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  برقية اللجنة العربية العليا إىل جلنة االنتدابات الدائمة

  تعليقاً على املناقشات الدائرة حول تمويل احلركة

  الوطنية الفلسطينية
1937  

 

إن اللجنة العربية العليا اطلعت على مناقشات جلنتكم املوقرة حول نفقات إضراب العمل 

تأثير االدعاءات والدسائس اليهودية جنح إىل الشامل يف السنة الفائتة، ورأت أن البعض حتت 

التشكيك يف قوة الروح القومية العربية، وحاول أن يصم العرب يف حركتهم الكبرى باالستناد إىل 

األموال األجنبية، األمر الذي يدل على عدم إملام بخصائص الشعب العربي الذي يقدس احلرية 

  .ت واحلرمانواالستقالل ويتحمل يف سبيلهما عظائم التضحيا

إن اللجنة العربية العليا تصرح بأن األموال األجنبية وتأثيرها يف حركة الكفاح العربي 

بفلسطين هي أقصوصة باطلة نردها بكل قوة واستنكار ونتحدى أيا كان يف إثباتها والتدليل 

أن وقد كان ينبغي ملن يحاول أن ينسب إىل العرب هذه الوصمة ويدنس روحهم القومية . عليها

  .يذكر أن اليهود أقدر الناس على بذل األموال لو كان هذا البذل يمكن أن يؤدي إىل نتيجة ما

واحلقيقة الساطعة هي أن العرب قاموا بحركتهم العظيمة اندفاعاً وراء إنقاذ أنفسهم من 

ذل العبودية االستعمارية اليهودية يف سبيل نيل حريتهم واستقاللهم منذ عشرين سنة، ومل تكن 

وقد وصل بهم الشعور باخلطر إىل أن . حركتهم هذه هي أوىل حركاتهم وتضحياتهم يف هذا السبيل

فتدنيس هذه احلركة . جعلهم يتخطون نطاق البشرية يف الصبر على اآلالم والتضحيات واحلرمان

  .املقدسة إنما هو افتراء على احلقيقة وإهانة لعواطف األمة

أعضاء جلنتكم تعتقد أن أمثال هذه احملاوالت الفاشلة  واللجنة العربية التي تثق بنزاهة

لن توثر يف صحة تقديركم لقضية عرب فلسطين ومطالبهم احلقة وترحب بوفد من قبلكم لزيارة 
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فلسطين ليتحقق بنفسه من وطنية العرب وتضحيتهم الهائلة التي احتملوها منذ عشرين سنة وال 

  .م على املكاره الذي بلغ حد املعجزاتسيما طيلة ستة أشهر اإلضراب وصبرهم العظي

إن األمة العربية أمة حية لها تاريخ جميد فليس من املستغرب أن تكون حركتها الوطنية 

وهي حركة مستمدة من احلق والعدل . منبثقة من تاريخها وصميم قلوبها ومصاحلها احليوية

إنما هي افتراء على احلقيقة واملنطق، فكل حماولة لتجاهل قضيتنا الوطنية والتصغير من شأنها 

والتاريخ وليس من شأنها أن تسّهل حل قضية بالدنا املقدسة احملتاجة إىل العدل واالستقرار 

 .والسالم
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