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  كية ريتقرير جلنة اخلبراء األم
   بشأن فلسطين ويلسون وردوو يكريمألاإىل الرئيس 
  ١٩١٩يناير سنة )  كانون الثاين( ١٢

  

  :توصي اللجنة بما يلي" فلسطين: اخلطوط العريضة للتقرير املؤقت والتوصيات"

  

  .إنشاء دولة منفصلة يف فلسطين – ١

  .وضع هذه الدولة حتت إشراف بريطانيا العظمى كدلة منتدبة عن عصبة األمم – ٢

توجيــه الــدعوة إىل اليهــود للعــودة لفلســطين واالســتيطان فيهــا، مــع تأكيــد املــؤتمر بتقــديم جميــع  – ٣

لدينيـة منهـا بنـوع ا"املسـاعدات الالزمـة والتـي ال تتعـارض مـع احلفـاظ علـى احلقـوق الشخصـية 

وحقـــوق امللكيـــة لـــدى الســـكان مـــن غيـــر اليهـــود، ومـــع التأكيـــد بـــأن سياســـة عصـــبة األمم " خــاص

  .تقوم على االعتراف بفلسطين كدولة يهودية حاملا تصبح دولة يهودية بالفعل

وضــع األمــاكن املقدســة واحلقــوق الدينيــة جلميــع الطوائــف واملــذاهب املوجــودة بفلســطين حتــت  – ٤

  .حماية عصبة األمم والدولة التي تنتدبها

  

  :أضيفت احلواشي األربع التالية إىل التوصيات الواردة أعاله

  

إن فصــل املنطقــة الفلســطينية عــن سـورية لــه مــا يبــرره يف اخلبــرة الدينيــة " – ١حاشـية رقــم 

فالكنيســـتان اليهوديـــة واملســـيحية أبصـــرتا النـــور يف فلســـطين وكانـــت القـــدس، لســـنوات . لإلنســـانية

ومـــع كـــون صـــلة املســـلمين بفلســـطين غيـــر وثيقـــة إىل . طويلـــة وفتـــرات خمتلفـــة، عاصـــمة لكـــل منهمـــا

وال يمكــن إيفــاء هــذه احلقــائق الكبــرى . ا القــدس منــذ البدايــة مكانــاً مقدســاًالدرجــة نفســها، فقــد اعتبــرو

  .نصيبها من األهمية إال بجعل فلسطين دولة قائمة بذاتها
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وكمـــا هـــو مرســـوم علـــى اخلريطـــة، ســـوف تبســـط الدولـــة اجلديـــدة ســـيطرتها علـــى مصـــادرها 

ردن وهـــذه ناحيـــة بالغـــة اخلاصـــة للطاقـــة املائيـــة والـــري، علـــى جبـــل حرمـــون إىل الشـــرق مـــن نهـــر األ

  .األهمية إذ يتوقف جناح الدولة اجلديدة على إمكانات التطور الزراعي وجماالته

  

مـــن الواضـــح أن فلســـطين حتتـــاج إىل هدايـــة حكيمـــة وحازمـــة وســـكانها ال  – ٢حاشـــية رقـــم 

يتمتعـــون بخبـــرة سياســـية، كمـــا أنهـــم يؤلفـــون مزيجـــاً مـــن عناصـــر متعـــددة، ومـــن الســـهل أن يتلهـــوا 

  .عصب واخلالفات الدينية املريرةبالت

  

إن جنـــاح بريطانيـــا يف معاجلـــة أوضـــاع مماثلـــة وصـــلتها بمصـــر، واملنجـــزات اإلداريـــة التـــي 

جميــع هــذه األمــور تشــير  –منــذ أن قــام اجلنــرال اللنبــي بتحريرهــا مــن األتــراك ) يف فلســطين(حققتهــا 

  .دابباعتبارها الدولة املؤهلة منطقياً لالنت) إىل بريطانيا(إليها 

  

مـــن الصـــحيح أن فلســـطين يجـــب أن تصـــبح دولـــة يهوديـــة فيمـــا لـــو جعلهـــا  – ٣حاشـــية رقـــم 

فقــد كانــت مهــد عنصــرهم احليــوي وموطنــه، ذلــك . اليهــود كــذلك، ومتــى أتيحــت لهــم الفرصــة الكاملــة

وهـــي الـــبالد الوحيـــدة، حيـــث يمكـــنهم عقـــد . العنصـــر الـــذي قـــدم مســـاهمات روحيـــة عظمـــى لإلنســـانية

لكـونهم ينفـردون يف هـذه اخلاصـة األخيـرة بـين سـائر الشـعوب  –د وطن خـاص بهـم األمل على إيجا

  .البارزة

  

بيــد أن اليهــود يف الوقــت احلاضــر ال يكــادون يؤلفــون ســدس جممــوع الســكان البــالغ عــددهم 

ألف يف فلسطين وما إذا كانوا سيؤلفون أكثريـة، أو حتـى كثـرة بـين السـكان يف دولـة املسـتقبل  ٧٠٠

إال أنـه يمكـن . وباختصـار فـإن فلسـطين أبعـد مـن أن تكـون بلـداً يهوديـاً اآلن. ير مؤكـدةتبقى مسألة غ

الـــذي يجـــب ) املميـــز(االعتمـــاد علـــى بريطانيـــا كدولـــة منتدبـــة لكـــي تمـــنح اليهـــود ذلـــك املركـــز املمتـــاز 

  .حصولهم عليه، دون التضحية بحقوق غير اليهود

  

  .إن أساس هذه التوصية أثر بديهي – ٤حاشية رقم 



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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