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  البيان الصادر عن رجاالت يافا يعلنون فيه اإلضراب العام

  
  )1936أبريل / نيسان (

  
بيان صادر عن رجاالت البلد الذين اجتمعوا يف مكتب جلنة مـؤتمر الشـباب، وقـد أصـدروا البيـان 

  : التايل معلنين اإلضراب
   

نظـــــراً لألحـــــوال الشـــــاذة يف فلســـــطين، بـــــل نظـــــراً للسياســـــة الغاشـــــمة التـــــي اتبعتهـــــا احلكومـــــة      
بمــــا أن احلكومــــة قــــد أظهــــرت يف كــــل مواقفهــــا . البريطانيــــة منــــذ االحــــتالل البريطــــاين حتــــى اآلن

ن هــذه احلكومــة ال إوخططهـا أنهــا ليســت مســتعدة إلنصــاف العــرب وحتقيــق أمــانيهم القوميــة، بــل 
ن كــان هنــا أو يف لنــدن إلنشــاء الــوطن القــومي اليهــودي رغــم إمل كــل ســلطتها وقواهــا تــزال تســتع

ن هـــذه السياســـة أإرادة الشـــعب العربـــي، بـــل رغـــم االعتبـــارات السياســـية االقتصـــادية التـــي أثبتـــت 
سياســة غاشــمة، وأن جتربــة حكــم الشــعب بخــالف رغبتــه وإرادتــه هــي جتربــة فاشــلة، نتيجــة مــا 

  . القالقل، رغم زيادة القوى العسكريةومن االضطرابات حدث اليوم يف البالد 
   

لـذلك كلـه فـإن فريقـاً كبيـراً مـن أهــايل يافـا، يمثـل خمتلـف طبقـاتهم وطـوائفهم، اجتمـع صــباح      
ولـذلك . اليوم وقرر أن هذه احلالة السيئة هي نتيجة طبيعية لألحـوال الشـاذة والسياسـة الغاشـمة

ن إضــراب عــام يف يافــا إعالنــاً لســخط العــرب علــى هــذه اخلطــط فقــد قــرر اجملتمعــون مبــدئياً إعــال
وألجـل تنظـيم اإلضـراب انتخبـوا اللجنـة . الفاسدة التي يقصد منهـا إبـادة العربـي يف بلـده العربـي

املوقعة على هذا البيان، وهي تدعو األمة العربية الكريمة يف سائر اجلهات ألن تعمل أيضاً بهذا 
وأن  .إلضــراب العــام يعبــر كــل التعبيــر عــن رأي األمــة العربيــة الشــريفةالقــرار، متأكــدة أن إعــالن ا

أيضاً أن الشعب العربي الكريم مل يقصر حتى اآلن يف االحتفاظ بصـبره وااللتجـاء  لتتأكداللجنة 
وبالرغم من كل املصائب التي تنزل على هذا الشعب النبيل فإنـه لـن يرجـع . إىل الهدوء والسكينة
  . مانيه العادلةعن مطالبه احلقة وأ

       
والســـالم علـــى األمـــة العربيـــة الكريمـــة ورحمـــة اللـــه . فـــإىل اإلضـــراب العـــام الشـــامل بـــراً وبحـــراً     

  . وبركاته
   
  1936]بريلأ[نيسان  20يف      
   

  :التواقيع
لفرد روك، حمدي أيوسف عاشور، راغب أبو السعود الدجاين، حممود أبو خضره، عمر البيطار، ( 

  ).النابلسي، فخري النشاشيبي، إبراهيم الشنطي، سعيد اخلليل
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