
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 مقررات املؤتمر العربي الفلسطيني السادس

1923  
  

  .شكر أعضاء اجمللس االستشاري على انسحابهم ودعوتهم حلضور جلسات املؤتمر - 1

حكومة فلسطين رفع برقية جلاللة امللك حسين تتضمن رفض املعاهدة التي نشرت خالصتها  -  2

  .وطلب عدم إبرامها قبل أخذ رأي األمة بها

نشر بيان برفض مشروع املعاهدة وكل مشروع آخر ال يضمن لألمة مطالبها العادلة  - 3

  .املعلومة املؤيدة باملؤتمرات السابقة

إحالة درس موضوع مقاطعة الضرائب إىل اللجنة التنفيذية وتطبيقها عند مسيس احلاجة بعد  -  4

  .تشارة وفود البالد أو مؤتمرهااس

إرسال برقية للمقامات العالية يف لندن تتضمن خالصة البرقية املرفوعة جلاللة امللك حسين  - 5

  .والبيان الذي نشره املؤتمر

واالحتجاج لوزارة املستعمرات على نصب األعمدة ومد  غإعالن مقاطعة مشروع روتنبر - 6

  .ثمن األعمدة واألسالك غاألسالك يف يافا وتكليف روتنبر

  .مطالبة احلكومة باإلسراع بتنفيذ اتفاقية الغور - 7

  .إحالة النظر يف أمر مقاطعة اليهود إىل اللجنة التنفيذية للمؤتمر االقتصادي - 8

  .إحالة النظر يف موضوع سن دستور لفلسطين إىل اللجنة التنفيذية - 9

باالكتفاء باللغة العربية واعتبارها اللغة الرسمية تفويض اللجنة التنفيذية باملطالبة  - 10

  .الوحيدة يف البالد

  .مطالبة احلكومة بحفظ حقوق األهايل يف األحراج وإعطائها قوانين بها -  11

  .رفض كل قرض يعقد باسم فلسطين -  12

  .إرسال وفد إىل لندن -  13

                                                            

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

  .75 – 73، ص )1968



2 
 

  ).سوريا(اد اإلبراق بطلب اإلفراج عن املعتقلين السياسيين يف أرو -  14

املطالبة بجعل إدارة املعارف بيد الوطنيين وتسجيل أمالك املعارف باسم جلان املعارف  -  15

  .األهلية

  .االحتجاج على إخالل األمن العام يف البالد -  16

تخويل اللجنة التنفيذية احلق بـتأييد مقررات املؤتمر األرثوذكسي واالهتمام بتنفيذها  -  17

  .هذا املؤتمر باالشتراك مع جلنة

طلب اإلفراج عن مسجوين ثورة يافا والقدس وعن جميع املوقوفين بسبب احلوادث  -  18

  .السياسية

االهتمام بتنظيم اجلمعيات وجتديد انتخاباتها وإحداث جمعيات جديدة وتأمين احلالة  - 19

  .املالية

  .شكر النادي الوطني السياسي بلندن -  20

  .حرية إيجار العقاراتمطالبة احلكومة بإطالق  -  21

  .مطالبة احلكومة بإلغاء الضمائم احلربية على الويركو -  22

  .مقاطعة كل شخص يقبل عضوية اجمللس االستشاري -  23

إرسال برقيات شكر للصحف اإلنكليزية املوالية وألنصار القضية من لوردات ونواب  - 24

جنة الفلسطينية يف مصر وغيرهم وللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني ولل

  .واجلمعيات الفلسطينية يف اخلارج

تذكير قداسة البابا باحملافظة على فلسطين بواسطة ممثله يف القدس وشكره على وقفاته  - 25

  .الدفاعية

اإلبراق لوزارة املستعمرات بأن أهايل فلسطيني غير راضين عن احلالة احلاضرة وتكذيب ما  - 26

  .الوزارة املستر أورمبيسي غور يف هذا األمريقوله وكيل هذه 

استنهاض همم املهاجرين يف أميركا لتنفيذ فكرة تأسيي املصرف الزراعي الوطني يف  - 27

فلسطين والسعي الجتذاب رؤوس أموال من مصر واملهاجرين يف أميركا ملشاريع 

 .اقتصادية أخرى

 



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   


