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  نداء احلرس الوطني إىل األمة الشريفة التي عرفت

  كيف تكافح بحق واستماتة

  1936يافا، 

  

  أيها الشعب الباسل،

لقد رأينا أن نغير أساليب كفاحنا قبل أن نطلب . باسم احلرس الوطني نوجه إليك هذا النداء

وسيلتنا اآلن كفاح عملي . ووسائلنا معهم كانت احتجاجات وبيانات. إىل اإلنكليز تغيير سياستهم

هم الذين رمونا بالصهيونية وهم الذين يهددون . هم األصل يف قضيتنا، واليهود الفرع. شريف

  .دماء أبنائنا دفاعاً عن هذه احلركة اآلثمة

  

  أيتها األمة الشريفة،

مضيًا إىل أن . انه انتحار. الرجوع قتل لوطنيتنا. سيري يف اإلضراب العظيم إىل النهاية

فأما فلسطين عربية، وأما كل . وإذا اإلنكليز استكبروا صمدنا لهم إىل النهاية. ل البالد حقهاتنا

  .ذلك، وال تشريدنا يف الصحاري، يحتقرنا حتى اليهود. عربي فيها شهيد

  

انهم ينصبون املكيدة . اليهود طامعون ببالدك. اقتحمي أيتها األمة ميدان العمل اجلدي

سم األفعى يحاولون نفثه . يدّعون عليك كثيراً، ويكذبون. أخذ بالدك منكالكبرى لزوالك، قتلك، و

  .حقداً منهم عليك

  

ويف سنوات قالئل تصبح فلسطين العربية . إذا رجعنا غلبونا. معركة فاصلة بيننا وبينهم

. ويصبح العرب أهلها متشردين، يعيشون على أمل الذكرى وعار الهزيمة، والشرف اجملروح. يهودية
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ففني . سندفن هذه األطماع الشريرة كما دفنت رمال فلسطين العربية كل عدو جاءها. قبل هذالن ن

  !وبقيت هي اخلالدة

  

  إىل اإلنكليز،

رجونا، طلبنا، استعطفنا، ولكن ذهبت كل . لقد يئسنا من كل شيء اسمه عدالة بريطانيا

تفجعي العرب واإلسالم بفلسطين يا صديقة اإلسالم والعرب احذري أن : قلنا لها. حماوالتنا عبثاً

بالدنا كادت تصبح للعدو . شرفنا تعرض للشتيمة. حقنا داسوه. األقصى والقيامة، فلم تسمع

وهذه ال . إذن، سماعاً أيها اإلنكليز، ال مهادنة بيننا وبينكم حتى جتاب مطاليبنا احلقة. باملرة

يدنا مبسوطة للسالم ! لى حافة قبرهفقد ذكرها لكم الطفل يف مهده، والشيخ ع. نحتاج إىل ذكرها

لكننا أقسمنا، مع ذلك، أن . إننا ال نهدد قواتكم العظيمة الهائلة. فاختاروا الذي تريدون. واخلصام

 .تظل فلسطين لنا، أو نطوى شهداء
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