومحاولة إن
 خاصة واإلسالميدولي عامة والعربي في تحدي المجتمع الالكيان الصهيوني  جديد على استمرار مشاهد قدي هو اإلسالمية

. والقوانين الدوليةاألعرافوالضرب بعرض الحائط بكل   
 

 حكومة االحتالل تمارس جريمة حرب آل لحظة في القدس الشريف وهي منذ سنوات تواصل أن اخطر ما في الموضوع إن
 التسبب في طمس المعالم التراثية أوالعب  متحدية آل القرارات الدولية والتي تحرم التاألقصىعمليات الحفر تحت المسجد 

 وإغالق وتفرض عمليات منع اإلسالمية تمارس قمع المسلمين ومنعهم من تادية شعائرهم فإنها آخروالتاريخية ومن جانب 
 تتسلح بسالح الصمت الدولي فإنها تقدم على هذه الجرائم إذدور العبادة في وجه المسلمين متحدية بذلك الجميع وهي 

 وبالعجز الدولي ان ما تقوم به حكومة العدو من ممارسات األمريكيهادنة الدولية لجرائمها والتي تغفر وتمحي بالفيتو والم
ومن عمليات بناء وتوسيع االستيطان داخل القدس والضفة  األقصىوحشية داخل القدس ومحاوالت اقتحام المسجد 

 ما اخذ إن رعبدا لناصالقائد جمال  المقولة التاريخية التي قالها إلىيدنا آل هذه الحقائق تقودنا الى نتيجة واحدة وتع,الغربية
 بالقوة ال يسترد بالقوة

 
 الحوار والتنسيق مع آيان العدو وآذلك ندعو الجامعة العربية أشكال وقف آل اننا هذا ندعو السلطة الوطنية الى وعبر بيإننا

لسريع وعلى آل الصعد لوقف ولجم الممارسات الفاشية للعدو  ولجنة القدس للتحرك الفوري وااإلسالميوالمؤتمر 
 تجاوزت آل الحدود واتخاذ قرار فوري وسريع بوقف آل االتصاالت بالكيان الصهيوني وطرد الصهيوني والتي

 السفارات الصهيونية وفي نفس الوقت نطالب الجاليات العربية وإغالق واإلسالميةالدبلوماسيين من العواصم العربية 
 عمل تضمن استمرارية هذه الفعاليات آلياتبتنظيم فعاليات في آل دول العالم لفضح ممارسات الفاشية الصهيونية ووضع 

    وتحديها للمجتمع الدوليقذارتهاما دامت الدولة العبرية تمارس 
 

 آذار المقبل إلىح للقرار القاضي بتأجيل النظر في الجرائم الصهيونية على قطاع غزة إننا نسجل رفضنا الواضح والصري
 يشكل عامال مساعدا لمواصلة آذار هذا التأجيل واالنتظار حتى شهر أن  الدولية حيثاألعرافر منافيا لكل ونعتبر هذا القرا

ار بارتكاب جرائمه  البربرية والتي تتضاعف اليوم االحتالل حصاره الظالم لقطاع غزة وتشجيعا للكيان الصهيوني  لالستمر
  والعربية وتهويد ما تبقى منهااإلسالميةفي مدينة القدس في محاوالت مسعورة لطمس معالمها 

 
إن آتائب نسور فلسطين تطالب الجميع باإلسراع في إعادة الوحدة لشطري الوطن وإنهاء آافة الخالفات والتوافق على 

م يضع المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الخاصة وآما ندعو آل قوى المقاومة للرد على جرائم برنامج واضح المعال
  العدو في آل مكان أهدافالفاشيين الصهاينة عبر تصعيد عمليات المقاومة المسلحة وضرب 

األقصىوالتحية للمرابطين على ثغور ..المجد للشهداء   
 آتائب نسور فلسطني
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