
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

  بيان جلنة السيدات العربيات

  للحث على اإلضراب والصمود

1936  
  

إن احتادك وتضامنك وإضرابك العام يف البر . يا سليلة األماجد. أيتها األمة الباسلة

وإن . والبحر سيكون له تأثيره يف العامل كما يهز نفوس جميع الناطقين بالضاد هزة فخر وإعجاب

من تضحية وعلى استمرارك يف اإلضراب واملقاطعة اللذين  مستقبل بالدك وقف على ما تبذلين

 .سيكونان ضربة على كل من يتجاهل حقوقك املقدسة

  

أيتها األمة الكريمة أنت مسؤولة أمام الله وأمام األجيال املقبلة إن تهاونت يف حفظ 

حقه اجعل أيها الشعب العظيم يف . كفاك ضياع ثمانية عشر عاماً كادت تضيع فيها البالد. حقوقك

ابق مثابراً ومستعداً لكل نوع من أنواع التضحية . هذا اإلضراب املعركة األخيرة بينك وبين اخلصم

 .سدد الله خطاك وهداك سواء السبيل. لكي تكسب النصر

  

ها رهيبة يف وطنيتها عظيمة يف ائتالف أحزابها رت امتنا الكريمة جليلة يف إضرابلقد ظه

 .فبارك الله لألمة يف احتادها املقدس. له مثيلويف تضامنها، مما مل يسبق 

  

أيها الشعب الباسل ال جتعل بذور الفساد تتطرق إليك بعد اليوم فتعرقل حركة إسعاد 

فاليوم . لله أن تكون وفياً للوطن باذال جمهوداتك إلنقاذه مستمداً قوتك من حقكاعاهد . أوطانك

أيها الشعب احلريص على كيانك لقد . عزيمتكيومك والعامل متطلع المتحان صبرك ونياتك وقوة 

إن دماء أجدادنا جبلت بهذه األراضي . وضعنا آمالنا كلها بين يديك ووكلنا مستقبل أطفالنا إليك
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والله معك أيها . املقدسة فبفضل جهودك وتفانيك يف إخالصك سيعيش أوالدك وأحفادك أحراراً 

 .حقك أعظم نصير ولك من. الشعب يف جهادك املبرور لتقرير املصير
 



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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