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  ةعماج لودحكومات  يلثممو ءاسؤر الصادرة عن قررات السريةامل
  فلسطين تقسيم عورشمبشأن   العربية لودلا 

  
  ١٩٤٧ديسمبر / كانون األول  ١٧

  
وهم حضرات أصحاب الدولة والسعادة  - عقد رؤساء وممثلو حكومات دول اجلامعة العربية     

حممود فهمي النقراشي باشا وسمو األمير فيصل آل سعود وسمير باشا الرفاعي وجميل مردم بك 
وصالح جبر بك والشيخ يوسف يسن ورياض الصلح بك والسيد علي املؤيد بحضور حضرة صاحب 

يف وزارة اخلارجية بالقاهرة  هماتالسعادة عبد الرحمن عزام باشا األمين العام للجامعة ـ اجتماع
  .منه ١٧حتى يوم األربعاء  ١٩٤٧ ]كانون األول[ديسمبر ٨من يوم االثنين  بدءاً
  - :وقد اتخذوا باإلجماع يف شأن فلسطين القرارات اآلتية     
العمل على إحباط مشروع التقسيم واحليلولة دون قيام دولة يهودية يف فلسطين   ـ  أوالً     

  .لسطين عربية مستقلة موحدةواالحتفاظ بف
بعشرة آالف بندقية يكون نصيب كل  ـ تقرر تزويد اللجنة العسكرية الدائمة للجامعة حاالً ثانياً     

) ٢٠٠٠(العراق ) ٢٠٠٠(سوريا ) ١٠٠٠(شرق األردن  -: بلد من بالد اجلامعة منها ما يأتي
على أن تكون هذه البنادق  )٢٠٠٠(مصر ) ١٠٠٠(لبنان ) ٢٠٠٠(اململكة العربية السعودية 

  .خرطوشة لكل بندقية واحدة) ٥٠٠(ة يمصحوبة بما يلزمها من عتاد بحيث ال يقل عن خمسما
وقرر كذلك املبادرة بتقديم كل ما يمكن احلصول عليه من أسلحة خفيفة وقنابل ورشاشات      

  .ر عرضة للخطرعلى أهل فلسطين وخاصة من كان منهم أكث ومسدسات وتوزيعها جميعها وحاالً
ـ  تقرر عمل جميع التسهيالت الالزمة إلرسال ثالثة آالف متطوع على األقل إىل سوريا  ثالثاً     

  : على أن يكون عدد املتطوعين من كل بلد من بالد اجلامعة باألقل ما يأتي حاالً
) ٥٠٠(دية اململكة العربية السعو) ٥٠٠(العراق ) ٥٠٠(سوريا ) ٢٠٠(شرق األردن ) ٥٠٠(فلسطين 

على أن يكون املتطوعون كاملي العدة من التسليح واملهمات وأن ). ٥٠٠(مصر ) ٣٠٠(لبنان 
تتكفل كل بلد بجميع لوازم متطوعيها إىل حين وصولهم إىل املعسكرات التي تعينها لهم اللجنة 

نصف العسكرية الدائمة للجامعة وعلى أن يتم وصول جميع املتطوعين إىل هذه املعسكرات قبل 
لصعوبة املواصالت بين فلسطين واليمن فلم تكلف اليمن  ونظراً ١٩٤٨ ]كانون الثاين[ شهر يناير

ريال يمني ملساعدة وقد تفضل جاللة ملك اليمن فأمر بتحويل نصف مليون . بإرسال متطوعين
ضرة الوارد ذكره يف البند الرابع وقد ترك حل فلسطين تدفع منه حصة اليمن من مبلغ املليون جنيه

ة من مبلغ النصف مليون لبالفض ىمندوب اليمن تقرير ما يستطيع تقديمه من أسلحة التي تشتر
  .ريال

تقرر اعتماد مبلغ مليون جنيه آخر لصرفه يف شؤون الدفاع عن فلسطين على أن تدفع  ـ  رابعاً     
  .دول اجلامعة إىل األمانة العامة حصصها فيه على حسب النسب املقررة
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ـ تنشأ يف األمانة العامة جلنة فنية عسكرية تكون حتت إشراف األمين العام وتعتبر  ساًخام     
اللجنة الفنية العسكرية املمثلة لدول اجلامعة والقائمة اآلن يف دمشق أنها اللجنة املقصودة يف 

  .الفقرة السابقة
وتسليحهم وكذلك ويدخل يف اختصاص هذه اللجنة اإلشراف على تنظيم وتدريب املتطوعين      

تأمين االتصال بين األمانة  عتدة الالزمة ويدخل يف اختصاصها أيضاً احلصول على األسلحة واأل
  .العامة واملتطوعين من خمتلف البالد العربية

ـ تقرر قبول املتطوعين من غير دول اجلامعة يف فرق الدفاع عن فلسطين على أن يكون  سادساً     
  .ها اللجنة الفنية العسكريةعذلك وفقا للشروط التي تض

ـ تقرر أن يتوىل اللواء إسماعيل صفوت باشا قيادة القوات الوطنية املؤلفة من عرب  سابعاً     
  .ها املتعلقة بالدفاع عن فلسطينلفلسطين ومن املتطوعين من البالد األخرى يف أعما

األمين العام ويعملون حتت إشرافه  همنـ تؤلف األمانة العامة جلنة من خبراء ماليين يعي ثامناً      
  .ويدخل يف اختصاص هذه اللجنة تنظيم ومراقبة النفقات التي تطلبها اللجنة الفنية العسكرية

وكذلك تأمين االتصال من الناحية املالية بين األمانة العامة واللجنة الفنية العسكرية      
  .باخلارج

ـ تضع األمانة العامة حتت تصرف اللجنة العسكرية اخملصصات الالزمة لإلنفاق على  تاسعاً     
  .املتطوعين الذين يعملون حتت إشرافها

تقبل األمانة العامة ما يقدم لها من إعانات وتبرعات ملساعدة فلسطين وتكون هذه  ـ  عاشراً     
  .العامةوالتبرعات حتت إشراف اللجنة املالية باألمانة    اإلعانات

حادي عشرـ تشرف حكومات دول اجلامعة على التبرعات ملساعدة فلسطين وتوجهها الوجهة      
  .الصحيحة

ثاين عشر ـ تكلف األمانة العامة بأن تباشر أعمال الدعاية يف أمريكا وبريطانيا بعد أن أقفلت     
  .املكاتب العربية بها

  
  توقيعات

    رياض الصلح   جميل مردم بك   ل آل سعودفيص   حممود فهمي النقراشي   صالح جبر
  السيد علي املؤيد 
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