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  مقترحات األمير عبد الله حلل القضية الفلسطينية

 1938أيار 

  

اللجنة الفنية اخلاصة بوضع املقترحات والتقارير (أثناء زيارة جلنة السير جون وودهيد 

) مشروع اللجنة امللكية لتقسيم فلسطينحول األوضاع االقتصادية واملالية واحلدود بناء على 

لشرق األردن، التي استغرقت تسعة أيام، عرض األمير عبد الله مقترحاته حلل القضية الفلسطينية، 

  :وهي تتضمن

  

تشكيل مملكة موحدة عربية من فلسطين وشرقي األردن حتت يد ملكية عربية قادرة على  – 1

  .القيام بمهمتها وتنفيذ تعهداتها

ي هذه اململكة إدارة خمتارة لليهود يف املناطق اليهودية التي تتعين خريطاتها بواسطة تعط – 2

  .جلنة تتألف من رجال بريطانيين وعرب ويهود

  .يكون لليهود التمتع بكامل ما تتمتع به أية إدارة خمتارة – 3

املوحدة وزراء يمثل اليهود يف برملان الدولة العربية بنسبة عددهم ويؤخذ يف وزارة الدولة  – 4

  .منهم

  .تنحصر الهجرة اليهودية بنسبة معقولة إىل تلك األراضي التي ستكون فيها اإلدارة اخملتارة – 5

  .ال حق لليهود يف أن يطلبوا شراء أرض أو إدخال أي مهاجر خارج املناطق اليهودية – 6

يكون هذا التكليف ملدة عشر سنوات منها ثماين سنوات للتجربة، والسنتان الباقيتان إلعطاء  – 7

  .القرار النهائي باملصير، وإعالن استقالل البالد وإنهاء االنتداب

إذا آنس العرب من اليهود حسن النية واالمتزاج، ورأوا أنه ال بأس من هجرة عدد مناسب إىل  – 8

  .، فذلك من حقهمأراضي الدولة املوحدة
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يبقى االنتداب يف هذه املدة بشكل أدبي صرف، ال يتجاوز حدود املالحظة واملراقبة يف  – 9

  .الدولة املوحدة

  .ال اعتراض على بقاء اجليش البريطاين مدة عشر السنوات هذه – 10

عند مضي السنة الثامنة ودخول السنة التاسعة يجب على حكومة الدولة املوحدة وبرملانها  – 11

  .إعالن القرار النهائي وتنفيذ ما يقع عليه االختيار

جتري املذاكرة من اآلن فيما لبريطانيا من مصالح، كمشروع معاهدة تهيأ لتبرم عند نهاية  – 12

ا مشاريع اإلصالحات العامة يف املالية والري عشر السنوات وإعالن استقالل البالد، أم

واجليش وطرق املواصالت وغيرها من سائر فروع الدولة فتجري على وتيرة واحدة وبيد 

 .واحدة

 



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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