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  احتجاج اللجنة التنفيذية العربية حول حماولة إلغاء

  معاهدة حسن اجلوار بين سورية وفلسطين
1931  

  

 وارمعاهدة حسن اجل

  

ترددت يف الصحف العامة إشاعات تأيدت ببعض معلومات رسمية، أن الصهيونيين 

استيفاء  على إنهاء معاهدة حسن اجلوار التي تنص على عدميسعون سعياً حثيثاً حلمل احلكومة 

الرسوم اجلمركية فيما بين سوريا وفلسطين، وذلك لترويج بعض صناعات طفيفة خاسرة قام بها 

 .بعض الصهيونيين يف تل أبيب وحيفا، فلم تطق الصبر على مزاحمة البضائع السورية العربية

  

إن فلسطين وسوريا تتعامالن بالتوريد والتصدير منذ االحتالل الذي حكم بأن تصبحا 

فكان هذا التعامل بين البلدين جملبة ملنافع جتارية جمة لسكانهما معاً ومل نعلم . منفصلين بلدين

أن أحداً اشتكى من هذا التعامل إال الصهيونيين يف اآلونة اآلخيرة، إذ رأوا معمل اإلسمنت يف حيفا 

لسورية مهدداً باخلسران وحتققوا أن معاملهم الصغيرة يف تل أبيب زائلة بمزاحمة البضائع ا

 .العربية

  

إن هذا التشبث الذي تنوي احلكومة أن تدعمه ملصلحة أقلية ضئيلة من السكان ضد منافع 

 .أهل البالد وأصحابها واألكثرية الساحقة فيها، ألمر موجب للدهشة واالستنكار
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وها هي . إن هذه البلدين هما بلد واحد قسمتهما السياسة الغاشمة بحدود غير طبيعية

أن تستمر يف زيادة تأثيرها بالتقسيم بقطع العالئق التجارية بين البلدين كي ال تكون اليوم تريد 

هنالك عالقة ألبتة، وهي بذلك مل تكتف بهذا الفعل وهذه السياسة الغاشمة بل تريد أن ترغم أهل 

 .البالد على استهالك مصنوعات الغاصبين

  

د االستنكار القيام بهذه املساعي فاللجنة التنفيذية العربية أمام هذه احلالة تستنكر أش

وترجو إىل عموم الغرف التجارية العربية والصحف العربية أن تنبه إىل هذا العمل وتقف يف أول 

 .الصفوف ملنع وقوعه

  

  رئيس اللجنة التنفيذية العربية        

  موسى كاظم احلسيني                                                                         
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