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  نداء وعهد من جمعية النهضة الوطنية الفلسطينية
  بنيويورك إىل عرب فلسطين 

  25/11/1923نيويورك، 
  

أما بعد فإن جهادكم يف سبيل وطننا احملبوب . سالم من اجلالية الفلسطينية يف املهجر

. املاضية قد أصبح موضوع إعجاب كل من يهمه أمر املستقبل لفلسطين العربيةيف اخلمس سنوات 

ومع أن اجلهاد مل ينته بعد فإنكم قد وقفتكم جتاه قوات عظيمة ومشاكل خطيرة بحزم وشجاعة 

  .واحتاد، وهذه الصفات هي التي ستضمن لكم النصر بإذن الله

ويورك وصرح بأن الصهيونية قد منذ مدة وجيزة خطب زنكويل يف املؤتمر اليهودي يف ني

فشتان ما بين وصفه للصهيونية اآلن وخطته التي رسمها لفلسطين . أمست حلماً ال يمكن حتقيقه

وقد صادق احلاخام شوملن على ما فاه به زنكويل وكاد يصادق عليه . بعد إعطاء وعد بلفور

فالصهيونية . ية يف أميركااحلاخام وايز والقاضي ماك مع أن هذين هما من قواد احلركة الصهيون

  .مائتة بإذن الله وبفضل مقاومتكم فعليكم بالثبات

لقد كدرنا ما قرأناه مؤخراً عن تأليف حزب جديد فإننا نعتقد أنه ما دام العدو على 

األبواب فكل فكرة ينتج عنها تفريق الشمل والكلمة مضرة مهما كانت فائدتها، فالضعف الناجت 

  .قوة أخرى مهما كان مصدرها عن االنقسام ال توازيه

رأينا يف هذه البالد العظيمة أثناء احلرب العاملية احلزبين اجلمهوري والديمقراطي 

ويف اعتقادنا أنه ما دام للصهيونية أثر . يتناسيان اخلالفات السياسية ويتحدان سوية خلير األمة

ح أن ينضم إىل اجلمعية يف البالد فال جمال لتأليف حزب جديد وعلى من كان لديه فكرة إصال

اإلسالمية املسيحية املمثلة لألمة ويصلح من الداخل، وعلى اجلمعية أن تفسح جماال لكل وطني 

  .خملص للعمل معها
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وهي أن حترير األمة . ثم إن اخلمس سنوات املاضية قد برهنت على صحة نظرية قديمة

ففي يد األمة، ويف . أي قوة خارجيةوإنقاذها من براثن الصهيونية ال يتأتى من بريطانيا وال من 

يدها فقط، مستقبلها ويف استطاعتها أن جتعل وعد بلفور حبراً على ورق، وإن كان ال يمكنها أن 

  .تمزق القرطاس الذي كتب عليه ذلك الوعد

إن يف مغادرة عدد كبير من الصهيونيين فلسطين ويف فتور همة القائمين باحلركة 

كبر برهان على أن الوعود، ولو صادقت عليها دول األرض أجمع، الصهيونية هنا يف أميركا أ

  .ستبقى حبراً على ورق ما دمتم مثابرين على الدفاع

ونرى أنه من الواجب على األمة إضافة خطة الدفاع اإليجابي إىل خطة الدفاع السلبي 

ما من األمور التي فعليها أن تهتم باحلالة االقتصادية والتهذيبية وسواه. التي اتبعتها يف املاضي

ولعل األمة يف مؤتمرها املقبل تعير هذه األمور اهتماماً يأتي . تعود عليكم بالراحة والرفاهية

  .بنتيجة فعالة

ويف اخلتام نردد الثناء على غيرتكم الوطنية ونعاهدكم باسم الوطن املقدس أننا سنبذل 

والسالم على . فنى عن بكرة أبيناما يف وسعنا ملشاطرتكم عبء اجلهاد ريثما نحظى بالنصر أو ن

  .من فضل املوت يف سبيل احلرية واالستقالل على العيش بذل واستعباد

  

  نائب رئيس 

  النهضة الوطنية الفلسطينية

 عمر حسين
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