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 العربي الوفد مع احملادثات فشل عن فلسطين حكومة بالغ

 م1930 سنة مايو 30 يف صدر قدو

  

 احلكومة وحمادثة لندن إىل للسفر عربي وفد تألف 1930 سنة يناير 24 يوم يف

 يف وشرع لندن إىل سافر وقد. واالقتصادية والقومية السياسية العرب حقوق بشأن البريطانية

 30 يوم اًبالغ فلسطين حكومة وأذاعت احملادثات فشلت وقد 1930 مارس 31 بتاريخ حمادثاته

   :نصه هذا 1930 سنة مايو
 

 الفلسطيني والوفد جاللته حكومة وزراء بعض بين لندن يف جرت التي احملادثات إن "

 األراضي مسائل سيما وال املسائل من عدد بشأن آرائه عن الوفد أعرب وقد. اآلن انتهت العربي

 أن له وأوضحت املسائل هذه يف بآرائه اً علم جاللته حكومة وأخذت البالد دستور ومنح واملهاجرة

 املستحيل من جتعل أنها إذ برمتها مقبولة غير طلبها التي النطاق الواسعة الدستورية التغييرات

 على املنتدبة الدولة بصفتها عاتقها على امللقاة املسؤوليات بجميع القيام جاللته حكومة على

 وزراء أبداها التي والتأكيدات اإليضاحات رغم موقفه لتغيير سبيالً ير مل الوفد أن وبما فلسطين

 ذلك على وبناءً .املسألة هذه يف البحث متابعة من ترجى فائدة من ليس أنه اًجلي ظهر فقد جاللته

 جاللته حكومة إن للوفد قيل أنه إال وودية صريحة أدوارها جميع يف كانت التي احملادثات انتهت

 هذه من مباشرة نالتها التي املعلومات ضوء يف ستلجأ العرب نظر بوجهة اًعلم أخذت أن بعد

 مع الوجوه كل من يتناسب حالً  وستجد فلسطين يف اليهودية غير الطوائف صيانة إىل احملادثات

 باتباع السماح عدم على مصممة وهى االنتداب صك بموجب عليها املترتبة والعهود االلتزامات

 عروملش اًونظر السبب ولهذا للخطر الطوائف تلك مستقبل تعرض أن شأنها من فلسطين يف سياسة

 تقريره ورفع واألراضي املهاجرة مسألتي يف للتحقيق سمبسون هوب جون السير أوفد شو جلنة
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 عنه مندوحة ال الذي التأخير اءجر من اليهود غير بمصالح حيف أي إحلاق عدم يف ورغبة عنهما

 ينعم سمبسون هوب جون السير تقرير ضوء على حاسم قرار اتخاذ االستطاعة يف يكون أن قبل

 املهاجرة تنظيم تضمن التي املؤقتة اإلجراءات اتخاذ ألجل خصوصية تدابير اتخاذ يف اآلن النظر

  .للخطر االقتصادي البالد مستقبل يعرض ال بحيث التأخير هذا خالل يف

 تعرض قد امللك جاللة حكومة سياسة أن من الدوائر بعض عنها أعربت التي اخملاوف أما

 أهل ملصلحة - يذاع أن األهمية ومن لها مسوغ فال للخطر فلسطين يف العربي الشعب كيان

 نيات بشأن مضللة أخبار إلذاعة خمدوعون أشخاص بها يقوم حماولة كل أن - اًعموم فلسطين

 يف وأن العقاب أشد عليها سيعاقب اًعموم فلسطين يف والنظام بالقانون يخل مما جاللته حكومة

 أن إبريل 3 يوم النواب جملس يف العظمى بريطانيا وزراء رئيس أوضح كما جاللته حكومة نية

  .االنتداب بصك عليها املفروضة بالواجبات للقيام تصرفها حتت التي املوارد جميع تستعمل

  

 

 



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
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