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 قرارات املؤتمر العربي الفلسطيني اخلامس يف نابلس
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  . انتخابات اجمللس التشريعي املقبلة رفض دستور فلسطين اجلديد ومقاطعة - 3

  . إرسال وفد للشرق على أن يفوض أمر تنفيذ ذلك للجنة التنفيذية - 4

  . تأسيس مكتب عربي فلسطيني يف لندن - 5
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  . إرسال وفد ألمريكا وتفويض اللجنة التنفيذية بإجراء ذلك - 7
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  . كلما دعت احلاجة
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  . وضع عهد لفلسطين واتخاذ يوم وضع العهد يوماً تاريخياً لألمة -  15
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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

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


