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כל הנתבעים ביחד ולחוד קשרו קשר במשתמע להשמיד את העם היהודי בארצו ,ולהלך עליו אימים בכל
רחבי העולם ,באמצעות קידומה של היישות המכונה פלסטינית תוך חתירה בלתי נלאית לכינונה של
"המדינה" המכונה 'פלסטין' בתוך שטחי ארץ ישראל ,שהיא ארצו הבלעדית והמוכרת של עם ישראל הן
מכתבי הקודש ,התנ"ך יסוד כל האמונות המונותיאיסטיות והידיעה המפורסמת לכל כי משחר ההיסטוריה
ומימות עולם הוכרה ארץ כנען וארצות שאר שבעת העמים כארצו הבלעדית של עם ישראל אותה נתן
והוריש אלוקי ישראל בורא העולם ומנהיגו לאבות האומה אברהם יצחק ויעקב ולעמו ,עם סגולתו ,ישראל
בעלותו ממצרים משעבוד פרעה במעמד סיני בערבות מואב ובכיבוש יהושע בן נון.
בארץ ישראל המערבית ובגולן יושבים היום כשבעה מיליון יהודים ,קבוץ גלויות מהמקומות אשר הדיחם
שם ה' אלוקיהם ,ובנוסף להם ערבים רבים המוערכים בחצי מיליון איש שהיו בעבר יהודים ,זרע ישראל
המה שהמירו דתם מאימת השלטונות הזרים למיניהם ,הכיבוש הרומי ,הביזנטי ,הפרסי ,הערבי ,הצלבני,
הממלוכי והטורקי.
ההכרה והקידום של הנתבעים ביישות ערבית המלאכותית והאוייבת במסווה של חתירה לשלום ולצדק
כישות מדינית לגיטימית בארץ ישראל מבוססת על טענות כוזבות כאילו מדינת ישראל כבשה ארץ לא לה
והסבה לתושבי הארץ נזקים מכל הסוגים וכאילו מדינת ישראל נוקטת במדיניות אפרטהייד ועוברת על
אמנות בינלאומיות.
לשם השגת המטרה הזאת  -חיסול מדינת ישראל ,והשמדת העם היהודי בארצו ,תוך ערעור מעמדו ברחבי
תבל ,חתמו חלק ניכר מן הנאשמים הסכם עם איראן בנושא הגרעין ,המעלים עין ברשלנות פושעת או בזדון
מן הסכנה השקופה והחמורה הקרובה לוודאית שתוצאתה השמדת עם ישראל .לא יאבה אלוקי ישראל
סלוח לכם.
כל אלו שחתמו עומדים בחתימתם זו על דמו של העם היהודי ,מתוך עיוורון והיתממות מעושה.
המדינות הנאשמות והמוסדות העתירו סכומי עתק לאורך שנים רבות כדי לבסס את הישות פלסטינית,
בנוסף להספקת נשק לכל עמי האזור ,אימנו צבאות וכוחות ביטחון ומכרו נשק התקפי .עצמו עין מכל
השחיתות הגנבות ואובדן הכסף המושקע ברשות הפלסטינית ובארצות השכנות ובלבד שארגון הטרור
הידוע כפתח או חאמס או כל כינוי אחר יוכל לסלק ולמגר את המדינה היהודית ואת העם היהודי שהצליח
באורח ניסי בחסדי השם להשתקם לאחר השואה ,בה רבים מן הנאשמים תקעו כף להגיע לאותה מטרה
כבהתנהלות הנוכחית .בין אלו ששתקו ,בין אלו שהסגירו בין אלו שעודדו את הגרמנים להשלים מלאכתם.
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הנתבעים העלימו עין מעבירות רצח המונים ברחבי המזרח התיכון ,עבירות ג'נוסייד הן נגד ערבים ועמים
כמו היאזידים ,הכורדים ,הדרוזים והן נגד יהודים ,ולא זו בלבד אלא שליבו את האיבה בין הערבים ואף
עודדו אותם באמצעות חסינות לכל מעשה נתעב כאילו הוא מעשה נורמטיבי במרחב המזרח תיכוני.
תופעות השאהידיות למינן ,כמו גם פרשת התאומים וטיפוח מיני מיתות אכזריות שהגיעו לשיא אומנותן
בפרויקט של דעא"ש.
הנתבעים התעלמו מזכויותיו הלאומיות הבלעדיות של עם ישראל על פי המשפט הבינלאומי אשר זכה
להכרה בארצו ארץ ישראל פה אחד בהצבעת כל החברות בחבר הלאומים ב 1920בוועידות סן רמו
ובהחלטות הנוספות שלאחר מלחמת העולם הראשונה לרבות המנדט על עבר הירדן המזרחי שנחמס ונגזל
מעם ישראל על ידי בריטניה שלא כדין ב .1922 -
הנתבעים התעלמו מכך שהציבור הפלסטיני ומנהיגיו סרבו להחלטת החלוקה הידועה כהחלטה 181
שאמנם לא הייתה החלטה אלא המלצה ולפיכך הייתה גם בלתי חוקית כי לעצרת הכללית אין סמכות
החלטה בענין החלטות .לכן נותרה ארץ ישראל בלתי מחולקת כבמנדט המקורי מ.1920 -
הסירוב של המדינות הערביות ויושבי הארץ הערביים להמלצת החלוקה ביטא את דחפי ההשמדה של
מדינות ערב לאבד את המדינה היהודית שזה עתה קמה.
פלסטינה היא הכינוי ההיסטורי הרומי לארץ ישראל ולא למדינה ערבית שמעולם לא הייתה בארץ ישראל
כמדינה של יושבי המקום שזוהו כחלק מיושבי סוריה הדרומית או האימפריה העותומאנית שהפסידה את
נחלותיה עם תבוסתה במלחמת העולם הראשונה.
כאשר גורשו יהודים מאירופה בטרם הושמדו היה זה תחת הסיסמה "יהודי לך לפלסטינה" איש לא
התכוון שילך לארץ ערבית אלא שילך למקום של אבות אבותיו .ליהודה הכבושה בלשון הרומית 'קפטאה
יודיאה' או פלסטינה כמאוויו של הכובש הרומי בימי החורבן בשנות ה 70למאה הראשונה ואילך.
העילה להשגת שלום צודק באמצעות ההכרה בפלסטין כמדינה תרמה לחימוש כל האזור כאילו "הסכסוך
הפלסטיני הוא מוקד ועילת כל הסכסוכים ולכן הוא מצדיק אספקת נשק המתוחכם ביותר.
ההסכם הנוכחי עם איראן שתוצאותיו יכולות להיות לשיטת איראן אחת בלבד השמדת המדינה היהודית,
היה לא תהיה ,ומתוך כך גם לגרום לכל עמי האיזור שאצבעם קלה על ההדק להיכנס למרוץ חימוש בנשק
להשמדה המונית כאשר ברור הוא שחובבי הג'יהאד כתרבות רצח המונית לא יהססו מלקטול את ישראל
ואת כל המערב מחמת קנאתם .ותסכולם .או להתנפל על איראן בהזדמנות הראשונה.
תוצאות המלחמה של אומות העולם בישראל כמתואר בספרים של נביאי יחזקאל 1וזכריה ויואל ,צפניה
ועובדיה ידועות לכל העמים ואף על פי כן לא הצלחתם הנתבעים ,כולכם ביחד וכל אחד לחוד להימנע
מלהישאב לקטסטרופה הצפויה לבוא עליכם.
בתביעה זו אנו מציינים כי בעצם הזמנתכם למשפט יש משום החזרת הצדק על כנו ואזהרה בפני הסיבוכים
הבלתי נמנעים שיתרחשו אם לא יוחזר הצדק על כנו.
המשפט יאפשר לכם להשמיע טענות מכל סוג שיש לכם להגנתכם והמתייחסות לכל מהלך ההיסטוריה כפי
שאתם רואים אותה .לצרף משקיפים לשם מעקב אחר תקינות המשפט.
בסופו של דבר הביטוי של הצדק והשלום האלוקי הוא כידוע לכל לומד תנ"ך כרוך באותם פסוקים
המתנוססים על מדשאות האו"ם" :וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות" הכרוכים בפולחן
שיהיה בבית המקדש בירושלים שענין התפילה שבו מיועד לכל העמים וכן ענין הזבחים ,זבחי שלום וצדק
מונעי מלחמה ומשכיני השלום.
לפיכך כדי למנוע המשפט או להשהותו אנו קוראים לכם לפני פתיחת המשפט לחזור בתשובה ,ולא להמיט
על עצמכם אסון :להצהיר שארץ ישראל כולה לגבולותיה הנזכרים בתורה ובספרי הנבואה היא ארצו של
עם ישראל בלבד הוא העם היהודי ועשרת השבטים שטרם נמצא כולם.
שתעשו כל מה שבידכם להעלות את עם ישראל לארצו .כֹּה ָאמַ ר השם צְ בָ אֹות ,בַ י ִָמים הָ הֵ מָ ה ,אֲ שֶׁ ר יַחֲ זִ יקּו
ְהּודי לֵאמֹּרֵ ,נ ְלכָה עִ מָ כֶׁם ,כִ י שָ מַ עְ נּו אֱ ֹ-ל ִהים עִ מָ כֶׁם.
עֲשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמכֹּל ְלשֹּנֹות הַ ּגֹויִם ,וְ הֶׁ חֱ זִ יקּו בִ כְ נַף ִאיש י ִ
שתבטלו כל הכרה במדינה זרה או ביישות זרה בארץ ישראל למלוא גבולותיה הנזכרים בתנ"ך.

 1יחזקאל פרק לו
ל־ׁשא ִ ִ֥רית ַהּגֹויִ ִ֖ם וְּעַ ל־אֱ ֣דֹום כ ָֻּלָּ֑א אֲ ׁ֣שר נ ְָּתנֹּֽ ּו־את־אַ ְּר ִ ֣צי׀ ֹ֠לָ הם ְּל ֵ֨מ ָֹור ָָׁׁ֜שה
ם־לא ְּב ֵ֨אׁש ִקנְּ אָ ִ ִ֥תי ִד ַ ַּ֛ב ְּר ִתי עַ ְּ
לָ ֵ֗כן ֹּֽכה־אָ ַמר ה' אלוקים ִא ֹ֠
יקים וְּלַ ּגאָ יָׁ֜ ֹות ֹּֽכה־
ְּב ִש ְּמ ַ ַ֤חת כָל־לבָ ב ִב ְּׁש ָ ֣אט ֶ֔נפׁש ְּל ַ ִ֥מעַ ן ִמגְּ ָר ָ ִׁ֖שּה לָ ַ ֹּֽבז :לָ ֵ֕כן ִהנ ִָ֖בא עַ ל־אַ ְּד ַ ֣מת י ְִּש ָר ָּ֑אל וְּאָ ַמ ְּר ָת ל ָה ִ ֣רים ְֹּ֠ולַ ּגְּ בָ עֹות לָ אֲ ִפ ִֵ֨
ם־לא
אתי את־י ִ ָָּ֑די ִא ַ֤
ָש ִ
אתם :לָ ֵ֗כן ַ֤כה אָ ַמר ה' אלוקים אֲ ִנִ֖י נ ָ ֣
נְּני ְּב ִקנְּ אָ ִ ַ֤תי ּובַ חֲ מָ ִתי ִד ֶ֔ ַב ְּר ִתי יַ ַּ֛עַ ן כְּ ִל ַ ִ֥מת ּגֹויִ ִ֖ם נְּ ָש ֹּֽ
אָ ַ ֣מר׀ ה' אלוקים ִה ֵ֨ ִ
ַהּגֹויִם אֲ ׁ֣שר לָ כ֣ם ִמסָ ִֶ֔ביב ִ֖ה ָמה כְּ ִל ָמ ָ ִ֖תם י ָ ִֹּֽשאּו:
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שתסייעו בהקמת בית המקדש לאלוקי ישראל אלוקי עולם כדי להשכין שלום בעולם ולכפר על כל מעשיכם
ולהתחרט עליהם קבל עולם.
אך אם לא תבחרו בטוב אלו תמצית סעיפי האישום :חכמינו מאשימים את עשו אחי יעקב שמכוחו אתם
באים בעברות גזל ,עריות ,שפיכות דמים ועבודה זרה.

העבירות:
 .1גזל :באתם לגזול ארצנו ,ארץ יעודה וכתובה בתורה לעם ישראל עם סגולה מאת ה' בורא עולם
שגבולותיה הותוו על ידי בורא עולם מנחל מצרים ועד נהר פרת ולפיכך אתם מורדים בבורא
העולם .קשרתם קשר כל אחד לחוד וכולכם יחד כדין אנשי דור המבול והפלגה.
ה' יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.
 .2הפרתם ברית בני נוח לאחר המבול לשפוך דם האדם ,לקדם זימה ,להמנע ממשפט צדק.
עודדתם ברובכם ככל יכולתכם זימה בעולם בפרט הענין ההומסקסואלי ושהשתתתם כל בשר
מתוך אידיאולוגיה מודעת לעצמה בענין הבנית המשפחה החדשה והנדסה רוחנית וגנטית של
האדם והבריאה לשם מילוי תאוות ליבכם.
 .3שפיכות דמים :הקמתם ארגוני רצח ,אימנתם וחימשתם והגעתם לשיא בהסכמים עם סוריה
ואיראן בענין פירוק הנשק הכימי והגרעיני תוך עצימת עין מכל מעשי הטבח הנעשים בעולם
הערבי ובאיראן הרודפת את תושביה כאשר המונח 'זכויות אדם' הוא מונח ציני .גם סוריה
ואיראן חברות במועצות למען זכויות אדם ולפעמים יושבות ראש .בכך פגמתם בברית ובמחויבות
האנושית לשלום .עיניכם הרואות כי נשק כימי ,כמו אחר ,זולג ללא הרף לדעא"ש ולאירגוני רצח
אחרים.
לפיכך אתם עומדים על הדם של אחיכם יעקב ,ומוסרים אותו להריגה.
איראן ציינה מהם הישגי איראן אחרי החתימה בוינה:
"הראשון להמשיך את היכולת הגרעינית ,את טכנולוגית הגרעין ואפילו את פעילות הגרעין.
השני היה להסיר את הסנקציות השגויות ,העושקות והאנטי אנושיות.
השלישי היה להסיר את ההחלטות הבלתי לגיטימיות בעינינו במועבי"ט.
הרביעי היה להוציא את תיק הגרעין [של איראן] מהפרק השביעי של הצ'רטר של האו"ם
וממועבי"ט בכלל.
כל ארבע המטרות הושגו .היום בהסכם ובתכנית הפעולה הכוללת המשותפת .כמובן ,כפי
שידוע לנו המאמץ יוצא הדופן מצד הדיפלומטים ,המשפטנים ,הכלכלנים ומדעני הגרעין
נמשך במהלך  23החודשים האלה כדי להשגיח על הקווים האדומים וכדי שנוכל להשיג את
יעדינו".

 .4עבודה זרה :במקום א-ל אחד בילבלתם האנושות בשילוש הקדוש והמשכתם בעיקר באמצעות
האמונה הקתולית לערער על בכורת עם ישראל כדין עשו שערער על הבכורה לשם כך טענתם כי ה'
אלוקי ישראל החליף אומתו באומה אחרת.
 .5הרס המשפט' :דינים' לפי חוקי בני נוח .דיני ראיות ודיני יושר .עיוותתם המשפט והצדק והחוק
כדי להגיע לתוצאות לפי חפץ לבבכם כמו בפרשת העריות [חד מיניים]
אתם מוזמנים כולכם ביחד ,וכל נתבע לחוד ,כדי להשיב להאשמות הללו החל מפתיחת המשפט תתקיים
בהר ציון ב ,2015 .9.9כ"ה באלול תשע"ה יום בריאת העולם בו תוכלו לנאום נאום הגנה כללי.
אם לא תעשו כן ,בית הדין ימנה סניגור מטעמו.

מצ"ב המכתבים הקודמים שנשלחו והטענות הפרטניות לכל גוף ומדינה ואישיות ככל שנשלחו לפי העניין
והם חלק מכתב האישום.
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LEGAL RIGHTS AND TITLE OF SOVEREIGNTY OF THE
JEWISH PEOPLE TO THE LAND OF ISRAEL AND PALESTINE
UNDER INTERNATIONAL LAW
Howard Grief1
The details for the planned independent Jewish state were set forth in three basic documents, which
may be termed the founding documents of mandated Palestine and the modern Jewish state of Israel
that arose from it. These were the San Remo Resolution of April 25, 1920, the Mandate for Palestine
conferred on Britain by the Principal Allied Powers and confirmed by the League of Nations on July 24,
1922, and the Franco-British Boundary Convention of December 23, 1920. These founding documents
were supplemented by the Anglo-American Convention of December 3, 1924 respecting the Mandate
for Palestine. It is of supreme importance to remember always that these documents were the source
or well-spring of Jewish legal rights and title of sovereignty over Palestine and the Land of Israel under
international law, because of the near-universal but completely false belief that it was the United
Nations General Assembly Partition Resolution of November 29, 1947 that brought the State of Israel
into existence. In fact, the UN resolution was an illegal abrogation of Jewish legal rights and title of
sovereignty to the whole of Palestine and the Land of Israel, rather than an affirmation of such rights
or progenitor of them.
The San Remo Resolution converted the Balfour Declaration of November 2, 1917 from a mere
statement of British policy expressing sympathy with the goal of the Zionist movement to create a
Jewish state into a binding act of international law that required specific fulfillment by Britain of this
object in active cooperation with the Jewish people. Under the Balfour Declaration as originally issued
by the British Government, the latter only promised to use their best endeavors to facilitate the
establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. But under the San Remo
Resolution of April 24-25, 1920, the Principal Allied Powers as a cohesive group charged the British
Government with the responsibility or legal obligation of putting into effect the Balfour Declaration. A
legal onus was thus placed on Britain to ensure that the Jewish National Home would be duly
established. This onus the British Government willingly accepted because at the time the Balfour
Declaration was issued and adopted at the San Remo Peace Conference, Palestine was considered a
valuable strategic asset and communications center, and so a vital necessity for protecting far-flung
British imperial interests extending from Egypt to India. Britain was fearful of having any major
country or Power other than itself, especially France or Germany, positioned alongside the Suez Canal.
The term “Jewish National Home” was defined to mean a state by the British Government at the
Cabinet session which approved the Balfour Declaration on October 31, 1917. That was also the
meaning originally given to this phrase by the program committee which drafted the Basel Program at
the first Zionist Congress in August 1897 and by Theodor Herzl, the founder of the Zionist
Organization. The word “home” as used in the Balfour Declaration and subsequently in the San Remo
Resolution was simply the euphemism for a state originally adopted by the Zionist Organization when
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the territory of Palestine was subject to the rule of the Ottoman Empire, so as not to arouse the sharp
opposition of the Sultan and his Government to the Zionist aim, which involved a potential loss of this
territory by the Empire. There was no doubt in the minds of the authors of the Basel Program and the
Balfour Declaration regarding the true meaning of this word, a meaning reinforced by the addition of
the adjective “national” to “home”. However, as a result of not using the word “state” directly and
proclaiming that meaning openly or even attempting to hide its true meaning when it was first used
to denote the aim of Zionism, ammunition was provided to those who sought to prevent the
emergence of a Jewish state or who saw the Home only in cultural terms.
The phrase “in Palestine”, another expression found in the Balfour Declaration that generated much
controversy, referred to the whole country, including both Cisjordan and Transjordan. It was absurd to
imagine that this phrase could be used to indicate that only a part of Palestine was reserved for the
future Jewish National Home, since both were created simultaneously and used interchangeably, with
the term “Palestine” pointing out the geographical location of the future independent Jewish state.
Had “Palestine” meant a partitioned country with certain areas of it set aside for Jews and others for
Arabs, that intention would have been stated explicitly at the time the Balfour Declaration was
drafted and approved and later adopted by the Principal Allied Powers. No such allusion was ever
made in the prolonged discussions that took place in fashioning the Declaration and ensuring it
international approval.
There is therefore no juridical or factual basis for asserting that the phrase “in Palestine” limited the
establishment of the Jewish National Home to only a part of the country. On the contrary, Palestine
and the Jewish National Home were synonymous terms, as is evidenced by the use of the same
phrase in the second half of the Balfour Declaration which refers to the existing non-Jewish
communities “in Palestine”, clearly indicating the whole country. Similar evidence exists in the
preamble and terms of the Mandate Charter.
The San Remo Resolution on Palestine combined the Balfour Declaration with Article 22 of the League
Covenant. This meant that the general provisions of Article 22 applied to the Jewish people
exclusively, who would set up their home and state in Palestine. There was no intention to apply
Article 22 to the Arabs of the country, as was mistakenly concluded by the Palestine Royal
Commission which relied on that article of the Covenant as the legal basis to justify the partition of
Palestine, apart from the other reasons it gave. The proof of the applicability of Article 22 to the
Jewish people, including not only those in Palestine at the time, but those who were expected to
arrive in large numbers in the future, is found in the Smuts Resolution, which became Article 22 of the
Covenant. It specifically names Palestine as one of the countries to which this article would apply.
There was no doubt that when Palestine was named in the context of Article 22, it was linked
exclusively to the Jewish National Home, as set down in the Balfour Declaration, a fact everyone was
aware of at the time, including the representatives of the Arab national movement, as evidenced by
the agreement between Emir Feisal and Dr. Chaim Weizmann dated January 3, 1919 as well as an
important letter sent by the Emir to future US Supreme Court Justice Felix Frankfurter dated March 3,
1919. In that letter, Feisal characterized as “moderate and proper” the Zionist proposals presented by
Nahum Sokolow and Weizmann to the Council of Ten at the Paris Peace Conference on February 27,
1919, which called for the development of Palestine into a Jewish commonwealth with extensive
boundaries. The argument later made by Arab leaders that the Balfour Declaration and the Mandate
for Palestine were incompatible with Article 22 of the Covenant is totally undermined by the fact that
the Smuts Resolution – the precursor of Article 22 – specifically included Palestine within its legal
framework.
The San Remo Resolution on Palestine became Article 95 of the Treaty of Sevres which was intended
to end the war with Turkey, but though this treaty was never ratified by the Turkish National
Government of Kemal Ataturk, the Resolution retained its validity as an independent act of
international law when it was inserted into the Preamble of the Mandate for Palestine and confirmed
by 52 states. The San Remo Resolution is the base document upon which the Mandate was
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constructed and to which it had to conform. It is therefore the pre-eminent foundation document of
the State of Israel and the crowning achievement of pre-state Zionism. It has been accurately
described as the Magna Carta of the Jewish people. It is the best proof that the whole country of
Palestine and the Land of Israel belong exclusively to the Jewish people under international law.
The Mandate for Palestine implemented both the Balfour Declaration and Article 22 of the League
Covenant, i.e., the San Remo Resolution. All four of these acts were building blocks in the legal
structure that was created for the purpose of bringing about the establishment of an independent
Jewish state. The Balfour Declaration in essence stated the principle or object of a Jewish state. The
San Remo Resolution gave it the stamp of international law. The Mandate furnished all the details and
means for the realization of the Jewish state. As noted, Britain’s chief obligation as Mandatory,
Trustee and Tutor was the creation of the appropriate political, administrative and economic
conditions to secure the Jewish state. All 28 articles of the Mandate were directed to this objective,
including those articles that did not specifically mention the Jewish National Home. The Mandate
created a right of return for the Jewish people to Palestine and the right to establish settlements on
the land throughout the country in order to create the envisaged Jewish state.
In conferring the Mandate for Palestine on Britain, a contractual bond was created between the
Principal Allied Powers and Britain, the former as Mandator and the latter as Mandatory. The Principal
Allied Powers designated the Council of the League of Nations as the supervisor of the Mandatory to
ensure that all the terms of the Mandate Charter would be strictly observed. The Mandate was drawn
up in the form of a Decision of the League Council confirming the Mandate rather than making it part
of a treaty with Turkey signed by the High Contracting Parties, as originally contemplated. To ensure
compliance with the Mandate, the Mandatory had to submit an annual report to the League Council
reporting on all its activities and the measures taken during the preceding year to realize the purpose
of the Mandate and for the fulfillment of its obligations. This also created a contractual relationship
between the League of Nations and Britain.
The first drafts of the Mandate for Palestine were formulated by the Zionist Organization and were
presented to the British delegation at the Paris Peace Conference in 1919. The content, style and
mold of the Mandate was thus determined by the Zionist Organization. The British Peace Delegation
at the Conference produced a draft of their own and the two then cooperated in formulating a joint
draft. This cooperation which took place while Arthur James Balfour was Foreign Minister came to an
end only after Lord Curzon, the Foreign Secretary who replaced Balfour on October 24, 1919, took
personal charge of the Mandate drafting process in March 1920. He shut out the Zionist Organization
from further direct participation in the actual drafting, but the Zionist leader, Chaim Weizmann, was
kept informed of new changes made in the Draft Mandate and allowed to comment on them. The
changes engineered by Curzon watered down the obvious Jewish character of the Mandate, but did
not succeed in suppressing its aim – the creation of a Jewish state. The participation of the Zionist
Organization in the Mandate drafting process confirmed the fact that the Jewish people were the
exclusive beneficiary of the national rights enshrined in the Mandate. No Arab party was ever
consulted regarding its views on the terms of the Mandate prior to the submission of this instrument
to the League Council for confirmation, on December 6, 1920. By contrast, the civil and religious rights
of all existing religious communities in Palestine, whether Moslem or Christian, were safeguarded, as
well as the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.
The rights of Arabs, whether as individuals or as members of religious communities, but not as a
nation, were therefore legally assured. In addition, no prejudice was to be caused to their financial
and economic position by the expected growth of the Jewish population.
It was originally intended that the Mandate Charter would delineate the boundaries of Palestine, but
that proved to be a lengthy process involving negotiations with France over the northern and
northeastern borders of Palestine with Syria. It was therefore decided to fix these boundaries in a
separate treaty, which was done in the Franco-British Boundary Convention of December 23, 1920.
The borders were based on a formula first put forth by the British Prime Minister David Lloyd George
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when he met his French counterpart, Georges Clemenceau in London on December 1, 1918 and
defined Palestine as extending from the ancient towns of Dan to Beersheba. This definition was
immediately accepted by Clemenceau, which meant that Palestine would have the borders that
included all areas of the country settled by the Twelve Tribes of Israel during the First Temple Period,
embracing historic Palestine both east and west of the Jordan River. The very words “from Dan to
Beersheba” implied that the whole of Jewish Palestine would be reconstituted as a Jewish state.
Though the San Remo Resolution did not specifically delineate the borders of Palestine, it was
understood by the Principal Allied Powers that this formula would be the criterion to be used in
delineating them. However, when the actual boundary negotiations began after the San Remo Peace
Conference, the French illegally and stubbornly insisted on following the defunct Sykes-Picot line for
the northern border of Palestine, accompanied by Gallic outbursts of anti-Semitic and anti-Zionist
sentiments, though they agreed to extend this border to include the Galilee but not any of the water
sources from the Litani valley and the land adjoining it. As a result, some parts of historic Palestine in
the north and north-east were illegally excluded from the Jewish National Home. The 1920 Boundary
Convention was amended by another British-French Agreement respecting the boundary line
between Syria and Palestine dated February 3, 1922, which took effect on March 10, 1923. It illegally
removed the portion of the Golan that had previously been included in Palestine in the 1920
Convention, in exchange for placing the Kinneret (Sea of Galilee) wholly within the bounds of the
Jewish National Home, and made other small territorial adjustments. The British and French
negotiators had no legal right to remove or exclude any “Palestine territory” from the limits of
Palestine, but could only ensure that all such territory was included. The exchange of “Palestine
territory” for other “Palestine territory” between Britain and France was therefore prohibited as a
violation of the Lloyd George formula accepted at the San Remo Peace Conference.

The 1920 Convention also included Transjordan in the area of the Jewish National
Home, but a surprise last-minute intervention by the US Government unnecessarily
delayed the confirmation of the pending Mandate. This gave an unexpected
opportunity to Winston Churchill, the new Colonial Secretary placed in charge of the
affairs of Palestine, to change the character of the Mandate: first, by having a new
article inserted (Article 25) which allowed for the provisional administrative
separation of Transjordan from Cisjordan; second, by redefining the Jewish National
Home to mean not an eventual independent Jewish state but limited to a cultural or
spiritual center for the Jewish people. These radical changes were officially
introduced in the Churchill White Paper of June 3, 1922 and led directly to the
sabotage of the Mandate. Thereafter, the British never departed from the false
interpretation they gave to the Jewish National Home which ended all hope of
achieving the envisaged Jewish state under their auspices.

7

