
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

  يناكر -  غنيتوصيات جلنة ك

  فلسطين والعراق - اخلاصة بسورية 

  1919) غسطسأ(آب  28
  

 فلسطين ـسورية  ـ 1

  
  : تقدم اللجنة إىل مؤتمر الصلح اآلراء اآلتية ملعاجلة املسألة السورية

ان أول وأهم ما تشير به هو أنه مهما كانت اإلدارة اجنبية سواء كان ما يؤتى به إىل   -  أ

أن ال تأتي كدولة مستعمرة بل كدولة وصية من قبل جمعية األمم غايتها  ـسورية دولة أو أكثر 

 )خدمة الشعب السوري وترقيته(ومهمتها املقدسة 

حسب احلقائق التي تراها يف ويجب أن تكون مدة الوصاية حمدودة تعينها اجلمعية  - 1

 .تقارير الدولة الوصية

وان تكون للدولة الوصية سلطة كافية ذات زمن حمدود أيضاً لتكفل جناح احلكومة  - 2

 .اجلديدة وتتمكن من القيام باملشاريع األدبية واالقتصادية الالزمة حلياة البالد

البناء البالد الديمقراطية وان تصرف الدولة الوصية همها األكبر إىل التعليم الضروري  - 3

 .وتكوين روح وطنية قوية وهذا الزم بنوع خاص يف سورية التي استفاق ضميرها حديثاً

وعلى الدولة الوصية أن تسعى منذ البداية لتدريب الشعب السوري على احلكم الذاتي  - 4

لدساتير املستقل بأسرع ما تسمح االحوال وذلك بانشاء جميع ما يقتضي حلكومة ديمقراطية من ا

واشراك السكان يف اإلدارة وزيادة نصيبهم من احلكم شيئاً فشيئاً حتى تنشأ بالتدريج روح وطنية 

متنورة يف الوطنيين ال تنظر إىل مصلحتها الشخصية عند النظر يف مصلحة البالد وتتألف يف 

 .الوقت نفسه قوة كبيرة منظمة خلدمة البالد

ملشارفة بال سبب مشروع فمن الضروري انشاء وملا كان من الواجب أن ال يطول زمن ا - 5

حكومة ذاتية مستقلة حاملا يمكن االقدام على هذا األمر مع العلم بأن الغرض األول من احلكومات 

 .ليس احلصول على اشياء معينة بل ترقية الوطنيين
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ومن واجب الدولة الوصية يف سورية ويف هذا العصر املتمدن أن جتعل احلرية الدينية  - 6

وان تكون عنايتها شديدة باحملافظة على . مة يف مأمن قوالً يف الدساتير، وعمالً يف اإلدارةالتا

 .حقوق االقليات إذ ال شيء أكثر أهمية من هذا يف جناح احلكومة العربية اجلديدة

ويجب التوقي من تراكم الديون الكبيرة على احلكومة اجلديدة يف ترقيتها االقتصادية كما  - 7

غمسها يف شؤون الدولة الوصية االقتصادية واحملافظة من جهة أخرى على  يجب التوقي من

امتيازات األجانب كحقوقهم يف انشاء املدارس واملشاريع االقتصادية الخ ومن الواجب عرضها 

وال ينبغي للدولة الوصية أن تستخدم . على جمعية األمم لتعدلها كما تقتضي مصلحة سورية

ارية إىل حد يضر بسورية أن األمم األُخرى بل يجب أن تعمل للسير سلطتها لتأييد مشاريع احتك

 .باحلكومة اجلديدة إىل االستقالل االقتصادي سريعاً كالسير بها إىل االستقالل السياسي

ومهما كان نصيب اآلراء األُخرى فإنه يجب العمل بهذه اآلراء إذا كان مؤتمر الصلح وجمعية 

وجتب احملافظة على مصالح ) املوضوع يف دستور اجلمعية(األمم خملصين ملبدأ الوصايات 

سورية اجلوهرية كيفما كان شكل اإلدارة فيها فإن املؤتمر السوري يف دمشق تساوره اخملاوف 

من جعل سورية مستعمرة الحدى الدول حتت اسم آخر غير االستعمار، فلذلك يجب نزع هذا اخلوف 

  .بنزع أسبابه

ثانية باحملافظة على وحدة سورية حسب رغائب السواد االعظم وتشير اللجنة يف الدرجة ال  - ب

 .من سكانها كما تدل على ذاك عرائضهم

الن البالد املشار إليها حمدودة وعدد سكانها قليل جداً ووحدتها اجلغرافية واالقتصادية  - 1

وإذا . واجلنسية واللغوية واضحة بيّنة ال حتتمل انشاء حكومات مستقلة ضمن حدودها املطلوبة

 .كان يف الوسع جتنب هذا التقسيم فإن البالد عربية بلغتها ومدنيتها وتقاليدها وعاداتها

ان هذا الرأي مطابق للنظريات العامة التي سبق ورودها كما أنه ينطبق على مبادئ  - 2

  .جمعية األمم ويتفق مع رغائب األكثرية يف البالد

صة وتعتقد اللجنة أن طلب املؤتمر السوري يجب أن برسم حدود سورية اجلغرافية جلنة خا - 3

ادماج كيليكية يف سورية ال مسوغ له تاريخيًا وال جتارياً وال من حيث العالقات اللغوية الن احلد 

الفاصل بين أبناء اللسان العربي وأبناء اللسان التركي يضع كيليكية مع آسيا الصغرى أكثر مما 
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يست سورية حمتاجة إىل شاطئ بحري آخر مثل اقسام وعالوة على ما تقدم فل. يضعها مع سورية

  .آسيا الصغرى

وال ينبغي حين االعتراف بوحدة سورية نسيان االماين الطبيعية يف املناطق التي تشبه  - 4

ذا أعطي لبنان وما شاكله نوعًا اوتكون الوحدة اصح وأمتن . لبنان الذي له نوع من االستقالل

ن برنامج دمشق نفسه يطلب حكومة على قاعدة الالمركزية واسعاً من االستقالل اإلداري فإ

تمتع لبنان بكثير من الرخاء واحلكم اإلداري يف اململكة التركية فمن الضروري أن ال . الواسعة

يكون حظه يف اململكة السورية أقل من حظه يف اململكة التركية، بل يجب أن يعتقد بأن عالقاته 

ورية تكون وهو عضو يف سورية افضل منها إذا انفصل عنها االقتصادية والسياسية مع باقي س

  .انفصاالً تاماً

  
                                                                                              

  

  الصهونية
كبيراً ال سيما مهاجرة  تشير اللجنة بوجوب تنقيح البرنامج الصهيوين لفلسطين تنقيحاً  - هـ

  .اليهود غير احملدودة التي ترمي إىل جعل فلسطين بالداً يهودية

باشرت اللجنة درس الصهيونية وهي ميالة إىل استحسانها ولكن احلقائق احلسية التي ) 1(

وجدتها يف فلسطين مع قوة املبادئ العامة التي أعلنها احللفاء وقبلها السوريون حملتها على 

 .املشورة اآلنفةوضع 

تلقت اللجنة من اللجنة الصهيونية فصوالً انشائية كثيرة عن البرنامج الصهيوين وسمعت ) 2(

كثيراً عن املستعمرات الصهيونية ومطالبها يف املؤتمر ورأت بنفسها شيئاً مما فعلته ووجدت عدداً 

إىل العمل وتغلبها  كبيرأ يؤيد أماين الصهيونيين وخططهم وهي تعجب من انصراف تلك اجلوايل

 .بالوسائط احلديثة على العقبات الطبيعية

تعتقد اللجنة أن الصهيونيين حصلوا على تشجيع معلوم من احللفاء يف تصريح اللورد ) 3(

انما إذا عمل بهذا  .بلفور الذي كثر اقتباسه واالستشهاد به وتصديق ممثلي احللفاء اآلخرين عليه
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ن قومٍي لليهود يف فلسطين مع الفهم الصريح بأنه ال يجب أن وط"التصريح الذي يقضي بانشاء 

 ".يعمل شيء يمس باحلقوق املدنية والدينية التي للجماعات غير اليهودية يف فلسطين

  .إذا عمل بهذا النص ال يبقى شك يف أنه يجب ادخال تعديل كبير على البرنامج الصهيوين

عل فلسطين بالداً يهودية كما أنه ال يمكن ال يعني ج" للشعب اليهودي"إن إنشاء وطن قومي 

إقامة حكومة يهودية بدون اهتضام احلقوق املدنية والدينية التي للجماعات غير اليهودية يف 

واحلقيقة التي وقفت اللجنة عليها يف أحاديثها مع ممثلي اليهود هي ان الصهيونيين . فلسطين

  .شراء األراضي منهميتوقعون أن يجلوا السكان غير اليهود من فلسطين ب

وضع املبدأ التايل كواحد  1918يوليو سنة  4إن الرئيس ويلسن يف خطبته التي ألقاها يف 

  :من املقاصد األربعة الكبرى التي يحارب احللفاء من أجلها وهو

حل كل مسألة سواء كانت تتعلق باألرض أو السيادة أو املسائل االقتصادية والسياسية يجب "

ول الناس الذين يتعلق بهم قبوالً حراً ال على املصالح املادية أو لفائدة أي دولة أو أن يبنى على قب

فإذا كان هذا املبدأ سيسود وإذا " أمة أُخرى ترغب يف حل آخر خدمة لنفوذها اخلارجي أو لسيادتها

يرفضون  –وهم تسعة اعشار السكان كلهم تقريباً  –كانت رغائب السكان غير اليهود يف فلسطين 

البرنامج الصهيوين رفضاً باتاً واجلداول تثبت أن سكان فلسطين مل يجمعوا على شيء مثل 

اجماعهم على هذا الرفض فتعريض شعب هذه حالته النفسية ملهاجرة يهودية ال حد لها ولضغط 

نقض شائن للمبدأ العادل الذي تقدم شرحه، واعتداء  –اقتصادي اجتماعي متواصل ليسلم بالده 

  .الشعب وان كان ضمن صور قانونيةعلى حقوق 

وقد اتضح أيضاً أن الشعور العدائي ضد الصهيونية غير قاصر على فلسطين بل يشمل سكان 

يف سورية ضد  – 1350البالغ عددها  –باملئة من جمموع العرائض  72سورية بوجه عام فإن 

وقد اعرب . واالستقاللالصهيونية ومل ينل مطلب نسبة أكبر من هذه النسبة غير الوحدة السورية 

  .من بيانه 10و  8، 7املؤتمر السوري الدمشقي عن هذا الشعور العام يف املواد 

وال ينبغي ملؤتر الصلح أن يتجاهل أن الشعور ضد الصهيونية يف فلسطين وسورية بالغ أشده 

ون أن وليس من السهل االستخفاف به فإن جميع املوظفين اإلنكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقد

البرنامج الصهيوين ال يمكن تنفيذه إال بالقوة املسلحة ويجب أن ال تقل هذه القوة عن خمسين ألف 

جندي، وهذا يف نفسه برهان واضح على ما يف البرنامج الصهيوين من االجحاف بحقوق غير 
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خدم ال بد من اجليوش يف بعض األحيان لتنفيذ القرارات ولكن ليس من املعقول أن تست. اليهود

هذا فضالً عن أن مطالب الصهيونيين األساسية يف حقهم على . اجليوش لتنفيذ قرارات جائرة

  .فلسطين مبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي سنة وهذه دعوى ال تستوجب االكتراث واالهتمام

 وهناك أمر ال يجوز اغفاله إذا كان العامل يريد أن تصير فلسطين مع الوقت بالداً يهودية وهو

أن فلسطين هي األرض املقدسة عند اليهود واملسيحيين واملسلمين على السواء يهم أمرها ماليين 

من املسيحيين واملسلمين يف العامل وال سيما ما يتعلق من تلك األحوال بالعقائد الدينية واحلقوق، 

فمسألة فلسطين وما يتفرغ منها مسألة دقيقة حرجة ومن املستحيل أن يرضى املسلمون 

والسبب يف . واملسيحيون بوضع األماكن املقدسة حتت رعاية اليهود مهما حسنت مقاصد هؤالء

ذلك هو أن األماكن األكثر تقديساً عند املسيحيين هي ما له عالقة باملسيح واألماكن التي يقدسها 

وال وال يستطيع املسيحيون واملسلمون يف هذه األح. املسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة

ثم هناك أماكن أُخرى لها يف نفوس . أن يرضوا عن وضع تلك األماكن حتت إشراف اليهود

املسلمين مثل هذا الشعور، وملا كانت هذه األماكن كلها مقدسة وحمترمة من املسلمين كانت 

وصايتهم عليها فيما مضى أمراً طبيعياً فالذين يطلبون صيرورة فلسطين يهودية مل يحسبوا 

سابها وال للشعور العدائي ضد الصهيونية يف جميع أنحاء العامل التي تعتبر فلسطين للنتائج ح

  .أرضاً مقدسة

وبناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على مسألة اليهود أن الواجب يقضي عليها بأن 

خرى تشير على املؤتمر أن ال يؤيد غير برنامج صهيوين معتدل يجب العمل فيه بالتدريج وبعبارة أُ

يجب حتديد املهاجرة اليهودية إىل فلسطين والعدول بتاتاً عن اخلطة التي ترمي إىل جعل فلسطين 

  .حكومة يهودية

وال يوجد هناك سبب يمنع ضم فلسطين إىل سورية املتحدة كأقسام البالد االخرى ووضع 

اضر حتت إشراف األماكن املقدسة حتتد إدارة جلنة دولية دينية تكون كما هي احلال يف الوقت احل

 .الدولة الوصية وجمعية األمم ويكون لليهود بالطبع عضو يف هذه اللجنة
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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