
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 تقرير

  جلنة التحقيق عن اضطرابات فلسطين التي

  1929وقعت يف شهر آب سنة 

  

  رفعه وزير املستعمرات إىل البرملان

  بأمر من جاللته

  1930يف شهر آذار سنة 

  

  ترجمة رسمية

  

  دائرة مطبوعات حكومة جاللتهنقل إىل اللغة العربية بإذن مدير 

  

  الفصل الرابع عشر

  خالصة االستنتاجات والتواصي

  

  ننوي اآلن أن نوجز

استنتاجاتنا العمومية بشأن األمور الكبيرة األهمية التي دار البحث فيها يف             ) أ(
 التحقيق

 استنتاجاتنا بشأن أسباب االضطرابات  ) ب(

  تواصينا فيما يتعلق باملستقبل  ) ج(

                                                            

 1930دائرة املطبوعات والقرطاسية، : القدس :املصدر.  
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هذا الترتيب ينطوي على تكرار بعض فقرات وردت يف التقرير فهو مفيد من حيث ومع أن 

أنه يبين أراءنا بشأن أسباب االضطرابات وعالجاتها، مستقلة عن استنتاجاتنا األخرى، ويجعل 

  .الرجوع إليها بغاية السهولة

  

 االستنتاجات العمومية بشأن املسائل األكثر أهمية  ) أ(

  
 نوع االضطرابات )1(

 

رابات التي وقعت يف القدس يف اليوم الثالث والعشرين من شهر آب كانت من إن االضط )1(

البدء هجوماً من العرب على اليهود مل يثبت له مبرر من جهة قتل اليهود للعرب قبل ذلك 

 )85الفصل الثالث، الصفحة (

إن االضطرابات مل تكن مدبرة، ومل تقع يف آن واحد يف جميع أنحاء فلسطين، ولكنها   )2(

الفصل الرابع، (ت يف بضعة أيام من العاصمة إىل اجلهات النائية وإىل األرياف امتد

 )106الصفحة 

 88إىل  83وكما يتضح من البيان املوجز الذي أوردناه عن االضطرابات يف الصفحات   )3(

من الفصل الثالث أخذت االضطرابات، يف أكثر األحيان، شكل هجوم وحشي من العرب 

ير ونهب أموال اليهود، وقد مُنع باجلهد وقوع مذبحة يهودية على اليهود، اقترن بتدم

وهجم اليهود على العرب يف بعض احلاالت وكان هجومهم هذا، رغمًا . عمومية يف اخلليل

عن أنه ال مبرر له، من قبيل األخذ بالثأر عما ارتكبه العرب قبال يف األماكن التي وقع 

 .فيها هجوم على اليهود

ثورة ضد السلطة البريطانية يف فلسطين ومل يقصد منها أن تكون  االضطرابات مل تكن  )4(

 )196الفصل الثاين عشر، الصفحة . (كذلك
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 شكاوي الصهيونيين ضد مفتي القدس )2(

 

إن رغبة املفتي يف تأمين رئاسة اجمللس اإلسالمي األعلى له، التي كانت قسماً من   )5(

فليس للمفتي، كما يتراءى لنا، ما يدعوه للظن بأن . التهمة التي وجهت ضده، مل تثبت

 )95الفصل الرابع، صفحة (منصبه كان يف خطر 

راسة األماكن حل ]هكذا يف األصل[جميعات إن املفتي عندما لعب دوره يف تنظيم   )6(

اإلسالمية املقدسة ويف تنشيط أعمال هذه اجلمعيات كان مدفوعاً بعامل مزدوج، هو 

ولكنه مل يكن ينوي أن . إزعاج اليهود وتوجيه الرأي العام العربي إىل مسألة حائط املبكى

يستعمل هذه احلملة الدينية كوسيلة للتحريض على االضطرابات غير أن احلركة التي كان 

يف إنشائها أصبحت بحكم الظروف، عامال مهماً يف احلوادث التي أفضت إىل  له ضلع

االضطرابات وهو لهذا احلد يجب أن يتحمل وكثيرون غيره ممن استغلوا الشعور العام يف 

الفصل الرابع، (فلسطين، مباشرة أو غير مباشرة، قسطاً من مسؤولية االضطرابات 

 )99إىل الصفحة  96الصفحة 

ت التي أجرتها املراجع الدينية اإلسالمية التي يرأسها املفتي يف العادة إن احملدثا  )7(

املتبعة يف جوار احلائط كان القصد منها إزعاج اليهود من جهة وإثبات ملكية املسلمين 

وفيما يتعلق . حلائط املبكى والرصيف الكائن أمامه واألمالك اجملاورة من جهة أخرى

بعض  إىليمكن أن ينسب إىل املفتي أي لوم مما ال ينسب  باحملدثات يف العادة املتبعة ال

 )99الفصل الرابع، الصفحة (املراجع الدينية اليهودية أيضاً 

ال توجد بينة على أن املفتي أرسل يدعو املسلمين يف فلسطين للقدوم إىل القدس يف اليوم   )8(

ك املعروف عنهم أو الثالث والعشرين من شهر آب، ومل تثبت أية صلة بين املفتي وبين أولئ

و  99الفصل الرابع، الصفحنان (املظنون بأنهم كانوا يشتغلون يف الهياج والتحريض 

100( 

إن املفتي بعد وقوع االضطرابات عاون احلكومة يف جمهوداتها لتوطيد السالم واحليلولة   )9(

 )101الفصل الرابع، الصفحة (دون امتداد االضطرابات 
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 التنفيذية العربية شكاوي الصهيونيين ضد اللجنة )3(

  

إن تهمتي تدبير وتنظيم االضطرابات مل تثبتا ضد اللجنة التنفيذية العربية وهاتان  )10(

التهمتان وإن كانتا تتعلقان باحلوادث التي وقعت فعال يف اليوم الثالث والعشرين من 

 102الفصل السابع، الصفحة (شهر آب واأليام التالية، فإن احلقائق املعروفة تنفيهما 

 )106ىل إ

إن تهمة التحريض التعمدي على االضطرابات مل تثبت ضد اللجنة التنفيذية العربية  )11(

كهيئة ولكن يخامرنا قليل من الريب يف أن بعض الهيئات التي انتخبت اللجنة 

التنفيذية قامت بين الطبقة غير املثقفة من األهايل العرب بدعاية من شأنها أن تثيرهم 

 )107الفصل الرابع، الصفحة (

من املرجّح أن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية العربية زادوا يف توتر الشعور اجلنسي بعد  )12(

الفصل الرابع، (نشوب االضطرابات مع أنه مل ترد بينة على ذلك إال يف ظرف واحد 

 )107الصفحة 

ال يمكن إعفاء املفتي وال اللجنة التنفيذية العربية من اللوم لتخلفهم عن إبداء أية  )13(

لة يف األسبوع السابق لالضطرابات للسيطرة على اتباعهم بالتصريح علناً وبكل حماو

 )108الفصل الرابع، الصفحة (تأكيد أنهم ال يريدون العبث بالقانون والنظام 

  

 شكاوي الصهيونيين ضد احلكومة )4(

  

ال يمكن توجيه أي لوم بحق إىل املستر لوك ألنه مل يحصل على إمداد من البالد  )14(

 )108الفصل اخلامس، الصفحة (بل اليوم الثالث والعشرين من شهر آب اجملاورة ق

إذا نظرنا إىل املسألة يف نور معرفتنا اآلن رأينا أن املستر لوك لو جمع اجلنود الذين  )15(

حتت سيطرته يف مكان مناسب يف فلسطين يف وقت ما يف األيام التي سبقت 

التام ولكننا نظراً لألسباب التي  االضطرابات مباشرة لعد عمله هذا من قبيل االحتياط
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من الفصل الرابع نظن بأنه ال يمكن أن يوجه بحق انتقاد  110شرحناها يف الصفحة 

 .شديد إىل املستر لوك لعدم قيامه بمثل هذا األمر

نؤيد عمل املستر لوك يف رفضه تسليح عدد كبير من اليهود الذين عرضت خدماتهم  )16(

 )111الفصل اخلامس الصفحة (عليه 

كونستبال خصوصياً  41نحن قانعون بأن املستر لوك عندما قرر أن يجرد من السالح  )17(

من اليهود اعتمد على مشورة أكبر ثقة تيسرت له يف الشؤون العسكرية وبأنه كان غير 

متحيز فيما يجب اتخاذه من التدابير التي تعتبر بكل تأكيد بأنها تعود ملصلحة األهايل 

 )113الفصل اخلامس، الصفحة ( الذين كان مؤتمناً عليهم

وقع اختالف يف الرأي بيننا بشأن السياسة التي اتبعت فيما مضى والواجب اتباعها يف  )18(

 من الفصل اخلامس 114املستقبل لتسليح املستعمرات اليهودية أشرنا إليه يف الصفحة 

 استعمل البوليس ورجال السيارات املسلحة صالحيتهم بحكمة يف إطالق النار وعدمه )19(

 )116و 115و  114الفصل اخلامس، الصفحات (يف أثناء االضطرابات 

نشرت مقاالت كثيرة مهيجة وخارجة عن حد االعتدال يف صحف فلسطين بين شهر  )20(

ونرى أنه كان من الواجب على حكومة . 1929وشهر آب سنة  1928تشرين األول سنة 

التي نشرت  فلسطين أن تباشر صالحية تعطيل الصحف اخملولة لها بحق الصحف

 )118و 117الفصل اخلامس، الصفحتان (بعض هذه املقاالت 

ال نستطيع أن نلوم أي ضابط بوليس لعدم منع املظاهرة اليهودية التي وقعت عند حائط  )21(

حضروا  ]هكذا يف األصل[الذي ونرى أن . املبكى يف اليوم اخلامس عشر من شهر آب

لماجور ساندرس بأن زعماء اليهود قد املفاوضة مع زعماء الشبان اليهود مل يوضحوا ل

رفضوا قبول أحد الشروط التي علقها املستر لوك على قراره بالسماح للموكب بالذهاب 

 )121و 120الفصل اخلامس، الصفحتان (إىل حائط املبكى 

كل حماولة ملنع املظاهرة اإلسالمية التي أجريت يف اليوم السادس عشر من شهر آب  )22(

 )122و  121الفصل اخلامس، الصفحتان (وبعيدة عن الصواب بالقوة قد تكون خطرة 
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إن اإلشاعات التي كانت رائجة يف فلسطين قبل اليوم الثالث والعشرين من شهر آب هي  )23(

نتيجة طبيعية للمظاهرتين اللتين وقعتا يف اليومين اخلامس عشر والسادس عشر من 

 )122الفصل اخلامس، الصفحة (ذلك الشهر 

ما زالت تظهر على  ]هكذا يف األصل[بلنها جهت حلكومة فلسطين إن الشكوى التي و )24(

الدوام عدم عطف نحو سياسة الوطن القومي اليهودي وبأن سياستها كانت سياسة 

ضعف هي ناشئة، لدرجة كبرى، عن الصعوبات املالزمة لصك االنتداب، وعن عدم 

رأينا أن احلكومة  ويف. تقدير الصفة املزدوجة للسياسة الواجب على احلكومة اتباعها

قامت بكل ما يف استطاعتها باملهمة الشاقة، أال وهي الوقوف موقف احملايد النزيه 

الفصل احلادي عشر، (بين الشعبين اللذين أظهر زعمائهما مقدرة قليلة للتوفيق بينهما 

 )188و 187الصفحتان 

  

 املهاجرة )5(

 

زائدة عما تستطيع البالد  إن املشاريع اليهودية واملهاجرة اليهودية، ملا كانت غير )25(

 استيعابه، جلبت فوائد مادية لفلسطين نال األهايل العرب نصيباً منها

ونحن نرى، مع ذلك، بأن اإلدعاءات واملطالب التي قدمت من جانب اليهود بشأن  )26(

أن تثير  ]هكذا يف األصل[بشأنها مستقبل املهاجرة اليهودية إىل فلسطين كان من 

خماوف العرب بأنهم سيحرمون يوماً ما من وسائل معيشتهم ويسيطر عليهم اليهود 

 )146إىل  139الفصل السابع، الصحفة . (سياساً

كامبل كان حمقاً بال ريب عندما ذكر يف تقريره بأن أزمة  جونونرى أيضاً بأن السر  )27(

وا إىل البالد كانوا عن الواقع بأن املهاجرين الذين قدم"نشأت  1928و 1927سنتي 

 )138الفصل السابع،الصفحة " (أكثر مما تستطيع البالد استيعابه

هنالك بينة ال نزاع فيها بأن املراجع اليهودية انحرفت، فيما يتعلق باملهاجرة، انحرافًا  )28(

القائل بوجوب تنظيم  1922خطيراً عن املبدأ الذي قبلت به اجلمعية الصهيونية سنة 
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الفصل احلادي (ة البالد االقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد املهاجرة حسب مقدر

 )184عشر، الصفحة 

إن خماوف العرب الناشئة عن املهاجرة اليهودية كانت مع أسباب أخرى أكثر مباشرة  )29(

 )148و 147الفصل السابع، الصفحتان (عامال ساعد على وقوع االضطرابات 

بالفعل منوط بنقابة العمال اليهود إن اختيار املهاجرين بموجب جدول العمال هو  )30(

ومن عادة هذه النقابة أن تأخذ بعين االعتبار املذهب السياسي . العمومية يف فلسطين

إن هذا النظام ال . الذي يدين به خمتلف الذين يودون املهاجرة ال مؤهالتهم اخلاصة

الدخول إىل يمكن الدفاع عنه، وأن كون املذهب السياسي عامال قوياً يف اختيار طالبي 

 )137الفصل السابع، الصحفة (البالد ألمر يدعو إىل أشد االنتقاد 

  

 مشكلة األراضي )6(

 

إن اإلدارة، حاملا تألفت يف البالد حكومة مدنية، خشيت من أن يلحق إجحاف بحقوق  )31(

الفصل الثامن، الصفحة (مستأجري األراضي واملزارعين من جراء بيع األمالك الكبيرة 

150( 

وضعا بغية احملافظة على حقوق  1921و  1920نتقال األراضي لسنة إن قانوين ا )32(

غير أنهما مل يأتيا بالغاية املتوخاة منهما . املزارعين ومنعاً إلخراجهم من األرض

الفصل اخلامس، (فاستعيض عنهما بقانون حماية مستأجري األراضي الزراعية 

 )154 – 150الصفحة 

اضٍ كبيرة كان من جرائها أن أخرج عدد من بيوع أر 1929وسنة  1921وقع بين سنة  )33(

ويف بعض . كبير من العرب من أراضيهم دون أن تعدّ لهم أراضٍ أخرى يزرعونها

األحوال أخذ العرب الذين أخرجوا من األرض تعويضاً نقدياً وال تستوجب شركات 

فقد كانت تعمل بعلم احلكومة . األراضي اليهودية أي انتقاد بسبب هذه املعامالت

 )157 – 155الفصل الثامن، الصفحة (معرفتها و
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بينما أن قانون حماية مستأجري األراضي الزراعية يقضي بدفع تعويض عن إزعاج  )34(

املزارعين فإنه ال يتضمن ما يصد امليل إىل إخراج املزارعين من األراضي التي 

يزرعونها، إذ إن جمرد وضع نص يقضي بدفع تعويض نقدي للمزارع قد يشجعه على 

 )163الفصل الثامن، الصفحة (خلروج من األرض ا

إن احلالة اآلن معقدة، فال توجد أراضٍ أخرى يمكن أن ينتقل إليها األشخاص الذين  )35(

ولذلك تنشأ يف البالد اآلن طبقة من األهايل بال . يخرجون من األراضي التي يزرعونها

شكلة األراضي وستبقى م. وهذه الطبقة هي خطر كبير على البالد. أراضٍ ومستاءة

مصدراً دائماً لالستياء احلايل وسبباً يحتمل أن يفضي إىل االضطرابات ما مل يوجد حل 

 )163الفصل الثامن، الصفحة (ما ملعاجلتها 

إن فلسطين ال تستطيع أن تعول عدداً من املزارعين يزيد على من فيها اآلن إال إذا تغيرت  )36(

فمع اتباع أساليب زراعية على نطاق واسع، . ياًأساليب الزراعة املتبعة اآلن تغييراً أساس

إن ثبت أن ذلك مستطاع، قد يوجد مكان لعدد من املهاجرين اجلدد يف بعض جهات 

 )161الفصل الثامن، الصفحة (البالد 

  

 تظلمات العرب الدستورية )7(

 

مما يؤسف له أن زعماء العرب رفضوا قبول اجمللس التشريعي الذي عرض عليهم سنة  )37(

وقد يجوز . اليوم فالشعب العربي متحد يف مطالبته بنوع من احلكم النيابي أما. 1922

أن يضعف هذا االحتاد يف الغاية غير أنه قابل لالحياء على أشده عند وقوع أية مشكلة 

كبيرة تشتمل على مسائل جنسية ونحن نعتقد أن مشاكل احلكومة تزيدها خطورة حالة 

اء عجزهم على الدوام عن احلصول على درجة من االستياء التي يشعر بها العرب من جر

 )164الفصل التاسع، الصفحة (درجات احلكم الذاتي 
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 تظلمات العرب الثانوية )8(

 

التقرير ما ال يستند  هذامن التظلمات األربعة التي بحثنا فيها يف الفصل العاشر من  )38(

 .على أسباب وافية وليس فيها ما يصح اعتباره تظلماً خطيراً

  

 ت املالزمة لصك االنتدابالصعوبا )9(

 

إن الصعوبات املالزمة لتصريح بلفور ولصك االنتداب هي من العوامل العظيمة األهمية  )39(

عند تدقيق النظر يف املشكلة الفلسطينية فإصدار تفسير واضح للسياسة مؤيد ببيان من 

يكون حكومة جاللة امللك بأنها عازمة عزماً أكيداً على اتباع تلك السياسة بحذافيرها 

 182الفصل احلادي عشر، الصفحتان (أكبر عون على تنظيم شؤون احلكم يف البالد 

 )183و

يسود العرب يف فلسطين شعور استياء شديد من احلالة احلاضرة إذ أنهم بينما ليس  )40(

لديهم وسائل لالتصال مباشرة بحكومة جاللته فإن اليهود يف فلسطين مسموح لهم، 

ولة للجمعية الصهيونية يف املادة الرابعة من صك عن طريق مباشرة الصالحية اخمل

 )187الفصل احلادي عشر، الصفحة (االنتداب، بمراجعة حكومة جاللته مباشرة 

  

 الدفاع واألمن )10(

 

الفصل الثاين (إن سياسة تخفيض احلامية يف فلسطين وشرقي األردن قد جتاوزت احلد  )41(

 )190عشر، الصفحة 

أما . فلسطين أثناء االضطرابات يستحق أعظم الثناءإن تصرف البوليس البريطاين يف  )42(

رجال البوليس الفلسطيني إجماال فلم يكن يف اإلمكان االعتماد عليهم بعد أن شرع يف 

وقد قامت قوة حدود شرقي األردن بواجباتها . إطالق النار أو ألجل القتال عن كثب

 )194 إىل 190الفصل الثاين عشر، الصفحات (بوالء يصح االقتداء به 
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الفصل الثاين عشر، (قد ثبت بأن مصلحة االستخبارات يف فلسطين غير وافية باملرام  )43(

 )194الصفحة 

  

 خالصة االستنتاجات عن أسباب اضطرابات آب املاضي  ) ب(

 

إن السبب األساسي الذي لواله، يف رأينا، ملا كانت االضطرابات قد وقعت، أو لكانت  )44(

لعداء والبغضاء نحو اليهود شعوراً نشأ عن عبارة عن فتنة حملية، هو شعور العرب با

خيبة أمانيهم السياسية والوطنية وخوفهم على مستقبلهم االقتصادي وقد بحثنا يف 

والشعور . من الفصل الثالث عشر 201 – 197مصدر ونمو هذا الشعور يف الصفحات 

، السائد اليوم يستند على خوف العرب املزدوج بأنهم سيحرمون من وسائل معيشتهم

 ويسيطر عليهم اليهود سياسياً يوماً ما بسبب املهاجرة اليهودية وشراء األراضي

  

 :يف رأينا أن أسباب االضطرابات املباشرة هي )45(
 

التي ابتدأت يوم عيد ) البراق(سلسلة احلوادث الطويلة املتعلقة بحائط املبكى   ) أ(

قيمت يف وانتهت باملظاهرة اإلسالمية التي أ 1928الغفران يف شهر أيلول سنة 

وهذه احلوادث يجب اعتبارها . 1929اليوم السادس عشر من شهر آب سنة 

برمتها غير أن احلادث الذي يف رأينا ساعد أكبر مساعدة على وقوع االضطرابات 

هو املظاهرة اليهودية التي أقيمت بجانب احلائط يف اليوم اخلامس عشر من شهر 

ألهمية أعمال جمعية حراسة ثم نضع يف املكان الثاين من ا. 1929آب سنة 

األماكن اإلسالمية املقدسة وبدرجة أخف أعمال جلنة الدفاع عن حائط املبكى 

 )204 – 200الفصل الثالث عشر، الصفحة (اليهودية 

املقاالت املهيجة واخلارجة عن حد االعتدال التي نشرتها بعض اجلرائد العربية   ) ب(

أسبوعية تصدر باللغة اإلنكليزية وجريدة عبرية يومية واحدة وجريدة يهودية 

 )205و 204والفصل الثالث عشر، الصفحتان  117الفصل اخلامس الصفحة (
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نشر الدعاية بين الطبقة غير املثقفة من األهايل التي من شأنها أن حترضهم ) ج(

  )205والفصل الثالث عشر، الصفحة  107الفصل الرابع، الصفحة . (وتثيرهم

  )205الفصل الثالث عشر، الصفحة . (وديةتوسيع الوكالة اليه) د(

الفصل (عدم كفاية القوات العسكرية ورجال البوليس ممن يمكن االعتماد عليهم ) هـ(

  )206و  205والفصل الثالث عشر، الصفحتان  190الثاين عشر، الصفحة 

االعتقاد بأن قرارات حكومة فلسطين يمكن أن تتأثر باالعتبارات السياسية، وهو )  و(

الفصل احلادي عشر، (قاد ناشئ يف الغالب عن الشعور بغموض السياسة اعت

  )206والفصل الثالث عشر، الصفحة  184الصفحة 

  

  التواصي )ج(

نود أن نفتتح خالصة تواصينا بالقول بأننا نعلق أعظم أهمية على توصيتنا األوىل وهي 

وقد تزيد قيمة هذا البيان  أن تنعم حكومة جاللته النظر يف صوابية نشر بيان صريح عن خطتها،

  )ب( 46كثيراً لو أنه يتناول النقاط التي شرحناها يف الفقرة 

أما تواصينا فيما يتعلق بمسئلتي املهاجرة واألراضي فقد بينت يف الغالب على االفتراض 

بأن حكومة جاللته ستذكر بجالء ووضوح يف التفسير الذي ستضعه بأن حقوق ومركز الطوائف 

  .ة سيحافظ عليها كل احملافظةغير اليهودي

  

  تفسير السياسة

إننا نرى أن إصدار بيان صريح عن السياسة التي تنوي حكومة جاللته اتباعها يف ) أ( )46(

فلسطين ضروري لتنظيم شؤون احلكم يف البالد ولذلك فإننا نوصي بأن تنعم حكومة 

املهم أن توضح جاللته النظر يف صوابية إصدار هذا البيان بأسرع ما يمكنها ومن 

حكومة جاللته بأنها عازمة على تنفيذ تلك السياسة بحذافيرها بجميع املوارد التي 

 )183الفصل احلادي عشر، الصفحة (حتت تصرفها 
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لو أنه تضمن بجالء ) 1(مهما كانت صيغة هذا البيان فإن قيمته تزيد كثيراً ) ب(

أحكام صك االنتداب التي  وبعبارات واضحة املعنى الذي تعلقه حكومة جاللته على

لو أنه تضمن ) 2(تنص على صيانة حقوق الطوائف غير اليهودية يف تلك البالد و

تعليمات تسترشد بها حكومة فلسطين تكون أكثر وضوحاً من التعليمات التي وضعت 

الفصل احلادي (سابقاً بشأن سير السياسة يف املسائل احليوية كاألراضي واملهاجرة 

  )186عشر، الصفحة 

  

  املهاجرة

إن كل التباس وغموض يف اجتاه السياسة التي يراد اتباعها يف مسألة ) أ( )47(

املهاجرة الهامة من احملتم أن يظهر أثره يف تصرف حكومة فلسطين ويف موقف مزاج 

ولذلك نوصي بأن تصدر حكومة . الشعب العربي، وأولئك الذين يمثلون املصالح اليهودية

تصريحاً جليّاً حازماً عن السياسة التي تريد اتباعها فيما  جاللته يف القريب العاجل

يتعلق بتنظيم املهاجرة اليهودية إىل فلسطين ومراقبتها يف املستقبل وأن تأخذ بعين 

االعتبار، عند وضع صيغة هذا التصريح، االستنتاجات التي أبديناها بشأن موضوع 

 )147الفصل السابع، الصفحة (املهاجرة 

  

دة النظر يف النظم اإلدارية املتبعة لتنظيم املهاجرة بغية منع تكرار يجب إعا) ب(

  )147الفصل السابع، الصفحة ( 1926و 1925املهاجرة الزائدة التي حصلت سنتي 

  

يجب إنعام النظر فيما إذا كان يف اإلمكان استنباط وسيلة أكثر مناسبة لتنظيم ) ج(

الفصل السابع، الصفحة (ول العمال التصرف بشهادات املهاجرة التي تصدر بموجب جد

148(  
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ريثما تنشأ يف فلسطين حكومة نيابية على شكل من األشكال يجب، إن أمكن، استنباط ) د(

طريقة يمكن بواسطتها أخذ رأي الهيئات غير اليهودية يف مسائل املهاجرة التي لو كان 

إليها يف بيان يف البالد جملس تشريعي ألحيلت للجنة املهاجرة اخملصوصة املشار 

الفصل السابع، ( 1422 اخلطة السياسية املدرجة يف الكتاب األبيض الصادر سنة

  )148الصفحة 

  
  األراضي

  
يجب القيام بتحقيق علمي بواسطة خبراء عن إمكان إدخال أساليب الزراعة ) أ( )48(

وعندئذ يمكن تنظيم سياسة األراضي يف نور احلقائق التي تنجلي . احلديثة يف فلسطين

ومن األهمية بمكان عظيم أن تؤخذ بعين االعتبار زيادة . مثل هذا التحقيق العلمي عن

سكان األرياف احلاليين الطبيعية يف أي مشروع يوضع لتحسين وتعمير األراضي كنتيجة 

 )162الفصل الثامن، الصفحة (لهذا التحقيق الفني 

  

زارعين الفالحين عن األراضي التي من األهمية بمكان عظيم أن يُصد امليل احلاضر إلجالء امل) ب(

يزرعونها، ريثما تظهر نتيجة هذا التحقيق، وذلك باتباع إحدى الطرق التي أشرنا إليها يف الصفحة 

  .من الفصل الثامن، أو باتباع أية طريق أخرى مناسبة 163

  

أخرى على حكومة فلسطين أن تنعم النظر يف إمكان إحياء البنك الزراعي أو إيجاد وسائل ) ج(

الفصل الثامن، (إلقراض فقراء املزارعين ليتمكنوا من حتسين أساليب الزراعة التي يتبعونها اآلن 

  )161الصفحة 

  

  التطورات الدستورية

املسألة ولكننا نلح أنه متى طرحت مسألة هذا ال نود أن نبدي تواصي رسمية حول  )49(

ؤخذ بعين االعتبار التطور الدستوري يف فلسطين ثانية على بساط البحث، يجب أن ت
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استنتاجاتنا التي أوردناها يف الفصل التاسع من هذا التقرير حيث قلنا بأن عدم 

 .وجود نوع من احلكم الذاتي يزيد كثيراً يف مشاكل وصعوبات اإلدارة احمللية

  

  )البراق(حائط املبكى 

تتخذ رفعنا إليكم يف شهر كانون األول املاضي، ملا كنا يف فلسطين، توصية بأن  )50(

حكومة جاللته التدابير التي يف مقدورها اتخاذها لتأمين تعيين جلنة لهذه الغاية يف 

من صك االنتداب على فلسطين، للفصل يف  14أقرب وقت، توفيقاً ألحكام املادة 

وقد ظننا أن من املستحسن تعجيل ). البراق(احلقوق واملطالب املتعلقة بحائط املبكى 

م يف وقت يمكن حكومة جاللته من االستفادة منها، إن حسن هذه التوصية ورفعها إليك

ذلك لديها، عندما بحث يف مسألة تعيين هذه اللجنة يف جملس جمعية األمم يف شهر 

وقد علمنا بعد ذلك أن جملس جمعية  األمم قد وافق على تعيين . كانون الثاين املاضي

طالب املتعلقة بحائط املبكى ويف رأينا إن اإلسراع يف فصل احلقوق وامل. هذه اللجنة

ولذلك فإننا . تدبير ضروري حبًا يف السالم وتنظيم شؤون احلكم يف فلسطين) البراق(

نعتبر أنه يجب اإلسراع بكل وسيلة ممكنة يف تأليف هذه اللجنة وذهابها إىل تلك 

 .البالد

  

  أعمال اجلمعيات الدينية

إلجراء يف فلسطين املتعلق باجلرائم قد ألغي، منذ وقوع االضطرابات، التشريع املرعي ا )51(

التي ترتكب ضد الدولة، وبجرائم الفساد أيضاً، واستبدل بقانون بني على قوانين اجلزاء 

 ويف هذه الظروف ال نرى موجباً يدعونا لتقديم أية تواصي حتت هذا الباب. اإلنكليزية
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  حتريض الصحافة

الدرجة العليا يف حكومة فلسطين يف يجب اتخاذ التدابير لتأمين لفت نظر موظفي ) أ( )52(

املستقبل إىل ما تنشره الصحافة يف فلسطين من املقاالت املهيجة التي من شأنها أن 

 تثير شعور أهايل تلك البالد

  

ويجب أن تدقق حكومة فلسطين يف قانون املطبوعات املرعي اإلجراء اآلن يف ) ب(

قرار من احملاكم بتجريم أية فلسطين بغية وضع أحكام تمكن احلكومة من استصدار 

الفصل اخلامس، (جريدة يف فلسطين ثبت بأنها نشرت مقاالت تدعو إىل اإلخالل باألمن 

  )118الصفحة 

  

  التحريض
يجب اتخاذ التدابير بسرعة لتاليف نقائص مصلحة االستخبارات يف فلسطين  )53(

جداً كي إن وجود مصلحة استخبارات وافية باملرام ومقتدرة ضروري . املسّلم بها

تتمكن احلكومة من صد أعمال األشخاص الذين يحاولون إثارة عواطف الشعبين 

 )194الفصل الثاين عشر، الصفحة (

  

  مهام اجلمعية الصهيونية واللجنة التنفيذية الصهيونية

بأن املركز  1922نوصي بأن تعود حكومة جاللته فتؤكد البيان الذي أصدرته سنة ) أ( )54(

للجمعية الصهيونية بموجب صك االنتداب ال يخولها االشتراك اخلاص الذي أعطي 

 )186الفصل احلادي عشر، الصفحة (بأية درجة كانت يف حكومة فلسطين 

  

إننا نشير على حكومة جاللته أن تدقق النظر يف إمكان وضع تفسير مدقق ملعنى ) ب(

  )187فحة الفصل احلادي عشر، الص(املادة الرابعة من صك االنتداب على فلسطين 
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إن مسألة تعيين أفضل نوع من احلامية يف فلسطين يجب إحالتها إىل مستشاري ) أ( )55(

 )145الفصل الثاين عشر، الصفحة (حكومة جاللته االختصاصيين 

  

إن احلامية احلاضرة املؤلفة من فرقتين من املشاة يجب أن ال تخفض ريثما يقرر شكل ) ب(

الفصل الثاين عشر، (ذ حتسن ظاهر يف الشعور اجلنسي احلامية يف فلسطين وإىل أن يبدو بعدئ

  )191الصفحة 

يجب إجراء حتقيق منفرد عن نظام دائرة البوليس يف فلسطين بواسطة ضابط بوليس ) ج(

  خبير من إحدى املستعمرات

  )193الفصل الثاين عشر، الصفحة (وقد قبلتم بهذه التوصية وعملتم بها 

فلسطين بأن حتقق يف إمكان تأليف قوة احتياطية من يجب التنبيه على حكومة ) د(

  )195الفصل الثاين عشر، الصفحة (الكونستبالت اخلصوصيين ورفع تقرير بذلك 

  

  الفصل اخلامس عشر

  اخلاتمة

إن استنتاجاتنا . قد انتهينا اآلن من املهمة التي أخذنا على عاتقنا القيام بها

ابات وتواصينا للمستقبل إنما هي نتيجة حتقيق العمومية واستنتاجاتنا بشأن أسباب االضطر

ونعتقد بأن تواصينا قد تكون أساساً يقام عليه صرح السالم يف فلسطين يف . طويل مدقق

املستقبل، ومع ذلك فهنالك الشيء الكثير الذي يقع خارج سيطرة حكومة جاللته مما ليس 

فوق يف أهميتها االقتراحات وهنالك عالجات، قد ت. حلكومة فلسطين سوى بعض التأثير عليه

التي اقترحناها، يجب أن تبقى يف أيدي الشعبين اللذين يتحتم عليهما أن يعيشا معاً يف بالد 

  .حمصورة املساحة، حتت سلطة حكومة واحدة، مهما كان نظام احلكم القائم فيها

  

ويف جو مشبع بالعداء اجلنسي، وبالشك املتبادل، الذي زادته تسمماً حوادث آب 

املاضي املفجعة قد يتراءى أن من العبث اآلن القول بأن األمل ضعيف سواء يف جناح 
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االستعمار اليهودي يف فلسطين أو يف رقي الشعب العربي رقياً سلميًا مطرداً إال إذا تم عن 

  .طريق التعاون بين الشعبين والتوفيق بين وجوه االختالف بينهما وإزالة أسباب الشك

  

فحوادث . ملساعي للقيام بعمل مشترك يف امليدان السياسي فضعيفأما األمل ببذل ا

ومع ذلك فقد يكون التعاون يف الشؤون االقتصادية . آب املاضي ال يمكن نسيانها بسهولة

ممكناً وهو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها جعل العرب يشعرون بفوائد االستعمار 

هودية برمتها تتطلب من الزعماء اليهود أن ال يسمحوا فرفاهية الطائفة الي. اليهودي املتقابلة

. لعواطفهم الغريزية بأن تعوقهم عن السعي جد السعي إليجاد تفاهم أفضل بين الشعبين

حقاً إن املهاجرة اليهودية . ويلوح لنا أنه مل يبذل لغاية اآلن سوى جهد قليل يف هذا السبيل

غير أن الفوائد التي . د نال العرب نصيباً منهاواملشاريع اليهودية قد أتت بفوائد جمة للبال

نالها العرب كانت، كما هي يف الواقع، عرضية للغاية األساسية من تلك املشاريع ومل تكن 

وبالنتيجة بينما يدعي اليهود، وهم حمقون يف ادعائهم، بأن لهم . قسماً من الغرض األصلي

عرب شكراً على ما نالوا من الفوائد ألنهم الفضل فيما جلبوه إىل البالد إجماال فال يبدي ال

  يشعرون بأنها كانت مظاهر غير مقصودة من السياسة التي يمقتونها

  

فعلى زعماء العرب واملسلمين يقع واجب واضح جلي ذلك أنه يجب عليهم أن يفهموا 

م، أتباعهم وأبناء مذهبهم بأنهم، إجماال وأفراداً، يعارضون كل ما من شأنه اإلخالل بالنظا

وإذا بدت من جانب اليهود حماولة جدية للتعاون يف الزراعة أو يف غيرها من . وأعمال العنف

األعمال االقتصادية، فيتحتم عندئذ على زعماء العرب، تلبية لهذه احملاولة، أن يثبتوا بأنهم 

كانوا خملصين عندما اعترفوا أمامنا بأنهم مل يكونوا مقاومين للمشاريع اليهودية يف 

  طين متى كانت ذات فائدة جلية ألبناء وطنهم وشعبهمفلس

  

وال ريب يف أن أعمال القتل واجلرائم األخرى التي وقعت يف شهر آب املاضي، والتي 

ال تفيها أشد عبارات االستنكار حقها، قد أبعدت إىل حين األمل بتوفيق االختالفات القائمة 

أماين أي الشعبين بدون تعاون مفعم بين الشعبين، ومع ذلك فليس هنالك من أمل لتحقيق 
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بروح التسامح املتبادل، األمر الذي يجب أن يتأكده زعماء كل من الشعبين املسؤولين 

  ويفهموه ألتباعهم

  

بقي علينا واجب اإلعراب عن امتناننا لألشخاص الكثيرين الذين ساعدونا على القيام 

  .بمهمتنا ومهدوا لنا سبيل الراحة يف أثناء قيامنا بها

  

ففي رسالتنا الوداعية، التي أوردناها يف الذيل السادس لهذا التقرير، قلنا بأننا تلقينا 

أوفى مدى من املساعدة من أولئك الذين يرغبون يف التثبت من األسباب احلقيقية التي أدت إىل 

 فقد كانت هنالك الرغبة التي توقعناها من جميع الفرقاء لتأدية. حوادث آب املاضي املؤسفة

ويف . الشهادة أمامنا، ومل تكن مهمتنا أخذ الشهادات فحسب بل حصرها ضمن نطاق معقول

ونود أن نعرب عن تقديرنا لالعتناء الذي . حالتين فقط قبلنا مذكرات بدال من الشهادة الشفوية

وقد طُلب إىل كثير من دوائر حكومة فلسطين أن تعد لنا تقارير . بدا يف وضع هاتين املذكرتين

وكانت هذه جميعها عظيمة القيمة لنا . رات وجداول إحصائية مسهبة للرجوع إليهاومذك

  ونحن مدينون بالشكر اجلزيل للموظفين الذين كان لهم شأن يف إعدادها وحتضيرها

  

وقد تلقينا كل مساعدة ممكنة من املندوب السامي ومن جميع موظفي حكومة 

يف أثناء سفرنا من بور سعيد إىل القدس،  واتخذت أوفى الترتيبات لتأمين راحتنا. فلسطين

فإىل جميع أولئك الذين سهلوا مهمتنا . ويف أثناء إقامتنا يف القدس، وجتوالنا يف أنحاء البالد

ونحن مدينون بالشكر اخلاص للمستر مكس نوروك من دائرة . نعرب عن خالص شكرنا

لنا مع احلكومة وأيضاً ملستر السكرتارية العامة الذي بواسطته كانت تدار على اإلجمال أشغا

  سُلمن الذي رافقنا يف سفرنا من بور سعيد وإليها. ف.ج

  

وقد قام املوظفون الذين أحلقتهم حكومة فلسطين بنا يف أثناء إقامتنا يف تلك البالد 

نيمن، . لويس، واآلنسة ب. ا. خضر، واآلنسة ج. م.فقد وقع على عاتق اآلنسة ا. بخدمات فائفة

واآلنسة بنروسكا، الكاتبات اخملتزالت اللواتي وضعت دوائر حكومة فلسطين خدماتهن حتت 
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فدربن أنفسهن . نسخ القسم األكبر من الشهادات الطويلة التي أديت أمامنا تصرفنا، واجب

، وقمن بأعمالهن بكل دقة وضبط رغماً عن اشتغالهن لدينبسرعة على عمل غير مألوف 

  ساعات طوال كان فيها الشغل متراكماً جداً 

  

 ادي، الذي أعارته لنا حكومة السودان بنشاط فائق بمهمة. س.وقد قام املستر ت

  تسجيل وإرسال جميع املراسالت الكثيرة، وساعد على إنشاء مكاتبنا وتنظيمها

  

 –وإىل أولئك املوظفين الذين قاموا بمهمة مترجمين رسميين يف أثناء حتقيقاتنا 

عبادي . كيسولوف، واملستر ا. نذكر منهم على األخص السيد ابراهيم فرح كعيبني، واملستر ج

يعود فخر القيام باقتدار وسرعة بمهمة ترجمة شهادات الشهود احملليين أمامنا، تلك املهمة  –

  الشقة

  

وقد أحلق بنا األونباشي باركر من فرقة البوليس البريطاين طيلة إقامتنا يف تلك 

فقام بمهمة حاجب يف غرفة التحقيق ورافقنا يف أثناء جتولنا يف أنحاء البالد النائية . البالد

فقد أظهر جلياً كل مزية يتطلبها منه واجب غير عادي، . ال يمكن أن يقع اخليار على خير منهو

وكان حسن التصرف رقيقاً يقوم بعمله بطيبة خاطر ونحن، إجماالً وأفراداً، مدينون له بالشكر 

  .اخلاص

  

وقد أعربنا عن امتناننا من خدمات جميع هؤالء املوظفين وغيرهم يف كتاب بعثنا به 

ىل وكيل السكرتير العام حلكومة فلسطين، ويسرنا أن نسجل كتابنا هذا مع الرد الذي تلقيناه إ

  .عليه، يف الذيل السادس لهذا التقرير

  

. ج.بينتنغ واملستر و. ونود أن نعرب عن ثنائنا اخلالص لكاتبينا الرسميين، اآلنسة هـ

وية الشاقة مدة كان معدلها بارتل فقد وقعت على عاتقهما مهمة ضبط جميع الشهادات الشف

وكانا مسؤولين أيضاً عن نسخ الشهادات وحتمال عناء . ست ساعات يف كل يوم اشتغلنا فيه
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وقد عمال باستمرار ساعات طوال يف حميط وظروف مل يألفاها، . نسخ قسم كبير منها بذاتهما

ات بسرعة وأتقنا ضبط الشهادات فوق كل ثناء وبفضل نشاطهما املتواصل تم نسخ الشهاد

  فائقة

  

لويد، من موظفي وزارة . ت.ا.وختاماً نرغب أن نسجل تقديرنا خلدمات املستر ت

فقد وضع . اخلاساملستعمرات، الذي قام بوظيفة سكرتير للجنة ونحن مدينون له بالشكر 

درايته وخبرته بسخاء حتت تصرف جميع الذين اشتغلوا بالتحقيق، وقد خففت مقدرته 

  .هاده كثيراً من عناء مهمتناوكفاءته وجده واجت

  

  شو. ولتر س

  هنري بترتون

  هوبكن موريس. ر

  سنل. هـ

مع مراعاة التحفظات يف املذكرة (
  )التالية

  

  لويد. ت. ا. ت
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