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  مذكرة اللجنة التنفيذية إىل السكرتير العام

 للحكومة البريطانية حول بيع األراضي 

3/12/1931 

 ، سعادة السكرتير العام

فيما يتعلق " الكتاب األبيض"أتشرف أن أخبركم أن العرب ينتظرون بفارغ صبر تنفيذ 

كما يف  ،أراضي العرببمسائل األراضي واملهاجرة، ألن اليهود ال يزالون مثابرين على شراء 

جون هوب سمبسون أن األراضي الباقية  السابق، بالرغم من أنه ثبت من التحقيق الذي قام به السر

للعرب يف الوقت احلاضر ال تكفي للقيام بأود معيشتهم، وإن كل أرض يستويل اليهود عليها يف 

 .لفلسطين" نتدابصك اال"من  6فإنما يستولون عليها بصورة خمالفة للمادة  ،هذه احلالة

من أراضي "ولقد بلغ اللجنة التنفيذية العربية أن هناك مساعي لبيع أراضي وادي القباين 

ـ وتبلغ مساحة هذه األراضي ثمانية آالف دونم ـ وإن  ثإىل شركة كيرن كيم" وادي احلوارث

إلخراجهم  أصحاب املنافع واألغراض السافلة يحتالون على البسطاء املزارعين يف هذه األراضي

منها، وإنه مل يبق عليهم إال إقناع حاكم إداري نابلس يف هذا اخلصوص، وتسجيل هذه األراضي 

  .باسم الشركة املذكورة

  

تعرف اللجنة التنفيذية أن احلكومة ساعية اليوم يف تهيئة القوانين املتعلقة بتنفيذ 

قوانين آفات، وأن الضرر الذي يلحق أن لتأخير تنفيذ هذه ال ولكنها تعرف أيضاً ،"الكتاب األبيض"

لذلك فاللجنة تصر بإحلاح على احلكومة أن تسرع يف . العرب من هذا التأخير يزداد يف كل يوم

نشر القوانين املذكورة حاال، وأن تصدر على الفور أمراً بمنع بيع األراضي من العرب لغير العرب، 

 .املشار إليه" للكتاب األبيض" ريثما تنفذ القوانين التي تهيئها احلكومة تنفيذاً

 . وتفضلوا  يا صاحب السعادة بقبول فائق االحترام
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