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0Fبيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني اخلامس

∗
  

 حول مقاطعة انتخابات ا�لس التشريعي 

 1/9/1922واستنكار تنفيذ بريطانيا لسياسة الوطن القومي اليهودي 

 

أجمعت األمة العربية الفلسطينية على رفض االنتداب ومشروع إنشاء وطن قومي لليهود 

  .يف فلسطين وذلك بعد أن جتلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حياتها القومية واالقتصادية

وإن من مقتضيات رفض األصل أن ترفض الفروع لذلك األصل ولهذا فقد قرر املؤتمر العربي 

 رفض الدستور اجلديد لفلسطين 1922 آب سنة 22الفلسطيني اخلامس املنعقد يف نابلس يف 

بمقاطعة االنتخابات املقبلة للمجلس التشريعي ألنه وجد بعد البحث الدقيق أن االشتراك يف تلك 

االنتخابات إنما هو قبول ظاهر حمسوس لالنتداب ولتصريح بلفور الذي يقضي بجعل البالد 

 . املقدسة وطناً قومياً لليهود

  

ولقد رفض الوفد العربي الفلسطيني يف لندن  بلسان األمة ذلك الدستور ألنه وجد فيه 

 . خمالفة أساسية ملطالب األمة وأمانيها وفيه غبن فاحش لها وملصاحلها

وال نحتاج لبيان ذلك إال أن نرجع إىل االيضاح الذي نشرته احلكومة يف اجلرائد احمللية 

 : يف البرهة األخيرة إذ نرى أن

 . ليس للمجلس التشريعي سلطة تنفيذية مطلقاً - 1

ليس للمجلس التشريعي أن ينظر يف أي نقطة تخالف سياسة احلكومة األساسية  - 2

 . بتمهيد السبل إلنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطين

إن تنفيذ قرارات هذا ا�لس تتوقف على إرادة املندوب السامي الذي عهد إليه  - 3

 . بتطبيق تصريح بلفور لألمة اليهودية
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يؤلف هذا ا�لس من أحد عشر عضواً من موظفي احلكومة واثنى عشر عضواً منتخباً  - 4

  وقد أوضحت .لليهود منهم عضوان حتت رئاسة املندوب السامي  ويكون له صوتان

احلكومة يف بيانها أن األعضاء املوظفين مضطرون ألن يتمشوا يف ا�لس طبق 

إرادة ورغبة احلكومة "يف املشاريع التي يعتقد فيها بأنها تعرب عن خطة احلكومة". 

فيكون يف ا�لس مع هذه احلالة أربعة عشر صوتاً ينادون بإنشاء وطن قومي 

بما أن قرارات هذا ا�لس ولليهود يف فلسطين وعشرة أصوات ينادون بضد ذلك. 

 األمة ومصاحلها التي تناقض ستتخذ بأكثرية األصوات فستكون كلها خمالفة ألماين

 .  واملصالح التي تتوخاها تلك األكثريةاألماين

نص الدستور على أنه ستشكل جلنة من أعضاء ا�لس املنتخبين لكي تنظر مع  - 5

 ال امات وأن هذه اللجنة ستكون مقيدة بنظ.احلكومة يف أمر املراقبة على املهاجرة

تتخطاها  وأن تنفيذ قراراتها يرجع إىل املندوب السامي الذي أنيط به أمر تمهيد 

 لهذه الهجرة التي علمت األمة أنها هي التي ستلتهم البالد طالسبل بجميع الوسائ

أخضر ويابساً. ولهذا فلن يكون لهذه اللجنة إال املوافقة على عدد املهاجرين الذين 

 . سوف يدخلون البالد للقضاء على سكانها من الوجهة االقتصادية والقومية

  

ومع أن للجنة التنفيذية ثقة تامة بأن أفراد األمة على اختالف الطبقات ساهرون على 

مصاحلها عاملون بما يحتوي عليه هذا الدستور من املناقضات ملطالبها مصممون على تنفيذ 

 أن تنشر لألمة هذا 1922 أيلول سنة 1مقررات مؤتمرها فقد قررت يف جلستها املنعقدة يف 

البيان مظهرة جممل األسباب التي حدت باملؤتمر أن يقرر رفض ذلك الدستور ومقاطعة 

االنتخابات املقبلة للمجلس التشريعي وهي على يقين أن األمة ستقاطع هذه االنتخابات منذ 

 .بدايتها كما جرى ذلك يف نابلس بسكون وهدوء ومراعاة للقوانين واألنظمة املدنية

 والله ويل التوفيق

  رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني            

  موسى كاظم احلسيني                                         

 



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
ipsbrt@palestine‐studies.org    

  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


