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  بيان حزب الدفاع الوطني حول مؤامرات اليهود 

  على مشروع اجمللس التشريعي

31/3/1936  

  

بعد أن اطلعت الهيئة العامة حلزب الدفاع الوطني على رد فخامة املندوب السامي على 

فيما يتعلق بمشروع اجمللس  1936آذار سنة  9مذكرة رؤساء األحزاب العربية املؤرخ يف 

ذلك الرد من تصريح بإباحة املناقشة والبحث يف كل ما يعرض على اجمللس التشريعي، وما يف 

  .من قوانين وإعادة النظر وتعديل كل ما صدر منها قبل اآلن

وبعد أن رأت الهيئة العامة ما يحاك حول هذا املشروع من مؤامرات إلبطاله، وإبقاء البالد 

ووعود الدولة املنتدبة الصريحة " األممعصبة "من عهد  22حتت حكم مباشر خالفاً ملنطوق املادة 

  .أمامها باملباشرة يف بدء تطبيق احلكم الذاتي يف فلسطين

ونظراً ملا حتققته الهيئة العامة من األضرار التي حلقت بالبالد من جراء رفض مشروع 

بحيث زاد عدد اليهود زيادة مريعة، وتسرب من أراضي العرب  1922اجمللس التشريعي عام 

عظيمة لليهود وسن يف البالد من قوانين وفرض من ضرائب أضرتها وأضرت بسكانها بكميات 

  .ضرراً عظيماً أوصلها إىل حالة مل يعد باإلمكان الصبر معها

  :لهذا فإن الهيئة العامة تقرر ما يلي

  

قبول مشروع اجمللس التشريعي يف فلسطين كتجربة رغم أنه ال يحقق جميع أماين  – 1

أهلها، وذلك العتقاد الهيئة بأنه مما يساعد على السير باألمة نحو احلكم الذاتي  البالد وال رغبات

  .وما تصبو إليه البالد من أمان قومية

  

                                                            

 سلسلة  )" 1939 – 1918(وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين والصهيونية  :املصدر
الفلسطينية، مؤسسة الدراسات : بيروت(، جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيايل، 1- الوثائق العامة 

  .373 – 371 ، ص)1968
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  الدعايات اليهودية

حتتج الهيئة العامة حلزب الدفاع الوطني احتجاجاً شديداً لدى الدولة املنتدبة على  – 2

ودية ووقوف بعض أعضائه يف صف الصهيونية جعل البرملان اإلنكليزي مسرحاً للدعايات اليه

  .والنظر إىل العرب أصحاب البالد احلقيقيين ككمية مهملة

على " بواسطة ملوكها وأمرائها"ولدى الدول اإلسالمية " عصبة األمم"االحتجاج لدى  – 3

جعل شئون فلسطين عرضة لغايات األحزاب اإلنكليزية ومدار مساومة يف سياسة بريطانيا 

هي املرجع األعلى لها، ويف حين أن الدولة املنتدبة يجب أن " عصبة األمم"ة، يف حين أن اخلارجي

تأتمر بأمرها يف كل ما يتعلق بإدارة هذه البالد وتصريف أمورها حتى تصل إىل استقاللها على 

  .ويجري يف البالد العربية اجملاورة لها والتي سلخت معها عن اململكة العثمانية ىنحو ما جر

  كومة مسؤولةاحل

يعد حزب الدفاع املساعي التي تبذل من أجل تراجع احلكومة عن تنفيذ مشروع  – 4

اجمللس التشريعي، فيما لو جنح معارضوه، عاراً على احلكومة واستسالماً منها أمام الضغط 

وجتعل احلزب أمام حالة استثنائية قد يضطر معها إىل اتخاذ خطة من شأنها . اليهودي العاملي

يير األساليب السياسية التي سارت عليها البالد حتى اآلن بشكل يجعل مسئولية ما يمكن أن تغ

  .يحصل من احلاالت على عاتق احلكومة وحدها

تطلب الهيئة العامة من فخامة املندوب السامي السعي يف احلال إلنشاء مشروع  – 5

ملمكنة على احلكومة البريطانية، اجمللس التشريعي وتنفيذه، وتضع مسئولية عدم تنفيذه بالسرعة ا

  .وجتعل البالد يف حل من استخدام جميع الوسائط التي تمكنها من الوصول إىل أهدافها الوطنية

والدول اإلسالمية " عصبة األمم"على سكرتيرية احلزب أن تبلغ هذه القرارات إىل  – 6

  .وفخامة املندوب السامي، والطلب من املندوب السامي إبالغها إىل حكومته

  .أن تنشر هذه القرارات يف الصحف احمللية ويف جميع صحف البالد الشرقية – 7

  

  سكرتير حزب الدفاع الوطني 
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 الدجاينحسن صدقي      



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


