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 "فتح"بيان حول موقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  ]مقتطفات[ من حريق املسجد األقصى

  
 )28/8/1969الدستور، عمان، (      23/8/1969عمان، 

  
  

إن حادث احلريق يف األقصى ليس حادثاً عابراً يضيع يف زحمة األحداث، وتنساه  -1
يف أذهان  الً ثحدث تاريخي يجب ان يبقى ماولكنه . اجلماهير بعد موجة من االنفعاالت احلادة

نساين لشعبنا الصهيوين على الوجود احلضاري واإلالكل باعتباره دليالً ومظهراً من مظاهر اخلطر 
ضافة إىل أنه دليل على أن استمرار االحتالل من لتي قد تتعرض لسيطرة مماثلة، باإلوللشعوب ا

 .االنساين واحلضاري لشعبناهذا النوع سيعني إزالة كل معامل الوجود 

لألبعاد التي كانت ماثلة أمام " فتح"إن هذا احلادث يؤكد سالمة الرؤيا والتصور عند  -2
مل تكن . 1965عام ) يناير(لهذا اخلطر الصهيوين عندما قررت بدء الثورة يف كانون الثاين " فتح"
عيها ألبعاد االستراتيجية ، خالل و"فتح"فقد كانت . يومها يف حاجة لدليل كحريق األقصى" فتح"

الصهيونية وأهدافها، ترى هذا اليوم الذي يحترق فيه املسجد األقصى، ويجب أن نتوقع يف 
 .املستقبل أحداثاً أخرى كثيرة مماثلة حلريق األقصى

لقد قامت السلطات اإلسرائيلية بسلسلة من احلفريات للبحث عن مكان الهيكل القديم،  -3
ومل يكن ممكناً متابعة . الناحية اجلنوبية من احلرم حتت األقصىوقد انتهى البحث بهم إىل 

احلفريات، واألقصى قائم يف مكانه من غير اللجوء إىل عملية هدم لهذا البناء املقدس حتمل يف 
ال يحمل خماطر التحدي كما قد  ذاتها خماطر كبيرة، وبالتايل كان احلريق أسلوباً مقبوال يقدم حالً

 :ر، وبالتايل فإن حرق األقصى قد استهدفيعني الهدم املباش

عادة للبحث عن الهيكل، ولو حتت ستار إ خلق ظروف تمهد من أجل استكمال حفرياتهم   - أوال 
  .بنائه وترميمه

حرار الذين حماولة لقياس مدى رد الفعل عند اجلماهير املؤمنة يف العامل ولك األ   -ثانيا 
  .لشعوب واألمم، تمهيداً للخطوة الكبيرة القادمةنساين واحلضاري ليدافعون عن الوجود اإل

لقد سبق . إن حماولة إسرائيل تبرئة ذاتها من مسؤولية اجلريمة، حماولة مفضوحة -4
زالة املسجد ة اإلسرائيلين تكشف عن نواياهم إلحريق األقصى عدة تصريحات لبعض القاد

 .األقصى وإعادة بناء الهيكل

....... 

                                                            
   الغايةيف مؤتمر صحايف عقد لهه " فتح"تال هذا البيان ناطق رسمي باسم.    
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إىل احلريق الذي جرى يف األقصى، من خالل هذه التصريحات، كل هذا، يجب أن ينظر ل  
باعتبارها تعبيراً عن العقل الذي خطط لهذة اجلريمة، وبالتايل لن تستطيع إسرائيل بأي شكل من 

  .األشكال أن تغسل يديها من هذه اجلريمة
عن  التي حملت السالح منذ أربع سنين دفاعاً " فتح"إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني   

سرائيلي البربري للشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإل نساين واحلضاريحق احلياة والوجود اإل
ر احملدودة، ترى أن التصريحات طماع الصهيونية غيلألرض املقدسة يف فلسطين، ضد األ

لكن . والبيانات واحلزن واحلسرة والرثاء ليست الرد الكايف أو املطلوب ملواجهة هذا اخلطر الكبير
  .الرد احلقيقي يفرض واجبات أساسية على كل فلسطيني وعربي ومسلم وحر يف هذا العامل

  
  :دفع وتصعيد الثورة من خالل ما يلي" فتح"فعلى املستوى الفلسطيني، ترى   

فعلى كل مواطن أن يحدد موقفة يف املعركة القائمة . مزيداً من تالحم اجلماهير مع الثورة -1
 .اآلن

املسؤولية وااللتقاء يف وحدة حقيقية تعزز من قدرة الثورة على مواجهة مزيداً من تقدير  -2
فعلى كل حاملي السالح واملقاتلين من أجل حترير األرض . مسؤولياتها أما اخلطر الصهيوين

للبعثرة التي تعاين منها الثورة الفلسطينية، وأن يتحرروا من  الفلسطينية، أن يضعوا حداً
 .هذه املوافق املتناثرةالسفسطة التي يبررون بها 

  :على املستوى العربي  
مزيداً من االلتحام اجلماهيري مع إرادة الثورة، ومزيداً من الدعم واملساندة  - شعبياً   

  .وحمايتها من مؤامرات القوى املضادة وضرب كل حماوالت احلصار والتطويق التي تواجهها
العمل فوف االزدواجية يف صاالحتواء وخلق احملاور و  الكف عن حماوالت –رسمياً   

فساح اجملال لها لتلتقي مع اجلماهير العربية ة وإالفلسطيني، واالنتفاخ على الثورة الفلسطيني
  .بدون وسيط

  :سالميعلى املستوى اإل  
إن اجلماهير املسلمة التي يهمها مصير األقصى ومستقبل األرض املقدسة ملزمة " فتح"ترى   

  :ما يليب
 .لدعم وتأييد وتمويل الثورة الفلسطينية تكوين جبهات مساندة -1

واضح من الصراع القائم اآلن على األرض املقدسة بين مطالبة حكوماتها بتحديد موقف  -2
ة االغتصاب البربري دارالثورة الفلسطينية، صاحبة احلق، والصهيونية العاملية، التي تمثل إ

 .لهذا احلق

قطار السلطات العدوانية التوسعية يف األوضع حد لكافة التسهيالت التي تتغلغل بها  -3
 .سالمية، سواء يف جماالت العالقات الدبلوماسية أو األسواق املفتوحة  للبضائع اإلسرائيليةاإل
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ى يوماً أسود يف تاريخ العامل تعتبر يوم احلريق يف األقص" فتح"ويف هذا اجملال، فإن 
 قائماً يف األقصى واألرض املقدسة، سالمي سيظل أسود قاتماً ما دام االحتالل الصهيويناإل

  .ال يزول ظالمه إال بتحرير كامل األرض الفلسطينية
  :على املستوى العاملي

نساين واحلضاري لألمم، أن أن على كل القوى، املؤمنة بحق احلياة والوجود اإل" فتح"ترى 
بالتايل ملزمة  وهي. ترفع أيديها يف وجه الطغيان البربري الذي يهدد هذا الوجود واستمراره

بأن حتدد موقفها بحزم إىل جانب إرادة احلياة واحلق والعدل الذي تمثله الثورة الفلسطينية 
 .على األرض املقدسة

 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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