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  دعوة اللجنة التنفيذية العربية لإلضراب الشامل

  احتجاجاً على احلالة الرهيبة يف البالد

30/10/1933  

 

أيها الشعب، لقد برهنت منذ ابتليت هذه البالد باالنتداب البريطاين أنك أبي ال ترضى بهذا 

. النقي الزكي اإلرهاق والظلم الفادح، وأثبتّ أن روح االباء والسخط جمبولة يف كل قطرة من دمك

فاللجنة التنفيذية العربية تتأكد فيك هذا االباء واحلماس والصبر والثبات وتطلب منك أن تثابر 

على إظهار سخطك وغضبك على هذه السياسة الغاشمة التي ترمي إىل حمو الشعب العربي من 

  .فلسطين

 عنق البالد، ها قد اقترب اليوم الذي سيفتتح فيه مرفأ حيفا وهو غل استعماري وثيق يف

فبهذين . وها قد اقتربت ذكرى يوم بلفور املشؤوم الذي سجل العار األبدي على السياسة البريطانية

  .اليومين نطلب من شعبنا الباسل أن يظهر للعامل سخطه على السياسة الغاشمة باإلضراب العام

مرفأ حيفا  يفتتح رسمياً) 1352رجب  12( 1933تشرين األول  31فيوم الثالثاء املوافق 

ويحضره مندوبون عن الدول اجملاورة، العراق ومصر وسوريا وشرق األردن، ومندوبون عن الدول 

  .املستعمرة يف هذه البالد وغيرها

هو ذكرى ذلك اليوم الذي أعطي فيه ) 1352رجب  14( 1933نوفمبر  2ويوم اخلميس يف 

  .وعد بلفور وسبب هذه النكبات املريعة التي حلت بالبالد

فاللجنة التنفيذية العربية تطلب من الشعب العربي يف فلسطين أن يظهر سخطه برفع 

شارات احلداد وبمقاطعة هذه احلفلة االستعمارية ليرى ممثلو احلكومات اجملاورة، احلالة السيئة 

التي وصلت إليها فلسطين، وتطلب من حيفا الكليمة الباسلة أن تضرب إضرابًا تاماً بحيث يرى 

  .ن احلالة الرهيبة التي وصلت إليها البالداملمثلو
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إن يوم اخلميس ذكرى اليوم املشؤوم والوعد اجلائر والظلم الفادح فنطلب من البالد أجمع 

أن تضرب إضرابًا شامال براً وبحراً وتبرق للمراجع اإليجابية مظهرة سخطها على ما اقترفه 

 .طين والسالمالبوليس يف يافا والقدس وحيفا ونابلس وجميع مدن فلس

  

  العربية رئيس اللجنة التنفيذية

 موسى كاظم احلسيني    

 



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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