
  تقرير اللجنة األمريكية المسماة لجنة آنج ـ آراين حول األوضاع في فلسطين
١٩١٩ / ٨ / ٢٨  

  

  :  وأذاعت البيان التالي١٩١٩ يونيو ١٠وصلت اللجنة األمريكية إلى يافا يوم 

ل يفضل           ى ب شرق األدن ا أو ال ه مطامع سياسية في أوروب يس ل ان ـ       إن الشعب األمريكي ل در اإلمك ى ق  ـ عل

ل عالقة بالمشاآل األوروبية واآلسيوية واألفريقية، ويرغب بإخالص أن يسود السالم الدائم وأنه بهذه           تجنب آ 

  . الروح يدنو من مشاآل الشرق األدنى

   

ة                           " ة اللجن ا بالوصايات، وغاي ة لعالقاته ة الترآي ة في المملك درس الحال ة ل ة دولي ة لجن لقد عين مجلس األربع

ة الموجودة   ة األمريكي اتهم ليكون  الفرعي ات وعالق سكان والطبق ى أحوال ال ستطاع عل د الم اآلن الوقوف جه

سير                    ى ال دعى إل ي الرئيس ولسون والشعب األمريكي على بينة من الحقائق في آل سياسة ي ق      عل ا يتعل ا فيم ه

  ". بمشاآل الشرق األدنى، سواء أآان ذلك في مؤتمر الصلح أو في جامعة األمم

   

شمل سكان      ولقد اتضح لهذه اللجنة أ  ل ي سطين فحسب ب ن الشعور العدائي نحو الصهيونية ليس قاصرا على فل

صهيونية                ٧٢سوريا بوجه عام فإن      ة في سوريا مضادة لل ا اللجن  في المائة من مجموع العرائض التي تناولته

سورية واالستقالل                ر أن         . ولم ينل مطلب نسبة أآثر من هذه النسبة سوى الوحدة ال د أن ذآر التقري ة  وبع اللجن

م                       سبع ث ر ال ل وبئ قضت أسبوعا في القدس واستفتت رؤساء الطوائف المختلفة وزارت خالله بيت لحم والخلي

طافت شمالي فلسطين واستقبلت الوفود في رام اهللا ونابلس وجنين والناصرة وحيفا وعكا واجتمعت بمستعمرة               

ر مطالب       بزعماء عدة مستعمرات يهودية وبأعضاء اللجنة الصهي      ) ريشون زيون ( ونية المرآزية تناول التقري

  : الشعب الفلسطيني على الوجه التالي

   

ة                            ى المطالب سكان عل ة أخماس ال ر نحو أربع زي األخي م حسب اإلحصاء اإلنجلي سلمين وه ة الم اجتمعت آلم

سياس                وذ ال ار النف . يباستقالل سوريا المتحدة ولم تشذ منهم سوى طائفة معروفة من الموظفين آان تسير مع تي

ؤتمر                        ه إذا أصر م ة وصية وأن وقررت األحزاب التي اجتمعت في يافا أن سوريا أهل لحكومة مستقلة بال دول

  . الصلح على تعيين دولة فإنهم يفضلون الواليات المتحدة

ؤتمر                           ى الم سألة الوصاية إل ون م انوا يحيل رار وآ ذا الق سطين ه وقد أيد الناس في القدس وغيرها، من مدن فل

ا                        السوري الذ  ا مهم ضًا بات ول الوصايا رف وب قب يما في الجن سلمين وال س ي ينطق بلسانهم، ورفض بعض الم

را في                      . آان نوعها  ى وإنجلت ا بالدرجة األول ه في مساعدة أمريك سوري رغبت ؤتمر ال ن الم ذ أعل د ظهر من وق

سلمين في ف              . الدرجة الثانية ورفض الوصاية الفرنسية بتاتا      ه سواد الم ا يطلب رجح أن     إن هذا هو م سطين، وي ل

  . ذلك آان يجول في خواطرهم حينما أحالوا اللجنة على المؤتمر

   

م   سطين وه ي فل سيحيين ف ب الم ت مطال ات  ) ١٠(وآان ت جماع ة فكان سكان مختلف وع ال ن مجم ة م ي المائ ف

رك  الشمال آالالتين والكاثوليك في طبريا وحيفا، وأآثر مسيحي الناصرة مع المسلمين في طلب االستقالل و                ت
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ان  . تقرير مسألة الوصايا إلى المؤتمر السوري وآان الروم الكاثوليك والموارنة يطلبون الوصاية الفرنسية             وآ

ا                        م يطلب أحد منه اك جماعات أخرى ل ة، وهن األرثوذآس في آل مكان متفقين على طلب الوصاية اإلنجليزي

ول ا                 و تأآدت من قب ا ل ار سواها،        وصاية أمريكا مباشرة ولكنها آانت تقول بأنه ا ال تخت ات المتحدة فإنه لوالي

  . وأآثر المسيحيين من هذا الرأي وآلهم في جانب الوصاية يريدون دولة ذات حكم صحيح

   

ر من   ون أآث ذين يؤلف ود ال ان اليه ي ) ١٠(وآ ة ف صهيونية اإلنكليزي دون ال سطين يؤي ة من سكان فل ي المائ ف

سيحيي          سلمين والم ة الم رة              الحين الذي اتفقت فيه آلم ة آبي سألة ذات عالق ذه الم صهيونية، وه ة ال ى مقاوم ن عل

  . بوحدة سوريا

   

  : وبما يتعلق بالصهيونية ذآر التقرير عنها ما يأتي

ا           ى تحقيقه وا في التفاصيل والطرق الموصلة إل ام واختلف ولقد أعلن يهود فلسطين تأييدهم للصهيونية بوجه ع

   :ها بما يليعليويمكن وصف األمور التي اتفق 

   

سطين  ا"جعل فل ا قومي م  " وطن ا باس اجال أو آجال معروف بالد ع ي ال سياسي ف م ال صبح الحك ال وأن ي ي الح ف

الم، وأن يكون شراء األراضي         . الحكومة اليهودية  ان في الع والسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين من آل مك

ا هي ال  ون بريطاني مية، وأن تك ة رس ة لغ ون العبراني م، وأن تك ا له سطين فتحمي مباح ى فل ة الوصية عل دول

صهيونية              . اليهود وتساعدهم على تحقيق مشروعهم     رة ال د استحسنت فك الم ق رى في الع دول الكب ولما آانت ال

ذي اختلف      . فهي ال تحتاج سوى التنفيذ     ي أما ال شاؤها                 عل ة وهل يجب إن ة اليهودي سألة الحكوم و م ود فه ه اليه

سيرون عل ل، وهل ي ان طوي د زم ة عاجال أو بع ى الطريق ة أم عل ة القديم د اليهودي وس والتقالي ى حسب الطق

  . العصرية فيهتمون بالمسائل االقتصادية واستثمار الموارد وتوليد القوى الكهربائية من األنهار

  : ثم بحثت اللجنة البرنامج الصهيوني فقالت

اج يما مه را ال س ا آبي سطين تنقيح صهيوني لفل امج ال يح البرن ة بتنق شير اللجن ي ت دودة الت ر المح ود غي رة اليه

  . ترمي إلى جعل فلسطين بالدا يهودية

   

ي       -١ دتها ف ي وج سية الت ائق الح ن الحق سانها، ولك ى استح ة إل ي ميال صهيونية وه ة درس ال  باشرت اللجن

  . فلسطين مع قوة المبادئ العامة التي أعلنها الحلفاء، وقبلها السوريون حملتها على وضع المشورة اآلنفة

را عن                            -٢ صهيوني، وسمعت آثي امج ال رة عن البرن شائية آثي صهيونية فصوال إن ة ال  تلقت اللجنة من اللجن

اني                   د أم را يؤي المستعمرات الصهيونية ومطالبها في المؤتمر، ورأت بنفسها شيئا مما فعلته، ووجدت عددا آبي

ل وتغلبه   ى العم والي إل ك الج صراف تل ن ان ي تعجب م م وه صهيونيين وخططه ى ال ة عل ائط الحديث ا بالوس

  . العقبات الطبيعية

   

ر                     -٣ ذي آث ور ال ورد بلف اء في تصريح الل  تعتقد اللجنة أن الصهيونيين حصلوا على تشجيع معلوم من الحلف

رين   اء اآلخ ي الحلف صديق ممثل ه وت شهاد ب ه واالست ياقتباس ضي  . هعل ذي يق صريح ال ذا الت ل به ا إذا عم إنم



ة                    وطن قومي لليهود  "بإنشاء   الحقوق المدني شئ يمس ب ه ال يجب أن يعمل ن  في فلسطين مع الفهم الصريح بأن

  ".والدينية التي للجماعات اليهودية في فلسطين

  . إذا عمل بهذا النص ال يبقى شك في أنه يجب إدخال تعديل آبير على البرنامج الصهيوني

الدا ي         " وطن قومي للشعب اليهودي    "إن إنشاء    سطين ب ي جعل فل ة           ال يعن ة حكوم ه ال يمكن إقام ا أن ة آم هودي

ة                  يهودية بدون إهتضام الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين والحقيقة التي وقفت اللجن

سطين                         علي ود من فل ر اليه سكان غي وا ال صهيونيين يتوقعون أن يجل ها في أحاديثها مع ممثل اليهود هي أن ال

  . بشراء األراضي منهم

   

ي  إن  ا ف ي ألقاه ه الت ي خطبت سن ف رئيس ول نة ٤ال و س ن المقاصد  ١٩١٨ يولي د م الي آواح دأ الت  وضع المب

  : األربعة الكبرى التي يحارب الحلفاء من أجلها وهو

ى                      " ى عل سياسية يجب أن يبن صادية وال سائل االقت سيادة أو الم األرض أو ال حل آل مسألة سواء آانت تتعلق ب

ة أخرى ترغب في                      قبول الناس الذين يتعلق ب     ة أو أم دة ألي دول هم قبوال حرا ال على المصالح المادية أو الفائ

سيادتها  ارجي أو ل ا الخ ة لنفوذه ر خدم ي   " حل آخ سكان ف ب ال ت رغائ سود وإذا آان دأ سي ذا المب ان ه إذا آ ف

م                         سطين وه ود في فل ر اليه سكان غي أن ال راف ب سطين، فيجب االعت ق بفل ا يتعل سعة  فلسطين سيعمل بها فيم ت

ا، والجداول تثبت                  ضا بات صهيوني رف م       "أعشار السكان آلهم تقريبا يرفضون البرنامج ال سطين ل أن سكان فل

ة ال حد                         اجرة يهودي سية لمه ه النف ذه حالت يجمعوا على شئ مثل إجماعهم على هذا الرفض، فتعريض شعب ه

دأ الع          الده ـ نقض شائن للمب سلم ب اعي متواصل لي داء     لها ولضغط اقتصادي اجتم دم شرحه واعت ذي تق ادل ال

  . على حقوق الشعب، وإن آان ضمن صور قانونية

   

شمل سكان سورية بوجه                  ل ي سطين ب ى فل وقد اتضح أيضا أن الشعور العدائي ضد الصهيونية غير قاصر عل

يس         ٧٢عام فإن     في المائة من مجموع العرائض في سورية ضد الصهيونية في فلسطين وسورية بالغ أشده ول

صهيوني      من ا  امج ال دون أن البرن لسهل االستخفاف به، فإن جميع الموظفين اإلنجليز الذين حادثتهم اللجنة يعتق

ان          سه بره ذا في نف دي، وه ال يمكن تنفيذه إال بالقوة المسلحة، ويجب أن ال تقل هذه القوة عن خمسين ألف جن

ود                  ر اليه وق غي صهيوني من اإلجحاف بحق امج ال رارات          . واضح على ما في البرن ذ ق د من الجيوش لتنفي الب

ذ        . جائرة ا من ونهم احتلوه ى آ هذا فضال عن أن مطالب الصهيونيين األساسية في حقهم على فلسطين مبنية عل

  . ألفي سنة وهذه دعوى ال تستوجب االآتراث واالهتمام

   

الدا يهودي              سطين مع الوقت ب د أن تصير فل الم يري سطين   وهناك أمر ال يجوز إغفاله إذا آان الع ة، وهو أن فل

سيحيين          ن الم ين م ا مالي م أمره سواء يه ى ال سلمين عل سيحيين والم ود والم د اليه ة عن ي األرض المقدس ه

رع                        ا يتف سطين وم سألة فل وق فم ة والحق والمسلمين في العالم وال سيما ما يتعلق من تلك األحوال بالعقائد الديني

س  ستحيل أن يرضى الم ن الم ة وم ة حرج سألة دقيق ا م ة تحت منه اآن المقدس سيحيون بوضع األم لمون والم

سيحيين هو                      د الم سا عن ر تقدي اآن األآث رعاية اليهود مهما حسنت مقاصد هؤالء، والسبب في ذلك هو أن األم

ستطيع            ة وال ي ل مكروه ود ب د اليه ة عن ر مقدس سلمون غي ها الم ي يقدس اآن الت سيح واألم ة بالم ه عالق مال

ثم هناك أماآن أخرى لها في      . حوال وضع تلك األماآن تحت إشراف اليهود      المسيحيون والمسلمون في هذه األ    



سلمين آانت وصايتهم                      نفوس المسلمين مثل هذا الشعور ولما آانت هذه األماآن آلها مقدسة ومحترمة من الم

ي ا عل رًا طبيعي ا مضى أم ا فيم سابها وال   . ه ائج ح سبوا للنت م يح ة ل سطين يهودي ون صيرورة فل ذين يطلب فال

  . شعور العدائي ضد الصهيونية في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم التي تعتبر فلسطين أرضا مقدسةلل

   

ود أن الواجب يقضي  سألة اليه ى م ا عل ع عطفه ة م شعر اللجن دم ت ا تق ى م اء عل يوبن ى عل شير عل أن ت ا ب ه

اجرة   المؤتمر بأال يؤيد غير برنامج صهيوني معتدل يجب العمل فيه بالتدريج وبعبارة أخ   د المه رى يجب تحدي

  . اليهودية إلى فلسطين والعدول بتاتا عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة يهودية

   

اآن المقدسة                        بالد األخرى ووضع األم سام ال وال يوجد هناك سبب يمنع ضم فلسطين إلى سورية المتحدة، فأق

ة       تحت إدارة لجنة دولية دينية تكون آما هي الحال في الوقت ا                ة الوصية وجمعي لحاضر تحت إشراف الدول

     .األمم، ويكون لليهود بالطبع عضو في هذه اللجنة

 


