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  مقررات مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني الثاين

  1935حيفا، 

  

  مقررات املؤتمر – 1

أن تقوم نهضة الشباب على أساس متين منظم يدعمه اإلخالص لله والوطن وتشكيل  –أ 

جلان فرعية للشباب يف كل مدينة وكل قرية بحيث يؤلفون كتلة متحدة الغاية متجانسة امليول 

  .مستعدة للقيام بخدمة األمة

السعي لتوحيد جهود األمة يف مكافحة اخلطر احملدق بها وتأليف جبهة وطنية  –ب 

  .منيعة لصد هذا اخلطر ودعوة األمة إىل نبذ التفرقة

تخصيص أكبر نصيب للعناية باملشاريع االقتصادية والعمرانية وتأليف جلان  –ج 

  .خمتصة دأبها العمل يف هذه الناحية

العمل على تقوية الروح الوطني بالطواف يف املدن والقرى وإلقاء اخلطب  –د 

لعربي وصرفه يف سبيل اخلير والعمل املثمر واالبتعاد عن واحملاضرات لتنظيم الرأي العام ا

  .املظاهر العارية وحماربة اليأس والدعايات السيئة واحتقار اخليانة واخلروج على الوطن

بث الروح يف األمة كي تعتمد على نفسها للخالص مما هي فيه وحتذيرها من الوقوع  -هـ 

  .ة االستعمارين اإلنكليزي واليهودييف الشراك واالنخداع بالعهود والوعود ومكافح

القيام بالدعايات الكافية لقضية فلسطين يف الداخل واخلارج واالتصال بكل من  –و 

  .ينتصر لها، وتوثيق العالقات بين األقطار الشقيقة والعمل للوحدة العربية

  

  املسائل الوطنية – 2

  .االهتمام بمشروع البطيحة –أ 

                                                            

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 

368 – 371.  
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  .ي وإنقاذهاتأليف جلنة خاصة لألراض –ب 

إذا ظلت احلكومة مصرة على تسهيل الهجرة وبيوع األراضي فلجنة الشباب تفكر يف  –ج 

  .الرجوع إىل سياسة املظاهرات

  

  بيوع األراضي – 3

أن يقوم الشباب العربي بالطواف على املدن والقرى لتأسيس شركة إلنقاذ األراضي  –أ 

  .الف جنيه 60يبلغ ثمن أسهمها 

  .تأليف مكاتب خاصة يف املدن والقرى تكون واسطة بين الفالحين واملشترين –ب 

  .مناصرة الوطنيين الذين ينقذون األراضي –ج 

  

  املعارف والتعليم القومي – 4

أن تتوىل مدارس العرب بفلسطين إدارة عربية أسوة باملدارس اليهودية التي تتوالها  –أ 

  .إدارة صهيونية

  .كافية من تعليمية وزراعية وصناعية وجتارية وغيرهاإيجاد املدارس ال –ب 

  .إرسال بعثات علمية بصورة كافية –ج 

  .لفت نظر اإلدارة إىل كل قصور فيها وإىل كل ما يبدو منها من تقصير –د 

عقد مؤتمر عام للمدارس األهلية وللمشتغلين باحلركة التعليمية، وتأليف احتاد عام  -هـ 

  .ة خبيرة خمتصةلهذه املدارس تديره هيئ

  .املطالبة بتعديل البرامج واملناهج وزيادة خمصصات املدارس األهلية –و 

  .تقديم ما يمكن من املساعدات للمدارس األهلية من مادية وأدبية –ز 

  .اإلكثار من مدارس البنات –ح 

  .مطالبة احلكومة بجعل التعليم إلزامياً يف البالد –ط 

  

  الصحة العامة – 5

  .العناية بالرياضة البدنية –أ 
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  .مكافحة األمراض السارية –ب 

  .فتح مستوصفات طبية ومعاهد للعناية باألطفال –ج 

  .الدعاية للنظافة واالغتسال باملياه –د 

  .مقاومة الزواج املبكر -هـ 

  مسائل العمال – 6

  .تأليف نقابات يف كل بلد –أ 

بتأسيس النقابات يف كل بلد والدعوة  أن يتوىل مكتب املؤتمر تنظيم حركة العمال –ب 

  .ملؤتمر يضع مقررات تفيد العمال

تأليف جملس عمال عام مرتبط بمؤتمر الشباب يسجله يف مكتب العمل الدويل يف  –ج 

  .جنيف

  

  العيد الوطني

وقرر املؤتمر جعل يوم أول تموز من كل عام عيداً قومياً، جتمع فيه األموال للمشاريع 

 ".صندوق الشباب"لذلك صندوق يدعى القومية، ويخصص 

 



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   


