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 "فتح"بيان وزعته حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  يف القدس حول ضرورة مقاومة اخملططات اإلسرائيلية

 
  ) 10/9/1969األنوار، بيروت، (            1969/ 9/9القدس، 

 

يا أهلنا الصامدين يف مدينة القدس اخلالدة، باألمس القريب حرق الصهاينة اجملرمون  - 1
ليقيموا مكانه هيكل سليمان،  متعمداً أوىل القبلتين وثالث احلرمين عامداًواخلونة املسجد األقصى، 

إننا، يا أهلنا، نناشدكم أن . إن حكام االحتالل امتدت أيديهم النجسة إىل مقدساتنا يف هذه البالد
تقفوا يف وجه مصاصي الدماء والقتلة اجملرمين، حكام الصهاينة وجيش إسرائيل، إنهم، يا أهلنا، 

املسجد األقصى املبارك، واحترقت قلوبنا معه، وتمزقت مثلما انهدر منبر املسجد األقصى حرقوا 
على أيدي اجلبناء اجملرمين اخلونة والقتلة، حكام إسرائيل، قادة إسرائيل اجملرمين السفاحين 

أكبر، الله . الذين يطالبون بالسالم وهم أعداء السالم وأعداء الله والدين واملسيح وحممد واملقدسات
 . يا أهلنا، أين أنتم عندما احترق املسجد األقصى، احرقوهم مثلما حرقوا املسجد األقصى املبارك

لقد تردد يف اآلونة األخيرة، يا أهلنا، يف مدينة القدس الصامدة، أن بعض األشخاص يريدون  - 2
هذا عار علينا وعار ترشيح أنفسهم لالنتخابات البلدية القادمة، ويا أهلنا، إننا نقولها بصراحة، 

ويا أهلنا، . إنهم يريدون ترشيح أنفسهم وهم حتت االحتالل. على األشخاص الذين ترددت أسماؤهم
إننا نقول لهم بصراحة إذا حدث مثل هذا الترشيح، إننا نقول لهم إنهم عمالء ومأجورون حلكم 

قدموا على هذا العمل اخلطير  ننا ننذرهم إذاإاالحتالل، وإننا، يا أهلنا، نعلنها بصراحة وبال خوف 
والتآمر على ثورتنا، إن أيدي الثورة ورجالها أطول من أيدي حكام االحتالل والعمالء واخلونة 

 . لقد أعذر من أنذر. واجملرمين

 .نداء إىل الطالب والطالبات واملعلمين واملعلمات - 3

إن . جالها، أنتم نواتها، أنتم قادتهاأيها الطالب والطالبات، أنتم طالئع الثورة، أنتم أهلها، أنتم ر
الثورة ثورتكم، ونناديكم لتقوموا بوجه االحتالل وحكامه وجيشه اجلبان الذي يعتقل ويعذب 

يا طالبنا الثورة، يا طالبنا الثورة، يا معلمينا الثورة، . إخوتكم وأخواتكم وآباءكم وأمهاتكم الثوار
نريد منكم االعتصام عن التدريس . لطالبنا وطالباتنايا معلماتنا، ال تعلموا املناهج الصهيونية 

لطالبنا وطالباتنا، نريد منكم أن تعلنوا اإلضراب واالعتصام عن التدريس يف املناهج الصهيونية 
من الكفاح ومن الثورة بوجه  من الصمود، ومزيداً ويا طالبنا ومعلمينا، مزيداً. والكابوتسية
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يا طالبنا وطالباتنا ومعلمينا ومعلماتنا، بعد هذا . ا وقلوبنااالحتالل البغيض اجلاثم على صدورن
كله الذي عمله حكام االحتالل وجيشه اجلبان، بماذا نقاومهم؟ يا أهلنا وإخواننا وأخواتنا، إننا 

نقاومهم بالثورة املشتعلة بالرصاص، بالقنابل، باملتفجرات، بالعبوات الناسفة، بالصواريخ 
وتزيد مقاومتنا لهم أنهم شردوا أهلنا ودمروا بيوتنا وقتلوا . كله نقاومهماحملرقة واملدمرة، بهذا 

يا أهلنا . أبناءنا واعتقلوا شعبنا من شباب وفتيات، وأخيرا أحرقوا املسجد األقصى أغلى مقدساتنا
يف مدينة القدس الثائرة بوجه احملتلين القتلة، إن حكام االحتالل اخلبيث يريدون أن يقضوا علينا 

منكم بإشعال الثورة حتى حترير أرضنا من  ، ومزيداً، مزيداً وأخيرا مزيداً . ثورتنا املشتعلة وعلى
 .االحتالل، وإنها لثورة حتى النصر

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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