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  قرارات اجتماع السيدات العربيات بالقدس باالحتجاج

  على سياسة بريطانيا يف فلسطين والتهديد باحلث على

  العصيان املدين

1936  
  

منع الهجرة اليهودية منعاً باتاً وذلك بوضع دائرة املهاجرة والسفر حتت رقابة جلنة  – 1

  .مشتركة من احلكومة احلاضرة ومن الشعب العربي ريثما يتم تشكيل حكومة وطنية

  .جتريد اليهود من السالح جتريداً تاماً  – 2

  .واإلضرابإطالق سراح العرب الذين اعتقلوا من جراء االضطرابات األخيرة  – 3

تشكيل حكومة وطنية دستورية ذات جملس نيابي منتخب من جميع طبقات الشعب  – 4

  .العربي

الطلب من جميع الهيئات السياسية واللجنة العليا واللجان القومية أن تعلن جهارًا  – 5

  .أنها ترفض كل بحث أو مفاوضة مع احلكومة احلاضرة حتى جتاب مطلب األمة

ت اجملتمعات ضم صوتهن إىل جميع أصوات اللجان السياسية الطلب من السيدا – 6

  .والقومية بشأن عدم دفع الضرائب

  .بعث رسائل إىل جميع ملوك العرب وأمرائهم ملساعدة أهايل فلسطين – 7

  .شكر البحارة على مثابرتهم على اإلضراب على صفحات اجلرائد – 8

مي إىل امللك إدوارد الثامن إرسال برقية شديدة اللهجة بواسطة املندوب السا – 9

  .احتجاجاً على سياسة حكومة جاللته يف فلسطين

إرسال برقية بتأييد اللجنة العليا لكل مقرراتها وتكون يف الطليعة ضد االستعمار  – 10

  .الغاشم

                                                            

سلسلة  )" 1939 – 1918(وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين والصهيونية  :املصدر
، ص )1968مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(، جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيايل، 1- الوثائق العامة 

386 – 387.  
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إرسال برقية إىل املندوب السامي احتجاجاً على اعتقال األستاذ حسن صدقي  – 11

  :، هذا نصهاالدجاين والسيد صالح عبده

نحتج بشدة على  400نحن السيدات العربيات اجملتمعات اليوم وعددنا ينوف على "

اعتقال حسن صدقي الدجاين رئيس جلنة السيارات ونائبه صالح عبده ونطلب إخالء سبيلهما 

. وإننا نضع املسؤولية على احلكومة مهما طرأ على البالد ونبقى مصرات على اإلضراب. حاال

 ".رأة العربية يف الطليعة وسنحث على العصيان املدينوستكون امل

 



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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