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  بيان جلنة السيدات العربيات بالقدس بمناسبة مرور

  مئة يوم على اإلضراب
1936  

تقف البالد اليوم وقد سلخت يف إضرابها مئة يوم كاملة وهي أصلب عوداً وأشد مراسًا 

  .وأثبت على التضحية وأصبر على اجلهاد مما كانت قبل اليوم

والهيئات الوطنية وإىل وفد الدعاية وتتقدم جلنة السيدات العربيات بالقدس إىل اللجان 

يف لندن، األستاذ جمال احلسيني ورفقاه، وإىل أصحاب املهن والتجار والعمال والسائقين شاكرة 

جهودهم مثنية على إخالصهم مطرية حكمتهم مقدرة لهم تسيير سفينة البالد يف السبيل السوي 

  .احلرية واالستقاللحتى يصلوا بها إىل الرجاء املنتظر واألمل املرموق إىل 

وتتجه إىل الشعب األبي تكبر جهاده وتفتخر بثباته وتعتز بتضحياته فقد أراد به اخلصم 

، ورددها داوية جتلت إضراباً شمل املدن والقرى وسالت دماء روت هذه التربة من "ال"شراً فقال 

كانت ثباتاً رائعًا  جديد وتصاعدت أرواح إىل السماء تشكو غدر اإلنسان باإلنسان على األرض، ثم

دت فلسطين يهودية، ولكن فلسطين عربية اوجهاداً صابراً وبالغاً للناس كافة يعلن أن بريطانيا أر

  .يريدها العرب كذلك وستبقى عربية إىل ما شاء الله

ثم تلتفت إىل أحرار البالد املبعدين يف املنفى وإىل السجناء األبطال حتييهم وتشكر 

لهم فرجاً قريباً ولألمة العربية نصراً عزيزاً، وإىل عائالت الشهداء األبرار  صبرهم وثباتهم وترجو

  .تعزية وتسأل الله أن يجعل شهداءنا زكاة طيبة تقدمها األمة بين يدي حريتها واستقاللها

وجلنة السيدات العربيات التي تستمد من موقف األمة عزيمة قوية ومضاء تعلق بهما 

د والوطن ما بوسعها العمل، وهذا الوطن الغايل نفديه جميعاً بالنفس أملها ال تنفك تعمل للبال

 .والنفيس

 نضال دون غايته ورشق    لكل لبوءة ولكل شبل
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428 – 429.  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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