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 بيان اللجنة التنفيذية العربية حول املظاهرات وحوادث يافا

1933 

  

قررت اللجنة التنفيذية العربية إقامة مظاهرة سلمية يف مدينة يافا إلظهار استيائها من 

 8تدفق الهجرة وبيوع األراضي فاجتمعت يف الساعة العاشرة من صباح يوم اجلمعة الواقع يف 

. بدار اجلمعية اإلسالمية املسيحية يف يافا) 1933األول سنة تشرين  27( 1352رجب سنة 

وذهب األعضاء ألداء صالة اجلمعة يف اجلامع الكبير ثم خرج املوكب يتقدمه عطوفة رئيس اللجنة 

التنفيذية موسى كاظم باشا احلسيني وأعضاء اللجنة ووفد سوريا ووفد شرق األردن وأمراء عرب 

مية املسيحية يف يافا وأعضاء مكتب مؤتمر الشباب العربي األول الفضل وأعضاء اجلمعية اإلسال

وسار يف الطريق املؤدي إىل حي العجمي . وعدد كبير من األعيان ووجوه فلسطين ومدينة يافا

وتقدم املوكب واجته إىل شارع العجمي للذهاب إىل مركز اجلمعية  .الذي ال يسكنه غير العرب

بالهراوي على أقفيتهم  ة البوليس وفرسانه ضرباً مبرحاًفأجابه مشا .اإلسالمية املسيحية

ومل يكتف البوليس بتفريق اجلمهور بل تعقبهم بقوة بين الشوارع . ورؤوسهم فذعر األهلون وتفرقوا

فقابلهم البوليس بإطالق الرصاص،  ،واألزقة الضيقة، فدافع البعض عن أنفسهم بعصا بسيطة

ويف الساعة الثانية . من ثالثين عربياً وجرح مائتينواستمر مدة طويلة مما سبب قتل أكثر 

وبحثوا يف إقامة مظاهرة سلمية يف  ،والنصف بعد ظهر ذلك اليوم اجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية

ويف إعالة عائالت الشهداء  ،)1933تشرين الثاين  10( 1352رجب  22نابلس يوم اجلمعة 

البحث احتل اجلمعية كوكبة من اجلند البريطاين على ويف أثناء . وأيتامهم واالشتراك يف جنازاتهم

ليز واعتقلوا السادة يعقوب الغصين، سعيد اخلليل، صليبا كرأسهم عدد من ضباط العرب واإلن

عريضة، وفريد فخر الدين، وأدمون روك من أعضاء اللجنة التنفيذية ملؤتمر الشباب، وفضوا 

واعتقل مساءً . ثم أعلنت األحكام العرفية يف يافا. اناجتماع اللجنة التنفيذية بالقوة واحتلوا املك

جمال احلسيني، وعوين عبد الهادي، وعزة دروزة، والشيخ املظفر من أعضاء اللجنة  السادة
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وقد اعتدى البوليس على السادة . ثم ألقي القبض على عدد كبير من األهايل ،التنفيذية العربية

وحدثت بعض حوادث  ،ضرب الشديد يف دائرة البوليساملوقوفين أعضاء جلنة مؤتمر الشباب بال

وستنشر اللجنة  .مؤملة يف نابلس وحيفا سببها البوليس بقسوته بخروجه على القوانين املدنية

 .بيانا مفصال عنها

  

فاللجنة التنفيذية العربية تستنكر هذه األعمال القاسية التي اقترفتها احلكومة ضد شعب 

وما يرمي إليه  ،ال إظهار استيائه واستنكاره ما حل به من ظلم االنتدابأعزل من السالح ال يقصد إ

ويحتج على  ،من إفناء الشعب العربي وإجالئه وإغراق البالد من شذاذ اآلفاق من املهاجرين اليهود

 .ذلك جميعه

  

واللجنة تواسي ذوي الشهداء واألمة يف شهدائها وتدعو الشعب العربي إىل الصبر والثبات 

 .والله سيتوىل الصابرين ،د املساعدة للمنكوبين يف هذه الظروف العصيبةومد ي
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