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  مقررات جلنة تشجيع الصناعات الوطنية بمقاطعة

  البضائع الصهيونية

1931  
  

  .تشجيع املصنوعات واملؤسسات العربية الوطنية احلقيقية – 1

مقاطعة املصنوعات واحملصوالت واملؤسسات واملتاجر الصهيونية عامة والعمال  – 2

  .الصهيونيين

االستغناء عن البضائع األجنبية واالستعاضة عنها بقدر ما هو موجود من البضائع  – 3

  .الوطنية

  .التوفير واالقتصاد واالستغناء عن كل ما يمكن االستغناء عنه – 4

حممود الدجاين، عزيز ميقاتي، شكري ديب، فؤاد سابا، انتخاب السادة الشيخ  – 5

وعبدالله اجلودة ألجل وضع قوائم باحلاجيات العربية باسم مكتب اللجنة ونشرها يف الصحف، 

  .ألجل االستغناء عما يمكن االستغناء عنه من احلاجيات األجنبية

ميع اجلمعيات تبلغ هذه املبادئ املقرر من قبل عطوفة رئيس اللجنة التنفيذية جل – 6

والنوادي واملؤسسات العربية الوطنية، من سياسية وعلمية واقتصادية ورياضية وأدبية يف 

  .فلسطين للعمل بموجبها والسعي يف تنفيذها

أن يخابر عطوفة الرئيس جميع البالد العربية بضرورة مقاطعة املصنوعات  – 7

  .واملتاجر الصهيونية

ها لتنفيذ جميع املقررات بالطرق االقناعية السلمية أن تكون الدعاية بجميع أشكال – 8

  .املشروعة

                                                            

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

 .249 – 248 ، ص)1968
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أحمد حلمي باشا، عيسى العيسى، الشيخ حممود : انتخاب السادة اآلتية أسماؤهم – 9

الدجاين، شكري التاجي، عزيز ميقاتي، فؤاد سابا، شكري ديب، جميل وهبه، عبد الرحيم التميمي، 

رشيد أبو لبن، جنيب منصور، صفوة يونس احلسيني، وحمدي النابلسي، جلنة لوضع أسس املعرض 

من الترتيبات مع صالحية إضافة أعضاء ومساعدين إليهم وخمابرة اجلهات  وجميع ما يقتضيه

  .باسم جلنة املعرض بفلسطين، وأن تدعى هذه اللجنة للعمل من قبل سعادة أحمد حلمي باشا

جتتمع جلنة ترويج وتشجيع الصناعات واحلاصالت الوطنية حين االقتضاء بدعوة  – 10

  .اشا احلسينيمن عطوفة الرئيس اجلليل موسى كاظم ب

  

 



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    
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