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  بيان اللجنة العربية العليا عن املقابلة التي جرت

  مع املندوب السامي ووجوب االستمرار يف اإلضراب

1936  
  

إن فخامة املندوب السامي حلكومة فلسطين أوضح للجنة العربية العليا يف املقابلتين 

اليهودية،  األخيرتين اللتين دعاها إليهما أن احلكومة البريطانية ال توافق على توقيف الهجرة

وأنها ترى بعد انتهاء اإلضراب أن تشير على صاحب اجلاللة ملك بريطانيا العظمى بتعيين جلنة 

ملكية تبحث املوقف احلاضر يف فلسطين، وأن أمر توقيف الهجرة وعدمه يعود إىل التواصي التي 

  .تقدمها هذه اللجنة بعد ذلك

  

جتاريبها السابقة مل يبق لها ثقة بأية وقد أجابت اللجنة فخامته بأن األمة العربية بعد 

وأن احلكومة البريطانية تعرف تمامًا اآلن مطاليب العرب احلقة، وأن لديها من . جلنة حتقيق كانت

تقارير جلان التحقيق السابقة مثل تقرير السر جون هوب سمبسون واملستر لويد فرنش ما ال يترك 

ن فلسطين هي على كل حال من البالد الداخلة ضمن وأ. شكاً يف تقرير أحد مشروعية هذه املطاليب

عصبة "من عهد  22البالد العربية التي ضمنت احلكومة البريطانية استقاللها مبدئياً يف البند 

  .، وأن لها ذات احلقوق التي تتمتع بها سائر البالد العربية"األمم

  

أن يقيم اليهود وطناً قوميًا وقد قالت اللجنة أيضاً لفخامته أن الشعب العربي ال يقبل أبداً 

يف فلسطين، وأنه عازم على إنقاذ كيانه وعلى احملافظة على تراث أجداده يف هذه البالد، وأنه قد 

قام بإضرابه السلمي بوحي من نفسه بقصد احملافظة على حياته وكيانه املهددين بالفناء من 

اشر عليه يف هذا الشأن، وأنه قد جراء السياسة احلاضرة، وأن ليس للزعماء العرب أي تأثير مب
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اعتزم االستمرار على اإلضراب إىل أن تغير احلكومة البريطانية سياستها احلاضرة تغييراً أساسيًا 

وقد قالت اللجنة لفخامته يف النهاية أن الشعب . تظهر بوادره بوقف الهجرة اليهودية وقفاً تاماً

لة بريطانيا العظمى أو تهديدها بقبول مطاليبه العربي يعرف جيداً أنه ال قوة له على إرغام دو

احلقة بوسائط الشدة والعنف، وما يتحمله يف سبيل حركة اإلضراب السلمية من خسارة عظيمة 

  .ولقد فوض أمره إىل الله الذي إليه وحده ترجع األمور. ففي سبيل الوطن املقدس وكيانه املهدد

  

  أيها الشعب العربي الكريم،

بين املندوب السامي واللجنة العربية العليا وها قد تكلم وزير  هذا ملخص ما دار

املستعمرات يف جملس العموم البريطاين وصرح بأن ما وجده من عالج إلنهاء إضراب العرب هو 

  .وشكاوى العرب واليهود املزعومة تعيين جلنة ملكية للبحث يف أسباب القلق احلاضر

  

وقد قال السر جون هوب . اب قلق العرب احلقيقيةإن احلكومة البريطانية تعرف جيداً أسب

سمبسون كلمته الصريحة يف املوضوع، وهو الرجل الذي قال عنه املستر رمزي ماكدونالد رئيس 

أنه أقدر خبير بريطاين ومن املشهود  1930الوزارة البريطانية السابق للوفد العربي يف لندن سنة 

ذن ليست مسألة بحث وحتقيق ولكنها مسألة تغيير فاملسألة إ. لهم بالكفاءة يف العامل أجمع

  .السياسة احلاضرة تغييراً يضمن كيان العرب يف البالد

  

  أيها الشعب الكريم،

إنك قررت اإلضراب السلمي واالستمرار إىل أن تغير احلكومة البريطانية سياستها 

زال بعيدة عن التسليم احلاضرة وتوقف الهجرة اليهودية، وقد تبين لك مما تقدم أن احلكومة ال ت

بحقوقك ألنها مصرة على املضي يف سياسة تهديد حياتك وكيانك، وهي السياسة التي ترمي إىل 

واللجنة تعتقد . جعل اليهود األكثرية الساحقة يف البالد، بينما أنت تريد بقاء هذه البالد عربية

مطاليبك املشروعة، واللجنة جزماً أنك ثابت على هذه اإلرادة احلازمة ال حتيد عنها حتى حتقق 

التي تأسف لكل ما أصاب البالد من خسائر يف األنفس واألموال ترغب يف اخلتام إىل الشعب 
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العربي الكريم أن يثبت على املطالبة بحقه الصريح، وأن يستمر على اإلضراب متذرعاً بالوسائل 

 .ن يحقق الله احلق ويزهق الباطلالسلمية متجنباً العنف صابراً على األذى واخلسائر املادية إىل أ
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