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  قدسلا في املقدسة ماكنألا لحو
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قـــال إن القـــدس يجـــب أن تظـــل حتـــت . مصـــير األمـــاكن املقدســـة: معارضـــاته مـــا يلـــي كانـــت

فوعدتــه أن تبقــى القــدس  .اإلدارة التركيــة، ألن أي تغييــر يف ذلــك سيســيء إىل مشــاعر النــاس الدينيــة

خارج حدود الدولة، ألن األماكن املقدسة التي تخص العامل املتمدين يجـب أن تكـون للجميـع ولـيس 

وسـأل جاويـد بـك عـن . ويف النهاية البد أن نقدر على إبقاء القـدس علـى حالتهـا الراهنـة ذاتألحد بال

العالقــة التــي ســتكون بــين الدولــة اليهوديــة وبــين تركيــة، وهــو ســؤال يشــبه تمامــا مــا ســأله زيــاد عــن 

ننـــــي أرى النجـــــاح ال يـــــتم باالســـــتقالل، ولكننـــــا علـــــى أي حـــــال اقلـــــت . تبعيـــــة فلســـــطين ال اســـــتقاللها

وأخيــرا ســأل . يف نــوع مــن احلكــم مثــل ذلــك الــذي يف مصــر أو يف بلغاريــا، أي عالقــة فرعيــة تحدثســن

فـاحتج جاويـد بشـدة . جمهوريـة أرسـتقراطية: أجبـت .جاويد عن نوع احلكم الذي سيكون لهذه الدولـة

نهـم ا. ن الناس هنا يخافون منها خوفهم من املوتا. للسلطان" جمهورية"إياك أن تذكر كلمة . قائال

فأخبرتــه أن مــا أفكــر بــه أنــا . ىل كــل مقاطعــةاافون أن تنتقــل عــدوى هــذا النــوع مــن احلكــم الثــوري يخــ

ليه أن يكون موجـودا يف املقابلـة اهذا وتوسلت . يف البندقية جودهو نوع من احلكم يشبه احلكم املو

 .وقد وعدين بذلك. األعظم خليل رفعت باشا التي رتبت يل مع أبيه الصدر

  

                                                 
عضواً يف جملس  ١٨٩٥عين عام . ، ابن خليل رفعت باشا الصدر األعظمينامثعموظف : إبراهيم جاويد بك )١(

 .١٨٩٩اغتاله رجل ألباين عام . الدولة، وكان صاحب نفوذ
  
إىل  ٦٣٧جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية، اجلزء األول من عام : ملف وثائق فلسطين" :املصدر

  .٨١، ص )١٩٦٩وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة( "١٩٤٩عام 
 



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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