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 نداء حاكم صلح قيادة الثورة 

  الفلسطينية العامة إىل الفلسطينيين

  املقيمين يف سورية ولبنان

28/1/1939  
 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا حممد خاتم املرسلين وعلى آله 
  .أجمعين

  )1(﴾وبشر املؤمنين. نصر من الله وفتح قريب﴿

 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإين استصرخكم باسم فلسطين الدامية وباسم 

العروبة أن تسرعوا بالعودة إىل بلدكم املقدس لنجدة إخوانكم الذين تركتموهم يف اجلبال 

يجاهدون جهاد املستميت منظرين البشرى كما وعد الله رب العاملين بقوله تعاىل وهو أصدق 

. )2(﴾وكان حقاً علينا نصر املؤمنين﴿وقوله جل جالله وعال مكانه " املؤمنين وبشر"القائلين 

راجياً من حضراتكم تلبية ندائي وتكذيب دعاية اخلوارج التي ينشرونها يف طول البالد وعرضها 

زاعمين أنكم فررتم من ميادين الشرف ناسين أو متناسين مواقفكم املشرفة التي مزجتم بها تربة 

دسة بدمائكم الطاهرة ودماء أبنائكم وإخوتكم كما مزجت بدماء أبائكم وأجدادكم بالدكم املق

  .البواسل فأعدتم جمدكم وجمد أجدادكم الذين دوخوا العامل بسيوفهم

 

وأرجو من جميع الهيئات الوطنية املسؤولة عدم مساعدة أي متقاعس من أبناء فلسطين 

تلبية هذا النداء بعد مرور أربع وعشرين ساعة طالباً أن تعلن مقتها وغضبها على من يتأخر عن 
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وال ريب يف أن كل من يتأخر يكون جباناً وخائناً وساقطاً، والذي أظنه أنه ال . على توزيعه ونشره

 .والسالم على من سمع فوعى وخشي عواقب الردى. يوجد فلسطيني واحد يرضى بارتكاب اجلبن

  

  الكبرى يف فلسطينحاكم صلح القيادة العامة للثورة العربية 

 عبد القادر يوسف عبد الهادي: اجملاهد                                                    

 

 



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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