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  بيان الشباب العربي يف لبنان موجه

  إىل اللبنانيين والعرب واإلنكليز طالباً 

  من اللبنانيين خاصة مقاطعة اإلنكليز والصهيونية

  

  إىل اإلنكليز

  !!وحلفاء العرب !! أصدقاء املسلمين؟

أيتها الدولة : العربية مل يبق عربي ينخدع بأقوالك ووعودك فيهاإن قضية فلسطين 

وإن العرب كلهم الذين يعتبرون هذه القضية جزءاً من قضيتهم الكبرى املقدسة .. املتمدنة املمدنة 

ارتكبي يا انكلترا من الفظائع ما تشائين : يقفون صفاً واحداً للدفاع عنها بأموالهم ونفوسهم

األناجيل ما تستطيعين واستبيحي حرمة الكنائس واملساجد قدر ما ومزقي من املصاحف و

  ..تريدين 

ولكن اعلمي إىل جانب هذا كله أنك تغرسين بذوراً ستنبت يف سبعين مليوناً من العرب 

املاليين جميعاً تتغذى بفظائعك إعلمي أن هذه . بنادق وحراباً : وأربعمائة مليون من املسلمين

قويه يف نفوسنا شيبنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا القومي هذا احلقد الذي سناء أوله وآخره احلقد غذ

سيقاتلك العرب . يا ناكرة عهود العرب وعدوة اإلنسانية. وسنرضعه الصبيان والبنات من أطفالنا

مدافعين إىل أن يحصحص احلق ويزهق الباطل تستبيحين كل شيء يف مصلحة االمبراطورية 

يخالف الشرف واحلق يف خدمة وطنهم العربي والدفاع عن كيانهم  وسيستبيح العرب كل ما ال

  .القومي

أفترضون أن تكون . أيها العرب كافة إن فلسطين قطعة من صميم وطنكم إنها عربية لكم

  وفيكم دم وفيكم نخوة ولكم مصالح فيها وحياة؟؟. صهيونية؟ أو انكليزية

فس فانصروها باملال انصروها إن مل تنصروا فلسطين أيها اللبنانيون العرب باألن

مقاطعة كل ما هو انكليزي وصهيوين، فهذه نصرة أيضاً، ليعمل كل واحد منكم يف ! باملقاطعة
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سبيل فلسطين كما يعمل يف سبيل لبنان ويف سبيل كل جزء من أجزاء وطنه العربي قدر ما 

  .يستطيع، ولكن ليس أقل مما يستطيع

  

  الشباب العربي

 يف لبنان

 



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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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