
  نتقرير لجنة الخبراء األمريكية إلى الرئيس األمريكي ويلسون حول أوضاع فلسطي
١٩١٩ / ١ / ١٢  

  

  : الخطوط العريضة للتقرير المؤقت والتوصيات

  : توصي اللجنة بما يلي

  . دولة منفصلة في فلسطين. ١

  . وضع هذه الدولة تحت إشراف بريطانيا العظمى آدولة منتدبة عن عصبة األمم.٢

ساعدات            تو. ٣ ع الم ديم جمي ؤتمر بتق د الم ا، مع تأآي سطين واالستيطان فيه ودة لفل ود للع ى اليه دعوة إل ه ال جي

دى    " الدينية منها بنوع خاص"الالزمة والتي ال تتعارض مع الحفاظ على الحقوق الشخصية   ة ل وق الملكي وحق

ى االع                      وم عل م تق أن سياسة عصبة األم د ب ود، ومع التأآي ة        السكان من غير اليه ة يهودي سطين آدول راف بفل ت

  . حالما تصبح دولة يهودية بالفعل

ة عصبة               .٤ سطين تحت حماي وضع األماآن المقدسة والحقوق الدينية لجميع الطوائف والمذاهب الموجودة بفل

  . األمم والدولة التي تنتدبها

  :وأضيفت الحواشي األربع التالية إلى التوصيات الواردة أعاله

   

سانية ا " ـ ١حاشية رقم  ستان  . ن فصل المنطقة الفلسطينية عن سورية له ما يبرره في الخبرة الدينية لإلن فالكني

ة، عاصمة لكل                      رات مختلف ة وفت سنوات طويل دس، ل اليهودية والمسيحية أبصرتا النور في فلسطين وآانت الق

روا ا              . منهما د اعتب ا        ومع آون صلة المسلمين بفلسطين غير وثيقة إلى الدرجة نفسها، فق ة مكان ذ البداي لقدس من

  . وال يمكن إيفاء هذه الحقائق الكبرى نصيبها من األهمية إال بجعل فلسطين دولة قائمة بذاتها. مقدسا

ة    .. وآما هو مرسوم على الخريطة، سوف تبسط الدولة        الجديدة سيطرتها على مصادرها الخاصة للطاقة المائي

ر األرد  ن نه شرق م ى ال ون إل ل حرم ى جب ري، عل ة  وال اح الدول ة إذ يتوقف نج ة األهمي ة بالغ ذه ناحي ن وه

  . الجديدة على إمكانات التطور الزراعي ومجاالته

   

ية،   ـ ٢حاشية رقم   من الواضح أن فلسطين تحتاج إلى هداية حكيمة وحازمة وسكانها ال يتمتعون بخبرة سياس

  . آما أنهم يؤلفون مزيجا من عناصر متعددة، ومن السهل أن يتلهوا بالتعصب والخالفات الدينية المريرة

ا  إن نجاح بريطانيا في معالجة أوضاع مماثلة وصلتها بمصر، والمنجزات اإلدارية التي ح             سطين  (ققته ) في فل

ا              شير إليه ذه األمور ت ع ه راك ـ جمي ا من األت رال اللنبي بتحريره ام الجن ا  (منذ أن ق ى بريطاني ا  ) إل باعتباره

  . الدولة المؤهلة منطقيا لالنتداب

   

م    ى               ـ  ٣حاشية رق ذلك، ومت ود آ ا اليه و جعله ا ل ة فيم ة يهودي سطين يجب أن تصبح دول  من الصحيح أن فل

م الف ةأتيحت له ساهمات . رصة الكامل دم م ذي ق ك العنصر ال ه، ذل وي وموطن صرهم الحي د عن د آانت مه فق

ونهم         . روحية عظمى لإلنسانية م ـ لك اد وطن خاص به ى إيج وهي البالد الوحيدة، حيث يمكنهم عقد األمل عل

  . ينفردون في هذه الخاصية األخيرة بين سائر الشعوب البارزة
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سطين  ٧٠٠ ال يكادون يؤلفون سدس مجموع السكان البالغ عددهم   بيد أن اليهود في الوقت الحاضر       الف في فل

دة             ر مؤآ سألة غي ى م ستقبل تبق ة الم ي دول سكان ف ين ال رة ب ى آث ة، أو حت يؤلفون أآثري انوا س ا إذا آ . وم

ة منت  . وباختصار فإن فلسطين أبعد من أن تكون بلدا يهوديا اآلن    ا آدول ة  إلى أنه يمكن االعتماد على بريطاني دب

  ). الذي يجب حصولهم عليه، دون التضحية بحقوق غير اليهود) المميز(لكي تمنح اليهود ذلك المرآز الممتاز 

   

  .  أن أساس هذه التوصية أثر بديهي ـ٤حاشية رقم 

 


