
  الكتاب األبيض  
 الذي أصدره مستر تشرشل وزير المستعمرات البريطانية 

  ١٩٢٢يونيو سنة 

  

نظر وزير المستعمرات مجددا في الحالة السياسية الحاضرة في فلسطين برغبة صادقة بغية الوصول إلى حل        

وقد وضع  . لسكانللمسائل المعلقة التي أفسحت مجاال للغموض والقلق اللذين استحوذا على بعض طبقات من ا             

ابرات                    ة من المخ البيان التالي بعد استشارة المندوب السامي لفلسطين وهو يتضمن خالصة اإلجراءات المهم

ى وجوده                         ذي مضى عل سطين ال سيحية في فل ة اإلسالمية الم التي دارت بين وزير المستعمرات ووفد الجمعي

  . ي تم الوصول إليها منذ ذلك الحينبعض الزمن في إنجلترا وغير ذلك من االستنتاجات األخرى الت

   

ات من                               ساور بعض طبق ى مخاوف أخذت ت ه إل ى أخر يعزى معظم إن التوتر الذي ساد فلسطين من حين إل

أما مخاوف العرب فبعضها مبني على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصريح الذي أعطى             . السكان العرب واليهود  

ود          ١٩١٧ني من شهر نوفمبر سنة      بالنيابة عن حكومة جاللته في اليوم الثا       ومي لليه  والذي يحبذ إنشاء وطن ق

سطين ي فل ا    . ف ة برمته سطين يهودي ل فل ي جع شودة ه ة المن أن الغاي مية ب ر رس ات غي شرت بيان ه ن ك ألن ذل

ة             ذه        . واستعملت عبارات قيل فيها أن فلسطين ستصبح يهودية آما أن إنجلترا إنجليزي ر ه ه تعتب ة جاللت فحكوم

 قابلة للتحقيق وتعلن أنها ال ترمي إلى مثل هذه الغاية وإنها لم تفكر قط في إخضاع أو محو السكان     اآلمال غير 

ى أن         ت النظر إل ي تلف ي ـ وه د العرب ا يتخوف الوف سطين آم ي فل م ف تهم وآدابه ى لغ ضاء عل رب أو الق الع

أن        عبارات التصريح المنوه بها ال تشير إلى تحويل فلسطين بجملتها وجعلها وطنا ق             ي ب وميا لليهود بل إنما تعن

د                    . وطنا آهذا يؤسس في فلسطين     ذي عق صهيوني ال ؤتمر ال ذا األمر أن الم ق به ا يتعل ومما يالحظ بسرور فيم

رارا               ١٩٢١في آارلسباد في شهر أيلول سنة        صهيونية اتخذ ق ة ال ى الجمعي  وهو المجلس األعلى المسيطر عل

  : فيهأعرب فيه رسميا عن المقاصد الصهيونية جاء 

   

إن الشعب اليهودي عقد النية على أن يعيش مع الشعب العربي باتحاد واحترام متبادلين وأن يسعيا معا لجعل     "

  ". هذا الوطن المشترك زاهرا بحيث يضمن تجديده الرقي القومي لكل من الشعبين بسالم

سطين      ي فل صهيونية ف ة ال و أن اللجن ه وه ر إلي ت النظ ن لف د م ر الب ر آخ ك أم ة وهنال ة اآلن باللجن  المعروف

ز    ة والمرآ بالد العام ي إدارة ال سط ف ك أي ق ا ال تمل ا أنه ا آم ون له ي أن يك صهيونية ال ترغب ف ة ال التنفيذي

ولي                          ا صالحية ت داب ال يخوله ة من صك االنت ادة الرابع صهيونية بموجب الم الخاص الذي تشغله الجمعية ال

دمها دون أن         هذه الوظيفة وإنما ينحصر مرآزها الخاص في ال        تدابير التي تتعلق باليهود ومساعدة البالد في تق

  . يخولها ذلك حق االشتراك بصورة ما في حكومتها

وفضال عن ذلك فإن الحكومة تفكر في جعل جنسية األهالي في نظر القانون الجنسية الفلسطينية ولم يقصد قط       

  . أن يكون لألهالي أو ألي فئة منهم صفة قانونية أخرى

ا ف  سياسة أم ه عن ال ة جاللت ود فالظاهرة أن بعضهم يخشى أن تنحرف حكوم سطين اليه سكان فل ق ب ا يتعل يم

ذه المخاوف ال       ١٩١٧المدرجة في التصريح الصادر في سنة        أن ه رة أخرى ب د م ، ولذا من الضروري التأآي
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يفر       أساس لها وأن ذلك التصريح الذي تأيد في مؤتمر دول الحلفاء الكبرى المنعقد في سان ر                دة س م معاه يمو ث

  . هو غير قابل للتغيير

   

وقد أعاد اليهود في الجيلين أو الثالثة األجيال األخيرة إنشاء طائفة لهم في فلسطين يبلغ عددها اآلن ثمانين ألفا               

ا مجمع منتخب إلدارة                    ربعهم تقريبا مزارعون أو عملة في األرض ولهذه الطائفة إدارات سياسية خاصة منه

اني                          شئونها الدا  ى مدارسها ورئاسة حاخامين ومجلس رب شرف عل ة ت ة في المدن وهيئ ة ومجالس منتخب خلي

. إلدارة شئونها الدينية وتدار أعمال هذه الطائفة باللغة العبرية آلغتها الوطنية ولها صحف عبرية تفي بحاجتها             

صاد                ة االقت را في الحرآ شاطا آبي دي ن سكان    . يةوهي تتبع نمطا تهذيبيا يميزها عن سواها وتب ة ب ذه الطائف فه

شتها         رق معي دها وط ة وعوائ ا الخاص ة ولغته ة واالجتماعي سياسية والديني ا ال دن وهيئاته ستعمرات والم الم

ة زات قومي ة ممي ي الحقيق ا ف ي . الخاصة له ودي ف ومي اليه وطن الق ة ال ى ترقي ا هو معن ائل م ى سأل س ومت

ادة             فلسطين يمكن أن يجاب على ذلك بأنه ال يعني فرض الجن           ل زي اال ب سطين إجم الي فل ى أه ة عل سية اليهودي

شعب           ه لل زا يكون في رقي الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في جميع أنحاء العالم حتى تصبح مرآ

د في              . اليهودي برمته اهتمام وفخر من الوجهتين الدينية والقومية        ة أمل وطي ة اليهودي ولكن حتى يكون للطائف

م أن وجوده             تقدمها الحر وي   فسح للشعب اليهودي مجال واف لكي يظهر فيه مقدرته آان من الضروري أن يعل

وطن اليهودي                . في فلسطين هو آحق وليس آمنه      شاء ال ذي جعل من الضروري ضمان إن سبب ال ك هو ال ذل

  . ضمانا دوليا واالعتراف رسميا بأنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة

   

 ويرى وزير المستعمرات أن هذا التصريح    ١٩١٧به حكومة جاللته تصريح سنة      هذا إذن التفسير الذي تفسر      

سبب            سطين أو ي ر مخاوف عرب فل أنه أن يثي أن فهم على هذا الوجه ال يتضمن صراحة أو ضمنا شيئا من ش

  . استياء لليهود

   

اجرة                 ادة عددها بالمه سطين من زي ة في فل ة اليهودي ين الطائف . ومن الضروري ألجل تطبيق هذه السياسة تمك

صادية                         بالد االقت درة ال ى مق ولكن هذه المهاجرة ال يمكن أن تكون آبيرة إلى حد يزيد في أية ظروف آانت عل

ة                  اجرين عال ا        في قبول مهاجرين جدد إذ ذاك ومن الضروري عدم صيرورة المه سطين عموم الي فل ى أه عل

غ     . وعدم حرمان أي فئة من السكان الحاليين من إشغالها     شروط وبل ذه ال ى ه وقد جرت المهاجرة حتى اآلن عل

و   اني نح تالل البريط ذ االح اجرين من دد المه ال  ٢٥ع دم إدخ ضًا ضمان ع ضروري أي ن ال اجر وم ف مه  أل

  . ذت اإلدارة وستتخذ آل ااالحتياطات لهذه الغايةوقد اتخ. األشخاص غير المرغوب فيهم سياسيا إلى فلسطين

   

الي للبحث         ين من األه د المنتخب وفي النية تأليف لجنة خاصة في فلسطين من أعضاء المجلس التشريعي الجدي

ع                              ة واإلدارة يرف ذه اللجن ين ه رأي ب ع خالف في ال إذا وق اجرين ف ة بتنظيم المه مع اإلدارة في األمور المتعلق

ر من             األمر إلى حكو   سم آبي ة أو أي ق ة مذهبي مة جاللته وهي تعيره اهتماما خاصا وفضال عن ذلك فلكل طائف

من مشروع دستور فلسطين حق استئناف أي مسألة يرى أن حكومة           ) ٨١(أهالي فلسطين توفيقا ألحكام المادة      

سامي و   دوب ال طة المن م بواس ة األم ى جمعي داب إل ك االنت ام ص ى أحك ا عل ر فيه م تج سطين ل ر فل وزي

  . المستعمرات



   

اط                         ه إيضاح بعض النق شر مشروعه فمن المرغوب في أما بشأن الدستور المنوي تطبيقه في فلسطين والذي ن

ففي الدرجة األولى ليس األمر آما ادعى الوفد العربي بأن حكومة جاللة الملك أعطت في أثناء الحرب      . بشأنه

سط   له في          . ينتعهدا بأن ينشأ حاال حكومة وطنية مستقلة في فل اب أرس ى آت ستند في الغالب إل ول ي ذا الق إن ه

ك                ١٩١٥ أآتوبر سنة    ٢٤ ة المل  السير هنري مكماهون الذي آان عندئذ مندوبا ساميا في مصر إلى شريف مك

االعتراف باستقالل العرب                     . حسين ملك الحجاز اليوم    ة ب شريف مك دا ل اب يتضمن وع ذا الكت وقد ادعى أن ه

اب                   . ها الشريف وتأييده  ضمن البالد التي اقترح    ى تحفظ ورد في نفس الكت ا عل غير أن هذا الوعد أعطى معلق

شام                     ة ال ي والي ع غرب سم من سوريا الواق ك الق اطق ذل ستثنيه من المن د  . وهذا التحفظ يستثني في جملة ما ي وق

ستقل، وب                     روت وسنجق القدس الم ة بي شمل والي تحفظ ي ه   اعتبرت حكومة جاللته على الدوام أن هذا ال اء علي ن

  . تكون فلسطين برمتها غربي األردن مستثناة من تعهد السير هنري مكماهون

   

النظر   ي ب ا ترتئ سطين ولكنه ي فل ة واسعة النطاق ف ة ذاتي ه تأسيس حكوم ة جاللت ي عزم حكوم ك فف ع ذل وم

س                    ذا ال ى في ه بيل حين  للظروف الخاصة في تلك البالد أن يتم ذلك تدريجيا ال طفرة وقد خطت الخطوة األول

ذه الخطوة هي                        ذ أن ه سامي وقتئ دوب ال شاري الحالي وذآر المن تأسيس اإلدارة المدنية فعينت المجلس االست

س        أليف مجل ة بت وة ثاني اذ خط ة اآلن اتخ ي الني ذاتي وف م ال سات الحك ة مؤس بيل ترقي ي س ى ف وة األول الخط

  . تشريعي تكون أآثرية أعضائه منتخبة على أساس انتخابي واسع

سامي                       وقد   دوب ال نهم المن ر موظفين يعي ة من أعضاء المجلس غي . اقترح في مشروع الدستور أن يكون ثالث

ستعمرات                ر الم إن وزي ة ف ارات قوي ى اعتب ستند إل ذا النص الم ى ه ولكن بالنظر لالعتراضات التي وجهت إل

  . مستعد ألن يحذفه من الدستور

   

سامي م   دوب ال ة المن شريعي برئاس س الت يؤلف المجل ن   وس ضاء م شرة أع ا وع ضوا منتخب شر ع ي ع ن اثن

سطين                     . الموظفين ذاتي في فل م ال وفي رأي وزير المستعمرات أن من الحكمة أن يمر وقت ما قبل توسيع الحك

وقبل تخويل المجلس صالحية المراقبة على السلطة التنفيذية وبعد بضع سنوات يعاد النظر ف حالة البالد فإذا              

واب   أسفر االختيار في سير الن     ر لن ظم الدستورية التي يراد تأسيسها اآلن عن نجاح تعطى إذ ذاك صالحية أوف

  . الشعب المنتخبين

   

ى المنتخب                         د نقلت للمجلس اإلسالمي األعل ة ق ى أن اإلدارة الحالي ويود وزير المستعمرات أن يلفت النظر إل

وقد أعادت اإلدارة    . المحاآم الشرعية من الطائفة اإلسالمية في فلسطين حق الرقابة على األوقاف اإلسالمية و          

د ضبطتها                      ة ق ة العثماني ة آانت الحكوم اف قديم رة ألوق دائرة  . لهذا المجلس أيضا اختيارا منها إيرادات آبي ول

المعارف لجنة استشارية تمثل جميع طبقات األهالي آما أن دائرة التجارة والصناعة تستفيد من تعاون الغرف             

رى   التجارية التي تأسست في ا      دن الكب ر                   . لم ة مع دوائ ذه اللجان التمثيلي ال ه ضا إشراك أمث وي اإلدارة أي وتن

  . الحكومة المختلطة بصورة أعم

   



ويعتقد وزير المستعمرات أن سياسة تبنى على مثل هذه الخطط مع المحافظة على أوسع معاني الحرية الدينية                 

ا                  ة فيم وق الطوائف آاف ى حق ة عل ا المقدسة ال يمكن إال أن تكون       في فلسطين والمحافظة التام ق بأماآنه يتعل

ه لدرجة        مقبولة لدى جميع طبقات السكان وأنه على هذا األساس يمكن أن يبنى روح التعاون الذي يتوقف علي

  . آبرى رقي ورخاء األرض المقدسة في المستقبل

 


