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 العربية إىل املستر إيمري  مذكرة الوفود

0Fوزير املستعمرات البريطانية أثناء زيارته لفلسطين

∗ 

1925 

 

 وأرسلوا وفدهم إىل لندن مرتين، ويف كل ،- إن عرب فلسطين قد قدموا تقارير كثيرة1

ليزية يف بالدهم على كما قدموه بينوا التناقض الغريب الذي يظهر يف مسلك احلكومة اإلن

الرغم من: 

نص عهد جامعة األمم. - أ  

العهود املقطوعة للملك حسين. - ب 

بعض مواد صك االنتداب. - ج 

البيانات الرسمية والشبه الرسمية الصادرة من الوزارات . - د 

  

- إن السياسة التي تسير عليها احلكومة يف فلسطين جرت البالد إىل حاالت 2

 ودوام احلال على هذا الشكل، دون أن  اقتصادية صعبة ال يمكن للبالد أن تستمر على حتملها،

ية عادلة يؤدي حتماً إىل سقوط البالد يف هوة أشد عمقاً من احلالة صاغيجد العرب آذاناً 

نهم: إ إذ ،احلاضرة

 

هظة لإلنفاق على ترتيبات واسعة ال تتحملها البالد لتنفيذ ايكلفون بضرائب ب- أ 

السياسة الصهيونية التي ال يمكن أن تتفق مع مصاحلهم السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية. 

 

                                                           

سلسلة  )" 1939 – 1918 "وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين والصهيونية ( املصدر: ∗

، جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيايل، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1الوثائق العامة -

 .97 – 95)، ص 1968
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 قد حرموا إدارة بالدهم وتمتعهم باستقالل ذاتي، على حين ليسوا أقل مستوى - ب 

العراق وشرق األردن التي تتمتع بحكم  من سكان البلدان العربية األخرى مثل

ذاتي نيابي . 

 

 وقد حرموا حتى مما كانوا يتمتعون به من بلديات وجمالس إدارة وجمالس -ج 

عمومية منتخبة، ومن إرسال أعضاء إىل البرملان يف العهد التركي. 

 

قد فتحت أبواب بالدهم لهجرة يهودية ضخمة حتتوي على كثير من العناصر غير - د 

 الصاحلة حلياة البالد، وحتملها اقتصادياً واجتماعياً.

 

 قد جعل للعناصر اليهودية أرجحية ظاهرة يف إدارة البالد الرئيسية، ويف تسيير  -هـ

املصالح اليهودية القومية واالجتماعية، هذا وهم أقلية ضئيلة يف البالد عدداً 

ومصلحة. 

  

 العرب يطلبون حقهم يف احلكم التشريعي 

- إن العرب يف فلسطين وهم يطلبون حقهم يف احلكم التشريعي مل يريدوا قط، أن 3

يغمطوا حقوق اليهود الذين يساكنونهم، ولكنهم يريدون أن يتمتعوا بحقهم باعتبار أنهم أكثرية 

ساحقة يف العدد واملصلحة، وباعتبار أنهم وعدوا بوعود صريحة، وباعتبار أن عهد جامعة 

األمم يخولهم ذلك مع حفظ حق اليهود الوطنيين يف االشتراك معهم يف اإلدارة والتشريع بحسب 

نسبتهم. 

  

- إن العرب يعتقدون أنهم لن يطمئنوا يف بالدهم  ويروا يف احلكومة البريطانية 4

النية احلسنة التي طاملا أعلنتها بالنسبة إليهم إذا ظلت مستمرة يف طراز اإلدارة والسياسة التي 

سارت عليها يف فلسطين إىل اآلن، على أنهم يريدون دائماً أن يكونوا على وفاق تام معها يف 

 وأن ، جتربتها العقيمةنمصاحلها النزيهة ويعتقدون أنه قد آن للحكومة البريطانية أن تقلع ع
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تعيد نظرها بصورة جدية يف هذه السياسة التي جعلت البالد وأهلها يف حالة اضطراب روحي 

وانحطاط اقتصادي وقلق. 

  

 مطالب األمة 

وأن تبدل عالقة  - وها نحن نقدم لها مطالب البالد بصورة صريحة واضحة5

االنتداب السيئة: 

 

ولة أمام جملس نيابي منتخب من األهايل ؤتأسيس حكومة وطنية مس- أ 

الفلسطينيين بحسب التمثيل النسبي. 

 

تسنّ جمعية وطنية منتخبة القانون األساسي الذي يضمن بقاء األماكن املقدسة - ب

 وحفظ حقوق األجانب ومصالح ، فيهايءال يغير شأن  على يمينبيد أهلها القد

 وضمانة مشاركة اليهود الوطنيين ،الدولة املساعدة املتفقة مع مصالح البالد

باحلكم والتشريع بحسب النسبة، على أن يراعى يف وضعهما حتمل حالة البالد 

 وضمانة التعهدات الدولية التي حتملتها ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 ، وحفظ اآلثار وحرية األديان ونحوها،الدولة املساعدة وهي التعهدات الصحيحة

ليزية والعراق. كعلى النمط الوارد يف املعاهدة املعقودة بين احلكومة اإلن

 
 



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_index.aspx   


