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  مصر برفض االنتدابباللجنة الفلسطينية قرار 
   

1922 
  

  

للبحث يف احلالة التي وصلت إليها  عاماً عقدت اللجنة الفلسطينية بمصر اجتماعاً 

وبعد شرح جميع ما تم بها يف خالل السنة املاضية وما فاه به  .القضية الفلسطينية حتى اليوم

لترا وأوروبا من األعمال وما قامت به رجال السياسة عنها وما أراد الوفد الفلسطيني بإجن

وبعد املذاكرة والبحث فيما يجب على  ،اجلمعيات الفلسطينية يف الوطن وأمريكا وسائر املهاجر

ءات التي تعتقد أنها يف مصلحة البالد قر القرار على نشر البيان هذه اللجنة أن تتخذه من اإلجرا

  : اآلتي

   
حيث أن مبادئ هذه اللجنة األساسية تنحصر يف املطالبة بوحدة سورية مع فلسطين 

  ،واستقاللهما حتت حكومة وطنية نيابية ورفض الوطن القومي اليهودي

الفلسطينية األربعة التي انعقدت يف حيث أن هذه املبادئ مطابقة لقرارات املؤتمرات و

  ،فلسطين بعد االحتالل

   
قد سكتوا حتى اآلن عن اإلحلاح يف  -سكان جنوبي سورية -وحيث أن الفلسطينيين

طلب االستقالل التام حمتفظين بجميع حقوقهم املدونة يف قرارات املؤتمرات املذكورة، 

ور الذي يهدد كيان األمة والبالد حمسنين ووجهوا معظم مساعيهم إىل املطالبة بإلغاء وعد بلف

  ،ليزية وتقاليدهاالظن بالسياسة اإلجن
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حتى ظهر  ،وحيث أن هذه السياسة أصبحت تصارحنا بما كانت تموه به علينا يف السر

أنها تريد أن تستفيد من الوقت ريثما تستطيع إبرام الوصاية علينا، وآخر دليل عن  لنا عياناً

فور األخير يف جملس جمعية األمم وطلبه اإلسراع يف إبرام الوصاية على ذلك خطاب اللورد بل

يف تفسير وعده املشهور، ثم خطاب السر  فلسطين يف حين أن حكومته تفاوض وفدنا رسمياً

 ،هربرت صموئيل يف لندن وتصريحه أن اليهود يجب أن يصبحوا األكثرية العظمى يف فلسطين

  ،هذا القول سوى أداة ألالعيب السياسةدون أن يكون التكذيب الذي أصدر ل

   
ليزي على رغائبنا يف بالدنا ال وحيث أنه رغم عطف السواد األعظم من الشعب اإلجن

  ،ليزية مسيرة نحونا بآراء الصهيونييننزال نرى سياسة احلكومة اإلجن

   
وحيث أن السكوت عن اإلحلاح يف طلب االستقالل التام وسياسة اإلخالص التي 

فكان من نتيجتها أن  ،نحو بريطانيا العظمى قد جاءت بعكس ما كنا ننتظر منهاسلكناها 

وحاولوا ومازالوا يحاولون فرض شر نوع من  ،ليز استهانوا بالشعب الفلسطينيكساسة اإلن

لترا وما أثبته من كوأنه رغم ما أبداه الشعب الفلسطيني من التودد إلن .أنواع االنتداب على البالد

ليز على وجوب تنفيذ وعد الخ، أصر ساسة اإلجن ودينياً وجغرافياً ده تاريخياًحقوقه يف بال

 سامياً  لرغائب الصهيونيين، وكان من نتيجتها أيضا أنهم عينوا لفلسطين مندوباً بلفور طبقاً

مطلق اإلرادة والتصرف وألغوا القوانين السابقة التي كانت تقيد هجرة اليهود  صهيونياً

ويف الوقت نفسه  ،فاحتين أبواب البالد للصهيونيين دون أي مراعاة ألي حق من حقوق األهايل

لقوا مقاليد األمور يف البالد أأقاموا العثرات يف سبيل من يرجع من أبناء فلسطين إىل وطنه و

ين جاعلين منهم رؤساء الدوائر الكبيرة، وجل املوظفين يتصرفون بها بمطلق إىل الصهيوني

إرادتهم ومنحوا الصهيونيين وحدهم امتيازات تضع يف أيديهم وحتت رحمتهم موارد البالد 

 وافراً  وجعلوا الضرائب على األهايل أضعاف ما كانت عليه منفقين قسماً .االقتصادية وثروتها

ووضعوا قوانين ضيقوا . لتشغيل املهاجرين الصهيونيين ها خصيصاًمنها على مشاريع أوجدو

ونزعوا األراضي من أيدي الوطنيين لتسليمها لليهود الذين  .فيها اخلناق على احلرية الشخصية
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ليز إال ويف كل ذلك مل يلتفت ساسة اإلجن. طمعهم يف االستيالء على األماكن املقدسة ظهر أخيراً

  ،وسياسياً وأدبياً وخنق الروح الوطنية يف فلسطين مادياً لتعزيز النفوذ الصهيوين

   
ليزية ال تستطيع أن تنفذ بنا ما تريده إال باسم االنتداب وحيث أن السياسة اإلجن

   ،وبواسطة االنتداب املنايف للحقوق املقدسة التي لألمم وسيادتها وحدتها وحياتها أيضاً

   
من الفقير  أو بنتاً ولداً ، كان أو امرأةوحيث أن الواجب يقضي على كل فلسطيني رجال

   ،أن يبذل كل ما عز وهان يف سبيل استقالل وطنه ،ومن الكبير إىل الصغير ،إىل الغني

   
ليزي على فلسطين جزء من كل ما تقدم أن وعد بلفور واالنتداب اإلجن وملا كان ظاهراً

بمساعدة الثاين، فاللجنة الفلسطينية بمصر ترى أن خير  ال يتجزأ وال يمكن تنفيذ األول إال

لكيانها من الزوال هي  وسيلة لنجاة األمة وإنقاذها من املستعمرين والصهيونيين حفظاً 

  : ولذلك قررت. معاجلة القضية من أساسها واملداومة على السعي للتوصل إىل استقالل البالد

   
ن نوعه وشكله والسعي لتحقيق وحدة سورية اجملاهرة برفض كل انتداب مهما كا :أوالً 

  . ولة لدى الشعبؤبحكومة وطنية نيابية مس واستقاللها استقالال تاماً

إبالغ هذا القرار إىل الوفد الفلسطيني يف لندن وإىل اجلمعيات الوطنية يف    :ثانياً 

ع طرق ونشره بأوس ،فلسطين ويف املهاجر وإىل جمعية األمم وإىل رؤساء احلكومات الكبرى

  . االنتشار

  

  رئيس اللجنة          سكرتير اللجنة

  وهبة العبسي        حممد علي الطاهر
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