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 بيان هربرت صموئيل بصدد سياسته 

    1921بعد اضطرابات سنة  يف فلسطين

 

إين حلزين أشد احلزن ألنني مل أستطع حتقيق االنسجام بين خمتلف املذاهب والطوائف "

وعلي أوًال أن أشير هنا . …يف فلسطين، وهو ما كنت أسعى إىل حتقيقه بكثير من السعي اجلدي 

طن قومي للشعب إقامة و"بير الذي ظهر يف وعد بلفور عن مزعج للتعإىل ما وقع من سوء فهم 

يوافق على اغتصاب   وإين ألسمع من جهات عدة أن الشعب العربي لن" اليهودي يف فلسطين

، وإن العرب لن يقروا على اإلطالق قيام سة وأراضيه العطائها إىل الغرباءبالده وأماكنه املقد

 . ان من مسلمين ومسيحيينالبية السكحكومة يهودية حتكم غ

إنهم ال يستطيعون أن يفهموا كيف وافقت احلكومة البريطانية التي : ويقول الناس

، أن احلكومة البريطانية على هذه األقوال يورد .عرفت يف العامل بعدلها على مثل هذه السياسة

 .ذه السياسةالتي تويل العدل احملل األول من اعتبارها مل توافق ولن توافق قط على مثل ه

ومن احملتمل أن تكون الترجمة العربية . املعنى الذي هدف إليه وعد بلفور وليس هذا هو

، الشعب فهو يعني أن يف وسع اليهود. ية مل تنقل املعنى احلقيقي للوعدللعبارات اإلجنليز

ين أن يجدوا يف فلسط املشتت يف جميع أرجاء العامل والذي ظلت قلوب أبنائه متعلقة بفلسطين

وأن يف وسع فريق منهم حتدد مصالح السكان احلاليين عدد أفراده أن يفدوا إيل  ،وطناً لهم

فلسطين ليساعدوا بما لديهم من موارد وما يقدمونه من جهود يف تطوير البالد لصالح جميع 

ولو رأينا أنفسنا يف حاجة إىل اتخاذ أية إجراءات القناع السكان املسلمين  .سكانها

وحتافظ على حقوقهم  ويف تطبيقها، هذه املبادئ بأن احلكومة ستراعي عملياً واملسيحيين

، وليس من املعقول أن تفرض احلكومة البريطانية حمافظة تامة، فإننا لن نتوانى عن اتخاذها

التي أصبحت وصية على سعادة أهل فلسطين بموجب انتدابها عليها أية سياسة يجدون ما 

  .مصاحلهم السياسية واالقتصادية تتعارض مع دياناتهم ومعيف أنها يبرر لهم الظن 
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، وأعلن طبيعة األنظمة التي يعتزم د ذلك إىل موضوع الهجرة اليهوديةوانتقل بع

ن يف وسع الزائرين الذين يعتزمون قضاء ثالثة أشهر يف البالد وأقل، أوقال  .وضعها لتنظيمها

يعتزمون ممارسة مهنتهم أصحاب املهن الذين  أو الذين يملكون موارد مالية كافية ومستقلة أو

ضمن ، أو أفراد العائالت التي يقيم معيلوها يف فلسطين، أولئك الذين يمكن تشغيلهم يف البالد

أوضاع فلسطين ال تسمح بأية صورة من " ،، لكنإىل فلسطين  نية حمددة بأن يأتوافترة زم

  ".الصور بما يشبه الهجرة اجلماعية 

اخلطر الشيوعي املتجسد يف  ربرت من موضوع الهجرة إىل موضوعوانتقل السير ه

 ،صبغوا بالصبغة البلشفية املؤذية من الوافدين اجلدد قدصغيراً عدداً "فقال إن " موبسي"حزب 

  ".يع الطبقات يف أية بالد يدخلونهاوأنهم يحملون معهم الدمار االقتصادي جلم
 

 



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
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