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  بيان من اللجنة التنفيذية العربية إىل األمة
  26/3/1933العربية الكريمة حول اجتماع 

22/3/1933  

  

  من عطوفة رئيس اللجنة التنفيذية العربية

لقد راع البالد ما يقوم به اليهود من إقبال عام على االستيالء على أراضي هذه البالد 

واقترافهم فيها املظامل  ،قانونية وغير قانونية املقدسة وتسربهم إليها باملئات واأللوف بطرق

، ووقوف حكومة االنتداب أمام ذلك أوقاتهماملنظمة لسلب العرب حقوقهم الطبيعية وأعمالهم و

وقفة الطائع ملا يفرضون واملنفذ ملا يطلبون، كل ذلك دفع برئاسة اللجنة التنفيذية العربية إىل 

لدرس هذه ) 1933شباط سنة  24(شوال  28لبالد يف عقد اجتماع ضم عددا وافراً من وجهاء ا

احلالة املريعة والتدبر يف أمرها ومصارحة احلكومة برأي األمة العربية فيها ومصارحة هذه األمة 

الكريمة بما يقتضي لرفع هذه املظامل من األعمال احلازمة، قبل أن يستفحل اخلطب ويتسع اخلرق 

 .على الراقع

مة التي اقترفتها هذه احلكومة املباشرة أثناء سني االحتالل لقد أثمرت املظامل العا

اجتاح البالد وأسال دماء أبنائها مما مأل أسماع العامل وحدا  1929سنة  عاماً البريطاين اضطراباً

فدرست هذه اللجنة  .باحلكومة البريطانية إىل إرسال جلنة حتقيق تمثل جميع األحزاب اإلنكليزية

كان يف جمموعه  وافياً وقعتها يف هذا االضراب ووضعت يف ذلك تقريراًحاالت البالد التي أ

غير أن احلكومة علقت تنفيذه على موافقة خبير . لهذه املظامل وروحه وتواصيه استفظاعاً

اقتصادي يف مسألتي األراضي والهجرة، وملا احتج الوفد على ذلك يف اجتماع رسمي عقد يف 

ا وبرئاسة املستر ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية سنة وزارة املستعمرات مع كبار رجاله

قال هذا الوفد بعبارة صريحة إن شرف إنكلترا يقضي بتنفيذ تقرير جلنة التحقيق على  1930

 .ضوء احلقائق الفنية التي سيظهرها ذلك البحاثة، وأن كل ما سيقوله سينفذ يف احلال
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وبحث ودرس ووصل إىل حقائق عظيمة وأرسل السير جون هوب سمبسون إىل فلسطين 

واقعياً لتقرير جلنة التحقيق واستنكاراً للسياسة  إيضاحاًكان يف جمموعه  أودعها تقريرًا خاصاً

 .االقتصادية التي سارت عليها احلكومة منذ االحتالل املشئوم

 بعزمها على الوقوف يف ال تصريحاً أبيض نوهت فيه، تلميحاً ثم أصدرت احلكومة كتاباً 

وجه بعض هذه املظامل، فقام اليهود وضجوا واعترضوا فهبطت احلكومة البريطانية واستكانت 

كما أهملت تقارير أخرى وافية قدمت إىل هذه " الكتاب األبيض"وأهمل تقرير جون هوب سمبسون و

احلكومة من رؤساء دوائرها، واستمر اليهود يف أعمالهم املريعة هذه بمساعدة حكومة االنتداب 

 .سهيلهاوت

، ورأوا أن يقابلوا أليمة لقد بحث اجملتمعون كل هذا وما تفرع عنه وما تبعه من حوادث

ممثل احلكومة لعلهم يحسون منه برغبة يف إنصافهم أو ميل إىل رفع هذا اإلرهاق، فهالهم أن 

تراحات بذلك اق سمعوا منه أقواال تدل على أنه مصمم على اإلمعان يف تنفيذ تلك السياسة مناقضاً

 .جلنة التحقيق واخلبراء البريطانيين

إن هذا يدعو اجملتمعين إىل أن يصارحوا احلكومة وممثلها بأن البالد قد عرفت نواياها 

حق املعرفة ووقفت على ما تبتغيه هذه السياسة التي يتبعونها من تمهيد السبل إلجالء هذه األمة 

من هذه احلكومة خيراً ومن تعسفها جناة، ولن عن بالدها وإحالل الغرباء حملها وإنها لن ترجو 

وقد رأى . تنظر إليها إال نظرها إىل اخلصم احلقيقي الذي يجب التخلص منه بكل طريقة مشروعة

اجملتمعون أن هذه احلالة تستدعي عقد اجتماع كبير لدرس هذا الوضع الشاذ ولدعوة األمة إىل 

من ذي القعدة سنة  30قد اجتماع أكبر يف انتاج خطة حازمة تكفل لها اخلالص منه فقرروا ع

بمدينة يافا وإنا نرجو أن يلبي املدعوون حضور هذا االجتماع وأن ) 1933آذار سنة  26( 1351

 .تعد األمة نفسها لألعمال اجلريئة التي ستفرضها قرارات هذا االجتماع

ل من يتخلف إن الوطن يدعو جميع أبنائه إىل العمل والتضحية يف هذا الوقت العصيب فك

 .ة دعوته فهو خارج عليه ومن مل يعمل مع أمته فهو ليس منها والسالمتلبيعن 

  

 رئيس اللجنة التنفيذية العربية              

  موسى كاظم احلسيني    
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