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  ايزمنو ميياحوفيصل  ريمألا نيباتفاقية 
  بشأن فلسطين

  
  ١٩١٩يناير /كانون الثاين ٣

  

األميـــر فيصـــل ممثـــل اململكـــة العربيـــة احلجازيـــة والقـــائم بالعمـــل صـــاحب الســـمو امللكـــي إن 

 ، يـدركاناالصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنهـوالدكتور حاييم وايزمن ممثل املنظمة  نيابة عنها

 أن أضـــمن انالقرابـــة اجلنســـية والصـــالت القديمـــة القائمـــة بـــين العـــرب والشـــعب اليهـــودي ويتحققـــ

تقــدم  ســبيل يف الوسـائل لبلــوغ غايـة أهــدافهما الوطنيــة هـو يف اتخــاذ أقصــى مـا يمكــن مــن التعـاون

بينهمـا فقـد  يقـوم زيـادة توطيـد حسـن التفـاهم الـذيالدولـة العربيـة وفلسـطين ولكونهمـا يرغبـان يف 

 :اتفقا على املواد التالية

احلســنة  يجــب أن يســود جميــع عالقــات والتزامــات الدولــة العربيــة وفلســطين أقصــى النوايــا  - ١

معتمــدة  يــةوالتفــاهم اخمللــص وللوصــول إىل هــذه الغايــة تؤســس ويحــتفظ بوكــاالت عربيــة ويهود

 .هماحسب األصول يف بلد كل من

العربيـة وفلسـطين  حتدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السالم مباشرة احلدود النهائية بـين الـدول  -٢

 .من قبل جلنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين املتعاقدين

الضـمانات  عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع اإلجراءات التـي مـن شـأنها تقـديم أوفـى -٣

 .1917  لبريطانية املؤرخ يف اليوم الثاين من شهر نوفمبر سنةلتنفيذ وعد احلكومة ا

واحلـث  يجـب أن تتخـذ جميـع اإلجـراءات لتشـجيع الهجـرة اليهوديـة إىل فلسـطين علـى مـدى واسـع -٤

الواســع  عليهــا وبأقصــى مــايمكن مــن الســرعة الســتقرار املهــاجرين يف األرض عــن طريــق االســكان

واملــزارعين  ذه اإلجــراءات يجــب أن حتفــظ حقــوق الفالحــينولــدى اتخــاذ مثــل هــ. والزراعــة الكثيفــة

 .املستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا يف سيرهم نحو التقدم االقتصادي
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الدينية  يجب أن ال يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما يف ممارسة احلرية  -٥

بالعبادات دون تمييز أو  والقيامويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقدية الدينية 

 .املدنية أو السياسية يل ويجب أن ال يطالب قط بشروط دينية ملمارسة احلقوقضتف

 .إن األماكن اإلسالمية املقدسة يجب أن توضع حتت رقابة املسلمين - ٦

 اإلمكانيـات تقتـرح املنظمـة الصـهيونية أن ترسـل إىل فلسـطين جلنـة مـن اخلبـراء لتقـوم بدراسـة  -٧

املنظمــــة  االقتصــــادية يف الــــبالد وأن تقــــدم تقريــــرا عــــن أحســــن الوســــائل للنهــــوض بهــــا وستضــــع

االقتصـادية يف  الصهيونية اللجنة املذكورة حتـت تصـرف الدولـة العربيـة بقصـد دراسـة اإلمكانيـات

املنظمـة الصـهيونية  الدولـة العربيـة وأن تقـدم تقريـرا عـن أحسـن الوسـائل للنهـوض بهـا وستسـتخدم

املـــــوارد الطبيعيـــــة  هودهـــــا ملســـــاعدة الدولـــــة العربيـــــة بتزويـــــدها بالوســـــائل الســـــتثمارأقصـــــى ج

 .واإلمكانيات االقتصادية يف البالد

األمور التي شمتلتها  يوافق الفريقان املتعاقدان أن يعمال باالتفاق والتفاهم التامين يف جميع -٨

 .هذه االتفاقية لدى مؤتمر الصلح

   .للتحكيم الفريقين املتنازعين يجب أن يحال إىل احلكومة البريطانيةكل نزاع قد يثار بين  - ٩

  .١٩١٩سنة  ينايروقع يف لندن، إجنلترا يف اليوم الثالث من شهر      

  : ترجمة حتفظات فيصل عن اإلنكليزية

بشرط أن يحصل العـرب علـى اسـتقالهم كمـا . يجب على أن أوافق على املواد املذكورة أعاله

املرســلة إىل وزارة خارجيــة حكومــة  ١٩١٩طلبــت مــذكرتي املؤرخــة يف الرابــع مــن شــهر ينــاير ســنة 

  . بريطانيا العظمى

فيجـب أن ) يقصد بما يتعلق باملطالـب الـواردة باملـذكرة(ولكن إذا وقع أقل تعديل أو حتويل 

ال أكون عندها مقيداً بأي كلمة وردت يف هذه االتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة ال شـأن وال قيمـة 

  .قانونية لها ويجب أن ال أكون مسئوال بأية طريقة مهما كانت
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