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  بيان من أمناء سر اللجنة التنفيذية حول حماولة

  وايزمن يف خداع العرب

24/3/1931  

  

إننا نعلن إىل جميع أفراد األمة الكريمة ما شاع من أن الدكتور وايزمن قد قدم إىل فلسطين 

ولقد شعرنا أنه بدأ يسعى للوصول . ألجل االجتماع بالعرب واالتفاق معهم ملآرب سياسية ضارة

غايته، فبث رجاله على اختالف منازعهم السياسية بقصد التحاك بالعرب، وأذاع املناشير إىل 

وإننا مع ثقتنا بإجماع أفراد األمة الكريمة . السلمية على ألسنة جديدة مل نعهدها تتحرك فيما سبق

  .على مقاطعة هذه احلركة نلفت األنظار مرة أخرى إىل األضرار التي تنجم عنها

  

مفاوضة العرب بصورة رسمية أو شبه رسمية للصهيونيين الغرباء، عدا أنها  إن جمرد – 1

ال تفيد املصلحة السياسية العربية، فهي يف حد ذاتها اعتراف بتصريح بلفور واالنتداب الذي بني 

  .عليه والسياسة الصهيونية التي تستند إليه

  

قدة يف برلين يف أواخر لقد صرح الدكتور وايزمن يف جلسة الوكالة اليهودية املنع – 2

الصيف املاضي ما فهمت األمة مغزاه من أنه إنما يسعى للتفاهم مع العرب تسهيال لتحقيق 

  .املطامع الصهيونية، وإنه مل يقصد من ذلك وضع حد لهذه املطامع يف املستقبل

  

ا إن الدكتور وايزمن يعلم أن هذه األمة الكريمة تفهم غاياته الضارة بمصاحلها وإنه – 3

قررت مقاطعته، ولكنه أتى رغم ذلك طامعاً يف التفاهم، ليس مع األمة وممثليها، بل مع بعض 
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أفراد يجذبهم إليه بطرق اإلغراء السياسي وغير السياسي بقصد نشر الدعاية يف العامل اليهودي 

  .الستدرار األموال ألجل انتزاع ما بقي يف أيدي العرب من أراض قليلة

  

تنفيذية يسره أن يعلن أنه لليوم مل يعلم بأن أحداً انخدع بدعاية الدكتور إن مكتب اللجنة ال

خارجًا وايزمن، وأنه لن يتردد يف نشر اسم كل خمدوع مهما كانت غايته ومها كان مركزه بصفته 

 .على إجماع األمة ومرتكباً خيانة عظمى

 



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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