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 قرار اللجنة التنفيذية العربية بإعالن اإلضراب يف البالد 

  ونيينعلى حتيز احلكومة للصهي احتجاجاً 

1929 

  
  

ربيع الثاين اجتماعاً عاماً حضره أعضاء  24عقدت اللجنة التنفيذية يوم السبت يف 

  :البالد الفلسطينية وقد دام االجتماع ثالث ساعات وتقرر فيه ما يأتيعن كافة 

أن تضرب جميع املدن الفلسطينية إضراباً عاماً نهار األربعاء القادم احتجاجًا  -1

على حتيز احلكومة بإبقائها املستر بنتويش الصهيوين الصميم يف وظيفته 

كل بلد يف ذلك اليوم إىل  القضائية العليا، وأن ترفع البرقيات االحتجاجية من

فخامة املندوب السامي وإىل وزارة املستعمرات البريطانية، وأن يقدم مكتب اللجنة 

تقريراً وافياً بتصرفات البوليس والنيابة ضد العرب والتحيز الواقع عليهم، وأن 

  .يقابل املكتب املندوب السامي

  .الثالثة حصر حق تمثيل اللجنة أمام جلنة التحقيق يف األمناء -2

نشر بيان بتأييد جلنة اإلسعاف املركزية التي يرأسها سماحة احلاج أمين أفندي  -3

احلسيني رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى وحث الشعب على التبرع ملساعدة 

  .املنكوبين العرب

  .االحتجاج على منع وتعطيل الصحف العربية -4

البستاين، أحمد األمام بجمع الوثائق أن يعهد إىل السادة عادل زعيتر، وديع  -5

  .واألدلة املتعلقة باالضطرابات

  .اإلنكليزية" فلسطين"االشتراك بخمسين نسخة من جريدة  -6

                                                            
 سلسلة  )" 1939 – 1918(وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين والصهيونية " :املصدر

، )1968مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(، جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيايل، 1- الوثائق العامة 
 .151 – 150ص 



2 
 

جنيه ملساعدة اللجنة  300شكر أهايل جنين على وعد مندوبها بإرسال  -7

  .واملنكوبين

كزية على مساعدتها إرسال وفد إىل صفد ملواساتها واالتفاق مع جلنة اإلعانة املر -8

  .مالياً وقضائياً

االحتجاج على موقويف العرب يف بعض مدن فلسطين الذين مضى على اعتقالهم  -9

  .مدة طويلة بدون حتقيق وعدم إخالء سبيلهم بالكفالة

االحتجاج على عدم إحالة قاتلي الشهيد عبد الغني عون وعائلته وغيره من  -10

  .مقتويل العرب للقضاء

  .صبحي بك اخلضرا مديراً ملكتب اللجنة انتداب -11

 26االحتجاج على عدم إجراء التعقيبات ضد مستعمرة خلده التي وجد فيها  -12

  .بندقية مع أن احلكومة مل تسلمها إال ست بندقيات

  

 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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