
  الخطة السياسية البريطانية في فلسطين
  ١٩٣٠الكتاب األبيض لسنة 

   

  : بيان الخطة السياسية لحكومة جاللته البريطانية

ا لجدال عنيف ظهر            سان مبعث قد آان تقرير اللجنة المخصوصة برئاسة السر ولتر شو الذي نشر في شهر ني

سطين      في أثنائه أن هنالك سوء فهم آبير حول ما قامت به حكومة جال             لته في الماضي من األعمال في إدارة فل

ان واضح شامل                  شر بي ستدعي اإلسراع في ن ة ت د أن الحال وما تقصد القيام به في المستقبل واصبح من المؤآ

ذا             ل ه ر أن إعداد مث اس وتخوف غي عن الخطة السياسية يرمي إلى إزالة سوء الفهم هذا وما نشأ عنه من التب

  . ر أولية ضرورية أفضت حتما إلى تأخير إتمامهالبيان اقتضى اتخاذ تدابي

   

ستدعي إجراء                                -١ ا ت ه أنه ة جاللت واح من المشكلة رأت حكوم ى بعض ن ة شو النظر إل وقد لفت تقرير لجن

ة             سياسة المقبل سطين محقق             . تحقيق عاجل شامل بالنظر لما لها من صلة وثيقة بال ى فل د إل رر أن يوف ذلك تق ول

ار   ر االختب سي (آبي و ال سون  ه وب سمب ون ه ي       ) ر ج سوية األراض شأن ت سامي ب دوب ال ع المن داول م للت

ه           ذه المواضيع     . والمهاجرة وترقية الشئون االقتصادية وتقديم تقرير بذلك إلى حكومة جاللت ة ه النظر ألهمي وب

سياسية        ان عن الخطة ال البارزة ولتمسك بعضها ببعض تأآد لحكومة جاللته بأن ليس في االستطاعة وضع بي

ة                      ق ة الهام واب الثالث ذه األب بل أن تأخذ بعين االعتبار تقريرا وافيا مفصال عن الحالة في فلسطين فيما يتعلق به

دم   شدة أن يتق ه ب ة جاللت ى حكوم ح عل د أل دارة، وق سون وصفه بج سير جون هوب سمب تطاعة ال ي اس ا ف مم

ة              ا       استالم تقرير السير جون هوب سمبسون إصدار تصريح عن السياسة المقبل سير عليه ود ال ي ت ر أن   . الت غي

ذا التصريح رأت                    ل ه ستدعي اإلسراع في إصدار مث حكومة جاللته رغما عن تقريرها للحاجة الماسة التي ت

ا                     ى األخص م ك عل رة في ذل سون معتب سرهوب سمب ر ال ا من حيث انتظار تقري أنها ملزمة بالتمسك بقراره

ل            تجمع لديها من األدلة بشأن صعوبة المشكلة وتعقده        ة قب ائق الواقعي ع الحق ق واف في جمي ا الحاجة إلى تحقي

  . الوصول إلى أية استنتاجات حاسمة

   

وقد قدم اآلن السير جون هوب سمبسون تقريره ووضع هذا البيان بعد إمعان التدقيق في مضمون ذلك التقرير                  

  . وفي غيره من المعلومات التي تيسرت في المدة األخيرة عن الحالة في فلسطين

   

سكان                      -٢ اني فريقي ال ل تصطدم من بعض الوجوه أم وفي بالد آفلسطين حيث تتغاير في الوقت الحاضر ب

ر                          ق غي اني أي فري ة ألم ا آل الموافق ليس من المنتظر أن يأتي أي بيان عن السياسة مهما آانت صيغته موافق

م وأوفى        أن حكومة جاللته تود أن تأمل بأنه سيكون إلزالة سوء الفهم السائد اآلن و              سيرا أت لتفسير مقاصدها تف

  . األثر الطيب في إزالة القلق وإعادة الطمأنينة لكال الفريقين

   

ة                            ال اإلداري ه من األعم ا يلي ل بم ان الحالي فحسب ب ذا البي وستبذل حكومة جاللته جهودها ليس عن طريق ه

ى العمل بكل       القناع العرب واليهود بتصميمها على ترقية مصالح الشعبين األساسية بكل م           ا أوتيت من قوة عل
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ر           واء إدارة غي ثبات حتى تتوصل إلى تكوين شعب ميسور الحال في فلسطين يعيش في أمان واطمئنان تحت ل

ر                    ان آبي ة بمك ك  . متحيزة راقية ومع ذلك فمن الضروري في هذا الصدد إيضاح نقطة واحدة هي من األهمي ذل

كن ألية سياسة مهما آانت نيرة جلية أو مهما بذل من جهد في    أنه في الظروف الخاصة المحيقة بفلسطين ال يم       

يس  ا ل ا وخيره ي وضعت لمنفعته ع الطوائف الت د من جمي ل التأيي م تن ا ل ا النجاح م د له ذها أن يقي بيل تنفي س

  .بقبولها فحسب بل بتعاونها عن طيب خاطر

   

العام الماضي وفي األحوال المؤسفة   ليس من حاجة في هذا المقام للبت في الحوادث المشئومة التي وقعت في  

انبين سوى                       . التي نشأت عنها   ل من آال الج م تن ا ل غير أن حكومة جاللته ترى نفسها مضطرة ألن تالحظ أنه

ا                      ات وزاد فيه ا العالق وترت فيه ي ت اء األشهر الت ا في أثن مساعدة طفيفة في سبيل إزالة التنابذ الذي ساد بينهم

، وبأن هنالك عقبة أخرى خطرة أضيفت إلى الصعوبات التي نشأت عن     ١٩٢٩القلق بعد اضطرابات آب سنة      

ة صحافية                ذتها حمل ي غ ه الت ة جاللت ة بحكوم الريب والخصومة المتبادلة بين الشعبين اال وهي خطة عدم الثق

بالد في                  . ساعدت على طمس حقائق الحالة وتشويهها      ة في ال سالم والرفاهي د ال أن توطي وال حاجة إلى التأآد ب

  . المستقبل اللتين يتوق إليهما آال الشعبين يتوقف على تحسين العالقات بين العرب واليهود

   

اون                     ا أن تع ان الوصول إليه شعر أن في اإلمك ه وهي ت ة جاللت تلك هي الغاية التي ما فتئت تصبو إليها حكوم

ة جال                        د من أن حكوم سطين وتأآ ة ومع إدارة فل اد    آال الفريقين عن طيب خاطر مع الحكوم ه يمكن االعتم لت

سطين بالمحافظة                  عليها عند قيامها بااللتزامات المرتبة      علي ع صالتها بفل ل في جمي داب ب ها في صك االنت

  .على مصالح آال الشعبين والعمل على ترقيتها

   

م الواجب                        -٣ ويلوح أن آثيرا من سوء الفهم الذي أخذ يساور لسوء الحظ آال الفريقين نشأ عن العجز عن فه

ة                ال شعر حكوم ي ت ة الت إن النقطة الثاني ذلك ف داب، ول ملقى على عاتق حكومة جاللته بموجب أحكام صك االنت

وزارة في                  يس ال ه رئ ى ب ذي أدل ان ال ى حد البي ك عل جاللته بوجود تأآيدها بأقوى حجة مستطاعة هي أن هنال

  .١٩٣٠مجلس العموم البريطاني في اليوم الثالث من شهر نيسان سنة 

   

ود في                      تصريح" ر اليه الي غي شعب اآلخر لأله  يتضمن تعهدا ذا شقين الشق الواحد منهما للشعب اليهودي وال

ذه                 ة ه د من أهمي فلسطين، ويظهر أن آثيرا من القلق الذي ساور النفوس في السنة الماضية نشأ عن عدم التأآ

ة سيال من            . الحقيقة األساسية للتأآد   ى     وقد وجه آال العرب واليهود إلى الحكوم ستند عل ة الم المطالب والمالم

ا سياسية يحظر            ذ خطط ه أن تنف ي الظن الفاسد بأن من واجب حكومة جاللت ذها بموجب      عل ع تنفي ا في الواق ه

  . أحكام صك االنتداب الجلية

   

د             ه ق وقد أعلن رئيس الوزراء في البيان المشار إليه أعاله بعبارة غاية في الوضوح والجالء بأن حكومة جاللت

م إذ                       استقر   ة األم ره مجلس جمعي ا أق داب آم قرارها على االستمرار في إدارة فلسطين وفقا ألحكام صك االنت

ا عن        " تعهد دولي ال يمكن العدول عنه     "أن ذلك الصك على حد قول المستر رمزى مكدونالد           ه رغم وح أن ويل

اب                 ة من الطرق اجتن ه في االستطاعة بطريق ي تفرضها    هذا البيان الصريح خامر البعض آمال أن  الحدود الت



داب          ام صك االنت أن من                     . بكل وضوح وجالء أحك ة ب ة نهائي ع بصورة بات د الجمي ذه أن يتأآ ة ه فيجب والحال

ق   ا يتعل تها فيم ي سياس سير ف ه ألن ت ة جاللت ى حكوم وا عل دة أن يلح ة الواح ن الجه ود م اء اليه العبث للزعم

يس               بالمهاجرة واألراضي مثال حسب أماني طبقات الرأي الع         ذلك ل ا ب صلبا إذ أن قيامه ر ت صهيوني األآث ام ال

سوى تجاهل منها للواجب الملقى على الدولة المنتدبة إزاء غير اليهود من أهالي فلسطين ذلك الواجب الذي ال                  

البهم لوضع                     . يقل عنه أهمية   ى مط اء العرب أن يصروا عل آما أنه من العبث أيضا من الجهة األخرى للزعم

. جعل قيام حكومة جاللته أوفى قيام بالتعهد ذي الشقين المشار إليه أعاله في حكم المستحيل         نوع من الدستور ي   

أن لدى حكومة جاللته ما يدعوها للظن بأن من األسباب التي آلت إلى بقاء التوتر في العالقات والقلق بين آال       

ذل ـ             أن في ب شارون المضللون ب ذي أوجده المست ك األمل الفاسد ال ريقين ذل ة    الف ودات لتخويف حكوم  المجه

ريقين الواحد أو                 جاللته والضغط عليها ما ينجم عنه في النهاية إجبارها على اتباع سياسة تكون في صالح الف

  . اآلخر

   

د عن                   د بالضغط أو بالتهدي ن تحي ا ل دء بأنه ادئ ذي ب ه ب ولذلك أصبح من الضروري أن توضح حكومة جاللت

الي          النهج المبينة حدوده في صك االنتد  ة مصالح أه ى ترقي اع سياسة ترمي إل اب آما أنها لن تنحرف عن اتب

  . فلسطين العرب واليهود بكيفية تتفق مع االلتزامات المفروضة عليها في صك االنتداب

   

ي سنة                           -٤ سطين فف تها في فل دها إليضاح سياس ه جه ة جاللت ا حكوم ذلت فيه ليست هذه بالمرة األولى التي ب

صهيونية              نشرت بيانا وا   ١٩٢٢ ة ال دن وللجمعي ذ في لن ان عندئ ذي آ سطيني ال ي الفل د العرب ا  . فيا بلغته للوف أم

ه                          رارا أآدت في صهيونية ق ة ال ة للجمعي ة التنفيذي ا اتخذت اللجن الرفض بينم الوفد العربي فقد قابل ذلك البيان ب

ان لحكومة جاللته بأن أعمال الجمعية الصهيونية ستسير طبقا للخطة السياسية التي ي        وفضال عن   . تضمنها البي

  ـ:ذلك فقد ذآر الدآتور وايزمن في الكتاب الذي أرفق به هذا القرار لحكومة جاللته ما يلي

   

ع                   " لقد آانت الجمعية الصهيونية ترغب بإخالص على الدوام في أن تسير في أعمالها بالتعاون الودي مع جمي

ل        وقد أوضحت مرارا وتكرارا ق. طبقات األهالي في فلسطين   ال اإلجحاف بأق ا بب ن يخطر له ه ل وال وفعال بأن

  ".درجة بحقوق غير األهالي اليهود المدنية أو الدينية أو بمصالحهم المادية

ا عن                 اع حتم ك الحين أن آشف القن ذ ذل وآان من نتيجة االختبار الذي اآتسب في هذه السنوات التي مرت من

ا بعين االعتبار عند النظر في مصالح جميع طبقات بعض نقائص إدارية ومشاآل اقتصادية خاصة يجب أخذه       

ذي صدر في سنة                   سياسية ال ق المطول         ١٩٢٢األهالي ومع ذلك فإن بيان الخطة ال ان النظر والتوفي د إمع  بع

  . ه السياسة البريطانية المقبلة في فلسطينعلييعتبر األساس الذي يجب أن تبنى 

م دستوري            -٥ ة                وفضال عن االقتراحات لوضع نظام حك رات التالي ا البحث في الفق ي يتناوله سطين الت في فل

  : توجد ثالث نقاط هامة بحث فيها هذا البيان وهي

  

  . الواردة في صك االنتداب" الوطن القومي لليهود"المعنى الذي تعلقه حكومة جاللته على عبارة ) أ (

   .١٩٢٢طة السياسية الواردة سنة أما بشأن هذه النقطة ففي االستطاعة اقتباس الفقرة التالية من بيان الخ



انين                    " غ عددها اآلن ثم سطين يبل م في فل وقد أعاد اليهود في الجيلين أو األجيال الثالثة األخيرة إنشاء طائفة له

ا مجمع منتخب                          ة إدارات سياسية خاصة منه ذه الطائف ه في األرض، وله ألفا ربعهم تقريبا مزارعون أو عمل

  . س منتخبة في المدن ورئاسة حاخامين ومجلس رباني إلدارة شئونها الدينيةإلدارة شئونها الداخلية ومجال

   

ا                          ع نمط ا وهي تتب ي بحاجاته ة تف ا صحف عبري ة وله ا الوطني وتداول أعمال هذه الطائفة باللغة العبرية آلغته

صادية   ة االقت ي الحرآ را ف شاطا آبي دى ن واها وتب ن س ا ع ذيبيا يميزه ست . ته سكان الم ة ب ذه الطائف عمرات فه

ا في                         شتها الخاصة له دها وطرق معي ا الخاصة وعوائ ة ولغته ة واالجتماعي سياسية والديني والمدن وهيئاتها ال

سطين يمكن أن                      . الحقيقة مميزات قومية   ومي اليهودي في فل وطن الق ة ال ى ترقي ا هو معن ائل م ى سأل س ومت

سطي   الي فل ى أه ة عل سية اليهودي ي فرض الجن ه ال يعن ك بأن ى ذل ة  يجاب عل ي الطائف ادة رق ل زي اال ب ن إجم

ودي             شعب اليه ه لل زا يكون في ى تصبح مرآ الم حت ع أنحاء الع ود الموجودين في جمي ساعدة اليه ة بم اليهودي

دمها                            د في تق ة أمل وطي ة اليهودي ى يكون للطائف ة، ولكن حت برمته اهتمام وفخر من الوجهتين الدينية والقومي

أن وجوده في                     الحر ويفسح للشعب اليهودي مجال واف آ       م ب ان من الضروري أن يعل ه آ ه مقدرت ي يظهر في

ود                  . فلسطين هو آحق وليس آمنة     ومي لليه وطن الق شاء ال ذلك هو السبب الذي جعل من الضروري ضمان إن

  ".ضمانا دوليا واالعتراف رسميا بأنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة

   

ه تصر        ة جاللت ه حكوم سر ب ذي تف سير ال ذا      ١٩١٧يح سنة  إذن هذا هو التف ستعمرات أن ه ر الم رى وزي  ـ وي

سطين                          ر مخاوف عرب فل أنه أن يثي التصريح أن فهم على هذا الوجه ال يتضمن صراحة أو ضمنا شيئا من ش

  . أو يسبب استياء اليهود

   

  : المبادئ التي يجب أن تسير المهاجرة بموجبها  ) ب(

  : وقد ورد في ذلك البيان بشأن هذه النقطة ما يلي

اجرة                       " ادة عددها بالمه سطين من زي ة في فل ومن الضروري ألجل تطبيق هذه السياسة تمكين الطائفة اليهودي

صادية                     بالد االقت درة ال ى مق ولكن هذه المهاجرة ال يمكن أن تكون آبيرة إلى حد يزيد في أي ظروف آانت عل

اجري   دم صيرورة المه ضروري ضمان ع ن ال دد وم اجرين ج تيعاب مه ى اس الي إذ ذاك عل ى أه ة عل ن عال

اليين من أشغالها               سكان الح ى      . فلسطين عموما وعدم حرمان أية فئة من ال ى اآلن عل اجرة حت د جرت المه وق

  .  ألف مهاجر٢٥هذه الشروط وبلغ عدد المهاجرين منذ االحتالل البريطاني 

   

سطين و              ى فل يا إل يهم سياس ر المرغوب ف ضا ضمان عدم إدخال األشخاص غي د اتخذت   ومن الضروري أي ق

  ".اإلدارة وستتخذ جميع االحتياطات لهذه الغاية

   

يالحظ أن المبادئ المبينة أعاله تجعل من الضروري عند تقرير مقدرة البالد على استيعاب مهجرين جدد في        

ي يجب                     اجرين الت سبة المه ر ن ود لتقري اطلين من العرب واليه ار عدد الع ين االعتب أي وقت آان أن يؤخذ بع

ا سماح به ذه   ال ق ه ى تطبي صورة أوف ضمن ب أنها أن ت ن ش ي م دابير الت ذ الت ه أن تتخ ة جاللت ة حكوم ي ني  وف

  . المبادئ تطبيقا تاما في المستقبل



   

  : مرآز الوآالة اليهودية) ج(

م الضرورة                 دة بحك داب والمقي واردة ضمنا في صك االنت ود ال ى القي نشير إلى الفقرة المقتبسة أدناه للداللة عل

  . وآالة اليهودية التي ورد النص عليها في المادة الرابعة من صك االنتدابلواجبات ال

ة   " ة اآلن باللجن سطين المعروف ي فل صهيونية ف ة ال و أن اللجن ه وه ت النظر إلي ن لف د م ر آخر الب ك أم وهنال

ة      بالد العام ي إدارة ال سط ف ك أي ق ا ال تمل ا أنه ا آم ون له ي أن يك صهيونية ال ترغب ف ة ال ا أن . التنفيذي آم

ذه                         ا صالحية ه داب ال يخوله ة من صك االنت ادة الرابع المرآز الذي تتمتع به الجمعية الصهيونية بموجب الم

دمها دون أن                    ى تق بالد عل ساعدة ال اليهود وم ق ب ي تتعل دابير الت الوظيفة وإنما ينحصر مرآزها الخاص في الت

  . يخولها ذلك حق االشتراك في حكومتها في أي حال من األحوال

   

نة   -٦ صادر س ان ال ي البي ضمنة ف سياسة المت ام ال ه ع د بوج ي أن تؤي ه ف ة جاللت ى ١٩٢٢ترغب حكوم  وعل

اط    . األخص الفقرات الثالث التي اقتبست منه أعاله     ذه النق ويظن بأن آل محاولة لتوسيع المعنى المفهوم من ه

دة            يم الفائ صيبها سوى جدال عق ن يكون ن إن من    . الثالث الهامة ل ك ف ار      ومع ذل ور االختب ه في ن  المعترف ب

ا         سابقة تطبيق رات ال ة في الفق ادئ ـ المعلن السابق أنه ال يزال هنالك متسع للعمل على تحسين آيفية تطبيق المب

  . فعليا

   

ة ألجل                     ة وافي اد وسائل إداري ة إليج دابير الفعال وفي نية حكومة جاللته باإلشارة مع إدارة فلسطين أن تتخذ الت

  .  العرب واليهود من جهة هذه النقاط الثالثتالقي احتياجات

ة             ومن المعترف به بوجه خاص أن الضرورة تستدعي زيادة مجهودات المندوب السامي في سبيل إيجاد طريق

ى                       ا عل ك متفق ى أن يكون ذل ة عل ة اليهودي سطين والوآال للتعاون واالستشارة أوثق وأآثر امتزاجا بين إدارة فل

ديم النصح      الدوام مع المبدأ الذي يج  ا تق ذي يخوله ب اعتباره أساسا، وهو أن مرآز الوآالة اليهودية الخاص ال

اد الوسائل                            وال يجب إيج ى نفس المن بالد وعل ة ال ذه االشتراك في إدارة حكوم والمعونة ال يخولها بصفتها ه

ر                      سكان غي ات األخرى من ال ام     اإلدارية التي يكفل في الوقت ذاته صيانة المصالح األساسية للطبق ود تم  اليه

ك         ة بتل ور المتعلق ول األم سطين ح ع إدارة فل شارة م ة لالست ة وافي ات فرص ك الطبق اح لتل صيانة، وأن يت ال

  . المصالح

   

رات                    -٧ ومن المرغوب فيه في هذا الصدد إزالة أي سبب لسوء الفهم مما يكون قد علق باألذهان من جراء الفق

ي        الواردة في صك االنتداب التي تبحث في ضمان ح  ام الت ا األحك سطين أم ة في فل ر اليهودي قوق الطوائف غي

ة عشرة                     سادسة والتاسعة والحادي تتناول هذه النقطة بوجه خاص فهي واردة في مواد صك االنتداب الثانية وال

  . والثالثة عشرة والخامسة عشرة

   

سئولة                   -٨ ة م ة المنتدب ة تجعل الدول ادة الثامن ة        ومما يالحظ من الجهة األولى أن الم وق المدني عن ضمان الحق

والدينية لجميع أهالي فلسطين بقطع النظر عن األجناس واألديان ومن الجهة الثانية أن التعهد الوارد في المادة                 

ه وجوب ضمان عدم إلحاق               رة مشترط في السادسة الذي يفضي بتسهيل الهجرة اليهودية واستقرار اليهود بكث



ة عشرة تقتضي أن          . ألهاليأي حيف وضرر بحقوق ومرآز سائر طبقات ا        ادة الحادي وفضال عن ذلك فإن الم

  . تتخذ حكومة فلسطين جميع التدابير الالزمة لصون مصالح الجمهور في آل ماله عالقة بترقية البالد

   

وا                       ذين يجب أن يكون م ال نهم فحسب ه ة م ى اإلطالق ال فئ سطين عل ادة أن سكان فل ذه الم ويتضح من نص ه

ة أو       . مةموضعا لعناية الحكو   ة إلقام ة اليهودي ومما يالحظ بهذا الشأن أن النص القائل باتخاذ التدابير مع الوآال

إدارة األعمال والمصالح والمنافع العمومية هو نص اختيار فقط ال إجباري وليس من الجائز أن يتعارض مع                   

ة،    وقد أوردت هذه النقاط بالنظر لالدعاءات التي وجهت با . مصلحة األهالي المطلقة   ة اليهودي لنيابة عن الوآال

ة عن                      ي وجهت بالنياب ك االدعاءات الت ة تل بالد العمومي بأن لهذه الوآالة مرآزا يخولها االشتراك في إدارة ال

ة               بالد العمومي ا االشتراك في إدارة ال زا يخوله ي ال    . الوآالة اليهودية بأن لهذه الوآالة مرآ ك االدعاءات الت تل

داب الصريحة           تستطيع حكومة جاللته إال      وفضال عن    . أن يعتبرها قد تجاوزت آل التجاوز مقاصد صك االنت

ومي اليهودي                        الوطن الق ة ب رات المتعلق أن الفق صهيونية ب ذلك فقد حاول البعض أن يجادل تأييدا لالدعاءات ال

ي      ا ه ود إنم ر اليه صالح غي ى صيانة م ي إل ي ترم رات الت أن الفق داب وب صك االنت سي ل ي األساس الرئي ه

ه                ا داب من أجل ذي وضع صك االنت سي ال ة  . عتبارات ثانوية تقيد نوعا ما ما يدعي بأنه القصد الرئي أن حكوم

رى أن من المستحيل أن                                ذا الوجه وهي ت ى ه ام عل ذه األحك م ه ي فه جاللته ما فتئت تعتبر أن من الخطأ الكل

ة من ا                 ل أهمي آلخر حال يتفق مع مقاصد صك           تحاول حل المشكلة باعتبار أن أي من هذين االلتزامين هو أق

  . االنتداب الصريحة مهما آانت الصعوبة التي تعترضها في هذا السبيل

   

وم التاسع                          ة في الي دابات الدائم ة االنت ام لجن وقد حاول المندوب البريطاني المفوض في البيان الذي أدلى به أم

وفي . لمستقرة في صك االنتدابمن شهر حزيران الماضي أن يوضح موقف حكومة جاللته إزاء الصعوبات ا        

ارة                   ان وردت العب ذا البي ى ه ا عل م المتضمن مطالعاته ة األم ة لجمعي داب الدائم ة االنت التقرير الذي رفعته لجن

  : التالية وهي من األهمية بمكان

  : ومن جميع هذه البيانات يظهر لنا أمران يجب ذآرهما هنا وهما"

  . اب بشأن فريقي السكان هي من درجة متساويةأن االلتزامات المفروضة في صك االنتد-١

  . أن االلتزامين المفروضين على الدولة المنتدبة ليسا مما ال يمكن التوفيق بينهما من أي وجه من الوجوه-٢

   

ا                              ام اإلعراب عم ا تم ان في رأيه ذين يعرب دين الل ذين التأآي ى ه ه عل وليس لدى لجنة االنتدابات ما تعترض ب

  ". االنتداب على فلسطين وضمانا لمستقبلهاتدرآه من روح صك 

أن حكومة جاللة الملك لعلى تمام االتفاق مع روح هذا البيان وأنه لمن دواعي اغتباطها أن يكون هذا البيان قد                   

  . اآتسب الصيغة النهائية باقترانه بموافقة مجلس جمعية األمم

   

ة جالل  ى حكوم روض عل ك الواجب المف ق ذل اق ودقي ه لواجب ش ائل  أن تنباط الوس ا اس ضي عليه ذي يق ه ال ت

ا                  إلعطاء نفس االعتبار في جميع األحيان عند تنفيذ سياستها في فلسطين لكال االلتزامين اللذين يفرضهما عليه

  . صك االنتداب بشأن فريقي السكان والتوفيق بين هذين االلتزامين حيثما تتعارض حتما مصلحة الفريقين

   



ح الواجب المفروض على عاتق حكومة جاللته على هذا الوجه إلى بيان ضرورة              ومن المأمول أن يئول إيضا    

تعاون زعماء العرب واليهود عن طيب خاطر على إدارة فلسطين وحكومة جاللته تلك الضرورة التي أعرب             

  . عنها فيما تقدم

   

 والشروط المقيدة التي    أن الفقرات المتقدمة توضح المبادئ التي يجب اعتبارها السياسة الشاملة في فلسطين           -٩

ة   ا حكوم ي تواجهه ة الت شاآل العملي ي الم ذلك وجب اآلن البحث ف ا، ول سياسة بموجبه ك ال سير تل يجب أن ت

  . جاللته في فلسطين

  ـ:وهذه المشاآل يمكن حصرها بوجه التقريب تحت األبواب الثالثة التالية

  . األمن العام.١

  .التطورات الدستورية.٢

  . دية واالجتماعيةالتطورات االقتصا.٣

   

  : األمن العام – ١

د أعلنت          -١٠ سطين وق م في فل أن من أولى واجبات اإلدارة توطيد أرآان السالم والنظام وحسن انتظام الحك

  .حكومة جاللته في مقام آخر بأنها لن تحيد عن القيام بواجبها بعامل الضغط أو التهديد

واتخذت تدابير خاصة لمعالجة أية حالة اضطرارية        .  فورا أن االضطرابات التي وقعت فيما مضى قد أخمدت       

قد تنشأ في المستقبل، ويجب أن يفهم تماما أن التحريض على االضطراب أو الشقاق مهما آان مصدره سينال                  

م من معالجة                    تمكن بصورة أوفى وأت ستوجبه الضرورة آي ي أشد عقوبة وستتوسع سلطات اإلدارة بقدر ما ت

  . الخطرة التي ال مسوغ لهامثل هذه المحاوالت 

   

ك                    شاة، وفضال عن ذل رقتين من الم سطين في الوقت الحاضر بف وقد قررت حكومة جاللته أن التحفظ في فل

سطين وشرقي األردن                    سورة في فل سلحة مي سيارات الم ا  . سيكون سربان من الطيارات وأربعة فرق من ال آم

ام في           وليس الع تش الب ان المستر دوبجن مف وم آ وة         هو معل ق في نظام ق سطين للتحقي ى فل د إل د أوف سيالن ق

دقيق  و اآلن موضع النظر ال ا وه را مفصال قيم ع تقري د رف سطيني، وق وليس الفل ن . الب بعض م د وضع ال وق

دفاع عن                    سطيني، ووضع مشروع لل وليس البريطاني والفل ي الب تواصيه موضع التنفيذ، ومن ذلك زيادة فرقت

شر                      المستعمرات اليهودية أشير إليه    ذي ن سطين ال ة في فل سياسة البريطاني ان خطة ال  في الفقرة التاسعة من بي

زال        ٣٥٨٢بصيغة آتاب أبيض تحت رقم       سير دوبجن ال ت ر ال ، وهناك تواصي آثيرة أخرى وردت في تقري

ذت     ى اتخ رات أخرى مت تجرى تغيي سطين وس سامي لفل دوب ال ع المن تراك م دقيق باالش موضع البحث والت

دابير المستطاعة                    .قرارات بشأنها  ع الت اذ جمي ى اتخ  وتغتنم حكومة جاللته هذه الفرصة آي تؤآد تصميمها عل

  . لقمع الجرائم وتوطيد النظام في فلسطين

   

سطين           ي فل ام ف ن الع وات األم أليف ق ة ت وع وآيفي ر ن د تقري ا عن صدد أنه ذا ال ي ه د ف ي أن تؤآ ب ف وترغ

شاريها ا        أمين آون                  الضرورية لهذه الغاية تسترشد برأي مست ى ت ك سترمي إل ا في آل ذل الختصاصيين وأنه

  . القوات المستخدمة مالئمة للواجبات التي ستقوم بقطع النظر عن أية اعتبارات سياسية



   

  : التطورات الدستورية – ٢

افى مع االلتزامات                      -١١ اد شكل دستوري يتن اء العرب إليج أشير فيما تقدم إلى المطالب التي وجهها الزعم

دقيق أن           المترت د التبصر ال رى بع ه ت بة على حكومة جاللته بصفتها الدولة المنتدبة ومع ذلك فإن حكومة جاللت

سكان                    الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين درجة من الحكم الذاتي تلك المسألة الهامة لمصلحة جميع ال

اريخ          على اإلطالق بدون أي تأخير آخر، وقد يكون من المناسب في بادئ األمر                راد خالصة موجزة عن ت إي

  .هذه المسألة منذ تشكيل اإلدارة المدنية

   

ساو من األعضاء                  ١٩٢٠ففي شهر تشرين األول سنة        شاري ألف من عدد مت سطين مجلس است  شكل في فل

ة من                   . الموظفين وغير الموظفين    سلمين وثالث ة من الم ر الموظفين، أربع ان من العشرة األعضاء غي د آ وق

  . الثة من اليهودالمسيحيين وث

   

ا            ١٩٢٢وفي اليوم األول من شهر أيلول سنة         سطين توقيت  صدر دستور فلسطين وهو يقضي بتأليف حكومة فل

شريعي يؤلف               . ألحكام قانون االختصاص األجنبي    شكيل مجلس ت وقد قضى الفصل الثالث من هذا الدستور بت

ر الموظفين        من المندوب السامي رئيسا، ومن عشرة أعضاء من الموظفين واث          . ني عشر عضوا منتخبا من غي

أليف                              شأن ت صادر في المجلس الخاص ب ر الموظفين في األمر ال وقد وضعت أصول انتخاب األعضاء غي

ات         ١٩٢٣ وفي شهري شباط وآذار من سنة             ١٩٢٢المجلس التشريعي لسنة     ة إجراء انتخاب  حاولت الحكوم

ة        توفيقا لتلك األصول فأخفقت تلك المحاولة بسبب رفض          ذا    (األهالي العرب التعاون مع الحكوم يراجع في ه

م     يض رق اب األب ي الكت ضمن ف ات المت ذه االنتخاب ن ه ذي صدر ع صل ال ر المف صدد التقري شأن ١٨٨٩ال  ب

رح،             ) ١٩٢٣انتخابات المجلس التشريعي سنة      شريعي المقت أليف المجلس الت سامي ت وعندئذ أوقف المندوب ال

  . شارة المجلس االستشاري آالسابقواستمر على تسيير اإلدارة باست

   

  : وقد سنحت فرصتان أخريان لزعماء العرب في فلسطين للتعاون مع اإلدارة على حكم البالد أوال

شريعي     بإعادة تأليف مجلس استشاري يعين تعيينا على أن يكون عدد أعضائه مساويا لعدد أعضاء المجلس الت

اط                    باالقتر: ثانيا. الذي آان في النية تشكيله     ان المقصود أن ين ة وآ ة عربي أليف وآال يهم لت ذي عرض عل اح ال

  . بهذه الوآالة نفس الواجبات المناطة بالوآالة اليهودية بموجب المادة الرابعة من صك االنتداب

   

انون األول              غير أن زعماء العرب رفضوا قبول آال هاتين الفرصتين وبناء على رفضهم هذا تألف في شهر آ

ا              .  استشاري من أعضاء موظفين فقط      مجلس ١٩٢٣سنة   ا طرأ عليه وال تزال الحالة آذلك حتى اآلن، وآل م

من تغيير هو أن عدد أعضاء المجلس االستشاري قد زيد بإضافة أعضاء موظفين آخرين اقتضى تقدم اإلدارة                 

  . إضافتهم إلى المجلس

   



داب عن جعل      ومما يذآر في هذا الصدد أن حكومة جاللته مسئولة بموجب أحكام الم           ادة الثانية من صك االنت

ذاتي                        م ال ة الحك ة أنظم ومي اليهودي وترقي وطن الق شاء ال البالد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إن

  .والمحافظة على الحقوق المدنية والدينية لجميع األهالي

   

شأن               ة ب ى المدني ة في         قد أوضحت فيما تقدم المجهودات التي بذلت في السنين األول  التطور الدستوري، ورغب

ى حسن               درب عل تمكين أهالي فلسطين من الحصول على اختبار فعلي في الطرق اإلدارية ونظم الحكومة والت

نة    ن س سطين م ي فل سامي ف دوب ال ذي شغل منصب المن ومر ال ورد بل يهم أدخل الل ار ممثل ي اختي ز ف التميي

وسع مما آانت عليه الحال في عهد اإلدارة البريطانية  درجة من الحكم الذاتي المحلي أ    ١٩٢٨ إلى سنة    ١٩٢٥

  . فيما مضى

   

انون األول سنة          سامي في شهر آ  نظر في   ١٩٢٨وعند تسلم السير جون تشانسلور زمام منصب المندوب ال

  . مسألة التطور الدستوري وأخذ رأي ممثلي مختلف طبقات األهالي

ذه           ١٩٢٩ي شهر حزيران سنة     وبعد إنعام النظر في الحالة رفع بعض اقتراحات ف          غير أنه تأجل النظر في ه

  . ١٩٢٩المسألة بسبب االضطرابات التي وقعت في شهر آب سنة 

   

ى         وقد أمعنت اآلن حكومة جاللته النظر في هذه المسألة في نور              -١٢ رة عل درجة التقدم والرقي الحالي معتب

صادية                            ة واقت بالد في أحوال سياسية وإداري ا بجعل ال ذي يقضي عليه ا ال ى عاتقه األخص االلتزام الملقى عل

سطين                   . تكفل ترقية أنظمة الحكم الذاتي     الي فل نح أه وقررت أن الوقت قد حان للتقدم خطوة أخرى في سبيل م

  .ع أحكام صك االنتدابدرجة من الحكم الذاتي تتالءم م

   

ان                  ة في بي ى األصول المبين ا عل ق عموم شريعيا ينطب سا ت شكل مجل وبناء على ذلك تنوي حكومة جاللته أن ت

ة      . ١٩٢٢الخطة السياسية الذي أصدره المستر تشرشل في شهر حزيران سنة       ر لجن ذيل خاص لتقري شر آ ون

  . ١٩٢٩التحقيق عن اضطرابات فلسطين التي وقعت في شهر آب سنة 

   

ن              وتأمل حكومة جاللته أنها ستنال في هذه المرة معاونة جميع طبقات السكان في فلسطين، وترغب في أن تعل

ة دون               سكان للحيلول ق من ال ا أي فري وم به بكل وضوح وجالء بأنها بينما تأسف آل األسف ألية محاولة قد يق

ع آل محاو            رى أن من مصلحة                 تنفيذ قرارها لتتخذ جميع التدابير المستطاعة لقم ا ت ذه ان وقعت، إذ أنه ة آه ل

  . أهالي البالد على اإلطالق أن ال تؤجل قط الخطوة التي تنوي اآلن أن تخطوها

   

رة       وتود حكومة جاللته أن تبين بأنه لو تم تشكيل هذا المجلس التشريعي عندما عقدت النية على تشكيله في الم

نظم الدستورية               األولى لكان أهالي فلسطين قد نالوا اآلن د        سيير ال ة ت ار في آيفي ك أن   . رجة أوفر من االختب ذل

فكلما أسرع جميع طبقات األهالي في إبداء رغبتهم في . مثل هذا االختبار ال مفر منه لنجاح التطور الدستوري 

ة                 وق حكوم ذي تت ذا التطور الدستوري ال المعاونة مع حكومة جاللته في هذا الصدد آان في اإلمكان إجراء ه

  . اللته لمشاهدته في فلسطينج



   

دة               أتي بفائ د ي ه ق ك أن س، ذل ذا المجل أن هنالك فوائد جلية يجتنيها جميع طبقات السكان من جراء تشكيل مثل ه

ور   م حول األم نهم من وضع آرائه تورية تمك ائل دس ديهم اآلن وس يس ل ذين ل الي العرب ال مخصوصة لأله

يس من              وبا. االجتماعية واالقتصادية أمام الحكومة    يتمكنون ل لطبع أن ممثليهم في المجلس الذي يراد تشكيله س

داول                     ضا في البحث والت ل من االشتراك أي ا فحسب ب إبداء آراء األهالي العرب في شأن هذه األمور وخالفه

ي                          . فيها شريعي، إذ أن اشتراك ممثل شكيل المجلس الت ى اإلطالق من ت بالد عل ا ال وهنالك فائدة أخرى تجتنيه

  . ن من األهالي بصفتهم أعضاء المجلس التشريعي سيئول إلى تحسين العالقات بين اليهود والعربالفريقي

   

سياسية                   -١٣ ان الخطة ال ين في بي ى النحو المع دم عل ا تق ا ذآر فيم د سيؤلف آم أن المجلس التشريعي الجدي

نة   ذي صدر س ش   ١٩٢٢ال نهم ع ضوا م شرين ع ين وع ن اثن سامي وم دوب ال ن المن شكل م ضاء ، سي رة أع

ى            ق االنتخاب األول ر الموظفين بطري موظفين واثنا عشر عضوا من غير الموظفين، وسينتخب األعضاء غي

ا حدث في                . والثانوي ومع ذلك ترى حكومة جاللته أن من األهمية بمكان الجتناب إعادة حبوط االنتخابات آم

تمكن         استنباط تدابير تؤمن تعيين العدد المطلوب من األعضاء غ         ١٩٢٣سنة   ير الموظفين للمجلس فيما إذا لم ي

سكان أو ألي سبب                                ة من ال ة فئ ه أي د تقف ذي ق اون ال عضو واحد أو أآثر من االنتخاب بسبب موقف عدم التع

ام                          . آخر ة من القي ة المنتدب ين الدول ي تضمن تمك ا بالصالحية الضرورية الت سامي متمتع دوب ال يبقى المن وس

ا إزاء     ضيه الحاجة الماسة                     بااللتزامات المترتبة عليه شريع تقت ك صالحية وضع أي ت م، ومن ذل ة األم  جمعي

ومتى نشأ خالف حول قيام حكومة فلسطين بأحكام صك االنتداب يستطاع تقديم عريضة بذلك              . وتوطيد النظام 

  .١٩٢٢ من دستور فلسطين لسنة٨٥إلى جمعية األمم توفيقا ألحكام المادة 

   

   : التطور االقتصادي واالجتماعي– ٣

ى         -١٤ ة عل اجرة والبطال أن المشاآل العملية التي يجدر البحث فيها في هذا الباب هي مسائل األراضي والمه

ا             . اإلجمال ى حله صادية وعل ا من وجوه سياسية واقت اط مع ماله فهذه المسائل الثالث مرتبطة معا آل االرتب

  .  اليسر والرخاء في فلسطينيجب أن يتوقف آل تقدم يرتجى فيما يتعلق بتوطيد السلم واستقرار

   

ة                      ل لجن ي من قب ق محل ق دقي ة شو موضع تحقي إن هذه األمور ما زالت منذ أن لفت النظر إليها في تقدير لجن

تيفاء                 ة اس صادية وطريق زارعين االقت ق في أحوال الم سان الماضي للتحقي عينها المندوب السامي في شهر ني

ى                 الضرائب منهم ومن قبل السرجون هوب سمبسو       اء عل ار الماضي بن ن الذي توجه إلى فلسطين في شهر أي

  . تكليف وزير المستعمرات للبحث في مسائل المهاجرة وتسوية األراضي واقتصاديات البالد

   

اع عن بعض                        -١٥ تنتاجات وآشف القن ة أن آونت بعض اس وآان من نتيجة هذه التحقيقات الواسعة المطول

  : حقائق ذآرت فيما يلي بإيجاز

   

  : األراضي -  ١



ة                     ة الحالي في االستطاعة اآلن القول بكل حزم أنه ال يوجد في فلسطين في الوقت الحاضر نظرا للطرق اإلداري

ي         تثنيت األراضي الت اجرين الجدد إذا اس التي يتبعها العرب أية ارض ميسورة الستقرار المزارعين من المه

  . اطتملكها الوآالة اليهودية المختلفة على سبيل االحتي

   

صرف          ت ت ي وضعت تح ساحة الت ة الم ة القليل شأن األراضي األميري ديد ب اد ش ضى انتق ا م ه فيم د وج وق

ود زارعين اليه ن    . الم عة م ساحات شاس ك م سطين تمل ة فل ذهن أن حكوم ى ال ادر إل أ أن يتب ن الخط ه م إال أن

تعمارها ود الس ان وضعها تحت تصرف اليه ي اإلمك ي ف ة الت ك . األراضي المحلول ساحة األراضي ذل أن م

فالحكومة تدعي بمساحات آبيرة من األراضي التي يتصرف العرب     . المحلولة التي تملكها ليست مما يعتد بها      

ا في                         . فيها في الواقع ويفلحونها    ا مختلف فيم ذه األراضي وملكيته ة له ة الحكوم لم بملكي و س ى ول ه حت غير أن

دي      آثير من األحوال فليس في اإلمكان وضعها تحت تصرف    ا في أي النظر لوجوده ا ب  اليهود الستقرارهم فيه

ذين أصبحوا اآلن                     زارعين العرب ال المزارعين العرب ولضرورة إيجار أراضي إضافية أخرى إلسكان الم

  . بال أرض

   

وة                          ادة ق دم في زي تم من التق ا ي إن إيجاد أراض يمكن وضعها تحت تصرف المستعمرين اليهود يتوقف على م

  . مشغولة اآلنإنتاج األراضي ال

سطين                        -١٦ ة للزراعة في فل ساحة األراضي القابل سورة أن م ديرات المي ويتراءى اآلن في ضوء أفضل التق

ديرات الرسمية          .  دونم ٦،٥٤٤،٠٠٠تبلغ  ) إذا استثنيت منطقة بئر السبع    ( وهذه المساحة هي أقل بكثير من التق

  .بين عشرة واحد عشر مليون دونم

   

شة           ١٣٠ تحتاج عائلة الفالح إلى      ويلوح أيضا أنه بينما    شتها معي  دونما من األراضي على األقل للقيام بأود معي

ل  ي األراضي البع ة ف سقية(الئق ر الم بالد، إذا   ) غي ي ال سورة ف ة المي سمت األراضي الزراعي و ق ه ل د أن نج

  . دونما٩٠واحدة استثنيت األراضي التي في أيدي اليهود، بين المزارعين العرب الحاليين لنال العائلة ال

   

زارعين             ع الم اج       ١٣٠ولكي يتسنى إعطاء العائلة الواحدة من جمي ذي يحت دل ال ا من األرض وهو المع  دونم

ي                   إلى ثمانية ماليين دونم أخرى من األراضي الزراعية ويظهر أيضا أنه من بين العائالت العربية القروية الت

زرع أرضا             و. بال أراض  % ٢٩،٤ عائلة يوجد    ٨٦٩٨٠يبلغ عددها    ي آانت ت ائالت الت ليس المعلوم عدد الع

ل                 د ب يس في االستطاعة اآلن حصرها بتأآي ي ل اط الت فيما مضى ثم فقدتها إذ أن هذه النقطة هي من جملة النق

  . يؤمل التثبت منها في أثناء اإلحصاء الذي سيجري في السنة القادمة

   

ر من العن            -١٧ ى آثي ة ومن المقتضى وضع سياسة خاصة باألراضي ان               أن حالة الفالح العربي تحتاج إل اي

  .آان يراد تحسين أحوال معيشته

   

ة اآلن            ي اتبعت لغاي وقد آانت الهيئات االستعمارية اليهودية العمومية منها والخصوصية الوآاالت الوحيدة الت

  . سياسة ثابتة في تحسين األراضي



   

م والتنظيم،         وآان ألهالي المستعمرات اليهودية آل فائدة يمكنهم         ال والعل م من رأس الم سير له ا ت اجتناؤها مم

إن    . فإلى ذلك وإلى نشاط أهالي المستعمرات أنفسهم يرجع الفضل في هذا النجاح الفائق           ة األخرى ف ومن الجه

ة                  سرعة فائق األهالي العرب بينما تعوزهم هذه الفوائد التي يتمتع بها أهالي المستعمرات اليهود قد زاد عددهم ب

ون                     من ج  تهم بنحو ملي سورة إلعاش ه األراضي المي راء زيادة المواليد على الوفيات في الوقت الذي نقصت في

  . دونم انتقلت إلى أيدي اليهود

   

ود لألراضي           -١٨ دان استعمار اليه . قد سبقت اإلشارة فيما تقدم إلى النشاط والنجاح الفائقين اللذين تما في مي

ود               وليس من العدل في شئ أن يقبل اال        ين اليه ات ب دعاء الذي أدلى به في معرض الخالف الناشئ بشأن العالق

ع األحوال مضرة بمصالح            والعرب في فلسطين بأن نتيجة استعمار اليهود على السكان العرب آانت في جمي

أن العرب فهذا االدعاء ال يمكن التسليم به إجماال، لكنه من الضروري عند البحث في هذه الناحية من المشكلة                   

سطين                       ة االستعمار اليهودي في فل ه جمعي وم ب ذي تق ين االستعمار ال ا     (يميز ب ا بالبيك ة عموم ين  ) المعروف وب

  . االستعمار الجاري تحت رعاية الجمعية الصهيونية

   

را من              ) البيكا(فبقدر ما يتعلق األمر بالسياسة الماضية التي اتبعتها جمعية           تفادوا آثي د اس ال ريب أن العرب ق

رانهم العرب          .  المستعمرات اليهودية، وقد آانت العالقات حسنة      إنشاء ستعمرات وجي فيما مضى بين أهالي الم

ستند   ي ت االت الت يوالح دة     عل ت مفي ود آان تعمار اليه ة اس أن نتيج ا ب د ادعائه ي تأيي ة ف ع اليهودي ا المراج ه

ة              شأتها جمعي ي أن ا (لمجاوريهم العرب فهي فيما يختص بالمستعمرات الت شرع االستعمار من      )البيك ل أن ي  قب

  . صندوق رأس المال الفلسطيني الذي هو اآلن المصدر المالي الرئيسي للوآالة اليهودية

   

ي              ستأجري األراضي الت ضمام م تج عن ان م ين صهيوني ل أما المحاوالت التي أجريت إلثبات أن االستعمار ال

    .قيق أنها غير مقنعة إن لم تكن مضللةباعها أصحابها إلى الطبقة التي ال أرض لها، فقد ثبت بالتح

   

ي            -١٩ شروط الت ا بال أثرا آلي أثر ت اليين تت الي الح ى األه تعمار اليهودي عل إن نتيجة االس ك ف وفضال عن ذل

ا ستغلها وتؤجره ا األراضي وت ة بموجبه ة المختلف ات اليهودي ك الهيئ ة . تمتل ة اليهودي تور الوآال د نص دس فق

ة   " هـ"و" د"الفقرتان  (١٩٢٩في اليوم الرابع عشر من آب سنة الموسعة الموقع في زيورخ   ادة الثالث ) من الم

اة                 ى وجوب مراع على أن األراضي التي تمتلك تعتبر ملك الشعب اليهودي، وملكيتها غير قابلة االنتقال، وعل

ادة                         د ورد في الم ك فق شاريع، وفضال عن ذل ع األشغال والم ود في جمي ال اليه د   ٢٣مبدأ تشغيل العم  من عق

د يقضي            ودي، تعه ومي اليه ال الق ة رأس الم ا جمعي اإليجار الذي في النية تنظيمه بشأن األراضي التي تمنحه

ط وفرضت   ود فق ال اليه ة األراضي بواسطة العم ة بزراع غال المتعلق ع األش وم بجمي ان يق ستأجر ب ى الم عل

  ". شروط شديدة لتأمين مراعاة هذا التعهد

   

ود،         وهناك تعهد يرتبط به      ال اليه تئجار العم يهم باس ساحلي يقضي عل سهل ال أهالي المستعمرات الواقعة في ال

ال                       ين صندوق رأس الم د ب ي تعق ات الت درج في االتفاق د ي ذا التعه ال، وه فقط آلما اضطروا إلى استئجار عم



ن     الفلسطيني والذين يستغلون أمواال منه وورد نفس هذا الحكم في االتفاقات المستعملة في مستع              مرات مرج اب

  . عامر

   

د سنة                صهيوني المنعق ؤتمر ال ه في الم ى ب ان من الصعب أن تتفق هذه األحكام المشددة مع التصريح الذي أدل

ادلين، وان      " بأن   ١٩٢١ رام متب الشعب اليهودي يرغب في أن يعيش مع الشعب العربي بصالت صداقة واحت

  ". المشترآة بينهما بحيث تؤمن رفاهية آال الشعبينيعمل باالشتراك مع الشعب العربي على ترقية البالد 

   

ذه                     -٢٠ تهم ه ر سياس ود صريحين آل الصراحة في تبري اء اليه ة        . وقد آان الزعم ة التنفيذي د ادعت اللجن فق

لجمعية العمال اليهود التي لها نفوذ آبير في تكييف السياسة الصهيونية بأن هذه القيود ضرورية لتأمين إدخال            

ى أسلوب         أآبر عدد م  نحط إل ال خشية أن ي شة العم ى أسلوب معي ستطاع من المهاجرين اليهود وللمحافظة عل

  . معيشة العمال العرب

   

ام                     ا أحك راع فيه م ت ا ل ول بأنه صرفة فيجب الق ة ال ة الوطني ة الحرآ ة من وجه ومهما آانت هذه الحجج منطقي

ة                  ى حكوم شترط صراحة عل ي ت داب الت ة          المادة السادسة من صك االنت سهيلها الهجرة اليهودي د ت سطين عن فل

ل   بالد أن تكف ي أراضي ال رة ف ود بكث تقرار اليه ائر  "واس ز س وق ومرآ ف أو ضرر بحق اق أي حي دم إلح ع

  ". طوائف األهالي األخرى

   

  : التحسين الزراعي - ٢

ل ع            -٢١ سابقة أن تكف رة ال ا ورد في الفق دم إلحاق  ان من واجب اإلدارة بموجب صك االنتداب على نحو م

الي األخرى     "أي حيف أو ضرر بمرآز       ضا                " سائر طوائف األه ا أي ه من واجبه ا أن اجرة، آم من جراء المه

شرط                      دوام ال ى ال بموجب صك االنتداب أو تشجيع استقرار اليهود بكثرة في أراضي البالد مراعية في ذلك عل

  . المتقدم ذآره

   

ى         وقد اقتنعت حكومة جاللته من نتيجة التحقيقا      -٢٢ ة في الوصول إل أن الضرورة تقضي رغب رة ب ت األخي

  . هاتين الغايتين بإجراء تحسين فعلي في أساليب الزراعة المتبعة اآلن بقصد تأمين زيادة االستفادة من األرض

   

ود في األراضي بصورة تتفق                      -٢٣ زارعين آخرين من اليه فباتباع مثل هذه السياسة قد يستطاع استقرار م

شروط الم ع ال رور م د م ا إال بع اة ال يمكن نيله داب والنتيجة المتوخ سادسة من صك االنت ادة ال ي الم ررة ف ق

م                        . سنوات من الجد والعمل       ة ل ة أراض واسعة احتياطي ات اليهودي دى الهيئ ذا فمن حسن الحظ أن يكون ل ول

م تعمر        دون توقف                 . يستقر فيها المستعمرون بعد ول م ب نهم االستمرار في عمله ك يمك ى ذل ا توضع    وعل ريثم

ود            ك فمن الواجب     . تدابير عمومية أخرى لتحسين األراضي، يستطيع االستفادة منها آال العرب واليه ومع ذل

ال األراضي                  بحكم الضرورة أن تناط مراقبة التصرف باألراضي بالمرجع القائم بهذا التحسين فال يسمح بانتق

  .  المرجعإال متى آان ذلك االنتقال ال يتعارض مع خطط ومشاريع ذلك



ة                ذا المرجع يجب أن يكون حكوم أن ه ة اتضح ب ة المنتدب وإذا اعتبرت المسئوليات المترتبة على عاتق الدول

  . فلسطين

   

رة الزراعة                            -٢٤ ال دائ ذا التحسين مع أعم ري وجعل ه سائل ال ستوجب النظر م ومن جملة المشاآل التي ت

ا رغبة في اجتناب االحتكام واالختالف والتجاوز في    وغيرها من دوائر الحكومة وتقرير مجال العمل لكل منه        

  .العمل وبغية الحصول على أعظم فائدة مما يبذل من مجهود مشترك

أمين عدم             ويجب انعام النظر أيضا في حماية المستأجرين بمنحهم حقا من حقوق اإلجارة بأية وسائل أخرى لت

  . إخراجهم من األرض أو تعرضهم إلجارات فاحشية

   

م هنال ة  ث ي الملكي سوية والتثبت ف ال الت ي أعم ذا التحسين هي األسرع ف ل ه ة بمث سألة ذات صلحة وثيق ك م

وهنا تخرج إلى حيز الوجود مشكلة هامة بسبب وجود مساحات واسعة من األراضي              . وتسجيل عقود اإليجار  

ك بطريق المشاع،   في القرى العربية مملوآة بطريق المشاع ذلك أن نصف القرى العربية بوجه التقريب مملو             

  . وهنالك اتفاق في الرأي أن مثل هذا النظام هو عقبة آبرى في سبيل ترقية الزراعة في البالد

   

ام    . ويلوح أن تأليف جمعيات تعاون بين الفالحين هو من األمور األولية المهمة في سبيل تقدمهم ورقيهم                د ق وق

  . لة برمتها بالنيابة عن حكومة فلسطينمؤخرا خبير ذو اختبار واسع بإجراء تحقيق في هذه المسأ

   

وات األمن                              -٢٥ ادة ق ى زي ي دعت إل ل من جراء الضرورة الت وقد وقع على آاهل مالية فلسطين عبء ثقي

، ١٩٢٩العام زيادة آبرى، إال أن هذه الزيادة اعتبرت ضرورية في نور الحوادث التي وقعت في خريف سنة         

ضا محسوسا                 وليس في االستطاعة التنبؤ اآلن بال      اب تخفي ذا الب ات في ه إذ . زمن الذي يصح فيه تخفيض النفق

ين العرب   ة ب ات المتبادل ي العالق ن التحسين ف ا يطرأ م ى م رى عل ة آب يض يجب أن يتوقف لدرج أن التخف

  . واليهود، ذلك التحسين الذي تأمل حكومة جاللته بأن يكون من إحدى نتائجه

   

ا             إن السياسة العمومية التي تتبعها       ى سد نفقاته ادرة عل سطين ق ه جعل فل ا ترمي إلي ه ترمي فيم ة جاللت حكوم

ات                       ستلزم نفق ل ي ا فحسب ب ستغرق وقت ن ي ة ل اليب الزراعي بنفسها فالتحسين المنوي إجراؤه في الطرق واألس

ة االسترداد                          . باهظة أيضا  سبيل قابل ذا ال ي تصرف في ه ات الت ه يؤمل أن يكون بعض النفق ة  . مع أن وحكوم

دابير           جاللت اذ الت ي اتخ ث اآلن ف ة وتبح ذه الحال ن ه بلج ع ذي ين الي ال ز الم ي المرآ دقيق ف ل ت ر بك ه تنظ

  .الضرورية لوضع سياستها هذه موضع التنفيذ

   

  : المهاجرة -  ٣

قد وضع مؤخرا النظام الذي تتبعه حكومة فلسطين في مراقبة المهاجرة إلى فلسطين على بساط البحث                  -٢٦

ه أن من الضروري توقيف إصدار                     . ع وجوهه والتدقيق من جمي   ة جاللت ار الماضي رأت حكوم وفي شهر أي

ر                      د الغي شتغلون عن ذين ي ال أي األشخاص ال ـ      (شهادات إلدخال المهاجرين بموجب جدول العم ى ال ادة عل زي

ول سنة   ٣٠في الستة األشهر التي تنتهي في    )  شخصا الذين سبقت الموافقة على إدخالهم      ٩٥٠ ن  دو١٩٣٠ أيل



سياسية     ة ال رر الخط ق وتق ذا التحقي ة ه ر نتيج ا تظه ك ريثم رين، وذل اجرين اآلخ أن تتعرض ألصناف المه

ذا النظام أدخل          . المقبلة ه بموجب ه وقد أسفر هذا التحقيق عن إظهار بعض العجز في النظام الحالي وثبت أن

ى ج                         ى التأشير عل م يكن في استطاعتهم أن يحصلوا عل زا (وازاتهم  آثير من األشخاص ممن ل و آانت    ) في ل

ى               . جميع الحقائق عنهم معلومة    اجرين من الخارج إل ار المه والحكومة ال تباشر مراقبة فعالة فيما يتعلق باختي

سه   "فلسطين يستند على إيجاد مستعمرات مشترآة وعلى مبدأ     سان يجب أن    " (اشتغال العامل نف أي أن آل إن

ستأجر        ال الم م يكن في استطاعة العامل            ) ينيشتغل بنفسه ويتجنب تشغيل العم سه   "وان ل فهي  " االشتغال بنف

  .تحتم عليه استخدام وتشغيل العمال اليهود دون غيرهم

   

ا                   ة عنه صفتها وآيل سطين ب ة فل ونظرًا للمسئولية المترتبة على الدولة المنتدبة من الضروري أن تكون حكوم

ة بالم     ى        المرجع الذي يفصل في جميع األمور السياسية المتعلق ى األخرى مت ك عل اجرة وتتضح ضرورة ذل ه

ة      . أخذت بعين االعتبار درجة صلة المهاجرة بالبطالة وسياسة تحسين األراضي      تنباط أي ه ال يمكن اس ر أن غي

ة                        ة من جه ة اليهودي ة والوآال ة من جه ين الحكوم ة ب ة إال إذا حصلت موافق تحسينات واقية في اإلدارة الحالي

ود             أخرى فيما يتعلق بواجبات آل     ال اليه ة العم ذي تصرفه نقاب وذ ال ك النف ام ذل  منهما، وأخذ بعين االعتبار الت

    .العمومية في تكييف سياسة الوآالة 

سبب عدم وجود                        -٢٧ ة في الوقت الحاضر ب ك صعوبات جم ة فهنال اجرة بالبطال صلة المه ق ب أما فيما يتعل

  . ماوسيلة وافية يمكن بواسطتها تقدير درجة البطالة في أي وقت

   

الي العرب              ق باأله ا يتعل ى األخص فيم اد              . ويصدق ذلك عل ا عن عدم وجود إحصاءات يصح االعتم ورغم

دا                     علي د وصلت ح الي العرب ق ين األه ة ب أن درجة البطال اد ب ى االعتق ة تحمل عل ها، فقد أبديت بيانات آافي

المرة               ر مرضية ب واح غي ى ن د أدت إل ود ق ين اليه ة ب د ثبت      وفي ا . خطرا، وأن البطال ه ق ول بأن الستطاعة الق

سطين                         اطلين في فل ال الع بصراحة أن تحضير جدول العمال يجب أن يبنى على التثبت من مجموع عدد العم

ان     ل إمع ه بك ة جاللت تنظر حكوم اطلين وس ال الع دد العم دار ع ن مق د م ام التأآي د تم ك وجوب التأآ ي ذل ويل

ذلك يجب ال  ذا الغرض، ول يلة له اد وس ي إيج دقيق ف تيعاب  وت ى اس صادية عل سطين االقت درة فل ى مق م عل حك

د من                          د التأآ ة عن ذل آل عناي ة، ويجب ب مهاجرين جدد باالستناد إلى مرآز فلسطين إجماال فيما يتعلق بالبطال

ادة                          سبب زي ا ب اره مؤقت ال يمكن اعتب ى العم ار أي طلب عل مقدرة البالد االقتصادية، بحيث يؤخذ بعين االعتب

  . المالية الناشئة عن األموال المنفقة على التعمير والتحسين أو عن أية أسباب أخرىالتداول في السوق 

   

ائر طوائف                    -٢٨ وق ومراآز س تفرض المادة السادسة من صك االنتداب عدم إلحاق أي حيف أو ضرر بحق

سكا        . األهالي من جراء الهجرة اليهودية   ان ال سبب حرم ود ت اجرة اليه ه إذا آانت مه ن العرب  فمن الواضح أن

ال                  ؤثر في مرآز العم ود ت ين اليه من الحصول على األشغال الضرورية لمعيشتهم أو إذا آانت حالة البطالة ب

داب                ام صك االنت ا ألحك ة توفيق ة المنتدب ا إذا           . على العموم تحتم على الدول اجرة أو توقيفه ا أن تخفيض المه أم

اطلين من  سنى للع ا يت ك ريثم ضرورة ذل ات (استدعت ال م) األخرىالطبق اد عمل له ذا . إيج ا يالحظ به ومم

ا      أن توقيفه ر ب ة تعتب اجرة والبطال شكلتي المه ي م ذي جرى ف ق ال ور التحقي ي ن ه ف ة جاللت صدد أن حكوم ال

  .المهاجرة بموجب جدول العمال في شهر أيار الماضي آان مبررا تماما



د ضمنا وجود مجال          وقد ادعى بأن موافقة المندوب السامي على شهادات المهاجرة بموجب ج           دول العمال يفي

دما أوقفت               . إلدخال مهاجرين من طبقة العمال     ية، عن وبأن حكومة جاللته بالتالي آانت مدفوعة بعوامل سياس

ذه               . إصدار هذه الشهادات   ررت توقيف إصدار ه دما ق ه عن ة جاللت ك أن حكوم ذلك، ذل غير أن الحال ليست آ

ة                 الشهادات أخذت بعين االعتبار اآلراء الت      ة عدم وجود أراض آافي ي أعرب عنها في تقرير لجنة شو من جه

اجرة        ى المه ر،         . ومن جهة ضرورة تشديد المراقبة عل ا بواسطة خبي ستوجب تحقيق ذه األمور ت د ثبت أن ه وق

أنها         دابير من ش ة ت اذ أي غير أن حكومة جاللته شعرت أنه ريثما يتم التحقيق فيها على هذا الوجه ال يجوز اتخ

  . في سوء الحالة االقتصادية التي آانت مدعاة للقلق في رأي أآثرية لجنة شوأن تؤآد 

   

ى مصالح                    وآل قرار يتخذ إلدخال المهاجرين اليهود دون اعتبار هذه القيود يجب استنكاره ليس فقط بالنظر إل

ضا       ا زال الر . سكان فلسطين عموما، وإنما بالنظر إلى مصالح الطائفة اليهودية المخصوصة أي ساور   وم يب ي

ـ وهذا مما ال شك فيه ـ من أن الضائقة االقتصادية أسفرت عن عدم وجود احتياطات تحول         األهالي العرب 

يهم           ر مرضية      . دون وقوع االختالل في إصدار شهادات المهاجرين غير المرغوب ف ة أخرى غي اك ناحي وهن

ى            تناد عل بالد باالس ون      هي أن عددا آبيرا من المسافرين الذين يدخلون ال دة محدودة يبق ة م  إذن يخولهم اإلقام

رة بنحو                   ثالث األخي سنوات ال ذا الصنف في ال وا من ه ذين دخل در عدد ال  ٧٨٠٠في البالد بدون موافقة، ويق

  . شخص، ثم يلي ذلك ناحية خطيرة أخرى هي عدد الذين يدخلون البالد مجتنبين أماآن المراقبة على الحدود

   

دور                وفي آل محاولة تجري الستنباط     ار ال ين االعتب اجرة يجب أن يؤخذ بع  وسيلة حكومية وافية لمراقبة المه

ود                      اجرة اليه ق بمه ا يتعل ة فيم ود العمومي ال اليه ة عم ه في الوقت الحاضر نقاب ذه   . المهم الذي تلعب وذ ه أن نف

الم  ي الع صهيونية ف ة ال ا ضمن الحرآ امال هام ون ع ا مضاعفة، فهي تك دى وأعماله ة واسع الم ي . النقاب وف

سطين أو                 صهيونية سواء في فل دوائر ال مؤتمر زيوريخ األخيرة آان أآثر من ربع األعضاء الذين نابوا عن ال

ة ذه النقاب سبون له ن ينت ارج مم ي الخ اجرين  ... ف ه إزاء المه ة أن تبذل ذه النقاب ستطيع ه ذي ت وذ ال ر النف ويظه

ين عضو آخر،       بتحريمها على أي عضو من أعضائها الرجوع إلى المحاآم للفصل ف           ه وب ي أي خالف يقع بين

ة    ة ومحكم ة والثانوي درجتين االبتدائي ن ال ا المخصوصة م ا محاآمه ك أن له يذل ا عل ستأنف إليه ال، ت ا للعم

  . األحكام التي تصدرها المحاآم االبتدائية

   

ي يقاسونها اآلن، هي                      ة الت اعي للحال بال شك ناشئة      وقد اتبعت هذه النقابة سياسة ترمي إلى إدخال نظام اجتم

ذا الريب                             ا بوضوح من أن ه ك أسباب يمكن أن يظهر منه دة ومازالت هنال باألآثر عن مهاجرة اليهود الزائ

  . متأصل تماما، فال يبقى هنالك سوى أمل ضعيف ألي تحسين في العالقات المتبادلة بين الشعبين

  . نة والرفاهية في فلسطينغير أنه مثل هذا التحسين في العالقات يتوقف باألآثر إيجاد الطمأني

ين المراجع                    ومن المأمول أن يجري تعديل في طريقة تحضير جداول العمال يئول إلى إنماء العالقات الودية ب

ومن الجلي أن من المرغوب فيه توثيق التعاون بين المراجع واليهودية          . اليهودية في فلسطين ودائرة المهاجرة    

ى أساس حسن إدراك احتياجات      والحكومة إذ آلما آان التعاون وثيقا      ي عل  ووديا آلما سهل جدول لالتفاق مبن

    .البالد االقتصادية من آال الجانبين



صلة بعضها                     -٢٩ ة مت اجرة والبطال شاآل تحسين األراضي والمه سابقة أن م رات ال ول في الفق وقد سبق الق

ا بع                        اد سياسة تؤخذ فيه ى إيج سطين يجب أن يتوقف عل ستقبل فل أن م ذه       ببعض وب ع ه ام جمي ار الت ين االعتب

ة ل الثالث ت  . العوام ى آان وه إال مت ن الوج ه م أي وج ودي، ب ومي اليه وطن الق صورات ال ق ت ن تحقي وال يمك

يم              . فلسطين متمتعة بالطمأنينة والسالم والرخاء      ة يمكن أن يخ ود والحكوم ين العرب واليه ودي ب اون ال فبالتع

  . الرخاء في البالد

   

ة ال ر من الحال ة  ويظه سياسية واالجتماعي صادية وال ي العوامل االقت دقيق ف ق ال ا التحقي اع عنه ي آشف القن ت

وى           . السائدة أن فلسطين تواجه دورا عصيبا في رقيها وتقدمها         ويمكن القول أن الحكومة فيما مضى ترآت الق

د اتضح آل اال         . االقتصادية واالجتماعية تعمل عملها بأقل تداخل أو رقابة منها         ه ق ه ال يمكن       غير أن تضاح أن

ة دون               . االستمرار في هذه السياسة    ستطاع الحيلول د ي ود ق فبالتعاون الوثيق بين الحكومة وزعماء العرب واليه

ذين وضعوا                                ه أولئك ال ام ب ذي ق د ال ى العمل المجي ة الواحدة عل د تقضي من الجه ة ق سقوط فلسطين إلى حال

ذين يملكون في           نصب أعينهم بناء الوطن القومي اليهودي ومن الجهة          األخرى على مصالح أآثرية األهالي ال

ه هو أن يتفق آال          . الوقت الحاضر موارد طفيفة تمكنهم من الكفاح لحفظ آيانهم         واألمر الذي تدعو الحاجة إلي

  . الشعبين على العيش معا وأن يحترم آل شعب منهما احتياجات ومطالب الشعب اآلخر

   

ى  لذلك فإن حكومة جاللته تدعو العرب       إلى االعتراف بحقائق الحالة وإلى بذلك الجهد المستمر في التعاون عل

آما أن حكومة جاللته تطلب  . الوصول بالبالد على اإلطالق إلى حالة من الرخاء واليسر تشمل فائدتها الجميع 

تقاللية              ورات االس ن التط تهم ع ن جه ازل م ض التن راء بع ضرورة إج وا ب ود أن يعترف اء اليه ن الزعم م

ن       اال روا أن م ودي، وأن يعتب ومي اليه الوطن الق ق ب ا يتعل دوائر فيم ي بعض ال شأ ف ذت تن ي أخ صالية الت نف

ار                            ود االعتب وال مصالح العرب واليه ة تضمن ن بالد بكيفي تم رقي ال تهم أن ي العوامل الفعالة في تكييف سياس

التحيز      الوافي بقصد إنماء الرفاهية في آافة أنحاء البالد، وذلك في أحوال ال تبع     ام ب اد أسباب لالته ى إيج ث إل

  . لفريق دون آخر بل تمكن آال الشعبين العربي واليهودي من الرقي والتقدم بوفاق وقناعة
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