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  بيان من القيادة العامة للثورة العربية يف سورية

  فلسطين حول ترك امليدان اعتماداً على –اجلنوبية 

  ضمانة امللوك واألمراء العرب وحفظاً لسالمة املفاوضات

22/11/1936  

 

إن قضية فلسطين املقدسة بعد نداء ملوكها وأمرائها العرب وتعهدهم وضمانهم يف إنالة 

أصبحت قضية عربية، وقضية كرامة وشرف امللوك واألمراء ولألمة العربية كافة، البالد حقوقها 

. وأصبح كل فرد عربي مشتركاً يف هذه القضية وجمبراً على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا الشرف

وما كان اخلصم ليصغي إىل النداءات أو يقبل املهادنة لوال الضحايا التي قدمت يف انتصارات 

رة، ولوال هذه االنتصارات لكان مصير التوسط األخير كمصير التوسط الذي رده املعارك األخي

اخلصم باستهتار معتمداً يف ذلك على جنداته الكبيرة التي قرر إدخالها امليدان وأمل بوجودها 

  .القضاء على الثورة

 

إن جيش الثورة لفخور جدًا بأن يكون قد قام بواجبه كما عاهد، وأنهى مهمته بالفوز 

وصل البالد إىل حدود أمانيها وحقوقها التي أصبحت يف عهدة امللوك واألمراء واألمة العربية وأ

  .جمعاء

 

لهذا ترى قيادة جيش الثورة اعتماداً على ضمانة امللوك واألمراء، وحفظاً لسالمة 

املفاوضات، ولعدم جعل أية ذريعة للخصم يتذرع بها للعبث يف احلقوق املضمونة، أن يترك 

ن، مرابطاً بجميع قوات اجليش بعد أن مل يبق له أي عمل، وإنها لتعاهد أن يكون جيش الثورة امليدا

طالئع اجليوش العربية التي سوف تسرع إلنقاذ فلسطين، وأنه سيعود إىل العمل على نفس النظام 

 .الذي أنهى به حركاته اجمليدة فيما إذا تصلب اخلصم ومل يعط البالد حقها
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 .وفينا، وإن عدتم عدنا والسالم وإننا إذا عاهدنا

  القائد العام  

  "فلسطين"للثورة العربية يف سورية اجلنوبية 

  فوز الدين القاوقجي                        

 



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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