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  احتجاج اللجنة التنفيذية العربية واستنكارها

 للفظائع الوحشية التي اقترفتها القوات البريطانية يف القدس

30/10/1933 

  

 ،فخامة املندوب السامي

إضافة الحتجاجنا على حوادث يافا الدامية نفيدكم أن ما وقع يف حيفا ونابلس والقدس 

جعلنا جنلب نظر يأيام اجلمعة والسبت واألحد بسبب قسوة البوليس وفظاعته وعدم ترويه 

فخامتكم إىل الوقائع املؤسفة التي وقعت يف القدس البارحة وأدت إىل إهراق الدماء البريئة 

العامل أجمع على ما تقترفه حكومة فلسطين من تقتيل الشعب العربي اآلمن بدون الزكية، ونشهد 

 .مبرر

  

أثبتت  ،إن تقارير األطباء الذين عاجلوا الشهداء واجلرحى يف املستوصف اإلسالمي وغيره

أن عدد اجلرحى جتاوز الستين وكلهم مصابون بالرصاص ومنهم خمسة عشر  قاطعاً إثباتاً

فهذه التقارير الطبية  .وقد تويف منهم خمسة حتى صباح االثنين. اح خطيرةمصابون بجر جريحاً

جتعلنا ال نطمئن إىل بيان احلكومة الرسمي عن حوادث القدس وغيرها من احلوادث الدامية التي 

 :وتدعونا إىل توجيه نظر فخامتكم لألمور اآلتية ،اقترفتها السلطة

  

لة على شارع باب السلسلة وكان يطلق إن البوليس احتل شرفات املنازل املط -  1

كما يقضي  الرصاص منها على املارين، ومل يحاول تفريقهم بالعصى أوال وباإلنذار ثانياً

وجود جرحى اخترق الرصاص  القانون، وكان ذلك بحضور قائمقام القدس سابا، ويؤيد هذا أيضاً

 .أجسادهم عمودياً 

                                                            

سلسلة  )" 1939 – 1918(وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين والصهيونية ":املصدر
 ، ص)1968مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(، جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيايل، 1- الوثائق العامة 

343 – 344.  
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 ظهورهم وأقفيتهم مما يدل على أن إن كثيرين من اجلرحى أصابهم الرصاص يف -  2

 .وهذا عمل خمالف لكل نظام اجلمهور ضرب بالرصاص بعد أن كان راجعاً

إن مما يؤسف له أن بعض األطباء ملا حضروا لتضميد اجلرحى كان البوليس البريطاين 

 .ومل يسهل لهم املرور إلجراء وظائفهم ،يعترضهم ويمنعهم من القيام بأعمالهم اإلنسانية

  

إننا نحتج على هذه األعمال الوحشية بكل شدة وجنلب نظركم لهذه الفظائع التي ال يبررها 

 .وليتها على فخامتكمؤونشهد العامل أجمع على هذه الكبائر التي نلقي مس ،قانون

. إن البالد بأجمعها يف حالة هياج شديد من جراء مقارفة السلطة ألعمالها غير املشروعة

ويزيد من يوم إىل يوم إن مل تسارعوا إىل توقيف الهجرة حاال، وإىل منع بيع وهذا الهياج سيستمر 

 .وإىل إطالق سراح املوقوفين كتدابير أولية لوضع البالد يف حالة استقرار وطمأنينة ،األراضي

 . وتفضلوا فائق االحترام

  

 رئيس اللجنة التنفيذية العربية              

 موسى كاظم احلسيني      
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