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  بيان وحتذير من اللجنة املركزية للجهاد الوطني يف فلسطين

1938  
  

لقد ثبت للقيادة العليا للثورة العربية يف فلسطين، أن بعض اخلوارج واملرتزقة الذي حتقق 

أنهم يعملون مع السلطة الغاشمة وأعوانها من الصهيونيين واخلونة، وقد حاولوا أن يتخذوا من 

وسيلة لبلوغ أغراضهم اخلسيسة من تشويه تلك الثورة بأعمال السلب ثورتنا العربية املقدسة 

وقد انضم إليهم . والنهب بقدر ما تصل إليهم أيديهم األثيمة، واستغاللها ملآربهم الشخصية الدنيئة

بعض اللصوص فتجرأوا على إزعاج األهلين بطلب النقود واملساعدات املادية متوسلين إىل ذلك 

هديد، منتحلين ألنفسهم صفة اجملاهدين يف سبيل الله، الثائرين يف وجه بوسائل اإلرهاب والت

  .الظلم إلنقاذ البالد املقدسة، وهم من ذلك براء

لذلك فإن القيادة العليا ال ترى بداً من حتذير املواطنين الكرام من أولئك اخلوارج 

عن التردي يف حمأة املأجورين السالبين الذين ليس لهم ضمير حي وال وجدان شريف يردعانهم 

وهي ترجو من كل عربي يف فلسطين كان عرضة لتطاول . الرذيلة ومقارفة تلك األعمال اخلسيسة

أولئك اخلونة واللصوص اآلثمين أن يسارع إىل إعالم قيادة الثورة بكل حماولة من احملاوالت 

أقصى الشدة والضرب التي قاموا، أو هم يحاولون القيام بها من هذا القبيل لنعمل على تأديبهم ب

فإن القيادة العليا حريصة كل . على أيديهم بيد من حديد، وإعادة املال أو املتاع املنهوب إىل أهله

احلرص على تأمين راحة األهلين جميعاً وطمأنينتهم على أرواحهم وأموالهم كما هي حريصة على 

  .هادنا الوطني املقدسوضع حد لتلك األعمال اخلسيسة التي تشوه جمال ثورتنا العربية وج

ولهذه املناسبة فإن القيادة العليا تعلن لألهلين أجمعين أنه ال يحق ألي كان أن يأخذ أي 

وعلى كل عربي تشعر نفسه الكريمة بالعطف على املنكوبين . مبلغ منهم أو يفرض أية غرامة عليهم

الصهيوين األثيم، أن يتقدم من أبناء وطنه الذين ذهبوا ضحية الظلم االستعماري الفظيع والعدوان 
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بما جتود به نفسه من مساعدة مادية، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إىل اللجنة املركزية للجهاد 

الوطني أو اللجنة املركزية إلعانة املنكوبين مقابل إيصال رسمي يحتفظ به إلبرازه عند الطلب 

  . )1(﴾وما على احملسنين من سبيل﴿

املسؤول أن يوفق أعمالنا وينجح مقاصدنا وينقذ أوطاننا والسالم  وهذا بيان للناس والله

 .على من اتبع الهدى
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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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