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  رسالة من األمير عبد الله إىل رئيس اللجنة العربية العليا 
  بشأن عزم امللوك واملسؤولين العرب
  على العمل من أجل القضية الفلسطينية

  26/8/1936عمان 
  

  عبدالله بن احلسين

  1355جمادي الثانية  9عمان يف 

  26/8/1936املوافق 

  إىل اللجنة العربية العليا بالقدس 

  سماحة الرئيس اجلليل،

  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، لقد سرين جداً ما رأيت يف الصحف من تأكد عزم 

أصحاب اجلاللة ملوك العرب العظام يف التوسل حلل مسألة فلسطين حال يتناسب مع أماين العرب 

وزاد اغتباطي مرور فخامة نوري باشا السعيد بفلسطين واختالطه بكم وبسائر األوساط العربية 

وإذا أضفنا إىل هذا ما قرأناه يف الصحف أيضاً من عزم أحد الوزراء . يطانية ثم زيارته إياناوالبر

السعوديين على القدوم إىل القدس نعلم أن القضية الفلسطينية دخلت يف دور العطف الظاهر 

ر نحوها من املمالك العربية واحلمد لله وذلك واجب عليهم، وإنني بهذه املناسبة أحب أن ألفت نظ

سماحتكم واللجنة العربية العليا واللجان القومية ثم الشعب الفلسطيني الكريم إىل جهة واحدة 

وهي االعتماد على الله وحده واالعتصام به والتذرع باحلكمة ثم أكرر لفت أنظاركم إىل نقطة 

أخرى وهي عدم لزوم تبشير الشعب بما هو فوق متناول أيدي الوسطاء خمافة التورط وعدم 

طاعة الرجوع فيما بعد وتبقى فلسطين بلجانها وشعبها تقاسي مر البالء وآالم البلواء، هذا إن است

مل يكن لديكم ما يخفى علينا وغير ما قد سمعتم وعلمتم، إن النصح لواجب عليّ مفروض على 

ذمتي هذا وإنني أرجو حمل ما كتبته على احلقيقة والرغبة يف حفظ املصلحة العربية لفلسطين، 
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ن أخوف ما أتخوفه عليكم اآلن هو تبلبل اآلراء وتشتت السبل واحليرة بعد ذلك أو الرجوع إىل وإ

مبتدأ معروف بعد قطع شوط مهم ولبيان ما اراه واجباً عليّ ولتسجيل أفكاري كتبت ما كتبت دفع 

  . الله عن البالد كل شر وحمنة وهدانا إىل سواء السبيل

 عبد الله: التوقيع

 



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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