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نداء االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب إىل املنظمات العمالية يف العامل بمناسبة 
 لالنتصار للقضية العربيةتدعو فيه حريق املسجد األقصى 

  
 ، القاهرة،96العمال العرب، العـدد (      1969/ 8/ 22القاهرة، 

 )17، ص 1969) سبتمبر(أيلول 

  
 العربية،إىل منظمات العمال يف األقطار 

 إىل منظمات العمال يف األقطار اإلسالمية،

 إىل منظمات العمال يف األقطار املسيحية،

 إىل منظمات العمال يف األقطار االشتراكية،

 إىل منظمات العمال يف إفريقيا وآسيا وأوربا وأميركا الالتينية، 

املدبر الذي أقدمت  من االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب بأن العمل اإلجرامي إيماناً
قوى الغدر والصهيونية على ارتكابه، متحدية كل القيم واملبادئ اإلنسانية واملقدسات الدينية، مل 

تكن لتجرؤ على ارتكابه دون مساندة قوى الشر االستعمارية، ويف مقدمتها الواليات املتحدة 
 . األميركية

الح لتخليص األماكن املقدسة إن العمال العرب، يعلنون عزمهم وإصرارهم على حمل الس
للمسلمين واملسيحيين واليهود من براثن النازية اجلديدة، هذه األماكن التي ظلت يف يد العرب 

أمانة آالف السنين مل تمس، مل يمسها التتار ومل يمسها االستعمار املتستر خلف احلروب الصليبية، 
 . اث اإلنسانية جمعاءمنهم بأنها تر أمناء عليها، إيماناً وظل العرب حراساً

يا عمال العامل، أنتم أمام اختبار دقيق وأمام حتد سافر للنازية اجلديدة والتي لن يقف 
خطرها عند حد املقدسات اإلسالمية، فقد سبق أن أغلقت كنيسة القيامة، أقدس املقدسات عند 

ا فسوف يهدد املسيحيين أو عند حد الشرق األوسط، وإذا مل توقف عند حدها وتبتر من جذوره
 . خطرها العامل كله

إن االستنكار أو اإلدانة مل تعد تفيد، وإن التحقيق لن يجدي، ولكن حمل السالح هو احلل الوحيد 
 . عن مقدساتها وتراثها أمام األمة العربية دفاعاً

 إننا، باسم املبادئ العظيمة التي حتملها النقابات وتدافع عنها، وباسم وحدة نضال عمال العامل
ضد االستعمار بكافة صوره وأشكاله، نناشدكم الوقوف بجانب العمال العرب والشعب العربي من 

  .أجل انتصار قضيتنا العادلة التي هي قضية احلق والسالم
                                            

  مؤسسة : بيروت( 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  جورج خوري نصر الله، جمع وتصنيف، :املصدر
  .332- 331 ص ،)1971 الدراسات الفلسطينية،



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
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