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  نداء اللجنة التنفيذية العربية إىل العاملين العربي واإلسالمي

  حول مقاطعة املصنوعات واملتاجر اليهودية

  29/10/1931، القدس

  

صرخة من أعماق قلب أمة داهمها الظلم وانصبت عليها الباليا وحاق بها الفقر، نطلقها 

األتقياء إىل كل عربي يؤمن بالوحدة العربية من ثالث احلرمين وأوىل القبلتين بلد األنبياء ومعهد 

  .للمحافظة على مقدساته وحفظ كيان أمتهى لرفع نير االستعباد، وإىل كل مسلم يعمل عويس

إن السياسة الصهيونية يف فلسطين ترمي إىل إنشاء دولة يهودية يف البالد املقدسة تقطع 

وهذه خطة . وحدتها، وتبسط نفوذها إىل اليمناتصال البالد العربية، وتكون عقبة كأداء يف سبيل 

وإن من يطلع على ما جاء يف . مدبرة ظهرت يف أقوال كبار الصهيونيين ووردت يف كتاباتهم

مؤلفات بنتويش، وسايد بوثم، وزنكويل وغيرهم من كتاب اليهود يتحقق أن قضية عرب فلسطين 

مي صاحب املسجد األقصى الذي إنما هي قضية جميع الناطقين بالضاد وقضية العامل اإلسال

  .بنى اليهود حركتهم الصهيونية على أساس االستيالء عليه

لقد قام أهل فلسطين لدرء اخلطر عن بالدهم، وألدء واجبهم يف الدفاع عن حريتهم 

املسلوبة وعن الوحدة العربية باسم األمة العربية، وعن مقدسات املسلمين باسم امللة اإلسالمية، 

م دولة وأكثر األمم دهاء وأغناهم ماال وأنفذهم كلمة يف العواصم، فتمكنوا من فقاوموا أعظ

وهم اليوم . الوقوف أمام الغاصبين بال كلل وال ملل على ضآلة عددهم وضعف حالهم وقلة مالهم

يجمعون قواهم للتخلص من هذا العدو الشديد املراس، الثقيل الوطأة، الغليظ الرقبة، وهم يف حمنة 

ولهذا فهم يتوسلون إىل عموم إخوانهم الناطقين بالضاد يف مشارق األرض . يق شديدعظيمة وض

  .ومغاربها أن يؤيدوهم يف جهادهم هذا بجزء بسيط من هذه احلملة
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لقد اعتزم عرب فلسطين مقاطعة املصانع واملتاجر اليهودية فيها، وهم يرجون من عموم 

أن يحترموا هذا القرار بمقاطعة جميع مصنوعات إخوانهم خارجها يف العاملين العربي واإلسالمي 

... أقمشة اليهود وحمصوالتهم، وهي معروفة بطوابعها وبصبغتها اليهودية من خمور واسمنت و

الخ كي يكون ذلك تشجيعاً لهم واشتراكاً يف احلملة النهائية التي يأملون أن يكون فيها .. الخ

ربية واحملافظة على املقدسات اإلسالمية، وهم اخلالص لهذا الشعب البائس وسالمة الوحدة الع

والله . يتوسلون بزعماء البالد العربية وبصحفها عامة لالستمرار يف حض األمة على هذه املؤازرة

  .ال يضيع أجر احملسنين

  

  رئيس اللجنة التنفيذية العربية                

  موسى كاظم احلسيني          
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