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فٛٓا كم ذؽذز  ".1929القساز سٍىازٌىهاث ما بعد 

أمٍه . والعمٍد د مىٍس شفٍق،. الفلسطٍىً دانثاؼس يٍ 

تؽضٕس عذد يٍ انغٛاعٍٛٛ ٔانثاؼصٍٛ ٔاألكادًٍٚٛٛ  حطٍط،

 .ٔاإلعاليٍٛٛ

انز٘ اعرثش أٌ عًهٛح إفؾال  األسخاذ ولٍد شسازةٔلذ اعرٓم انُذٔج 

نُٕٔ٘ اظٓش كزب إداسج أٔتايا فٙ عٛاعح انٛذ انًًذٔدج ذعاِ انثشاصٚهٙ ؼٕل ذثادل انٕلٕد ا -انرشكٙ -االذفاق إٚشاَٙ

ٚذعٕ إنٗ إٚعاد ؼم نهصشاع انعشتٙ  ،األوه: كًا اعرثش ؽشاسج أٌ فٙ انٕالٚاخ انًرؽذج ذٕظٍٓٛ ْزِ األٚاو. إٚشاٌ

دٚذ ، فٛذعٕ إنٗ عمٕتاخ لاعٛح ٔانٗ انرّأما الثاوً. إعشائٛهٙ ضذ إٚشاٌ -اإلعشائٛهٙ تٓذف ذؾكٛم ذؽانف غشتٙ

 .انعغكش٘ ٔؼرٗ انهعٕء إنّٛ

ؼٕل انٕضع انذٔنٙ انؽانٙ انز٘ ٚعٛؼ ؼانح يٍ انالَّظاو تعذ عمٕط يثذأ انمغة انٕاؼذ يًا  مىٍس شفٍق. دشى ذؽذز 

ٔاعرثش . أؼذز فشاغاخ كصٛشج عًؽد تؤدٔاس ذهعثٓا دٔل َاْضح ٔيمأياخ ؽعثٛح عهٗ انغاؼح انذٔنٛح كًا اإللهًٛٛح

ذؽذج ذذفع يٍ سصٛذْا أشًاًَا تاّْظح نذٔل أخشٖ يصم انصٍٛ ٔسٔعٛا نكٙ ذؤخز يٕالف يؤٚذج ؽفٛك أٌ انٕالٚاخ انى

نهغٛاعاخ األيٛشكٛح ذعاِ انًهف انُٕٔ٘ اإلٚشاَٙ، ٔاٌ ْزا نى ٚكٍ نٛؽذز نٕ أٌ انٕالٚاخ انًرؽذج يا ذضال ذًرهك َفظ 

ٔاعرثش أٌ . ذعذاد نهؽشب ْٕ ؼشب تؽذ راذّٔأضاف ؽفٛك أٌ يا ٚعش٘ انٕٛو ْٕ ؼشب ؼمٛمٛح ألٌ االط. انمٕج انغاتمح

لشاس انؽشب لذ اذخز ٔيا ًُٚع ٔلٕعٓا إنٗ اٌٜ ْٕ انخٕف يٍ انُرائط، نزنك عهٗ انعًٛع عذو االعرغالو ٔاالعرعذاد 

 .انذائى نًُع كم يٍ إعشائٛم ٔانٕالٚاخ انًرؽذج يٍ كثػ ذؽشكاخ انمٕٖ انصٕسٚح ٔانًمأياخ انؾعثٛح

يشكضًا عهٗ انثُذ انز٘ ٚغًػ نهذٔل ترفرٛؼ انغفٍ اإلٚشاَٛح  1929د اعرٓم ؼذٚصّ تؾشغ تُٕد انمشاس ، فكالعمٍد حطٍطأيا 

فٙ أعانٙ انثؽاس ؼٛس اعرثش أٌ آنٛح ذُفٛز ْزا انثُذ دلٛمح ٔصعثح انرؽمٛك تؽٛس ًٚكٍ اإلعرُراض أٌ ْزا األيش نٛظ إال 

أظٕف، نزنك أخزخ لشاساخ تفشض  1929أٌ انمشاس أضاف ؼغٛظ أٌ انذٔل انغشتٛح عهًد . ذٕٓٚاًل ال عائم يُّ

عمٕتاخ آؼادٚح عهٗ إٚشاٌ سفضرٓا سٔعٛا ٔانصٍٛ عهٗ انفٕس، ؼٛس تذا أٌ انرًاعك انذٔنٙ انز٘ إسادذّ انٕالٚاخ 

 .انًرؽذج ضذ إٚشاٌ اخٌز تانرآكم

 :كثح ٔركٛح ذغرُذ إنٗفٙ يٕضٕع انًٕاظٓح يع انغشب، سأٖ انعًٛذ ؼغٛظ أٌ إٚشاٌ ذغرخذو إعرشاذٛعٛح يٕاظٓح يش

 .الخمسل بحق امخالك الخقىٍت الىىوٌت وعدم قبىه أي وقاش فً ذلل-  

 .الخفاوض على اَلٍاث فقط للىصىه إلى هري الخقىٍت-  

 (.سحب الرزائع)حجىب المىاجهت العسنسٌت وحجىب ما قد ٌؤدي إلٍها -  

 .بىاء مىظىمت دفاعٍت-  

  

يفأضاخ ذؽد عُٕاٌ انًهف انُٕٔ٘ نكُٓا ذرُأل فٙ : ٔفٙ انخراو إعرثش ؼغٛظ أٌ انغُٛاسٕٚ انًغرمثهٙ األسظػ ْٕٔ

ٔالع األيش كم انًهفاخ األخشٖ انعانمح تٍٛ إٚشاٌ ٔانغشب، يضٛفًا أَُا عُؾٓذ شثاذًا إٚشاًَٛا ٔاعرًشاسًا فٙ انرخصٛة ٔنٕ 

 .ْا األلٕٖ إسادذّتؾكم يؽذٔد ٔٚرخهم رنك يفأضاخ ٚفشض فٙ

 

      

 

http://www.dirasat.net/uploads/nachatat/5736281.jpg

