
 

0Fاتفاقية فيصل ـ وايزمن 

١ 

 ١٩١٩يناير (كانون الثاني)  ٣

 

األمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم  إن صاحب السمو الملكي

ائم�ة  ة الصهيونية والقائم بالعم�ل نياب�ة عنه�ا ي�دركان القراب�ة الجنس�ية والص�الت القديم�ة الق        ظموايزمن ممثل المن

بين العرب والشعب اليهودي ويتحققان أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أه�دافها الوطني�ة ه�و ف�ي اتخ�اذ أقص�ى م�ا        

يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان ف�ي زي�ادة توطي�د حس�ن التف�اهم ال�ذي       

 يقوم بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:

جميع عالقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص يجب أن يسود  .١

وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويح�تفظ بوك�االت عربي�ة ويهودي�ة معتم�دة حس�ب األص�ول ف�ي بل�د ك�ل           

 منهما.

ين م�ن قب�ل   تحدد بعد إتمام مشاورات م�ؤتمر الس�الم مباش�رة الح�دود النهائي�ة ب�ين الدول�ة العربي�ة وفلس�ط          .٢

 لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.

عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع اإلجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الض�مانات لتنفي�ذ وع�د     .٣

 .١٩١٧سنة  (تشرين الثاني) الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر

اءات لتش�جيع الهج�رة اليهودي�ة إل�ى فلس�طين عل�ى م�دى واس�ع والح�ث عليه�ا           يجب أن تتخذ جمي�ع اإلج�ر   .٤

وبأقصى ما يمكن من السرعة الستقرار المهاجرين ف�ي األرض ع�ن طري�ق اإلس�كان الواس�ع والزراع�ة       

الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه اإلجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفالحين والمزارعين المستأجرين العرب 

 في سيرهم نحو التقدم االقتصادي. ويجب أن يساعدوا

                                                 
 ١٩٣٨النسخة اإلنكليزية  التي صدرت في لندن عام  " : قصة الحركة القومية العربية" يقظة العربترجمت هذه االتفاقية عن كتاب  ١

George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, H. Hamilton, 

London, 1938. 

ومابعدها لجورج أنطونيوس. وقد ذكر في تقديمه لالتفاقية أن المصدر الذي أخ�ذ عن�ه ه�ذه االتفاقي�ة ه�و ص�ورة        ٤٣٧صفحة  (F)الملحق 

 فوتوغرافية عن األصل وذكر أن االتفاقية تتفق مع ما نشره دافيد هنتر ميلر بكتابه المسمى مذكراتي في مؤتمر باريس الجزء الثالث  

David Hunter Miller, My Diary at the Conference at Paris Vol. III, New York: Columbia University, 

1940.  

نكليزية، وتحفظات فيصل كتبت باللغ�ة العربي�ة ف�ي الف�راغ ال�ذي      إال أنها خلت من تحفظات "فيصل" . وأشار إلى أن االتفاقية وضعت باإل

ترجم خالصة غير محكمة في ذلك الحين عن تحفظ�ات فيص�ل كت�ب     T. E. Lawrence يلي آخر مادة في االتفاقية وأن ت. أي. لورنس

وف��ي تقري�ر لجن��ة التحقي�ق الملكي��ة لفلس��طين    ١٩٣٦يوني�و (حزي��ران)   ١٠له�ا ال��ذيوع واالنتش�ار خصوص��ا ف�ي ع��دد الت��ايمز الم�ؤرخ ف��ي     

 مضللة في تعبيرها.باعتبارها ترجمة معتمدة عن األصل بينما هذه الترجمة في حقيقة األمر مهلهلة و
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يجب أن ال يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يس�مح   .٥

عل��ى ال��دوام أيض��ا بحري��ة ممارس��ة العقي��دة الديني��ة والقي��ام بالعب��ادات دون تميي��ز أو تفض��يل ويج��ب أن ال  

 مدنية أو السياسية.يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق ال

 إن األماكن اإلسالمية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين. .٦

تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراس�ة اإلمكاني�ات االقتص�ادية     .٧

ة الم�ذكورة  في البالد وأن تقدم تقريرا عن احسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجن

عربية وأن تقدم تقريرا ع�ن  تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة اإلمكانيات االقتصادية في الدولة ال

أحس��ن الوس��ائل للنه��وض به��ا وستس��تخدم المنظم��ة الص��هيونية أقص��ى جهوده��ا لمس��اعدة الدول��ة العربي��ة   

 بتزويدها بالوسائل الستثمار الموارد الطبيعية واإلمكانيات االقتصادية في البالد.

ع األم�ور الت�ي ش�ملتها ه�ذه االتفاقي�ة      يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعمال باالتفاق والتفاهم التأمين في جمي .٨

 لدى مؤتمر الصلح.

 كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم.  .٩

 

 .١٩١٩سنة  (كانون الثاني) وقع في لندن، إنجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير

  

 ليزية :كترجمة تحفظات فيصل عن اإلن

  :أن يوافق على المواد المذكورة أعاله يجب على

(ك��انون  بش��رط أن يحص��ل الع��رب عل��ى اس��تقاللهم كم��ا طلب��ت بم��ذكرتي المؤرخ��ة ف��ي الراب��ع م��ن ش��هر ين��اير 

ولكن إذا وقع أقل تعديل أو تحويل   المرسلة إلى وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى. ١٩١٩سنة  الثاني)

بالمذكرة) فيجب أن ال أكون عندها مقيدا بأي كلمة وردت في هذه االتفاقية  (يقصد بما يتعلق بالمطالب الواردة

 التي يجب اعتبارها ملغاة ال شأن وال قيمة قانونية لها ويجب أن ال أكون مسؤوًال بأية طريقة مهما كانت.

  

 

 

 

 

الجمهوري�ة   ي،، وزارة اإلرش�اد الق�وم  ، الج�زء األول ١٩٤٩إلى ع�ام   ٦٣٧ملف وثائق فلسطين من عام  المصدر:

 .١٩٦٩ العربية المتحدة،
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