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  بيان اللجنة العربية بشأن توسيع نطاق أعمال حراسة

  احلدود ملكافحة تهريب املهاجرين اليهود

1934  

  

لقد فوجئت البالد بخبر تعدي عدد كبير من اليهود على بضعة عرب من الكشافة أثناء 

نومهم يف خميمهم الذي نصبوه على شواطئ طول كرم ملساعدة البوليس على النظام واحملافظة 

  .القانون بمنع املهاجرة اليهودية غير املشروعةعلى 

وروعت أيضًا بتأثير ذلك البالغ الرسمي الذي أذاعته احلكومة بأنها حتاول منع هذه 

  .الهجرة وأنها حترم مساعدة البوليس يف هذا األمر

إن احلكومة التي مل حتقق قولها مرة واحدة بإنصاف العرب يف نزاعهم السياسي ضد 

ال ينتظر أن تصدق اليوم فيما تدعيه من أنها عازمة على قطع دابر الهجرة غير تعدي اليهود، 

، وتقرير سمبسون، وخرافة املشروع 1930سنة " الكتاب األبيض"وما أقوالها يف . املشروعة

اإلنشائي، وغير ذلك إال براهين ناطقة على أنها ال تعمل إال ما كان فيه النفع للسياسة اليهودية 

ولو . ك مشروعاً أو غير مشروع، وسواء أكان ذلك ضاراً بمصالح العرب أو غير ضارسواء أكان ذل

كان يف نية احلكومة إيقاف الهجرة غير املشروعة ملنعت الهجرة املرخص لها حتى تتوقف الهجرة 

غير املشروعة، والتخذت اإلجراءات اإلرغامية ضد اليهود الذين يقاومون البوليس يف مطاردة 

ولكنها مل تفعل شيئاً جدياً من ذلك مما أهاب . ذين دخلوا البالد بدون جوازات قانونيةاملهاجرين ال

بشبان العرب للقيام بمساعدتها يف هذا األمر إثباتاً لعجزها ودفعاً للضرر الذي ال يحتاج إىل 

إثبات، فكان من سكوت احلكومة وتخاذلها أمام حمالت اليهود على هؤالء الشبان يف الصحف 

ية السياسية اليهودية أن جترأ هؤالء على مهاجمة الشبان العرب الذين قاموا يعملون واألند
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للمحافظة على القانون إذ عجزت احلكومة عن ذلك، فهاجموا بعضهم بأعداد كبيرة وبصورة دنيئة 

  .مل تدع لهم أي جمال للدفاع عن أنفسهم

هم وتعتبره مشوشًا وبدال من أن تؤيد احلكومة موقف هؤالء الشبان راحت حترم عمل

وخمال باألمن العام، مع أنها مل تفعل ذلك تلقاء حراس األعمال اليهودية، الذين يناهضون احلرية 

  .الشخصية ويدوسون األنظمة والقوانين منذ أشهر عديدة

إن هذه املآسي الواقعة على كياننا القومي، وذلك التخاذل من احلكومة يدعونا إىل أن 

وذلك املنشور سبباً لتوسيع نطاق مساعدة البوليس يف حراسة الشواطئ  نتخذ من هذه احلادثة

  .واحلدود ضد الهجرة اليهودية وتنظيمها تنظيماً يكفل الدوام والكفاءة يف العمل

ولذلك فإننا ندعو كل شاب خملص من أبناء هذه األمة أن يعد هذه الكلمات موجهة إليه 

ى درج اسمه يف سجل احملافظين، متعهداً أن يلبي شخصياً وأن يرسل لنا كتاباً يوافق فيه عل

وقد تألفت جلنة خاصة لتوزيع احملافظين . ي نقطة يطلب منه الذهاب إليهاأالدعوة للذهاب إىل 

 5وتقوم أول قوافل احلراسة من أماكنها إىل النقاط التي سوف تعين لها يف . وتأمين معيشتهم

ع، وسيكون أعضاء هذه اللجنة يف طليعة القوافل وجتري مبادلتها يف كل أسبو 1934أيلول سنة 

وسيستمر العمل على هذا املنوال حتى تقتنع األمة بأن أعمال التهريب قد توقفت تمامًا، إال . األوىل

  .إذا أصدقت احلكومة يف قولها واتخذت اإلجراءات الفعالة املؤكدة املوقفة لهذه الهجرة

عمل أن يعتبروا هذا مساعدة لهم وتأييداً ألعمالهم وإنا نرجو من الشبان القائمين اليوم بال

  .املبررة التي قاموا وال يزالون يقومون بها

أما الذين يمنعهم السن أو الصحة أو حاالت اضطرارية من القيام بهذا الواجب فيطلب 

  .منهم أن يتبرعوا لهذا املشروع بما جتود به أنفسهم وبذلك يكونون قد اشتركوا فيه

وأن احلالة احلرجة التي . العمل الذي يتطلب جهود كل شاب حمب لوطنهلقد جاء وقت 

  .صرنا إليها ال تدع أي جمال ألي معتذر والسالم

  

  جمال احلسيني                                 إميل الغوري         
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