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  كي رينداء من عرب فلسطين إىل الشعب األم
  حول انحياز بريطانيا لليهود

1929 
 

إن عرب فلسطين، الذين يرون أن الدعاية اليهودية الصهيونية يف البالد األمريكية قد 

ركي ياألمور يف فلسطين، يضعون أمام الشعب األم وصلت إىل الدرجة التي غيرت فيها حقائق

الكريم قضيتهم ويطلبون منه باسم اإلنسانية التي يعطف عليها، وباسم الدماء الطاهرة التي 

أراقها يف سبيل حترير الشعوب الضعيفة وإعطائها حق تقرير مصيرها، أن ينظر إىل هذه 

الصهيونية اليهودية تطمس عليها وحتاول القضية بنظر العطف والعناية وأن ال يدع الدعاية 

  .التضليل فيها
   

  : أما قضيتهم فهي

بخلق وطن قومي لليهود يف فلسطين اآلهلة  1917إن احلكومة اإلجنليزية وعدت سنة   -  1

وذلك بالرغم من أن احلكومة . قرنا ونصف 13بسكانها العرب الذين يقطنونها ويحكمونها منذ 

بوساطة جاللة ملك احلجاز بإنشاء حكومة عربية  1915ة البريطانية وعدت العرب سن

مستقلة، وحارب العرب بجانب اإلنكليز يف احلرب العامة وفقا لهذا الوعد أوال، وابتغاء 

 .استقاللهم يف بالدهم ثانيا

  

إن السياسة التي جرت عليها السياسة اإلنكليزية يف فلسطين من شأنها ان جتعل البالد يف  -2

  .واقتصادية وإدارية تساعد على إنشاء الوطن القومي اليهودي فيها حاالت سياسية
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إن معنى هذه السياسة العملية هو تسخير األكثرية العربية الساحقة صاحبة البالد،  -3

 .ملصالح أقلية جتمع جمعا من جميع أنحاء األرض

  

وسياسي يف إن هذه السياسة قد أدت إىل حرمان أهل فلسطين العرب من كل حق قومي  -4

   .بالدهم كانوا يتمتعون به زمن احلكم التركي
 

فضرائب باهظة جدا تزيد أضعافا على ما يجبى من إخوانهم يف األقطار العربية 

وقوانين استثنائية خمالفة . األخرى كسورية ولبنان والعراق جتبى منهم بدون تمثيل

من اسلوب منحط حرم فيه  ملصاحلهم وتقاليدهم تفرض عليهم بدون رأيهم، وحكم استعماري

وسيل من املهاجرين اليهود من خمتلف أقاليم . العرب من احلكم الذاتي الوطني تنفيذا وتشريعا

األرض احلاملين خملتلف املبادئ والعادات والتقاليد واللغات، زاحموا أهل البالد يف معيشتهم 

  .وأرزاقهم وأراضيهم وأدى إىل اضمحالل البعض منهم
   
ه اليهود من التحيز لهم، حملهم على الطمع يف مقدسات أهل البالد الدينية فأرادوا إن ما رآ -5

أن يجعلوا أحد أمكنتهم املقدسة التي ال نزاع يف ملكيتهم لها واملعروف بالبراق الشريف كنيسا 

  .يهوديا، فكان هذا الطمع من جملة األسباب التي أدت إىل االضطرابات الدموية املشؤومة

   
اسة احلكومة اإلنكليزية يف فلسطين ومطامع اليهود وغطرستهم فيها ستجعل هذه إن سي -6

البالد املقدسة التي يحترمها نصف سكان العامل والتي هي مهد املسيح وحمل إسراء النبي 

  .حممد عليهما السالم بؤرة فتن واضطرابات بدال من أن تكون مقر الهدوء والطمأنينة والسالم
   

رب ال يريدون سوءاً بأحد، وال يطلبون إال احلل العادل لقضيتهم يف بالدهم إن أهل فلسطين الع

  .الذي يساعدهم على احلياة السعيدة والتقدم املستمر ويبعد عنها الفتن واالضطرابات احملزنة
   

  :  أما هذا احلل فلن يكون إال
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فشال اإلسراع بإلغاء وعد بلفور والعدول عن تطبيق السياسة الصهيونية التي فشلت 

تاما وتنفيذ الوعد الذي قطع جلاللة ملك احلجاز الشريف حسين واملبادرة إىل تأسيس حكم 

وطني ديمقراطي نيابي يف فلسطين يشترك فيه املسلمون واملسيحيون واليهود بنسبتهم 

والعرب مستعدون ألن . العددية، ويضمن فيه املساواة القانونية واحلرية التامة جلميع السكان

ضمانات الكافية حلرية األديان والعقائد واآلداب وحقوق األقليات واألجانب، وال يعطوا ال

  .يمانعون الهجرة إىل بالدهم على أساس مصلحتها االجتماعية واستطاعتها االقتصادية

   
  رئيس اللجنة التنفيذية العربية    

 موسى كاظم احلسيني

  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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