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  بيان اللجنة التنفيذية العربية ملناسبة يوم فلسطين

9/5/1930  

  

لقد عقد إخواننا املسلمون يف الهند مؤتمراً عاماً بحثوا فيه املشكلة الفلسطينية من سائر 

وجوهها، وقرروا فيه مقررات عن فلسطين تفيض إخالصاً وشجاعة، وأخذوا على أنفسهم الدفاع 

وقد لفت نظر اللجنة . وفد منهم إىل لندن ليساعد وفدنا هناك عن هذه البالد املقدسة وإرسال

أيار من كل سنة  16التنفيذية ما جاء يف أحد هذه املقررات من أنهم اتخذوا يوم اجلمعة الواقع يف 

يف الهند وسيالن وبورما يوماً تعطل فيه األعمال ويبتهل املسلمون يف مساجدهم خلالص 

فرأت هذه اللجنة أن هذا الشعور " يوم فلسطين"د سموا هذا اليوم وق. فلسطين ونصرة سكانها العرب

احلي يجب أن يؤيد ويشترك فيه ال أهل فلسطين فحسب بل سكان جميع األقطار العربية اجملاورة 

كاحلجاز وسوريا والعراق وشرق األردن واليمن وجند ليكون ذلك اليوم يوماً مشهودًا له أثره 

وقد فاوضت اللجنة الهيئات املسؤولة باألقطار . سالمي والعربيالعاملين اإل سالعظيم يف نفو

املذكورة ليعملوا على تنفيذ ذلك القرار العظيم إظهاراً للتضامن وانتصاراً للحق املهضوم واحلرية 

املستباحة، وهي ترجوكم أن تعطلوا األعمال يف ذلك اليوم وتخلدوا فيه إىل السكينة والهدوء وعدم 

والكنائس للدعاء إىل الله عز وجل أن يؤيد وفدنا ويحفظ  الصلوات يف املساجدالتظاهر وإقامة 

دفاعاً عن بالدكم وحريتكم وأن تواسوا  فبالدنا، وأن تذكروا الشهداء الذين سقطوا يف ميدان الشر

عائالتهم وعائالت املنكوبين واملسجونين، وأن تعملوا على تقوية احتادكم وتوطيد بنيانكم 

 .ينما كانأوالله مع احلق . كم املشروعومواصلة جهاد
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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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