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  الكريمة نداء رئيس اللجنة التنفيذية العربية إىل األمة

 حول مقاطعة احلفالت الرسمية واللجان احلكومية

3/4/1933 

  

أن ) 1933آذار  26( 1351من ذي القعدة  30قررت األمة يف اجتماعها املنعقد يف 

بتطبيق الدرجة األوىل من درجات حركة  تقاطع احلفالت الرسمية واللجان احلكومية وذلك إيذاناً

الستنكارها للحكم املباشر القائم يف  الالتعاون الذي أقرته بإجماع آراء مندوبيها فيه، وإعالناً

البالد وألعمال اجلور واإلرهاق التي تقوم بها هذه احلكومة الدخيلة يف مسألتي بيوع األراضي 

فراد هذه األمة أن يقوم بتنفيذ هذا القرار بالنسبة والهجرة اليهودية، لذلك يجب على كل فرد من أ

 .لكلمتها يف جهادها القومي لها ورفعاً لنفسه تأييداً

ت األمة يف تنفيذ مقرراتها واحترام مبادئها، فكل من مل يقم لقد انقضى زمن الهوادة وجدّ 

ترك يف العمل من جهته يف أداء واجبه الوطني بتنفيذ قراراتها فهو خارج عليها منبوذ منها مش

 .للقضاء عليها

إن طبيعة هذه القرارات جتعل أمر تنفيذها منوطا بمن رفعتهم األمة وانقادت لهم 

وسلمتهم زمام أمورها، وها قد حل يوم الفصل فمن عمل معها على إعالء كلمتها وتنفيذ مبادئها 

 .رفعته ومن عمل على هدم مقرراتها تزلفا وتملقا للغاصبين أبانته وهجرته

قول هذا ونحن على يقين بأن ليس يف هذه األمة من رجالها من يرضى لنفسه اخلروج ن

عليها واالستهتار يف مبادئها واالشتراك مع مرهقيها بحفالتهم والعمل مع هذه احلكومة الدخيلة 

 .يف ترويج سياستها املمقوتة
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 حف تطميناً إن األمة ترجو أن يتقدم أعضاء اللجان إىل االستقالة ناشرين ذلك يف الص

إلرادتها فتعتز بهم وتستوثق  للرأي العام وأن ينقطع اجلميع عن احلفالت والوالئم الرسمية تنفيذاً

 .من حسن نواياهم والسالم

 رئيس اللجنة التنفيذية العربية                

 موسى كاظم احلسيني     
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