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  سمبسون هوب جون تقرير خالصة

 والعمران اإلسكان ومشاريع الهجرة عن

 1930 سنة أغسطس 22

  

 درس وبعد 1930 سنة مايو 20 يوم فلسطين إىل سمبسون هوب السرجون وصل لقد

 سنة آب 22 بتاريخ املستعمرات وزارة إىل رفعه مفصالً اًتقرير وضع بحثها كلف التي األمور

  :فيه جاء ما خالصة وهذه 1930

  :املهاجرة -  1

 للجمعية بموجبه وصرح 1920 سنة اإلجراء موضع وضع األساسي املهاجرة قانون إن

 مدة إعالتهم عن لةوؤمس تكون أن بشرط مهاجر 500,16 فلسطين إىل اًسنوي تدخل أن الصهيونية

 ريثما املهاجرة بتوقيف أمر صدر 1921 سنة مايو ويف. تنجح مل اخلطة هذه أن غير كاملة سنة

  .تطبيقها يمكن كيفية على القانون يف املهاجرة شروط تعدل

 القانون هذا عدل ثم 1925و 1924و 1921 سنة يف مرات عدة املهاجرة قانون عدل وقد

 يقسم وهو اآلن حتى اإلجراء عيمر يزال ال الذي القانون وهو 1928 سنة يف صدر آخر بقانون

  :اآلتية التسعة األصناف إىل املهاجرين

  .وعائالتهم جنيه األلف عن يقل ال اًمبلغ يملكون الذين األشخاص - ) أ(

  .جنيه 500 من أقل ال يملكون الذين واحلرف املهن ذوو  - )ب(

  .جنيه 250 من أقل ال يملكون الذين املاهرون الصناع - )جـ(

 .الشهر يف جنيهات 4 عن يقل ال ثابت إيراد لهم الذين األشخاص -) د(

  .فلسطين مالجئ إىل القادمون األيتام -  )هـ(
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 ومعيشة معيشتهم واملضمونة الدينية األشغال يتعاطون الذين والنساء الرجال - )و(

  .عائالتهم

  .معيشتهم املضمونة الطلبة - )ز(

  .وعائالتهم والنساء الرجال من العمال -  )ح(

 هؤالء كان إن فلسطين يف لهم أقرباء على معيشتهم يف يعتمدون الذين األشخاص -  )ط(

  .إعالتهم من تمكنهم بحالة

 يف االستيطان يريدون ملن بها املصرح األصناف ذوي من املهاجرين عن وفضالً

 تتنبه وال آالف بضعة اًأحيان يبلغ سائحين بصفة الناس من وافر عدد اًسنوي البالد دخلي فلسطين

 التهريب بطريق البالد إىل بالقليل ليس عدديدخل   تقدم عما وفضالً منهم للقليل إال احلكومة

 ما جدية بصورة فلسطين إىل املهاجرة مراقبة يمكن وال احلدود على الواقعة املراقبة من لصموالت

  .للقانون اًخالف البالد يدخلون الذين أيدي على للضرب اإلجراءات تتخذ مل

 للقانون اخملالفة احلوادث جميع عن لةوؤاملس هي اليهودية الوكالة أن نإذ الواضح فمن

  .فلسطين إىل املهاجر يصل بعدما احلال تاليف السهل من يجعل ال ذلك أن غير

 احلاضر الوقت يف العرب بين البطالة بأن االستدالل من لنا مناص ال احلالة هذه وأمام

 عمل بال العرب من اًكبير اً عدد كلهنا وأن االقتصادية البالد حياة يف اخلطرة املظاهر من أصبحت

 دالئل وهناك ،منهم العمال طبقة بين املعيشة مستوى يف جلي انخفاض إىل أفضى قد ذلك وأن

  .احلاضر الوقت يف اليهود بين البطالة ازدياد على اًأيض

 الذين اليهود عدد تقليل إىل اًحتم سيؤدي املهاجرة حرية يف تدخل كل أن اجللي منو

 تقضي االنتداب صك من السادسة املادة ولكن ..الوطن هذا يف نصيب لهم يكون أن يف يرغبون

 الواضح فمن اليهودية الهجرة اءجر من الطوائف سائر ووضعية بحقوق اإلجحاف عدم بضمان

 وجب إلعالتهم الالزمة األشغال على احلصول من العرب حرمان عن الهجرة هذه أسفرت إذا أنه نإذ

 ال حتى املهاجرة تلك الضرورة عند توقف أو تخفض أن الصك ذلك بمقتضى املنتدبة احلكومة على

  .األشغال على احلصول يف اًضرر العرب بمصالح املهاجرة تلحق
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  :األراضي -  2

 التي الزراعية واألساليب للطرق اًنظر احلاضر الوقت يف يوجد ال أنه اًيطعق اً ثبوت ثبت لقد

 استثنينا إذا فيها اجلدد املهاجرين من املزارعين إقرار يستطاع إضافية أرض أية العرب يتبعها

 ليس أنه كما االحتياط سبيل على اخملتلفة اليهودية الوكاالت تملكها التي املعمرة غير األراضي

  .لليهود لتعطى أميرية يأراض احلكومة عند

 الكارن"و" كايمث الكارن" منها فلسطين يف األراضي لشراء خاصة جمعيات لليهود إن

 خاص نظام على كلها تسير اجلمعيات هذه ولكن" الفلسطينية األراضي عمارأ شركات"و" هيسون

 ما الدستور هذا من الثالثة املادة يف جاء فقد. اليهودية الوكالة دستور يف وغاياته أسسه وضعت

  :نصه

 وتبقى اليهودي القومي املال رأس صندوق باسم وتسجل لليهود كملك األراضي تملك "

 وتنشط االنتقال قابل غير اليهودية لألمة اًلكم األمالك هذه تظل كما األبد إىل باسمه مسجلة

 األشغال جميع يف يتبع الذي العام واملبدأ اليهودي العامل بواسطة الزراعي االستعمار الوكالة

 .اليهود استخدام هو وتنشطها الوكالة بها تقوم التي واملشاريع

 الذين لليهود" كايمت الكيرن" جمعية حتررها التي اإليجار عقود من 23 املادة نص وإليك

 .األراضي بعض منها يستأجرون

 بواسطة وزراعتها األرض بفالحة اخملتصة األشغال جميع يجري بأن املستأجر يتعهد "

 كل عن فلسطينية جنيهات عشرة يدفع فإنه الشرط هذا املستأجر خالف وإذا اليهود من عمال

   ."العقد بهذا اإلخالل على اًقاطع دليالً اليهود غير من عمال استخدام ويعتبر خمالفة

 بئر منطقة استثنيت إذا( فلسطين يف للزراعة الصاحلة األراضي مساحة أن لنا ظهر لقد

 للقيام األرض من اًدونم 130 إىل الفالح عائلة حتتاج وبينما دونم 000,544,6 تبلغ) السبع

 إذا - امليسورة الزراعية األراضي جميع قسمت لو أنه جند العيش من الئق مستوى يف بأودها

 منهم الواحدة العائلة لنال احلاليين العرب املزارعين بين - اليهود أيدي يف التي األراضي استثنيت

 املعدل وهذا األرض من اًدونم 130 الواحدة العائلة إعطاء يتسنى وكي اًدونم 90 على يزيد ال ما

 القومية العربية العائالت من أن اًأيض ويلوح الزراعية األراضي من دونم ماليين ثمانية إىل يحتاج

  .أرض بال املائة يف 4,29 عائلة 980,86 عددها يبلغ التي
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 تتبع مل أنه ذلك العثمانية احلكومة عهد يف حالته عن حتسنت قلما العربي الفالح حالة إن

 مستوى رفع على يساعد اًزراعي اًحتسين العرب يملكها التي األراضي لتحسين مقررة سياسة

 إلعاشتهم امليسورة األراضي فيه نقصت الذي الوقت يف فائقة بسرعة عددهم زاد وقد معيشتهم

  .اليهود أيدي إىل انتقلت دونم مليون بنحو

 بحقوق ضرر أو حيف أي إحلاق عدم تكفل أن االنتداب صك بمقتضى اإلدارة واجب من إن

 استقرار تشجع أن االنتداب صك بمقتضى اًأيض واجبها من أنه كما اليهود مهاجرة اءجر من العرب

 الصعب ومن ذكره املتقدم الشرط الدوام على ذلك يف مراعية البالد أراضى يف بكثرة اليهود

 الزراعي للعمران فعالة سياسة باتباع إال الظاهر، حسب املتناقضين الواجبين هذين بين التوفيق

 اتخاذ الضروري ومن زراعتهم وتوسيع األراضي يف بكثرة واليهود العرب كال استقرار هدفها يكون

 .الهدف هذا إىل للوصول فعالة إجراءات

 

 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/resources/documents 


