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  تقرير اللجنة التنفيذية العربية إىل جلنة االنتدابات يف عصبة األمم

11/5/1927  
  

 

من احلقائق العامة أن البالد الواقعة حتت االنتداب هي وديعة مقدسة وضعتها عصبة 

ون ؤاألمم يف أيدي املنتدبين بمقتضى عهد عصبة األمم ألجل مساعدة أهلها على إدارة ش

لهذا فإن اللجنة التنفيذية ترغب يف إلفات ". يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهملبينما "بالدهم 

نظركم إىل ما ورد يف خطاب للمستر ايمري ناظر املستعمرات يف جملس العموم بلندن يف بحر 

وبهذه املناسبة ترغب . هذه السنة مما يناقض هذا املبدأ الذي من أجله وجد جملسكم املوقر

لعربية يف فلسطين أن تنظر نظرة عامة إىل حالة فلسطين من وجهة عالقتها اللجنة التنفيذية ا

لترا وعصبة األمم مدة السنين التسع املاضية كي ترى ما إذا كانت الدولة كاملزدوجة بإن

املنتدبة قد طبقت بالفعل قول املستر ايمري املنوه عنه أعاله، وبذلك سلبت العرب حقوقهم 

  . فة يف ذلك نصوص عهد عصبة األممالسياسية املعترف بها خمال

   
  : الهجرة اليهودية

أن الهجرة " 1924جاء يف تقرير جملسكم املوقر املصدق يف جملس عصبة األمم سنة 

وقرر أن تتخذ احلكومة مبادئ أساسية  ،"مل تكن دائما متناسبة مع حالة البالد االقتصادية

وفوق ذلك ". تصادية يف الدرجة األوىلتكون بمقتضاها قائمة على حاجة البالد االق"للهجرة 

سهل الهجرة اليهودية بشرط تأن "توجب على حكومة فلسطين " صك االنتداب"من  6فإن املادة 

أما حكومة ". وأن جتري الهجرة مناسبة. أن ال يخل ذلك بحقوق ووضعية السكان غير اليهود

هود أبواب الهجرة وسمحت فلسطين فبرغم اكفهرار اجلو االقتصادي يف البالد فقد فتحت للي

وأن هذه . 1926و 1925بدخول ما يقارب اخلمسين ألفا منهم يف السنتين الالحقتين وهما 
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السياسة اخلرقاء املنافية ملا أوجبته وأوحت به جلنة االنتدابات يف تقريرها املذكور أعاله 

  . ود والعرب معاقد ولدت بالطبع مصائب اقتصادية اكتنفت اليه" صك االنتداب"يف  6وللمادة 

   
وبدال من أن نرى الذهب الكثير الذي قيل بأنه  فقد ازدادت األزمة االقتصادية تعقداً

 يوبق. سيتدفق على البالد مع الهجرة رأينا أزمة اقتصادية مل يسبق لفلسطين أن شعرت بمثلها

 .ضيما يقرب من عشرة آالف عامل يهودي بال عمل يهددون األمن العام طيلة العام املا

وبالنظر لكثرة التفاليس بين جتار اليهود الناجتة عن املضاربة واملزاحمة غير املعقولة التي 

وهكذا فإن احلكومة . ولدتها سياسة الهجرة اخلرقاء وقفت معاملة البنوك وتسمم اجلو التجاري

 وإلهمالها تواصي جلنة" صك االنتداب"بالنظر القتصارها على تطبيق الوجهة اليهودية يف 

االنتدابات الدائمة يف أهم األمور األساسية التي تركز عليها القضية الفلسطينية فقد دفعت 

وحيث أن اليهود يمكنهم أن يتركوا فلسطين راجعين إىل بالدهم . البالد إىل اخلراب االقتصادي

فإن العرب املربوطين يف بالدهم وال يمكنهم  ،ولون عنهاؤفال تصيبهم مصائب هم املس

  . ا يضطرون أن يتحملوا مصائب مل تكن لهم يد يف إيجادهامفارقته

   
  :تأسيس احلكم الذاتي

أن توسع أنظمة "أوصت جلنة االنتدابات يف جميع تقاريرها إىل احلكومة املنتدبة 

بمقتضى املادة " تشجع على توسيع احلكم الذاتي"وأن  2بمقتضى املادة " الدوائر االستقاللية

ولكن برغم هذه التواصي فإن البالد بالعكس هي اآلن خالية من أي  ."صك االنتداب"يف  3

حتى أصبحت البالد بعيدة عن احلكم الذاتي بعد أحط  ،خالف الدوائر الدينية ،مؤسسة استقاللية

إذ يدير فخامة املندوب السامي احلكومة بمجلسه التنفيذي وجميع . املستعمرات البريطانية

انين يف جملسه االستشاري وعموم أعضائه من رؤساء دوائر ويسن القو. أعضائه بريطانيون

وبعد إحلاح منهم وتواصي متوالية  ومل يتمكن األهايل إال مؤخراً. وكلهم بريطانيون ،احلكومة

من جلنة االنتدابات من انتخاب جمالسهم البلدية، ولكن بعد أن نزع الكثير من سلطتها 

فالسكان  .مما زاد عداء الطوائف ،ين يف وضعه يدوبموجب قانون انتخاب مل يكن ملمثلي األهل

الذين كانوا يتمتعون إبان احلكم التركي بمجلس بلدية وجمالس إدارية منتخبة يف املقاطعات 
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يرون هذا  ،وجمالس عمومية تمثل الواليات بقطع النظر عن ممثليهم يف البرملان العثماين

  . يتهاضئيال من عصبة األمم املعروف أنهم حتت حما عوضاً

   
وا أثم أنه يفهم من نظام االنتداب أن الدولة املنتدبة تسهل السبل للسكان كي يتبو

ولكننا نرى حكومة فلسطين  .مناصب احلكم فيتمرنوا على إدارتها حتت إشراف الدولة املنتدبة

فإن رؤساء الدوائر ومساعديهم ويف كثير من احلاالت رؤساء الكتاب هم  جتري على خالف ذلك

ال بل نرى أن وظائف البريطانيين تزداد يف وقت تتناقص فيه وظائف السكان  .بريطانيون

بحجة االقتصاد مع أن الوظائف البريطانية املتزايدة هي التي ترهق امليزانية بثقلها وهي التي 

لترقي مأموريها حصرت فيه  جديداً وفوق هذا فقد سنت احلكومة قانوناً .يجب االقتصاد فيها

  . الوظائف العليا بالفعل باألجانب دون غيرهم

   
نا نرى احلكومة املنتدبة ذاهبة يف إدارة البالد حسب أهوائها غير مكترثة إوهكذا ف

فقد قررت القيام بمشاريع أساسية عامة كإدخال عملة فلسطينية . لألهلين وألفكارهم العامة

وأخذت تبحث يف املشاريع احليوية . ن استشارة السكانجديدة وعقد قرض فلسطيني بدو

 هوتنظر يف منح ،وفيها أماين فلسطين االقتصادية ،كمشروع استخراج أمالح البحر امليت

من عهد  22وباإلجمال فإن احلكومة املنتدبة املدينة بوجودها للمادة . همملللطالبين بدون ع

مازالت على مدى  ،"صك االنتداب"الثة من واملفروض عليها تطبيق املادة الث ،عصبة األمم

لترا كما تسير وراءها أحط مستعمرات كا حتى أصبحت فلسطين تسير وراء إنالزمن تبتعد عنه

  . إفريقيا

   
  : اللغة

ليزية والعربية والعبرانية كاللغات اإلن"تنص على أن " صك االنتداب"من  22ن املادة إ

نقش على الطوابع والنقد والخ، كتب يف العربية يعاد وكل عبارة أو . تكون هي اللغات الرسمية

ية قلأ، والعكس بالعكس ورغما عن شدة هذه املادة التي توجب أن تتساوى لغة "بالعبرانية

قلية مثلها بلغة أهل البالد الذين يتحملون من أجل ذلك أضئيلة ال يتكلم فيها من تلك األقلية إال 
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اوزت هذه املادة وناقضتها بأن أخذت تكتب وتنقش فإن حكومة فلسطين قد جت ،نفقات باهظة

العبرية داللة على كلمة " باالستينا"بجانب كلمة ) ي. أ(على عموم ما تكتب وتنقش عليه حريف 

  . ليزيةكوعدا عن هذا فإن أهم أعمال احلكومة ال تكتب إال باإلن" أرض إسرائيل"

   
لوب إىل السكان انتقاده مل يطبع حتى أن التقارير العامة كتقرير ضريبة األعشار املط

  . ليزيةكإال باإلن

لهذا فإن عرب فلسطين يرغبون يف أن يعرفوا من جملسكم املوقر كيف يمكنهم أن 

 ،يستفيدوا من حماية عصبة األمم إن كانت هي عاجزة عن حمايتهم يف األمور املتقدمة الذكر

  . ولة عنها ألنها من وضعها وتواصيها ومنها يطلب أمر تطبيقها يف النهايةؤوهي املس

   
عن قضية برة  وان اللجنة التنفيذية ترغب أن ترفع مع هذا وبرسالة منفصلة تقريراً

قيسارية املعروفة، واملقدم من قبل وكيل أصحابها العرب كي يتمكن جملسكم املوقر من أن 

دولة املنتدبة يف مغالطته عند إيراد األمور التي يطلب أن يرى إىل أي درجة وصل مندوب ال

وهي ترفعه كمثال يبين وجه اخلطأ يف اتباع األصول املرعية يف . تكون خالية من الغلط

جملسكم املوقر من استماع وجه واحد يف أوجه القضية بسماع أحد املتداعين فقط، ويف عدم 

  . ان وجودها إمكانكم من زيارة فلسطين لدرس القضية يف مك

   …وتفضلوا 
  سكرتير اللجنة التنفيذية

  جمال احلسيني
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