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  مقررات مؤتمر بلودان

8/9/1937 

  املسألة السياسية: أوال

  :تقرر باإلجماع
  .إن فلسطين جزء ال ينفصل عن أجزاء الوطن العربي – 1

  .رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها – 2

اإلصرار على طلب إلغاء االنتداب ووعد بلفور وعقد معاهدة مع بريطانيا تضمن للشعب  – 3

العربي الفلسطيني استقالله وسيادته، وأن تكون حكومته دستورية، لألقليات فيها ما 

  .لألكثريات من احلقوق وفقاً للمبادئ الدستورية العامة

شريع يمنع انتقال األراضي من العرب إىل تأييد طلب وقف الهجرة اليهودية عاجال وإصدار ت -  4

  .اليهود

يعلن املؤتمر أن استمرار الصداقة بين الشعبين البريطاين والعربي متوقف على حتقيق  – 5

املطالب السابقة، وإن إصرار إنكلترا على سياستها يف فلسطين يرغم العرب أجمع على اتخاذ 

  .هود ال يتم إال على هذه األسسكما أن االئتالف بين العرب والي. اجتاهات جديدة

  .إرسال هذه القرارات إىل عصبة األمم وغيرها من املراكز ذات الشأن – 6

  الدعاية واملالية: ثانياً

يوافق املؤتمر على جميع ما جاء يف تقريري الدعاية واملالية من مقترحات وعلى 

  .إحالتهما إىل اللجنة التنفيذية للعمل على نفاذها

  شكركلمة : ثالثاً

يرفع املؤتمر شكره إىل ملوك وأمراء العرب ورئيس اجلمهورية السورية وجميع رؤساء 

الدول واحلكومات والشعوب العربية واإلسالمية التي أظهرت عطفها على القضية الفلسطينية 

هنا طلبت من الرئيس اإلذن بالكالم تعليقاً على هذا االقتراح (ويرجو استمرار عطفهم وتأييدهم 
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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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ها هي ذي الشعوب العربية جتتمع وتقول كلمتها يف القضية الفلسطينية، وإنني : "فسمح يل، فقلت

أقترح على احلكومات العربية والدول العربية أن تعقد بدورها مؤتمراً تبحث فيه القضية 

الفلسطينية على غرار ما فعلت شعوبها وتضع اخلطط احلاسمة إلنقاذ فلسطين وبذلك يتم اجماع 

لتعقد احلكومات العربية مؤتمراً ولتقل كلمتها . العرب حكومات وشعوباً على إنقاذ فلسطين

فقوبلت كلمتي بالتصفيق احلاد واملوافقة التامة وسجلت يف احملضر باعتبارها معربة ."  جمتمعة

  .)عن رغبة املؤتمر يف عقد هذا املؤتمر

  اللجنة التنفيذية: رابعاً

ية قوامها اللجنة العربية العليا يف فلسطين ومندوب عن كل تتألف للمؤتمر جلنة تنفيذ

 .قطر من األقطار العربية، على أن تنتخب جلنة الدفاع عن فلسطين يف كل قطر مندوبها

 


