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تستقبل األمة العربية الفلسطينية يوم اإلثنين القادم يوماً مشؤوماً يف تاريخها، كتب لها 

فيه الذل وسلبت فيه حريتها وفصلت عن أخواتها العربيات، وأصبحت من حينه مقدساتها يف 

الغاصبين، واستدرجت األمة يف طريق الفقر حتى أصبحت على شفا خطر االستيالء عليها من 

اإلفالس االقتصادي، وخيم البؤس على األمة وفقدت السكينة من القلوب، وأصبحت البالد مهددة 

يف كل يوم بالقالقل والثورات، ذكل اليوم الثاين من نوفمبر الذي ما مر منذ أربعة عشر عاماً إال 

لسطينية فيه جتدد قواها وعهودها ملقاومة ذلك احلكم الذي صدر عليها وقامت األمة العربية الف

وهي يف هذه السنة، وقد ازدادت البالد فقراً فوق . فيه وهو وعد بلفور واالنتداب الذي قام عليه

فقرها وتوغلت احلكومة الصهيونية يف تعسفها وتمادى الصهيونيون يف مطامعهم، جتدد عهودها 

ة ذلك احلكم اجلائر وملناوأة القوى الغاشمة وتتخذ من هذا اليوم املشؤوم للعامل بأجمعه ملقاوم

سبباً لتنظيم صفوفها وإعداد جهودها ملقاومة الظاملين وحكمهم، وهي تؤمل من كل عربي أن 

يذكر أن اليوم الثاين من نوفمبر هو اليوم الذي حكم الظاملون فيه على أمته بالذل واالستعباد 

  .واملوت

سوء احلالة االقتصادية احلضارة والضيق املايل الذي يشعر به كل إنسان، قرر وبالنظر ل

مكتب اللجنة التنفيذية العربية عدم اإلضراب يف ذلك اليوم احتجاجاً، واالكتفاء بأن يعد كل وطني 

نفسه للعمل القومي ويوطن النفس على اتباع قرار األمة يف عدم معاملة اليهود سياسياً وأدبيًا 

  .دياً، ويف ذلك أبلغ االحتجاج والسالمواقتصا

                  رئيس اللجنة التنفيذية العربية
  موسى كاظم احلسيني
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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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