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  كتاب الشهداء الثالثة إىل األمة العربية

16/6/1930  

  

حضرة األخ اجملاهد الوطني سليم بك عبد الرحمن حفظه الله أميناً لفلسطين العزيزة، نود 

أن نشكر جهادك ووطنيتك الصادقة منذ نشأتك إىل اليوم وأن نذكر بالفخر موقفك املشرف معنا 

ورجاؤنا إىل األمة العربية يف . يف سجن عكا مدة الستة أشهر التي سجنت بها إلحياء أمتك ووطنك

سطين أن ال تنسى دماءنا املهراقة وأرواحنا التي سترفرف يف سماء هذه البالد احملبوبة، وأن فل

تذكر أننا قدمنا عن طيبة خاطر أنفسنا وجماجمنا لتكون أساساً لبناء استقالل أمتنا وحريتها، 

ظ وأن تبقى األمة مثابرة على احتادها وجهادها يف سبيل خالص فلسطين من االعتداء، وأن حتتف

بأراضيها فال تبيع لألخصام منها شبراً، وأن ال تهن عزيمتها، وأن ال يضعفها التهديد والوعيد، 

ولنا يف آخر ساعات حياتنا رجاء إىل أمراء وملوك العرب واملسلمين . وأن تكافح حتى تنال الظفر

بهذا املعنى  يف سائر أنحاء املعمورة أن ال يثقوا باألجانب وسياسييهم، وليعلموا ما قال الشاعر

وعلى العرب يف كل البلدان العربية واملسلمين أن ينقذوا فلسطين ". ويروغ منك كما يروغ الثعلب"

وزعماؤنا وأما رجالنا وجلنتنا التنفيذية . مما هي فيه من اآلالم وأن يساعدوها بكل قواهم

دهم، فنرجوهم الثبات هم منا االمتنان العظيم على ما قاموا به نحونا ونحو أمتهم وباللوشباننا ف

وأما عائالتنا فقد أودعناها إىل الله واألمة التي . واملتابعة حتى ننال غايتنا الوطنية الكبرى

واآلن بعد أن . نعتقد أنها لن تنساها ولن تنسى اتمام تعليم أخي فؤاد جنل السيد أحمد حجازي

ماس القومي، فإنا نستقبل املوت رأينا من أمتنا وبالدنا وبني قومنا هذه الروح الوطنية وهذا احل

بالسرور والفرح الكاملين ونضع حبلة املرجوحة، مرجوحة األبطال، بأعناقنا عن طيبة خاطر فداء 

إىل األمة العربية، االستقالل التام أو املوت "وختاماً نرجوكم أن تكتبوا على قبورنا . لك يا فلسطين

  ".الزؤام، وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت
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  ، غرفة اإلعدام1930حزيران سنة  16يف 

  شهيدك يا فلسطين      الشهيد      الشهيد

 فؤاد حجازي    حممد جمجوم    عطا الزير

 



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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