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 عن املؤتمر العربي القومي ذاعنص البيان امل

13/12/1931 

 

يعرف كل من اشتغل يف احلركة العربية أو تتبع سيرها على اختالف أدوارها ما كان من 

يقومون بها من عهد طويل، وال سيما اجلهود النبيلة التي شرع رجاالت العرب ومفكروهم وشبانهم 

غايتها حتقيق كيان عربي مستقل يشمل  ،لتكوين قضية عربية عامة ،بعد إعالن الدستور العثماين

وقد . األقطار العربية اخملتلفة ويوصل األمة العربية إىل االستقالل الذي تتمتع به أمم العامل احلرة

ظهرت آثاره يف أعمال اجلمعيات واألندية واملؤتمرات  مقدساً اتخذ العرب جلهادهم السياسي هدفاً

ثم كانت الثورة العربية الكبرى وقطعت للعرب عهود أملوا من ورائها الوصول إىل . التي عقدوها

ريقت يف سبيل هذه الغاية االستقاللية املقدسة أثناء احلرب العاملية الكبرى أوقد  .غايتهم الشريفة

ولكن ما كادت تنكشف احلرب حتى أخذ العرب يلقون من  .ا الغاليةالدماء الزكية وبذلت الضحاي

لضحاياهم، ويرون حلفاءهم ينصبون لهم  حلقوقهم وجهادهم جحوداً  املطامع االستعمارية غمطاً

 وكانت نهاية ذلك أن احللفاء ظهروا بمؤامرتهم علناً. العراقيل احلائلة بينهم وبين بلوغ استقاللهم

لتجزئة بالد بالعرب والكيد للقضية العربية، وهي من كبريات القضايا  ،سراً بعد أن تواطأوا عليها

القومية يف العامل، وبها تتعلق حياة أمة عظيمة من أعرق أمم العامل يف اجملد واحلضارة والتاريخ، 

  .وهي اليوم بنفوسها التي التقل عن سبعين مليونا تشغل خير بقاع األرض يف آسيا وأفريقيا

  

ن أحد مظاهر هذه املؤامرة املنكرة ووسائل إجناحها إشغال أهل كل قطر من ولقد كا

األقطار العربية عن إخوانهم يف األقطار األخرى بقضايا إقليمية مصطنعة وأوضاع حملية متقلبة، 

لها عن االمتداد إىل أفق  للجهود يف دوائر ضيقة ومناطق حمدودة، وصرفاً حصراً ،ونكبات متنوعة

جرياً مع السنن  ،يف مستواه العام القضية العربية مترابطة األجزاء متضافرة األقسامأعلى تتالقى 

وقد استغرقت هذه الشواغل املدسوسة أوقات أبناء كل . الكونية يف نهضات األمم وارتقاء الشعوب
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حتى كاد املستعمرون يدركون مآربهم من  بحرانهاقطر، بل انغمر كل فريق من العرب يف 

جعل العرب أشتاتاً ال قضية كبيرة لهم، وهي القضية التي عمل لها رجاالتهم  مؤامراتهم من

وذهب يف سبيلها ضحاياهم وأرواح شهدائهم، والتي غاية غاياتها الكيان العربي  ،وجمعياتهم

اتسق عمرانها  ،موحداً مستقال يستأنفون فيه ما كان لهم يف سالف األيام من حضارة مزدهرة

 .ريخ، وطأطأ لهم العامل رأسه، ومألت جنبات الدنيا علماً وخيراً ونوراً خير اتساق عرفه التا

  

وذلك ما دعا فريقاً من رجاالت العرب الذين سبقت لهم يف احلركة العربية يف ماضي 

هور من مندوبي البالد العربية الذين حضروا املؤتمر مأدوارها جهود معروفة، إىل دعوة ج

شعبان 4إىل مؤتمر عقدوه يف هذه املدينة مساء األحد  ،املقدساإلسالمي العام املنعقد يف بيت 

بحثوا فيه ما يجب عمله لدرء النازالت االستعمارية التي نزلت ) 1931كانون األول  13( 1350

يكون  تية ميثاقاً مقدساًوأقروا املواد اآل ،ببالدهم والقضايا اإلقليمية التي غمرها بها املستعمرون

وغاية يف خمتلف أقطارهم، فيستأنفون جهادهم يف سبيل  هم مقصداًوجملهود للعرب هدفاً

حتى يأذن الله بإدراك احملجة واألماين كاملة  ،االستقالل املنشود على نوره، ويجرون على سننه

  :حمققة، وهذا نص امليثاق

ئة إن البالد العربية وحدة تامة ال تتجزأ وكل ما يطرأ عليها من أنواع التجز: املادة األوىل

  .ال تقره األمة وال تعترف به

  

توجه اجلهود يف كل قطر من األقطار العربية إىل وجهة واحدة هي : املادة الثانية

استقاللها التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إىل االقتصار على العمل للسياسات احمللية 

  .واإلقليمية

أشكاله وصيغه يتنافى كل التنايف مع كرامة ملا كان االستعمار بجميع : املادة الثالثة

  .بكل قواها هفإن األمة العربية ترفضه وتقاوم األمة العربية وغايتها العظمى

 

ثم رأى اجملتمعون، ضرورة عقد مؤتمر عام يف إحدى العواصم العربية للبحث يف الوسائل 

نحن  ،وقد انتدبنا. تحقيقهاملؤدية إىل نشر امليثاق ورعايته واخلطط التي ينبغي السير عليها ل
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كلجنة تنفيذية تنشر هذا امليثاق يف العامل العربي وتهيئ الوسائل لعقد  ،املوقعين على هذا البيان

  .ون املتعلقة بهذا األمرؤاملؤتمر وتكون صلة املراسلة بين األقطار العربية يف الش

  

يف  تامية الفياضة التي جتلوقد بدأنا العمل مستعينين بالله عز وجل، تشد أزرنا الروح الن

متذمرة بعنف وقوة من هذا  ،نا بعد حين يف خمتلف األقطاريذلك االجتماع اخلطير والتي تظهر ح

، ومزق جمموعهم بالقضايا احمللية الطاغوت االستعماري الذي أرهق العرب سيطرة وتسلطاً

إلجناح هذه القضية على  دسوعطل سير جهودهم الكبرى التي يرمي إليها هذا امليثاق املق ،املولدة

  .والله من وراء القصد. مقتضى هذا العهد

  

عوين عبد الهادي، وخير الدين الزركلي، وصبحي  .وقد وقع البيان أعضاء اللجنة التنفيذية

 .اخلضرا، وعجاج نويهض، وأسعد داغر، وعزة دروزة

 

 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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