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  بيان من مكتب اللجنة التنفيذية العربية
  حول مشروع صندوق األمة

25/5/1931  
  

يحق لنا اليوم وقد انقضى الشهر الثالث من البدء يف تنفيذ مشروع صندوق األمة أن نقول 

أن هذه احلركة املباركة قد صادفت رواجاً يف هذه البالد وارتياحاً من كل من أشرب قلبه بحبها 

  .املهاجر وأبناء أخواتها العربيات يف سائر البلدان العربيةمن أبنائها يف 

وإن من دواعي غبطتنا أن نعلن أن إخواننا املهاجرين قد بدأوا فعال يف التنظيم لتنفيذ هذا 

املشروع، كما أن إخواننا العرب يف دمشق وبيروت وغيرهما من العواصم العربية قد أخذوا يف 

أما يف فلسطين فقد . كيناً لرابطة األخوة وعرى الوحدة العربيةتنفيذه تشجيعاً ألهل فلسطين وتم

كان املنتظر يف برهة هذه الشهور الثالثة أن تقوم القدس بالتجربة واالختبار ثم تتبعها املدن 

غير أن الرغبة الشديدة يف تنفيذ هذا املشروع . الثالث الكبرى وبعدها األقضية فالنواحي فالقرى

وقد أعدت حيفا عدتها . لكرام فأخذوا يف تطبيقه فعال منذ نهاية الشهر األولقد دفعت أهايل يافا ا

للعمل منذ ذلك الوقت أيضاً، وتشكلت اللجان يف نابلس وغزة ورام الله وطول كرم وجنين ألجل 

  .تطبيق هذا املشروع العظيم

ذ كل وبالنظر لقرب حلول املوسم الزراعي ونزول األغالل نرجو من جميع األقضية أن تتخ

وستصدر . ما يجري يف كل قضاءاألسباب للعمل على تنفيذه وإبالغ اللجنة من وقت إىل آخر 

اللجنة التنفيذية بعد حين نشرات تبين فيها الدرجة التي يصل إليها كل قضاء يف تطبيق هذا 

  .املشروع راجين أن تتسابق األقضية والقرى يف هذه اخلدمة العامة والسالم

  

  ب اللجنة التنفيذيةعن مكت                  

  جمال احلسيني
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