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فى يوم ١٢ مـايو سنـة ١٩٢٠ عقدت فى قـاعة السـاعة بوزارة اخلـارجية األفـرنسية
جــلـسـة ذات خـمس دقـائق حـضـرهـا ســفـيـر إنـكـلـتـرة وسـفـيـر إيــطـالـيـة وسـفـيـر الـيـونـان
ومنـدوب بلچكا ومندوب اليابان ومندوب احلـجاز ومندوب الص ومندوب البرتغال
ومــنـدوب رومـانــيـة ومــنـدوب الــتـشك ســلـوڤـاكــيـة ومــنـدوب الــصـرب ورئـيـس الـوفـد
سـيو فوكير الـوفد التركى ُيـرافقه ضابط إيطالى األرمـنى. وبعد التـئام اجمللس أدخل ا
ـعـد له وإلى جـانبه ـكـان ا فـقام اجلـمـيع وبـعـد أن جـلس رئيـس الوفـد تـوفـيق بـاشا فى ا
ـعارف والدكـتور جـمال بـاشا وزير وزيـر الداخـليـة رشيد بـاشا وفـخر الـدين بك وزير ا

سيو ميللران رئيس وزارة فرنسية : النافعة واألشغال) قال ا
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«حضرات مندوبى السلطنةا لعثمانية !
شروع للمعاهدة وهن يطل منكم «إن الدول احلليفات تظن بى أن أُقـدم لكم هذا ا
ـناقـشة كـتابـة فتـفضلـوا بتـقد مالحـظاتـكم مكـتوبـة لتـجابوا قـبوله  وقررن أن تـكون ا
علـيـها كـتـابة  ولـكم مـدة شهـر لـتبـلـغوا مالحـظـاتكـم  وأننـا مـستـعـدون منـذ اآلن بأن

نتلقى كل مستند ترون إبالغه لنا» .
وبـعـد أن أ خـطـابه مـبــيـنـاً بـأن تـركـيـة هى الــتى أطـالت زمن احلـرب عـلى األحالف
سيو فـوكير نـسخة من مـشروع معاهـدة الصلح لـرئيس الوفـد فرد الرئيس إلخ: قـدم ا
ـوعـد بـهـذه الـكــلـمـة «الـوفـد يـحـفظ لـنـفـسه احلـق بـأن يـرد عـلى الـدول  احلـلـيـفـات فى ا

ضروب يعدان بدرس شروط الصلح التى قدمت إليه درساً دقيقاً» . ا
عاهدة . وهاك اخلالصة التى نشرتها صحف باريز ولندن من ا
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يـسـلم الـفـريـقان بـتـأيـيـد سـيـادة تـركـيـة عـلى األسـتـانـة ولكـن علـى شرط هـو إنه إذا
لحـقة بها السيما  ما ـعاهدات أو االتفاقات ا عاهدة أو ا أخلت تركية بـاتباع أحكام ا
تحالفـة تعديل القرارات الـسابقة  وتتـعهد تركية يتعـلق بحماية األقـليات فأن للـدول ا

بأن تقبل كل التدابير التى تتخذ بهذا الشأن .
eOſ«u³ «

سـتقبل فى البواغيـز أى الدردنيل وبحر مـرمرا والبوسفور فى الحة با نفـتح طريق ا
ائـية احلـربية ـراكب التـجاريـة واحلربيـة وللـطيـارات ا زمن احلرب وزمن الـسلم جلـميع ا
والـتجـاريـة بال تـمـييـز بـ الـرايـات. وال تكـون مـيـاه تـلك الـبواغـيـز مـوضـوعاً لـلـحـصر
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الـبحرى وال يـجوز إتـيان أى عمـل عدائى فيـها إال فـيمـا يلتـزم إلنفـاذ قرار من قرارات
ـراقـبة عـلـيهـا . وسـتخـول احلـكومـتان عصـبـة األ . وستـنـشأ جلـنـة للـبـواغيـز لـلقـيـام با
ـثل التركـية واليـونانيـة تلك اللـجنـة السلـطة الالزمة من لـدنهمـا . وتؤلَّف اللـجنة من 

ـتـحـدة (إذا رغـبت حـكـومة واشـنـطن فى ذلـك ومتـى أبلـغت مـعـتـمـدين من الـواليـات ا
مـوافقتـها بهـذا الشأن) ومن السـلطنـة البريـطانيـة وفرنسيـة وإيطالـية واليـابان وروسية (إذ
اعـتُرف بـروسـيـة عضـواً فى عـصـبة األ وبـعـد ذلك االعتـراف) ومن الـيـونان ورومـانـية
وبلـغارية (إذا اعتُرف بـبلغاريا عضـواً فى عصبة األ وبعـد ذلك االعتراف) ولكل دولة
ـتحـدة والـسلـطـنة ـثلى الـواليـات ا ـثالً واحداً لـهـا ولـكن يكـون لـكل من ُ أن تـعـتمـد 
ثـلى سائـر الدول الـبريـطانـية وفـرنسـة وإيـطالـية والـيابـان وروسيـة صوتـان . ولـكل من ُ
صوت واحـد ولـلجـنة أن تـسـتخـدم سلـطـتهـا مسـتـقلـة عن السـلـطة احملـليـة . ويـكون لـها
ـستقل . وهى مكـلفة انفـاذ جميع األعمال رايـتها اخلاصة ومـيزانيتـها اخلاصة ونـظامها ا
ـوانئ ولهـا مراقـبة سـير الـسفن الحـة فى البـواغيـز وفى مدخل ا الالزمة لـتحـس سُل ا
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ـراقبـة الالزمـة فى ثـغـرى اآلسـتانـة وحـيـدر بـاشا لـتـنـفـيذ وقـطـرها ورسـوهـا وكـذلك ا
ائية واخلطوط وانئ والطرق ا عاهدة اخلاص با نصوص عليه فى الشطر عن ا النظام ا

احلديدية .
ــرور بـالــبــواغـيــز قــد ورد نص خـاص يــقــتـضى وفى حــالــة االعـتــداء عــلى حـريــة ا
مثلون ُيقررون باالتفاق مثلى الدول احملتلة فى اآلستانة . وهؤالء ا باستنجاد اللجنـة 
مع القومنـدان البحرى والعـسكرى لقوات احلـلفاء التدابـير الواجب اتخاذهـا . وللجنة
ـالية أن تقتـنى األمالك أو أن تقوم بـاألعمـال الدائمـة التى تراهـا الزمة . أمـا الوسائل ا
فسـتـوافر بـواسـطـة القـروض الـتى تكـون بـضمـان الـرسوم الـتى يـحق لـها جـبـايتـهـا على
مـنوحة البواخـر التى تمـر بالبـواغيـز . وهناك أحـكام تنـقل إلى جلنة الـبواغيـز السلـطة ا
جملـلس الـصـحـة األعــلى وغـيـره من الـهـيـئـات وتـقـرر عـالقـاتـهـا مع الـشـركـات صـاحـبـة
ـنائر واألرصـفة واألحواض إلخ ولـلجنـة أن ُتنظم قـوة بوليس . االمـتيازات اخلـاصة با
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وحتـيل كل مـخـالـفـة لـلقـوانـ إلى احملـاكم الـقـنـصـلـية . أمـا الـرسـوم الـتى تـضـعـهـا على
سـافرة إليه وأياً راكب أو ا يـناء اخلارجـة منه ا السفن فـيجب أن تكون واحـدة أياً كان ا

كانت رايتها وجنسية صاحبها .
وهـناك نصوص أشـبه بالنصـوص الواردة باتفـاق سنة ١٨٨٨ اخلاص بـقناة السويس
بـشأن مـرور السـفن احلربـية دون أى قـيد خاص بـالدولـة احملاربـة التى تـعمل إلنـفاذ قرار

من قرارات عصبة األ .
 ÊU²Ýœd

شروع استـقالل محلى لألراضى التى يـقطنهـا أكثرية من األكراد تقبل تركـية سلفـاً 
شـرقى الفـرات وجنوبى أرمـينـية كمـا ستُـحددهـا جلنة مـؤلَّفـة من اإلنكـليز والـفرنـسوي
شـروع يـصـون حقـوق اآلشـوري ويـكـون مركـزهـا فى األسـتانـة وهـذا ا واإليـطـاليـ 

عاهدة والكلداني واألقليـات األخرى اجلنسية والدينـية فى تلك األراضى . وتتوقع ا
تاخمة إليران . تعديالً حلدود تركية ا
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نطـقة استقاللهم من عصـبة األ فى موعد مع فإن وإذا طلب األكراد فى تلك ا
ـنح لــهم إذا أوصت به الـعــصـبــة . وحـيـنــئـذ يــجـوز لألكـراد ـعــ ُ هــذا االسـتــقالل ا
ـوصل أن ينـضموا القـاطن فى اجلـزء من كردسـتان الـذى كان تابـعاً حـتى اآلن لوالية ا

ستقلة . إلى الدولة الكردية ا
d‡O “√

ـتاخمة لها نطقة ا تقبل احلكومـة التركية بنـقل التمتع بحقـوق سيادتها على أزمـير وا
عـاهـدة إلى احلـكـومـة اليـونـانـيـة  ويـرفع الـعلم ـلـحـقـة بـا كمـا هى مـبـيـنـة فى اخلـريـطة ا
التركى على احلصن من حصون أزميـر اخلارجية داللة على السيـادة العثمانية . وتكون
نطقة ويـجوز لها إبقاء جـنود فيها لصـيانة النظام احلكومة اليـونانية مسوءولـة عن إدارة ا
ـنطـقـة فى نـظامـهـا اجلمـركى ويـجب عـلـيهـا إنـشاء كـمـا أنه مـرخص لـها إدخـال تـلك ا
ـشروع الـواجب عرضه ـان محـلى على قـاعـدة التـمثـيل الـنسـبى لألقلـيـات . وهذا ا بـر
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على مـجلس عصبة األ يدخل فى طور التنفيذ بـعد موافقة أكثرية اجمللس عليه ويجوز
ـدة معـيـنة ريـثمـا تتم عـودة الـسكـان الذين أبـعـدتهم الـسلـطة تـأخـير االنـتخـابات احملـلـية 
التركيـة . وهناك أحـكام خصـوصية ترمـى إلى حماية األقـليات وجـنسيـات السكان فى
البالد واخلـارج وإلى إيقـاف اخلدمـة العـسكـرية اإللـزاميـة وإلى االحتـفاظ بـحرية الـعمل
رفإ  أزمـير  وقد نص عـلى أنه ال يجوز للـحكومـة اليونانـية أن تقدم واسـتخدام تركـية 
على مـا من شأنه إنزال قـيمة الـنقود الـتركيـة . وستحـمل منطـقة أزميـر شطراً مـناسباً من
ان احمللى أن يطلب من عصبة الدين العثمانى . وبعد مـضى خمس سنوات يجوز للبـر
لـكة الـيونان ويـحق جمللس الـعصـبة أن يـستـشيـر األهل . األ ضم منـطقـة أزميـر إلى 
فإذا مـنحـوا حق االنضـمام إلى الـيونـان فأن تـركيـة ترضى مـنذ اآلن بـالتـنازل عن جـميع

حقوق سيادتها إلى اليونان .
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تـتنازل تركـية لليـونان عن حقوقـها واختـصاصاتهـا على األراضى الواقعـة فى تركية
عـاهـدة وعلى جـزر أمـبروس ـلـحقـة بـا ـبـينـة فى اخلـريـطة ا أوربة خـارجـاً عن احلدود ا
وتنيدس ولـيموندس وصامطـراس ومدله وصاموس ونيـكاريا وصاقس  وعلى جزر
أخـر من بـحـر األرخـبـيل . تـقــبل حـكـومـة الـيـونـان مـبـدئـيـاً فى مـنـطـقـة الـبـواغـيـز نـفس
ـواد عـلى مـعـاهـدة أخـرى تـوقـعـهـا ـأخـوذة عـلى تـركـيـة وتـنـص بـعض ا الـتـعـهـدات ا
الـيونان حلمـاية األقليات اجلـنسية والـدينية والـلغوية فى أمـالكها احلديثـة والسيما فى
ـساواة . ـرور ومـعـامـلـة جتـارة سـائـر األ عـلى قـاعـدة ا أدرنـة ولـصـيـانـة حـريـة جتـارة ا

وتتحمل اليونان أيضاً بعض تعهدات مالية.
WOMO —√

تحدة تعترف تركية بأرمينية كدولة حرة مستقلة وترضى بتحكيم رئيس الواليات ا
بشـأن الـتـخـوم ب تـركـيـة وأرميـنـيـة فى واليـات أرضروم وطـرابـزون ووان وبـتـليس 
ـعاهدات واجبـات أرمينيـة وحقوقهـا فيما وبشأن منـفذ ألرمينـية على البـحر . وتذكر ا
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ـتحدة أمالكـاً تركية . أمـا حتديد الـتخوم ب أرمـينية لـو أحلق بها قرار رئـيس الواليات ا
والكرج أو آزربـيچان فـيكون مـوضوع اتفـاق يعـقد ب تـلك احلكومـات الثالث ويجب
رور على أرمينـية توقيع مـعاهدة على حدة تـضمن فيهـا حقوق األقليـات وحرية جتارة ا

إلخ.
5D K Ë ‚«dF «Ë W¹—uÝ

ادة ٢٢ من عهدة قتـضى ا تعاقـدون بسورية والـعراق كدولتـ مستقـلت  يعتـرف ا
عـصبة األ أما من الـوجهة اإلدارية فـتكون تلك الـبالد خاضعـة آلراء ومساعدة دولة
ـتـحـالـفة مـنـتـدبـة إلى أن ُتـصـبح قـادرة عـلى حـكم نـفـسـهـا بـنـفـسـهـا . وسـتـعـ الـدول ا
نـتدب . ويـعهـد أيضاً بـإدارة فلسـط إلى دولـة منـتدبة طـبقاً الكـبرى احلـدود وتختـار ا
نتدبة تحالفة الكبرى الدولة ا ادة ٢٢ من عهدة عصبـة األ .وتع الدول ا ألحكام ا
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وحتـدد التخـوم . وقد أثـبت التصـريح األصلى الـذى صرحـته احلكـومة البـريطـانية فى ٢
ـتحالفـة بشأن إنـشاء وطن قومى لـليهود نوفمبـر سنة ١٩١٧ ووافـقت عليه احلـكومات ا
فى فلسـط . وسُتـكلف جلنـة خاصة تـختار رئـيسهـا عصبـة األ بدرس وتسـوية جميع

سائل اخلاصة بالطوائف الدينية اخملتلفة فى فلسط . ا
تحالفة الكبرى وتعرضها على موافقة مجلس أما حدود االنتداب فستعينـها الدول ا

عصبة األ .
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