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 احتجاج اجلمعيات اإلسالمية واملسيحية على فرض

 االنتداب ودمج وعد بلفور فيه 

 
 1920 فبراير/شباط

 

نحتج على القرار الصادر  ،املمثلة عموم عرب فلسطين ،نحن أعضاء اجلمعيات اإلسالمية املسيحية

ملا فيه من اإلجحاف بحقوقنا  باتاً من مؤتمركم بخصوص مستقبل فلسطين ونرفضه رفضاً

ونعلن أننا ال نتخلى عن مطالبنا املنحصرة يف استقالل سوريا املتحدة من طوروس إىل . املقدسة

 :سباب التاليةوعدم فصل فلسطين عن سوريا لأل باتاً ونرفض الهجرة الصهيونية رفضاً .رفح

 

عطى نألننا مل نقاتل الترك الذين جتمعنا وإياهم الرابطة الشرقية ونحارب بجانب احللفاء ل - 1

بالدنا هدية ألناس أجانب عنها وليس لهم حق من حقوق التملك فيها بل لننال حقنا من 

 .االستقالل يف احلياة

 

دية والعمرانية وبمصالح ألن فصل فلسطين عن سورية يضر بمصالح البالد االقتصا - 2

 .الوطنيين القومية واحمللية

 

سيما ويف النية  ال ،لعدم كفاية أراضى البالد ألهلها الوطنيين الذين هم يف ازدياد مستمر -  3

 .االهتمام بأمر إسكان وحتضير القبائل البدوية القاطنة فيها

 
 .غب والثورة الدائمينألن الهجرة ستزيد النفوس وتسبب اجملاعات وتعرض البالد للش - 4

 

بمصالح البالد االقتصادية واألدبية ملا منعت أرقى دول العامل  لو مل يكن دخول األجنبي مضراً 

                                                            

دار : بيروت(، 1، ط "وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين، اجلزء الثاين، مرحلة زرع املؤامرة"أيوب، سمير،  :املصدر
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كدولتي بريطانيا وأمريكا دخول األجنبي إىل بالدها فكيف بفلسطين املنهوكة  وأشدها بأساً 

 .كثرها أنانيةوأ القوى من احلرب الطاحنة فإنها ال تتحمل هجرة أشد الشعوب طمعاً

 

لذلك نطلب من اجمللس أن ينظر إىل مطالبنا بعين اإلنصاف ويؤكد احلق الطبيعي الذي ال حياة 

 .ونلقي تبعة كل ما يحدث يف البالد مستقبًال على عاتق املؤتمر والسالم .للبالد إال به

 



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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