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 არაბული ქვეყნები პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ: სამანდატო სისტემის შექმნა 

    1920 წლის 19-26 აპრილს ქ. სან-რემოში (იტალია) შედგა ანტანტისა და მისი მოკავშირე 

ქვეყნების კონფერენცია. დღის წესრიგში იდგა ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიის 

განაწილების საკითხი, რაც პირველ რიგში არაბული პროვინციების სტატუსის გასაზღვრას 

გუ-ლისხმობდა. კონფერენციაზე ერთა ლიგის ეგიდით  შეიქმნა ე.წ. ,,სამანდატო სისტემა,“ 

რომელიც გულისხმობდა ოსმალეთის ყოფილ პროვინციებში ისეთი რეჟიმის შექმნას, 

რომელსაც ექნებოდა სახელმწიფოებრივი ატრიბუტები, მაგრამ რეალური ძალაუფლება 

დარჩებოდა მანდატორი ქვეყნის ხელში. სან-რემოს კონფერენციამ ბრიტანეთის სამანდატო 

ტერიტორიად გამოაცხადა ერაყი და პალესტინა, ხოლო საფრანგეთს გადაეცა სირია და 

ლიბანი. კონფერენციამ გაიზიარა ,,ბალფურის დეკლარაციის“ მოთხოვნა, რომლის თანახმად, 

სამანდატო ტერიტორიაზე უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და 

ეკონომიკური პირობები ,,ებრაელთა კერის“ შექმნის უზრუნველსაყოფად. სამანდატო 

ტერიტორიების არაბი მოსახლეობის სურვილი და მოთხოვნები არ ყოფილა მსჯელობის 

საგანი. იგივე შეიძლება ითქვას პარიზის მახლობლად ხელმოწერილ ე.წ. ,,სევრის 

სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე“ (1920 წ. 10 აგვისტო), რომლითაც თურქებმა ოფიციალურად 

თქვეს უარი ყოფილ არაბულ პროვინციებზე.                             

    ევროპის სახელმწიფოების ,,სამშვიდობო გადაწყვეტილებებმა“ არაბთა საერთო 

უკმაყოფილება გამოიწვია. სირიასა და ლიბანში სამანდატო რეჟიმი  მოქმედებდა 1943 

წლამდე, მაგრამ ფრანგული არმია დარჩა ამ ქვეყნებში 1946 წლამდე.   

     ბრიტანეთმა  მიიღო ერაყზე მანდატიც. 1922 წელსვე ძირითადად დადგინდა ერაყის 

აღმოსავლეთი, დასავლეთი და სამხრეთი საზღვარი. 1932 წელს ლონდონმა დასრულებულად 

გამოაცხადა თავისი მანდატი ერაყზე და ეს ქვეყანა გახდა პირველი არაბული სახელმწიფო, 

რომელიც ერთა ლიგაში მიიღეს.  

   1920 წელს სან-რემოს საერთაშორისო კონფერენციაზე ბრიტანეთმა მიიღო მანდატი 

პალესტინაზე, თუმცა, აშშ-ის პოზიციის გამო, ეს გადაწყვეტილება ერთა ლიგამ 

ოფიციალურად 1922 წლის 24 ივლისს დაამტკიცა.  მანდატის თანახმად, პალესტინა მდინარე 

იორდანეს დასავლეთით და აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორიებს მოიცავდა. ინგლისმა 

ერთა ლიგის თანხმობით 1922 წლის სექტემბერში პალესტინიდან ცალკე გამოყო 

ავტონომიური ერთეული -  ტრანსიორდანიის საამირო, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მექის 

შარიფის ჰუსეინის ვაჟი აბდალა. 1923 წელს  გამოცხადდა ტრანსიორდანიის საამიროს 

დამოუკიდებლობა.  

      რაც შეეხება ბრიტანეთის სამანდატო პალესტინას, ამ დროისთვის იგი კვლავ არაბულ 

ქვეყნად დარჩა, ვინაიდან, ებრაელები აქ მოსახლეობის მხოლოდ 8%-ს შეადგენდნენ. 

ბრიტანეთის მთავრობა და სამანდატო ადმინისტრაცია ცდილობდა ,,ბალფურის 

დეკლარაციით“ გამოწვეული უკმაყოფილებისა და არაბთა საპროტესტო მოძრაობის 

შესუსტებას. ამაზე მეტყველებს 1922 წელს უინსტონ ჩერჩილის  ინიციატივით გამოცემული 

დოკუმენტი ან ე.წ. ,,თეთრი წიგნი,“ რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ 1917 წლის ,,ბალფურის 

დეკლარაცია“ არ ითვალისწინებდა პალესტინაში ებრაელების სახელმწიფოს შექმნას და 
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იუდაიზმის მიმდევართა ჩასახლება წმ. მიწაზე მოხდებოდა მკაცრი კონტროლით და ქვეყნის 

სასიცოცხლო რესურსების გათვალისწინებით. აქვე ნათქვამი იყო, რომ სიონისტური 

ორგანიზაციები არ მიიღებდნენ მონაწილეობას სამანდატო ტერიტორიის მართვა-

გამგეობაში, და ბოლოს, პალესტინის მომავალ პარლამენტში შევიდოდა ყველა ეთნიკური 

ჯგუფი და რელიგიური კონფესია.  არაბებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს სამანდატო 

ადმინისტრაციის მიერ დანიშნულ არჩევნებს, რომელიც ე.წ. ,,დამფუძნებელ კრებაში“ 

არაბებისა და ებრაელების თანამშრომლობას გულისხმობდა. დაიწყო პალესტინელი 

არაბების ბრძოლა ,,ებრაელთა კერის“  წინააღმდეგ.  კონფლიქტმა თავისი გაგრძელება ჰპოვა 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და დღემდე ორ ხალხს შორის ურთიერთობის გადაუჭრელ 

პრობლემად დარჩა.    

     

 


