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  بيان اللجنة القومية يف القدس حول ثبات األمة

  واستمرار اإلضراب

18/7/1936  

 

تسعون يوماً مضت على جهاد هذه األمة للوصول إىل حقها املغتصب وهي ما زالت ثابتة 

العزيمة موطدة النفوس على املضي يف هذا اجلهاد املقدس إىل أن يحكم الله باحلق بيننا وبين 

   .القوم الظاملين

  

تسعون يومًا مضت القت األمة خاللها من أصناف العسف وألوان العذاب ما مل تر مثله 

هذه البالد حتى يف العصور املظلمة، غير أن هذا مل يفل ولن يفل من عزيمتها، فما من أمة ركبت 

مثل هذا املركب الشريف ساعية وراء إنقاذ وطنها واحملافظة على مقدساتها وتراث أجدادها 

  .ائها إال أوذيت بادئ األمر ومن ثم نصرها الله نصراً مؤزراًوخالص أبن

  

من اعتقل ومنهم من ينتظر  هملقد صدق أبناؤك عهدهم لك، فمنهم من قضى نحبه ومن

وعد الله ليقوم بقسطه من خدمة بالده سواء يف اللجان القومية أو خارجها، وها نحن اليوم أمام 

ا يظهر أهلية كل أمة سلكت سبيلها إىل االستقالل امتحان رهيب يظهر مقدرة هذه األمة، كم

إنكم اليوم ترون اخلصوم يحيكون  وها. واحلرية على الصبر لتنال أمانيها كاملة غير منقوصة

 –معاذ الله  –املؤامرات تارة لإليقاع بنا وأخرى يلفقون األخبار بأن نفراً من أبناء هذه األمة 

  .أن يكذبوا أنفسهم بأنفسهم يف اليوم الثاين طلبوا وقف اإلضراب، ولكنهم ال يلبثون
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واآلن ال يسع اللجنة القومية يف بيت املقدس وهي نفر من األمة يعمل لها إال أن تتقدم 

بمزيد من اإلعجاب والفخر إىل األمة العربية الكريمة يف فلسطين وخارجها بواجب الشكر على 

وال تهنوا وال ﴿ن الله يف النهاية حليفها ثباتها يف هذه احملنة وتبشرها بأن النصر سيكون بإذ

 .)1(﴾حتزنوا وأنتم األعلون
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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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