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  بروتوكول اإلسكندرية

  
  1944أكتوبر /األولتشرين  7

 
 

 وأعضاؤها العام العربي للمؤتمر التحضيرية اللجنة يف العربية الوفود رؤساء هذا على املوقعون
:وهم  

  التحضيرية اللجنة رئيس
 خارجيتها ووزير مصر وزراء جملس رئيس باشا النحاس مصطفى الرفيع املقام صاحب حضرة
.املصري الوفد ورئيس  

 
  السوري الوفد

 
. السوري الوفد ورئيس سوريا وزراء جملس رئيس اجلابري سعدالله السيد الدولة صاحب حضرة  
. اخلارجية وزير بك مردم جميل الدولة صاحب حضرة  
. اجلمهورية لرياسة العام السر أمين األرمنازي جنيب الدكتور سعادة  
. دمشق نائب العسلي صبري األستاذ سعادة  

 
  األردين الوفد

 
 خارجيته ووزير االردن شرق وزراء جملس رئيس باشا الهدى أبو توفيق الدولة صاحب حضرة
. األردين الوفد ورئيس  
. اخلارجية وزارة مايل سكرتير بك سكر سليمان سعادة  

 
  العراقي الوفد

 
. العراقي الوفد ورئيس العراق وزراء جملس رئيس جي الباجه حمدي السيد الدولة صاحب حضرة  
.اخلارجية وزير العمري راشد السيد املعايل صاحب حضرة  
. سابقا العراق وزراء جملس رئيس السعيد نوري السيد الدولة صاحب حضرة  
. بمصر املفوض العراق وزير العسكري حتسين السيد السعادة صاحب حضرة  

 
  اللبناين الوفد

 
. اللبناين الوفد ورئيس لبنان وزراء جملس رئيس بك الصلح رياض الدولة صاحب حضرة  
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. اخلارجية وزير بك تقال سليم املعايل صاحب حضرة  
. اجلمهورية رئيس الفخامة صاحب حضرة غرفة مدير مبارك موسى السيد سعادة  

 
  املصري الوفد

 
. العمومية املعارف وزير باشا الهاليل جنيب أحمد املعايل صاحب حضرة  
.العدل وزير باشا علم أبو صبري حممد املعايل صاحب حضرة  
.اخلارجية وزارة وكيل بك الدين صالح حممد العزة صاحب حضرة  

 
 توطيد على وحرصا جمعاء، العربية البالد بين تربط التي العديدة والروابط الوثيقة للصالت إثباتا

 وتأمين أحوالها وصالح قاطبة العربية البالد خير فيه ما إىل وتوجيهها وتدعيمها الروابط هذه
.العربية األقطار جميع يف العام العربي للرأي واستجابة وآمالها، أمانيها وحتقيق مستقبلها  

 
) 1944 سنة سبتمبر 25 املوافق( 1363 سنة شوال 8 االثنين يوم بين باالسكندرية اجتمعوا قد

 حتضيرية جلنة هيئة يف) 1944 سنة أكتوبر 7 املوافق( 1363 سنة شوال 20 السبت ويوم
: يأتي ما على بينهم االتفاق وتم العام العربي للمؤتمر  

 
: العربية الدول جامعة أوالً   

 
. اليها االنضمام تقبل التي املستقلة العربية الدول من" العربية الدول جامعة" تؤلف  

 
 يف املشتركة الدول فيه تمثل" العربية الدول جامعة جملس" يسمى جملس اجلامعة لهذه ويكون

.املساواة قدم على" اجلامعة"  
 

 دورية اجتماعات وعقد االتفاقات من بينها فيما الدول هذه تبرمه ما تنفيذ مراعاة مهمته وتكون
 الستقاللها وصيانة بينها للتعاون حتقيقا السياسية خططها وتنسيق بينها الصالت لتوثيق

 العربية البالد شؤون يف عامة بصفة وللنظر املمكنة بالوسائل اعتداء كل من وسيادتها
. ومصاحلها  

 
 دولتين بين خالف فيها يقع التي األحوال عدا فيما يقبلها ملن ملزمة"  اجمللس" هذا قرارات وتكون

 تكون األحوال هذه ففي اخلالف، هذا لفض اجمللس إىل الطرفان فيها ويلجأ اجلامعة، أعضاء من
. ملزمة نافذة" اجلامعة جملس" قرارات  

 
 دولة ولكل اجلامعة، دول من دولتين بين النزاعات لفض القوة إىل االلتجاء حال كل على يجوز وال
 هذه نصوص مع تتعارض ال خاصة اتفاقات غيرها أو اجلامعة دول من أخرى دولة مع تعقد أن

. روحها أو االحكام  
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. منها دولة أية أو العربية الدول جامعة بسياسة تضر خارجية سياسة اتباع حال أية يف يجوز وال
 أية وبين اجلامعة دول من دولة بين حرب وقوع منه يخشى الذي اخلالف يف اجمللس ويتوسط

. بينهما للتوفيق غيرها أو اجلامعة دول من أخرى دولة  
 

 أية وبين اجلامعة دول من دولة بين حرب وقوع منه يخشى الذي اخلالف يف اجمللس ويتوسط
. بينهما للتوفيق غيرها أو اجلامعة دول من أخرى دولة  

 
: وغيرها واالجتماعية والثقافية االقتصادية الشؤون يف التعاون: ثانياً   

 
:اآلتية الشؤون يف وثيقا تعاونا اللجنة يف املمثلة العربية الدول تتعاون - 1  

 
 الزراعة وأمور والعملة  واجلمارك التجاري التبادل ذلك يف بما واملالية االقتصادية الشؤون -

.والصناعة  
.والبريد والبرق واملالحة والطيران والطرق احلديدية السكك ذلك يف بما املواصالت شؤون -  
.الثقافة شؤون -  
.ذلك إىل وما اجملرمين وتسليم األحكام وتنفيذ والتأشيرات واجلوازات اجلنسية شؤون -  
.الجتماعيةا الشؤون -  
. الصحية الشؤون -  

 
 يف املشتركة احلكومات فيها تمثل الشؤون هذه من طائفة لكل اخلبراء من فرعية جلنة تؤلف - 2

. وأداته ومداه املذكورة الشؤون يف التعاون قواعد مشروع إعداد مهمتها وتكون التحضيرية اللجنة  
 
 ما وتنسيق االخرى الفرعية اللجان عمل مراقبة مهمتها تكون والتحرير للتنسيق جلنة تؤلف - 3

.اخملتلفة احلكومات على وعرضه اتفاقات مشروعات شكل يف وصياغته فأول أوال أعمالها من يتم  
 
 عليها لتعرض التحضيرية اللجنة جتتمع أعمالها من الفرعية اللجان جميع تنتهي عندما - 4

.العام العربي املؤتمر لعقد تمهيدا اللجان هذه بحث نتائج  
 

: املستقبل يف الروابط هذه تدعيم: ثالثاً   
 

 تدعيمها إىل املستقبل يف العربية البالد توفق أن اللجنة ترجو املباركة اخلطوة بهذه االغتباط مع
 الدول بين تربط نظم عن القائمة احلرب بعد العاملية االوضاع أسفرت إذا وبخاصة أخرى بخطوات
. وأوثق أمتن بروابط العربية  

 
: بلبنان خاص قرار: رابعاً   
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 وسيادته لبنان الستقالل احترامها جمتمعة التحضيرية اللجنة يف املمثلة العربية الدول تؤيد
 استقاللية سياسة انتهج أن بعد به اعترفت أن الدول هذه حلكومات سبق ما وهو احلاضرة بحدوده
 يف باالجماع اللبناين النيابي اجمللس موافقة عليه نالت الذي الوزاري بيانها يف حكومته أعلنتها

.1943 سنة أكتوبر 7  
 

: بفلسطين خاص قرار: خامساً   
 
  

وأن حقوق العرب ال يمكن  أن فلسطين ركن مهم من أركان البالد العربية ترى اللجنة -1
  .ياملساس بها من غير إضرار بالسلم واالستقرار يف العامل العرب

بوقف  يوالتى تقض ،بها الدولة البريطانيةكما ترى اللجنة أن التعهدات التى ارتبطت 
هى من حقوق  ،والوصول إىل استقالل فلسطين ،الهجرة اليهودية واحملافظة على األراضي العربية

 ،ونحو استتباب السلم ،العرب الثابتة التى تكون املبادرة إىل تنفيذها خطوة نحو الهدف املطلوب
   .وحتقيق االستقرار

 ،بالعمل على حتقيق أمانيهم املشروعة ،ضية عرب فلسطينوتعلن اللجنة تأييدها لق
  .وصون حقوقهم العادلة

من أحد ملا أصاب اليهود يف أوروبا من الويالت  وتصرح اللجنة بأنها ليست أقل تأملاً
ولكن يجب أن ال يخلط بين مسألة هؤالء اليهود  .واآلالم على يد بعض الدول األوروبية الدكتاتورية

من أن حتل مسألة يهود أوروبا بظلم آخر يقع على  وعدواناً إذ ليس أشد ظلماً ،وبين الصهيونية
  .عرب فلسطين على اختالف أديانهم ومذاهبهم

صندوق األمة "اخلاص بمساهمة احلكومات والشعوب العربية يف  حيحال االقترا -2
لبحثه من جميع  ،واملاليةون االقتصادية ؤالعرب يف فلسطين إىل جلنة الش يإلنقاذ أراض" العربية
  .وعرض نتيجة البحث على اللجنة التحضيرية يف اجتماعها املقبل ،وجوهه

البروتوكول بإدارة جامعة فاروق األول باإلسكندرية يف يوم  هذا قعووإثباتاً ملا تقدم، 
  ).1944سنة ] تشرين األول[أكتوبر  7املوافق ( 1363 شوال 20السبت 

  
  إمضاءات

أحمد جنيب الهاليل، حممد صبري أبو علم، حممد صالح الدين، سعد الله مصطفى النحاس، 
اجلابري، جميل مردم، جنيب األرمنازي، صبري العسلي، توفيق أبو الهدى، سليمان سكر، حمدي 

الباجه جي، أرشد العمري، نوري السعيد، حتسين العسكري، رياص الصلح، سليم تقال، موسى 
  .مبارك

 
 

 



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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