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  قرار املؤتمر السوري يف دورته الثانية يف دمشق

  بشأن إعالن استقالل سورية

  حتت تاج فيصل) بما فيها لبنان وفلسطين(

7/3/1920  
  

الثالث الداخلية إن املؤتمر السوري العام الذي يمثل األمة السورية العربية يف مناطقها 

تمثيال تاماً يضع يف جلسته العامة املنعقدة نهار األحد املصادف ) فلسطين(والساحلية واجلنوبية 

القرار  1920آذار  7وليلة اإلثنين التايل له املوافق بتاريخ  1338جمادي الثانية سنة  16

  :اآلتي

جمعياتها وأحزابها السياسية إن األمة العربية ذات اجملد القديم واملدنية الزاهرة مل تقم "

يف زمن الترك بمواصلة اجلهاد السياسي، ومل ترق دم شهدائها األحرار وتثر على حكومة األتراك، 

إال طلباً لالستقالل التام واحلياة احلرة بصفتها أمة ذات وجود مستقل وقومية خاصة لها احلق يف 

وقد اشتركت يف . يد عليها مدنية ورقياًأن حتكم نفسها بنفسها أسوة بالشعوب األخرى التي ال تز

احلرب العامة مع احللفاء استناداً إىل ما جهروا به من الوعود اخلاصة والعامة يف جمالسهم 

الرسمية وعلى لسان ساستهم ورؤساء حكوماتهم وما قطعوه خاصة من العهود مع جاللة امللك 

املبادئ السامية القائلة  منيلسون حسين بشأن استقالل البالد العربية، وما جهر به الرئيس و

بحرية الشعوب الكبيرة والصغيرة واستقاللها على مبدأ املساواة يف احلقوق، وانكار سياسة الفتح 

واالستعمار، وإلغاء املعاهدة السرية اجملحفة بحقوق األمم، وإعطاء الشعوب املتحررة حق تعيين 

يف تصريحات املسيو بريان رئيس نظار فرنسا  مصيرها التي وافق عليها احللفاء رسمياً، كما جاء

أمام جملس النواب، واللورد جراي وزير خارجية بريطانيا العظمى يف  1915نوفمبر  2بتاريخ 

أمام جلنة الشؤون اخلارجية، وتصريح احللفاء يف جوابهم على مذكرة  1916أكتوبر سنة  23

األميركي يف باريس، وجواب احللفاء على الدول الوسطى التي رفعها املسيو بريان بواسطة السفير 
                                                            

 دار : بيروت(، 1، ط "وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين، اجلزء الثاين، مرحلة زرع املؤامرة"أيوب، سمير،  :املصدر
  .86 – 83، ص )1984احلداثة، 
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، وتصريح املسيو رينو رئيس نظار 1917كانون الثاين سنة  10مذكرة الرئيس ويلسون بتاريخ 

 5و  4أمام جملس النواب، وبيان جملس النواب الفرنسي ليلة  1917مايو سنة  22فرنسا بتاريخ 

اً وما جاء يف اخلطاب الذي ألقاه أيض. منه 6، وبيان جملس الشيوخ بتاريخ 1917حزيران سنة 

  .1917حزيران سنة  29املستر لويد جورج يف غالسكو بتاريخ 

وقد كان ما قام به جاللة امللك حسين من األعمال العظيمة يف جانب احللفاء هو الباعث 

ثار األكبر لتحرير األمة العربية، وإنقاذها من نير احلكم التركي فخلد جلاللته يف التاريخ أجمل اآل

  .وأفضلها

  

وقد أبلى أجناله األمراء الكرام مع األمة العربية يف جانب احللفاء البالء احلسن مدة ثالث 

سنوات حاربوا خاللها احلرب النظامية التي شهد لهم بها أقطاب السياسة وقواد اجلند من احللفاء 

قوا باحلركة العربية من أنفسهم، وسائر العامل املدين وضحت العدد الكبير من أبنائها الذين التح

أنحاء سوريا واحلجاز والعراق، فضال عما قام به السوريون خاصة يف بالدهم من األعمال التي 

سهلت انتصار احللفاء والعرب على ما أصابهم من االضطهاد والتعذيب والقتل تلك األعمال التي 

ر قضية احللفاء انتصاراً باهراً كان لها األثر األكبر يف انكسار الترك وحلفائهم يف سوريا، وانتصا

حقق آمال العرب على وجه عام، والسوريين منهم على وجه خاص، فرفعوا األعالم العربية، 

  .وأسسوا احلكومات الوطنية يف أنحاء البالد قبل أن يدخل احللفاء هذه الديار

  

سمياً أن ال وملا قضت التدابير العسكرية بجعل البالد السورية ثالث مناطق أعلن احللفاء ر

مطمع لهم يف البالد، وأنهم مل يقصدوا من مواصلتهم تلك احلروب يف الشرق سوى حترير الشعوب 

من سلطة الترك حتريراً نهائياً، وأكدوا أن تقسيم املناطق مل يكن إال تدبيراً عسكرياً موقتاً ال تأثير 

 22يف الفقرة األوىل من املادة  ثم إنهم قرروا ذلك رسمياً. له يف مصير البالد واستقاللها ووحدتها

من معاهدة الصلح مع أملانيا فاعترفوا باستقاللنا تأييداً ملا وعدوا من إعطاء الشعوب حق تقرير 

ثم أرسلوا اللجنة األميركية لالطالع على رغائب الشعب فتجلت لها هذه الرغائب يف طلب . مصيرها

ى نحو عام ونصف والبالد ال تزال رازحة حتت وقد مض. االستقالل التام والوحدة السورية التامة

االحتالل والتقسيم العسكري الذي أحلق بها أضراراً عظيمة، وأوقف سير أعمالها ومصاحلها 
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االقتصادية واإلدارية، وأوقع الريبة يف نفوس أبنائها من أمر مصيرها، فاندفع الشعب يف كثير 

احلكم العسكري الغربي، ومطالباً باستقالل من أنحاء البالد وقام بثورات أهلية منتفضاً على 

  .البالد ووحدتها

  

فنحن أعضاء هذا املؤتمر رأينا بصفتنا املمثلين لألمة السورية يف جميع أنحاء القطر 

السوري تمثيال صحيحاً نتكلم بلسانها، وجنهر بآرائها، وجوب اخلروج من هذا املوقف احلرج 

احلياة احلرة وإىل دم شهدائنا املراق، وجهادنا املديد يف استناداً إىل حقنا الطبيعي والشرعي يف 

هذا السبيل املقدس وإىل الوعود والعهود واملبادئ السامية السالفة الذكر، وإىل ما شاهدناه 

الثابت على املطالبة بحقها ووحدتها، والوصول إىل ذلك بكل  ونشاهده كل يوم يف عزم األمة

 الل بالدنا سوريا بحدودها الطبيعة ومنها فلسطين استقالالً بإجماع الرأي استق الوسائل فأعلنا

تاماً ال شائبة فيه على األساس املدين النيابي وحفظ حقوق األقلية، ورفض املزاعم الصهيونية يف 

وقد اخترنا سمو األمير فيصل بن جاللة امللك . جعل فلسطين وطناً لليهود، أو حمل هجرة لهم

يل حترير البالد، وخير األمة ترى فيه رجلها العظيم فملكًا حسين الذي واصل جهاده يف سب

  .دستورياً على سوريا بلقب صاحب اجلاللة امللك فيصل األول

  

وأعلنا انتهاء احلكومات االحتاللية العسكرية احلاضرة يف املناطق الثالث على أن يقوم 

بأساس استقالل البالد  مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة جتاه هذا اجمللس يف كل ما يتعلق

التام إىل أن تتمكن احلكومة من جمع جملسها النيابي، وعلى أن تدار مقاطعات هذه البالد على 

طريقة الالمركزية اإلدارية، وعلى أن تراعى أماين اللبنانيين الوطنية يف كيفية إدارة مقاطعتهم 

  .عزل عن كل تأثير أجنبيلبنان ضمن حدوده املعروفة قبل احلرب العامة، بشرط أن يكون بم

  

وملا كانت الثورة العربية قد قامت لتحرير الشعب العربي من حكم الترك، وكانت األسباب 

التي يستند إليها يف إعالن استقالل القطر السوري هي ذات األسباب التي يستند إليها يف استقالل 

ة القطر العراقي، وبما أن بين القطرين صالت وروابط لغوية وتاريخية واقتصادية وطبيعية وجنسي
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جتعل كال من القطرين ال يستغني أحدهما عن اآلخر فنحن نطلب استقالل القطر العراقي استقالال 

  .تاماً على أن يكون بين القطرين الشقيقين احتاد سياسي اقتصادي

  

هذا وإننا باسم األمة السورية العربية التي أنابتنا عنها نحتفظ بصداقة احللفاء الكرام 

جميع الدول كل احترام، ولنا الثقة التامة بأن يتلقى احللفاء الكرام، حمترمين مصاحلهم ومصالح 

وسائر الدول املدنية عملنا هذا املستند إىل احلق الشرعي والطبيعي يف احلياة بما نستحقه منهم 

من نبالة القصد، وشرف الغاية فيعترفوا بهذا االستقالل ويجلو احللفاء جنودهم عن املنطقتين 

ية حيث يقوم اجلند الوطني واإلدارة الوطنية بحفظ النظام واإلدارة فيهما مع الغربية واجلنوب

احملافظة على الصداقة املتبادلة حتى تتمكن األمة السورية العربية من الوصول إىل غاية الرقي، 

 ".وتكون عضواً عامال يف العامل املدين

 



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
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