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  قرار اللجنة التنفيذية العربية بالدعوة إىل التظاهر

 احتجاجا على الهجرة اليهودية 

8/10/1933  

 

إعالن سخط األمة العربية يف فلسطين التي بليت باالستعمار البريطاين على عبث  -  1

واستهتارها بكيانهم  ،احلكومة البريطانية بحقوق أصحاب البالد، وحتديها لعواطفهم الوطنية

الوطني ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعية بفتحها أبواب البالد للهجرة الصهيونية، وتسهيلها 

  .واستبدادها باحلكم املباشر ،انتقال أراضي العرب إىل أيدي اليهود

 

دعوة األمة الكريمة إىل اإلضراب برا وبحراً يف جميع مدن فلسطين وقراها يوم  -  2

  .1933تشرين األول سنة  13اجلمعة 

 

على أن يكون على رأسها  ،إقامة مظاهرة كبرى يف اليوم املذكور يف مدينة القدس - 3

رئيس اللجنة وجميع أعضائها احلاضرين يف هذا االجتماع والغائبين وذلك يف الساعة الواحدة 

دار احلكومة  وعلى مقربة من. على أن تبتدئ من باب احلرم وتنتهي يف باب العمود ،بعد الظهر

 ،التي يقيم فيها املندوب السامي يتلى بيان على املتظاهرين يبين فيه حالة البالد احلاضرة

وبعد ذلك يتفرق  .وسياسة احلكومة التي ترمي إىل تهويد فلسطين على مرأى العرب وسمعهم

  .املتظاهرون بكل هدوء وسكينة

 

تنفيذية إىل دار اللجنة حيث بعد انتهاء املظاهرة يذهب جميع أعضاء اللجنة ال - 4

على أن تتلو هذه املظاهرة . يقررون حاال القيام بمظاهرة ثانية يف مدينة أخرى من مدن فلسطين

مظاهرات أخرى يف أيام قريبة يف املدن والقرى حتى ال تبقى مدينة وال قرية يف فلسطين مل تقم 
                                                            

سلسلة  )" 1939 – 1918(وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين والصهيونية ":ملصدرا
 ، ص)1968مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(الكيايل، ، جمع وتصنيف عبد الوهاب 1- الوثائق العامة 

338 – 339.  
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يف كل حين  عاماً البالد إضراباً ويجب أن تقام هذه املظاهرات على التوايل وتضرب . بمظاهرات

  .تقام فيه إحدى املظاهرات

 

إن جميع أعضاء اللجنة مطلوب منهم االشتراك يف كل مظاهرة تقام وأن يكونوا على  - 5

 .ولها احلق يف فصله ،فإن اللجنة تبحث يف أمره ،وكل عضو يتخلف عن هذا الواجب. رأسها

 

املقبل تخاطب احلكومة يف شأن  إن مظاهرة القدس التي ستقام يوم اجلمعة - 6

وكذلك احلال يف املظاهرات األخرى التي ستقام ويجب على املتظاهرين أن يقوموا  ،الترخيص بها

  .بمظاهراتهم مهما كلفهم األمر

 

وال  ،فهم ال يخاطبونها يف شيء ،إن عرب فلسطين قد يئسوا يأسا تامًا من احلكومة - 7

  .يطلبون منها شيئاً

 

 .عن سياسة االحتجاجات واخلطب غير اجملديةالعدول  - 8

 

 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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