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  بيان اللجنة العربية العليا لألمة بمناسبة مرور مئة يوم

  على إضرابها

1936  

  

  إىل الشعب العربي الكريم بفلسطين،

مل تضعف تلك . مضى على نهوضك املبارك وإضرابك السلمي مائة يوم كاملة وأنت ثابت

األيام على طولها من صبرك ومل توهن من عزيمتك ومل يكن ما تلقى من إرهاق وقسوة وما تمنى 

به من خسائر إال ليزيدك اعتصاماً بحقك ومضاء وراء غايتك ومطلبك حتى سجلت لنفسك صفحة 

فما ﴿: لنهضات القومية بالصبر والثبات فكنت من الذين حق عليهم قوله تعاىلناصعة يف تاريخ ا

  .)1(﴾وهنوا ملا أصابهم يف سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين

يها الشعب الكريم يف نهضتك هذه احلاضرة إنما تعلن استنكارك الصارخ للسياسة أإنك 

وإن .  سلب حقوقك الطبيعية يف بالدك والعمل على هدم كيانكاجلائرة التي تسير عليها السلطة يف

  .صبرك وثباتك طيلة هذه املدة يدالن على ما أنت عليه من إيمان بعدالة قضيتك

وإنك شعب أبي ال يلين الظلم قناته وال يهين العسف شكيمته، وإنك موقن بأن يوم الفوز آت 

  .ال ريب فيه وأن الله مع الصابرين

املائة الثانية من أيام  لالعليا تتقدم إىل الشعب العربي، والبالد تستقبل أوواللجنة 

إضرابها، فخورة بهذا الثبات، قوية بالله وبالشعب الكريم وبقوة احلق وبما يبدو من تأييد من 

العاملين العربي واإلسالمي، متفائلة خيرًا واثقة كل الثقة ببلوغ الغاية املنشودة حريصة على 

إن الباطل كان ﴿مة متمسكة بحقوق البالد إىل أن يحق الله احلق ويزهق الباطل أمانة األ

  .)2(﴾زهوقاً
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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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