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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )م١٩١٥يوليو سنة / ١٤( هـ ١٣٣٣رمضان سنة / ٢٨مكة في 

  .لصاحب السعادة والرفعة نائب جاللة الملك بمصر، سلمه اهللا 

ذآرة                           أقدم   ذ الم ا في وسعكم لتنفي وا آل م اتي، وأرجو أن تعمل ة واحترام اتي الودي لجنابكم العزيز أحسن تحي

  .المرسلة إليكم طيه، المتضمنة الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية العربية

   

شع             آراء ال ارآم ب شغلوا أفك اك حاجة ألن ت يس هن ب وأود بهذه المناسبة أن أصرح لحضرتكم ولحكومتكم انه ل

  .هنا، ألنه بأجمعه ميال إلى حكومتكم بحكم المصالح المشترآة

تم                        ا آن شائعات، آم اء المناشير وإذاعة ال ارات أو رجال الحرب، إللق سكم بإرسال الطي ثم يجب أال تتعبوا أنف

  .تفعلون من قبل، ألن القضية قد قررت اآلن

   

ترسل الهدايا المعروفة من الحنطة لألراضي        وأني ألرجوآم هنا أن تفسحوا المجال أمام الحكومة المصرية، ل         

  .التي أوقف إرسالها منذ العام الماضي" مكة والمدينة"المقدسة 

د مصالحنا                           ال في توطي ر فع ه أث وأود أن ألفت نظرآم إلى أن إرسال هدايا هذا العام، والعام الفائت، سيكون ل

  .بقاءآمالمشترآة وأعتقد أن هذا يكفي إلقناع رجل ذآي مثلك أطال اهللا 

   

ذآرتنا               : حاشية أرجو أال تزعجوا أنفسكم بإرسال أي رسالة قبل أن تروا نتائج أعمالنا هنا، خال الجواب على م

  .وما تتضمنه

يكم                 ه الوصول إل سهل علي نكم لي ة م ا نرجو أن تعطوه بطاق ونرجو أن يكون هذا الجواب بواسطة رسولنا آم

  .والرسول موثوق به. عندما نجد حاجة لذلك

   

ذآرةا تثناء   : لم أجمعهم دون اس رب ب ان الع ا آ وزوا    –لم شوا وأن يف رة أن يعي وام األخي ي األع رروا ف د ق  ق

ه من   . بحريتهم المطلقة، وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا بأيديهم        ولما آان هؤالء قد شعروا وتأآدوا أن

ى     اونهم للوصول إل ساعدهم وتع ى أن ت ا العظم ة بريطاني صلحة حكوم اني  م ي األم شروعة، وه انيهم الم أم

  ...المؤسسة على بقاء شرفهم، وآرامتهم وحياتهم

ا                             النظر لمرآزه ة أخرى ب ة حكوم ا عن أي ة بريطاني ضلوا مساعدة حكوم ولما آان من مصلحة العرب أن يف

  .الجغرافي، ومصالحهم االقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا

   

رى ا          ا ي ة إذا آانت                    أنه بالنظر لهذه األسباب آله ة البريطاني سأل الحكوم ه من المناسب أن ي ي أن شعب العرب ل

  :ترى من المناسب أن تصادق بواسطة مندوبيها أو ممثليها على االقتراحات األساسية اآلتية

الد            :أوًال  يج الفارسي شماًال ومن ب ى الخل ه، حت أن تعترف إنجلترا باستقالل البالد العربية من مرسين ـ اذن

 خليج البصرة شرقا، ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوبًا يستثنى من ذلك عدن التي تبقى آما هي ـ  فارس حتى

  .ومن البحر األحمر والبحر المتوسط حتى سينا غربا

   



  .على أن توافق إنجلترا أيضًا على إعالن خليفة عربي على المسلمين

ل مشروع اقتصادي في البالد العربية، إذا آانت     تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية إنجلترا في آ        :ثانيًا  

  .شروط تلك المشاريع متساوية

   

ا الستقالل                    :ثالثا ك حفظ ريقين وذل اجم أحد الف وة ته ة آل ق  تتعاون الحكومتان اإلنجليزية والعربية في مجابه

ا   . البالد العربية  صادية فيه اون في     .. وتأمينا ألفضلية إنجلترا االقت ذا التع ى أن يكون ه وة     عل  آل شيء في الق

  …العسكرية، والبحرية، والجوية 

   

اد                     :رابعا زم الحي .  إذا تعدى أحد الفريقين على بلد ما ونشب بينه وبينها عراك وقتال، فعلى الفريق اآلخر أن يل

ا وأن                       ا مع ريقين أن يجتمع ي وسع الف ه فف على أن هذا الفريق المعتدى إذا رغب في اشتراك الفريق اآلخر مع

  .ى الشروطيتفقا عل

   

دة خمس عشرة سنة                :خامسا ذه المعاه ريقين    .  مدة االتفاق في المادتين الثالثة والرابعة من ه وإذا شاء أحد الف

   .(*)تجديدها عليه أن يطلع الفريق اآلخر على رغبته قبل انتهاء مدة االتفاقية بعام

   

ه األمر          " والحمد هللا "هذا ولما آان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق          ا آلف رة مهم ق الفك ة وتحقي وغ الغاي ى بل عل

راح                         ذا االقت ا من وصول ه ين يوم وإذا . فهو يرجو الحكومة البريطانية أن تجيبه سلبا أو إيجابا في خالل ثالث

  .كومة جوابًا فإنه يحفظ لنفسه حرية العمل آما يشاءانقضت هذه المدة ولم يتلق من الح

   

ول والعمل من آل                    م يصل الجواب ـ أحرارا في الق سنا ـ إذ ل ر أنف شريف نعتب ة ال ا نحن عائل ذا فإنن وفوق ه

  .التصريحات، والوعود السابقة التي قدمناها بواسطة علي أفندي
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  من السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين
  ١٩١٥ أغسطس ٣٠

ة                      ة والدوحة القرشية األحمدي شجرة المحمدي رع ال إلى السيد الحسيب النسيب ساللة األشراف وتاج الفخار وف

و                 ل المبجل دولتل سيد الجلي شريف ال ن ال شريف ب سيد وال ن ال سيد اب سامية ال ة ال ع والمكان ام الرفي صاحب المق

ال               ة الع ة قبل ة المكرم ر مك ع أمي ه             الشريف حسين سيد الجمي ؤمنين الطائعين عمت برآت مين ومحط رجال الم

  . الناس أجمعين 

   

ديم                     شرف بتق ا ال بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليمات القلبية الخالصة من آل شائبة نعرض أن لن

ى     . واجب الشكر إلظهارآم عاطفة اإلخالص وشرف الشعور واالحساسات نحو اإلنجليز          وقد يسرنا عالوة عل

ك أن   ز والعكس             ذل ى رأي واحد وأن مصالح العرب هي نفس مصالح اإلنجلي الكم عل يادتكم ورج م أن س نعل

دي                   . بالعكس   ي أفن ولهذه النسبة فنحن نؤآد لكم أقوال فخامة اللورد آتشنر التي وصلت إلى سيادتكم عن يد عل

صوابنا لل ع است كانها م الد العرب وس تقالل ب ي اس ا ف ا رغبتن ان موضحا به ي آ د وهي الت ة عن ة العربي خالف

  .إعالنها

   

وإنا نصرح هنا مرة أخرى أن جاللة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخالفة إلى يد عربي صميم من                     

  .فروع تلك الدوحة النبوية المبارآة

   

ات سدى                  ا، وتصرف األوق ابقة ألوانه وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تظهر أنها س

ك                             في مث  ين ألغلب تل ون محتل ضا ال يزال راك أي ا وألن األت رة رحاه ة أن الحرب دائ ل هذه التفاصيل في حال

ك         اطنين في تل ا من العرب الق الجهات احتالال فعليا وعلى األخص ما علمناه وهو مما يدهش ويحزن أن فريق

دام ذلك الفريق على مساعدتنا     الجهات نفسها قد غفل وأهمل هذه الفرصة الثمينة التي ليس أعظم منها، وبدل أق             

ان والظالم                        د وهو األلم سالب النهاب الجدي ذلك ال ساعدة ل د الم د ي م م ان، نع ى األلم ساعدة إل نزاه قد مد يد الم

  .العسوف وهو األتراك

   

ة المقدسة والعرب                 بالد العربي ل ولل سيد الجلي ة ال ى ساحة دول ال االستعداد ألن نرسل إل مع ذلك فأنا على آم

ان                 الكرام   يادتكم وفي المك بالد المصرية وستصل بمجرد إشارة من س من الحبوب والصدقات المقررة من ال

م             . الذي تعينونه    دوام معك ى ال ا ونحن عل ع سفراته إلين وقد عملنا الترتيبات الالزمة لمساعدة رسولكم في جمي

الى دوام      قلبا وقالبا مستنشقين رائحة مودتكم الزآية ومستوثقين بعرى محبتكم الخاصة س            ائلين اهللا سبحانه وتع

  .حسن العالئق بيننا

.وفي الختام أرفع إلى تلك السدة العليا آامل تحياتي وسالمي وفائق احترامي

  ١٣٣٣ شوال ١٩تحريرا في 

١٩١٥ أغسطس ٣٠الموافق 

  المخلص 

  السير أرثر مكماهون

نائب جاللة الملك

  ــــــــــــــــــــــــــــ 



  لى السير مكماهونمن الشريف حسين إ
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١٩١٥ سبتمبر سنة ٩ (١٣٣٣ شوال سنة ٢٩مكة في  

  لصاحب السعادة والرفعة نائب جاللة الملك بمصر، سلمه اهللا 

ار رغم شعوري         ١٩بمزيد من السرور والغبطة تلقيت آتابكم المؤرخ في          رام واعتب ه بكل احت  شوال وطالعت

  .يما يتعلق بنقطتنا األساسية أعني نقطة الحدودبغموضه وبرودته وتردده ف

ى                         ضيلها عل ا بضرورة تف ا العظمى واعتقادن سعادتكم إخالصنا نحو بريطاني د ل وأرى من الضروري أن أؤآ

ا                   ا آله الجميع في آل الشؤون وفي أي شكل، وفي أية ظروف ويجب أن أؤآد لكم أيضا أن مصالح اتباع ديانتن

  .كم تتطلب الحدود التي ذآرتها ل

   

ق بالحدود           " التردد"و" البرودة"ويعذرني فخامة المندوب إذا قلت بصراحة أن         ا يتعل ه فيم الذين ضمنهما آتاب

ي       ة الت د الحكوم زال بي ك األراضي ال ت ت، وإن تل و إضاعة للوق ا ه شؤون إنم ذه ال ي ه ه أن البحث ف وقول

ى عدم الرضا                  .. تحكمها دل عل ه ي ذا آل ه إذا قلت أن ه ذا              ويعذرني فخامت ى شئ من ه ور أو عل ى النف ، أو عل

ل هي مطالب     . القبيل فإن هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتمكن من إرضائه ومفاوضته بعد الحرب ب

  .شعب يعتقد أن حياته في هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا االعتقاد

   

بل آل شئ مع الدولة التي يثقون بها آل  وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضروري البحث في هذه النقطة ق            

  .الثقة ويعلقون عليها آل اآلمال وهي بريطانيا العظمى 

دًا       وإذا أجمع هؤالء على ذلك فإنما يجمعون عليه في سبيل الصالح المشترك، وهم يرون أنه من الضروري ج

اتهم آي ال تعا            ى أي أساس يؤسسون حي وا عل را أو إحدى    أن يتم تنظيم األراضي المجزأة ليعرف رضهم إنجلت

  .حليفاتها في هذا الموضوع مما يؤدي إلى نتيجة معاآسة، األمر الذي حرمه اهللا

ارة عن آلمات                    ل هي عب ي ب ا شعب أجنب اطق يقطنه ك الحدود ـ من وا ـ في تل م يطلب إن العرب ل وفوق هذا ف

  .وألقاب يطلقونها عليها

  .أما الخالفة فإن اهللا يرضى عنها، ويسر الناس بها

ا             ي يقطنه وأنا على ثقة يا صاحب الفخامة أنكم ال تشكون قط بأني لست أنا شخصيا الذي يطلب تلك الحدود الت

  . عرب مثلنا، بل هي مقترحات شعب بأسره، يعتقد بأنها ضرورية لتأمين حياته االقتصادية

  أو ليس هذا صحيحًا يا فخامة الوزير؟

ل تأآيد بتفضيلنا لكم على الجميع أآنتم راضين عنا ـ آما قيل  وباالختصار فإننا ثابتون في إخالصنا نصرح بك

  .ـ أو غاضبين

   

راك، فال أظن أن                            أمين مصالح األت ده في سبيل ت أما ما يتعلق في قولكم بأن قسمًا من شعبنا ال يزال يبذل جه

د     هذا يبرر البرودة والتردد الذين شعرت بهما في آتابكم فيما يتعلق بموضوع الحدود، الموضوع               الذي ال أعتق

  .أن رجًال مثلكم ثاقب الرأي ينكر أنه ضروري لحياتنا األدبية والمادية



ة                   دا وصالحا لبقي ه وأراه مفي وم ب ة اإلسالمية في آل عمل أق ه الديان أمر ب ا ت ذ م وأنا حتى الساعة ال أزال أنف

  .المملكة وأني سأستمر في هذا إلى أن يأمر اهللا في غير ذلك

   

ا صاح    ا ي م              وأود هن ون أنه ذين تقول ه هؤالء ال شعب ـ ومن جملت م بصراحة أن آل ال د لك ة أن أؤآ ب الفخام

وافقتكم أو رفضكم       ى م ة عل يعملون لصالح ترآيا وألمانيا ـ ينتظر بفارغ الصبر نتائج هذه المفاوضات المتوقف

  .قضية الحدود وقضية المحافظة على ديانتهم وحمايتهم من آل أذى أو خطر

ى     وآل ما تجده ال  دلنا عل ه وأن ت ا ب حكومة البريطانية موافقا لسياستها في هذا الموضوع فما عليها إال أن تعلمن

  .الطريق التي يجب أن نسلكها

   

ا ندعه اآلن                                    اء الحرب م د انته يكم في أول فرصة بع ا سنطلب إل م أنن د لك ا أن نؤآ رى أن من واجبن ولذلك ن

  .لفرنسا في بيروت وسواحلها

   

ى             ولست أرى حاجة هن    را عل را من خطة إنجلت ى مصالح إنجلت ا هي آمن عل ا ألن ألفت نظرآم إلى أن خطتن

  ..مصالحنا، ونعتقد أن وجود هؤالء الجيران في المستقبل سيقلقل أفكارنا آما يقلق أفكارها

د            دة ق دابير جدي اذ ت د يضطرونا التخ زواء وق وفوق هذا فإن الشعب البيروتي ال يرضى قط بهذا االبتعاد واالن

  .يكون من شأنها خلق متاعب جديدة، تفوق في صعوبتها المتاعب الحاضرة

   

ي         . وعلى هذا ال يمكن السماح لفرنسا باالستيالء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة             ذا رغم أن وأنا أصرح به

ة ب           . أعتقد وأؤمن بالتعهدات التي قطعتموها في آتابكم       ا آل الثق ا ال   ويستطيع معالي الوزير وحكومته أن يثق أنن

  .نزال عند قولنا وعزيمتنا وتعهداتنا التي عرفها مستر ستورس منذ عامين

ة                           ي أوضحت قريب ة الت ق بالحرآ ا يتعل ا، وخاصة فيم ي تناسب موقفن سانحة الت ونحن ننتظر اليوم الفرصة ال

ا ـ في العمل ضد ترآ       رون رأين ا ودون  والتي يدفعها إلينا القدر بسرعة ووضوح لنكون حجة ـ نحن والذين ي ي

  .أن نتعرض للوم والنقد 

   

ى                              سرع إل ذا الت ؤدي ه ة أن ي دفعكم لإلسراع في حرآتكم مخاف ثكم وال ت ا ال تح أن بريطاني ولكم ب واعتقد أن ق

  .ال يحتاج إلى إيضاح إّال فيما يتعلق بمطالبكم باألسلحة والذخائر عند الحاجة . تصديع نجاحكم 

  .اعتقد اآلن أن هذا الكفاية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  من السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ر المعظم                         ع األمي ام الرفي ة صاحب المق سيب دول وي الحسيب الن إلى فرع الدوحة المحمدية وساللة النسل النب

الى     السيد الشريف بن الشريف أمير مكة المكرمة صاحب السدة العلياء جعله اهللا حرزًا منيع              ًا لإلسالم بعونه تع

  .وهو دولة األمير الجليل الشريف حسين بن علي أعلى اهللا مقامه

   



ة   ١٣٣٣ شوال سنة ٢٩قد تلقيت بيد االحتفاء والسرور رقيمكم الكريم المؤرخ بتاريخ           اراتكم الودي  وبه من عب

  .المحضة وإخالصكم ما أورثني رضاء وسرورًا 

   

ك             أني متأسف أنكم استنتجتم من عبار      ة آتابي السابق أني قابلت مسألة الحدود والتخوم بالتردد والفتور، فإن ذل

ك الموضوع                               د للبحث في ذل د حانت بع م تكن ق لم يكن القصد من آتابي قط ولكني رأيت حينئذ أن الفرصة ل

  .بصورة نهائية

   

فلهذا .  الحيوية المستعجلة  ومع ذلك فقد أدرآت من آتابكم األخير أنكم تعتبرون هذه المسألة من المسائل الهامة             

ا         ة عنه م بالنياب سرور أبلغك فإني قد أسرعت في إبالغ حكومة بريطانيا العظمى مضمون آتابكم وإني بكمال ال

  .التصريحات اآلتية التي ال أشك في أنكم تنزلونها منزلة الرضى والقبول

   

ي الجه      ة ف شام الواقع الد ال ن ب زاء م كندرونة وأج ين واس ي مرس شام  إن واليت شق ال ات دم ة لوالي ة الغربي

  .وعليه يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة . وحمص وحماة وحلب ال يمكن أن يقال أنها عربية محضة

  .مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب نحن نقبل تلك الحدود

   

دون أن تمس           وأما من خصوص األقاليم التي تضمنها تلك الحد         ة التصرف ب ا العظمى مطلق ود حيث بريطاني

ى                             ة وأجيب عل دم المواثيق اآلتي ا العظمى أن أق ة بريطاني ل حكوم إني مفوض من قب مصالح حليفتها فرنسا ف

  :آتابكم بما يأتي

د               .١ أن تعترف باستقالل العرب وتؤي ستعدة ب ا العظمى م ذآورة أعاله فبريطاني ديالت الم أنه مع مراعاة التع

  .ك االستقالل في جميع األقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها دولة شريف مكةذل

  .أن بريطانيا العظمى تضمن األماآن المقدسة من آل اعتداء خارجي وتعترف بوجوب منع التعدي عليها.٢

ة  وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها وتساعدهم على إيجاد هيئات حاآمة مال .٣ ئم

  .لتلك األقاليم المختلفة

شارين                       .٤ ا العظمى وحدها وأن المست صائح وإرشادات بريطاني رروا طلب ن هذا وأن المفهوم أن العرب قد ق

  .والموظفين األوروبيين الالزمين لتشكيل هيئة إدارية قويمة يكونون من اإلنجليز

ا العظمى الموطدة       أما من خصوص واليتي بغداد والبصرة فإن العرب تعترف أن مرآز وم           .٥ صالح بريطاني

ر سكانها                      ادة خي ي وزي داء األجنب اليم من االعت ذه األق ة ه ة مخصوصة لوقاي دابير إداري اذ ت ستلزم اتخ هناك ت

  .وحماية مصالحنا االقتصادية المتبادلة

   

ا العظمى نحو رغائب أصحابه                            ل بريطاني اب مي ل ارتي دون أق دولتكم ب د ل ا وأني متيقن أن هذا التصريح يؤآ

الد العرب                               راك من ب ستعجلة طرد األت ا الم م ويكون من نتائجه ة معه ة ثابت ة دائم د محالف العرب وتنتهي بعق

  .وتحرير الشعوب العربية من نير األتراك الذي أثقل آاهلهم السنين الطوال



اب       سائل في خط م  ولقد اقتصرت في آتابي هذا على المسائل الحيوية ذات األهمية الكبرى وإن آان هناك م كم ل

  .تذآر هنا فسنعود إلى البحث فيها في وقت مناسب في المستقبل

   

ا  سالمة وأنه صدقات بال ا من ال ا معه شريفة وم سوة ال ر وصول الك سرور والرضى خب د ال د تلقيت بمزي ولق

ار     ا عن األخط ال تعب وال ضرر رغم ر ب ى الب ت إل د أنزل ة ق دابيرآم المحكم سامية وت اداتكم ال ضل إرش بف

ة                     والمصاعب ا  دائم والحري صلح ال الى أن يعجل بال لتي سببتها هذه الحرب المحزنة ونرجو الحق سبحانه وتع

  .ألهل العالم

   

ى         يعرض عل ان وس ن عريف ارف ب ن ع د ب شيخ محم ين ال ل األم ولكم النبي ع رس ذا م ابي ه ل خط ي مرس إن

  .ا في آتابي هذامسامعكم بعض المسائل المفيدة التي هي من الدرجة الثانية من األهمية ولم أذآره

ودتي وأعرب عن                          ي وخالص م ل آامل تحيت ر الجلي وفي الختام أبث دولة الشريف ذا الحسب المنيف واألمي

الم وصالح                                  ر الع ه خي ا في ا لم ا جميع ا من ذي الجالل أن يوفقن ة راجي راد أسرته الكريم ع أف ه ولجمي محبتي ل

  .سأله تعالى حسن الختام والسالمالشعوب، أن بيده مفاتيح األمر والغيب يحرآها آيف يشاء ون

   

  .١٣٣٣ ذي الحجة ١٥تحريرا في يوم االثنين 

 

  نائب جاللة الملك 

ر  ( سير أرث ال

)مكماهون
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

  من الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الخطير وفقه اهللا لمرضاته بملء اإليناس تلقينا مرسومكم  إلى معالم الشهم الهمام ذو األصالة والرياسة الوزير    

  .الموقر الصادر وأحلناه محل التبجيل وعلى مؤداه نجيب الشهامة

   

ا العظمى من        أوًال ـ  ة بريطاني تسهيال للوفاق وخدمة لإلسالمية فرارا مما يكلفها المشاق واألحن ولما لحكوم

ا       الصفات والمزايا الممتازة لدينا نترك اإل      ة وأم لحاح في إدخال واليات مرسين واطنة في أقسام المملكة العربي

ا                   سلم فإنهم ي المسيحي والم ين العرب رق ب ة محضة وال ف ات عربي واليتي حلب وبيروت وسواحلها فهي والي

دين                                ام ال ن الخطاب من أحك ؤمنين عمر ب ر الم لكه أمي ا س سلمين م ا معاشر الم يهم من ابنا جد واحد، ولتقوم ف

ا       "مي ومن تبعه من الخلفاء أن يعاملوا المسيحيين آمعامالتهم ألنفسهم بقوله            اإلسال ا علين يهم م ا وعل م مالن " له

  .عالوة على امتيازاتهم المذهبية وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به

   

ى         ثانيا ـ  ا عل ر حكومته ل هي مق د  حيث أن الواليات العراقية هي من أجزاء المملكة العربية المحضة، ب عه

ا                                   ة العرب وأول م ا قامت مدني ده، وبه اء من بع وم الخلف د عم ى عه م عل ه ث رم اهللا وجه علي بن أبي طالب آ

ي ال      ار الت ة واآلث اختطوه من المدن واألمصار واستفلحت دولهم فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة الثمين



شر                ك ال رك ذل ة وارضاخها لت ة العربي اذير           تنسى، فال يمكنا إرضاء األم يما والمح اق س سهيال للوف ف ولكن ت

ا نحن                ة وضرورة م ا وصيانتها من طبق التي أشرتم إليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف الذآر محفوظيه

ا         فيه وحيازة ما نريد التوصل إليه، فإن أهم ما في هذا هي صيانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقنا بصورة آأنه

ا           الجوهر الفرد يمكنا الرضا ب     سيرة، البحث فيم دة ي ترك الجهات التي هي اآلن تحت األشغال البريطاني إلى م

ل                انبين مضرة أو خل وق الج ا           . يقبل عن قدرها دون أن يلحق حق ا ومنابعه سبة ألمر مرافقه ة بالن يما العربي س

ال لض                     دار المناسب من الم دة األشغال المق ه   االقتصادية الحياتية، وأن يدفع للمملكة العربية في م رورة ترتكب

ا                  . آل مملكة حديثة الوجود    ان منه ا آ األخص م مع احترامنا لوفاقاتكم المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات وب

  .جوهريا

   

وم                 ثالثا ـ  ه خشية ل اذير، أول ه من المح رى في ا ن در م د بق ه من الفوائ رى في رغبتكم في اإلسراع بالحرآة ن

ا معاضدتها             اإلسالمية آما سبق الجاهل عن حقائق الحا       ام ترآي اني المق ا، الث دنا قواه ققنا عصاها وأب ا ش لة بأن

اق،                   ى صلح دول االتف ا عل جميع معاني قوى جرمانيا لجهلنا عما إذا حصل وهن إحدى دول اإلتالف وأوجبه

ا                       ا م ا إذ ال يهمن إذا فكيف تكون خطة بريطانيا العظمى وحلفائها لئال تكن األمة العربية أمام ترآيا وحلفائها مع

  . آنا والعثمانية رأسا لرأس

ر رسمية يخول               ه بصورة غي وعلى هذا فضروري مالحظة هذه الوجه وال سيما عقد صلح اشترآنا في حرب

  .للمتصالحين البحث فيه عن شؤوننا 

   

ا يغضب     رابعا ـ  إن األمة العربية تعتقد يقينا أن العثمانية عند وضع أوزار الحرب سيوجهون آل أعمالهم فيم

اني اإلخضاع مع                 الع رب ويغتصب حقوقهم المادية والمعنوية وذهاب شعارهم وأحسابهم وإخضاعهم بكل مع

د                            أني فق ا اآلن من الت رى فين ا ي ة وم بقائها تحت النفوذ األلماني فهم عازمون على حربهم حتى ال يبقى لنا باقي

  .سبق بيان علته 

   

سا ـ    ائهم خام ا حلف ة بريطاني ى علمت العرب أن حكوم ا  مت ام ترآي الهم أم ى ح صلح عل د ال ونهم عن ال يترآ

ساعة ال                    وجرمانيا وأنهم يدافعون عنهم ويعاضدونهم ويدافعون عنهم الدفاع الفعلي فالدخول في الحرب من ال

  .شك أنه مما يوافق المصالح العربية 

   

 تغني عن إعادة القول في المادة الثالثة والرابعة من  ١٣٣٣ شوال ٢٩نا السابقة الصادرة بتاريخ  إفادتسادسا ـ 

ا حضرة            د صرحتم ي يما وق مرسومكم هذا الموقر في خصوصات الهيئات الحاآمة والمشاورين والموظفين س

  .الشهم بأنكم ال تتدخلون في أمور الداخلية

   

ا           وصول الجواب الصريح القطعي   سابعا ـ  تعملنا آلم ا أس ات إذ أن ى ذآر أعاله من الطلب في أقرب زمن عل

يقربنا إليكم من التساهل الجدي الذي ال يراد به حقيقة جوهرية فإنا نعلم أن نصيبنا من هذه الحروب إما سعادة          

بيلها       ا في عزمهم        . تضمن للعرب الحياة التي تناسب تاريخهم أو االضمحالل في س تم ورأيت م ا رأي وال م ول



خترت العزلة في شواهق السراة، ولكن أبو علي يا عزيزي ـ أعزك الباري بمرضاته أال أن يقودني إلى هذه  ال

  .المواقف

  .ودم غانما سالما بما تحبه وتريده

   .١٣٣٣ من ذي الحجة ٢٧حرر في 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  من السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ة        اخر دول سب الف اهر والمن سب الط وة والح ت النب اللة بي د س رف المحت ة وش الة والرفع ى صاحب األص إل

  .أدامه اهللا في رفعة وعالء. الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير مكة المكرمة قبلة اإلسالم والمسلمين

   

اريخ   ريم بت ابكم الك د وصلني آت د، فق ة ١٤ وبع ا ر١٣٣٣ ذي الحج راج  وسرني م ولكم إخ ن قب ه م أيت في

  .واليتي مرسين وأضنه من حدود البالد العربية

ة عمر                    اليم الخليف وقد تلقيت أيضًا بمزيد السرور والرضا تأآيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب تع

ان            ل األدي وق آ ضمن حق ي ت اليم الت ين ـ التع اء األول سادة الخلف ن ال ره م ه وغي اب رضي اهللا عن ن الخط ب

  .وامتيازاتها على السواء

   

م                    هذا، وفي قولكم أن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب اآلخرين يعل

ستطيع أن   ا ال ت ة بريطاني ة ألن حكوم ة العربي ي حدود المملك ة ف بالد الداخل ع ال شمل جمي ذا ي ًا أن ه ه طبع من

  .ئك الرؤساءتنقض اتفاقات قد أبرمت بينها وبين أول

   

دها                 ك عن شأنهما ودونت ذل أما بشأن واليتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت آل ما ذآرتم ب

ق ـ وسنخابرآم            ى نظر دقي اج إل سألة تحت ا فالم ة فيهم بعناية تامة ـ ولكن لما آانت مصالح حليفتها فرنسا داخل

  .بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب

   

ة  ي         إن حكوم ي ف ضمانات والمساعدات الت ستعدة ألن تعطي آل ال أخبرتكم م ا سبقت ف ا العظمى آم  بريطاني

ى أن   متم، عل ا رس ة آم ة ثابت ب إدارة ودي داد تتطل ة بغ ي والي ن مصالحها ف ة ولك ة العربي ى المملك عها إل وس

ا    صيانة هذه المصالح آما يجب تستلزم نظرا أدق وأتم مما تسمح به الحالة الحاضرة والسر          ي تجري به عة الت

  .هذه المفاوضات

   

اح     ل نج ا يعرق ريع ربم ل س ى عم دفعكم إل د أن ن سنا نري ذر ول اذ الح ي اتخ تكم ف ا رغب ستوصب تمام ا ن وأنن

ة            أغراضكم ولكنا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدا أن تبذلوا مجهوداتكم في جمع آلمة الشعوب العربي

ان  إلى غايتنا المشترآة وأن تحثوهم على أال       ذه     .  يمدوا يد المساعدة إلى أعدائنا بأي وجه آ ى نجاح ه إنهم عل ف



دما يجئ وقت العمل                            ي يمكن للعرب أن يتخذوها إلسعاف غرضنا عن ة الت دابير الفعلي المجهودات وعلى الت

  .تتوقف قوة االتفاق بيننا وثباته

   

تك          غ دول ي أن أبل د فوضت ل ا العظمى ق ة بريطاني إن حكوم ذه األحوال ف ة من أن   وفي ه ى ثق وا عل م أن تكون

ة         شعوب العربي ة ال بريطانيا العظمى ال تنوي إبرام أي صلح آان إّال إذا آان من ضمن شروطه األساسية حري

  .وخالصها من سلطة األلمان واألتراك

   

إني مرسل مع رسولكم                     هذا وعربون على صدق نيتنا وألجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشترآة ف

  .شرين ألف جنيهمبلغ ع

ة مع مراسم اإلجالل والتعظيم المشمولين                           سليمات الودي ة وخالص الت ات القلبي ام عاطر التحي وأقدم في الخت

  .بروابط األلفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي وألفراد أسرتكم المكرمة

  

  .مع فائق االحترام 

  ١٣٣٣ صفر ٨تحريرا في 

١٤/١٢/١٩١٥

  المخلص 

  الملك بمصرنائب جاللة 

)السير أرثر هنري مكماهون(

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  من الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  معالي الوزير الخطير الشهم الهمام

ا من                ٩بأنامل اإلبجال والتوقير تلقينا رقيميكم       املهم وعلمت مضمونيهما وأدخال علين   صفر الجاري برفق ح

االنشراح واالرتياح ماال مزيد إلزالتهما ما يختلج بصدري أال وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف                 

ا               ا هو في معناه وحظوته بالجناب بأن آلما أتينا به في الحال والشأن ليس بنا شئ عن عواطف شخصية أو م

ذا              مما ال يعقل، وأنها قرارات ورغائب أقوام وأنا لسنا إّال مبلغين أو منفذي             ا إذ ه ا به ي ألزمون صفتنا الت ا ب ن له

ه                   ه ب ه وعلم اب علي ا يجب وقوف شهامة الجن ق              . عندي من أهم م ا يتعل وقرة فيم المحررات الم ا جاء ب ا م أم

ول والعمل في                     بالعراق من أمر التعويض مدة األشغال فلزيادة إيضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا في الق

د  ا بأآي ى وإعالمه ادة والمعن ا الم دارك حكمته ه لم دير مبلغ ر تق رك أم ة نت ا المفخم اد حكومته ا باعتم اطمئنان

سابق           ا ال ه في رقيمن ا ب ديل أتين ا   . ونصفتها، أما الجهات الشمالية وسواحلها فما آان في اإلمكان من تع ذا وم ه

ة              ذا الحس والرغب الى وعن ه ارك وتع شيئة اهللا تب ا  ذاك إال للحرص على األمنيات المرغوب حصولها بم  هم

ذه الحروب                       ان ه ا أب سا واتفاقهم ا العظمى لفرن ه يمس حلف بريطاني التي ألزمتنا بمالحظة اجتناب ما ربما أن

والنوازل أال أننا مع هذا نرى من الفرائض التي ينبغي لشهامة الوزير صاحب الرياسة أن يتيقنها بأن عند أول     

 عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها وال  فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب سنطالبكم بما نغض الطرف   

أرى لزوما بأن نحيطكم بما في هذا أيضًا من تامين المنافع البريطانية وصيانة حقوقها هو أهم وأآبر مما يعود    

ي                     إلينا، وأن البد من هذا على أي حالة آانت ليتم للعظمة البريطانية أن ترى أخصاءها في البهجة والرونق الت



تقرار              تهتم أن تراهم   ا اس ي ال يمكن معه شات الت ة للمشاآل والمناق ا سيكون جرثوم يما وأن جوارهم لن  فيه س

شغل                 م وت دة ته ى حاالت جدي ا عل ذا االنفصال ويلجئون ون ه ة ال يقبل الحالة عدى أن البيروتيين بصورة قطعي

ه من اش                         ده ونتقين ا نعتق النظر لم تغالنا الحالي ب ل من اش ة ووحدتها     بريطانيا بصورة ال تكون بأق تراك المنفع

سا                    ساهل يكسب فرن وحدها وهي الداعية الوحيدة لعدم الفاتنا لسواآم في المخابرات وعليه يستحيل إمكان أي ت

د                           ا بع ه الحي من ادا يرث اد لكل جوارحي اعتم ذا مع اعتم ك الجهات أصبح به برا من أراضي تل أو سواها ش

وقر يمكم الم ا رق تم به ي ختم صريحاتكم الت ا .الميت بت د بريطاني ر ولتعتق وزير الخطي اب ال د جن ه فليعتق  وعلي

سوقه                ا ت الكبرى أنا على العزم الذي أشير إليه ويعلمه منا جناب األريب الكامل استورس التي اقترب وقتها مم

درة وفي                             ى االعتراضات والمسؤوليات المق ا عل ا وعن رأين تكن حجة لن األقدار إلينا بكل سرعة ووضوح ل

ادة    " وأنا لسنا نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما يعرقل نجاح أغراضكم        "كم  تصريحاتكم بقول  ي عن زي يغن

  .اإليضاح، ما عدا طلب ما نرى لزومه عند الحاجة من األسلحة وذخائرها الحربية وما هو في معناها

  .لموقرواآتفى بهذا القدر عن أشغال شهامتكم بتقديم وافر احتشاماتي وجزيل توقيراتي لمقام المقر ا

   .١٣٣٤وحرر في اليوم الخامس والعشرين من صفر الخير 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  من السير مكماهون إلى الشريف حسين

  ١٩١٦ يناير سنة ٣٠، ١٣٣٤ ربيع األول سنة ٢٤القاهرة في 

  .م الشفوية صفر بواسطة رسولكم الموثوق به وأطلعنا منه على رسالتك٢٥تلقينا بسرور آتابكم المؤرخ في 

   

وأننا لنقدر حق التقدير الدوافع التي تقودآم في هذه القضية الهامة ونعرف جيدًا أنكم تعملون في صالح العرب                  

  .وأنكم ال ترمون إلى شئ ـ في عملكم ـ غير صالحهم وحريتهم

دما   وقد عنيت عناية خاصة بمالحظاتكم بشأن والية بغداد، وسنبحث هذا الموضوع باهتمام وعناية زائ              دين عن

  .تتم هزيمة العداء ونصل إلى التسويات السلمية

ى تحالف            اءة إل انه اإلس ا من ش أما ما يتعلق بالجهات الشمالية فقد آتبت مالحظة من رغبتكم في تجنب آل م

  .إنجلترا وفرنسا وسررت جدا بإبداء مثل هذه الرغبة

   

شأنه ـ في اتفاقنا المشترك في    ي تدخل ـ مهما قل  وأظنكم تعرفون جيدا أننا مقررون قرارا نهائيا باال نسمح بأ

ان                    ا اللت شتد، وهم را ستقوى وت سا وإنجلت إن صداقة فرن إيصال هذه الحرب إلى الفوز ثم متى انتهت الحرب ف

  .بذلتا الدماء اإلنجليزية والفرنسية جنبا في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات

   

ة         واآلن وقد قررت البالد العربية أن تشترك     ا في سبيل القضية الهام وق وتعمل معن  معنا في الدفاع عن الحق

ع                     ى الجمي ود عل ة، تع د، صداقة دائم فإننا لنرجو اهللا أن تكون نتيجة هذه الجهود المشترآة وهذا التعاون الوطي

  .بالسرور والغبطة

   



ا         ى حرآتن ضمام إل والكف عن مساعدة    وقد سررنا جدا للحرآة التي تقومون بها إلقناع الشعب بضرورة االن

  .ونترك لفطنتكم وتقديراتكم تقرير الوقت المناسب، التخاذ تدابير أوسع من هذه. أعدائنا

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  من الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون 
  ١٩١٦ فبراير سنة ١٤

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رعياإلى حضرة ذو األصالة فخامة نائب جاللة الملك دام م

ة المؤرخ                يم الفخام ا رق شام تلقين وقير واالحت د             ٢٥بعد فبأيدي الت ا مزي ع أول، وأن مضامينه أدخلت علين  ربي

نجح            د وي سهل المقاص أل اهللا أن ي وب ألس ارب المرغ وب والتق اهم المطل صول التف سرور لح اح وال االرتي

  :باب المقتضيةومن اإليضاحات اآلتية نفهم الفخامة األعمال الجارية واألس. المساعي

ر  أوًال ـ   قد أعلمنا فخامكتم بأنا بعثنا بأحد أنجالنا إلى الشام ليرأس ما يقتضي عمله هناك، ولقد ظفرنا منه بتقري

انوا من       مفصل يفيد به أن اعتسافات الحكومة هناك لم تبق من األشخاص الذين نعتمد عليهم في األمر سواء آ

م يك           راتبهم أم ممن ل ه              الجند على اختالف م ة، وأن ان في الدرجة التالي ا آ ل مم ك الصنف إال القلي وا من ذل ون

ا من القطار                                ا جاوره بالد وم الي ال ة أخصها من أه ع مختلف دومها من مواق ن بق وات المعل ينتظر وصول الق

وأنه البد يؤمل  . العربية آحلب وجنوب الموصل المشاع بان عددها ما ينوف عن المائة ألف على ما يزعمون            

ان العكس                     إن آانت    م، وإن آ ام به ة والقي األآثرية من القوة المذآورة من العرب فهو عازم على إجراء الحرآ

دما  م عن ه به تباك الحرب حرآت د اش دمهم نحو الترعة وعن سيناظر تق واهم ف راك وس ة من األت ي األآثري يعن

  .يريدون

وة آافي   ثانيا ـ   ورة بق شام ولكل       عزمنا على إرسال نجلنا الكبير إلى المدينة المن ذي بال ه ال ة ليكون رداءًا ألخي

شؤون  ره ال ا تظه ك مم ى ذل ي معن و ف ا ه د وم ى الخط الحدي تيالئه عل ال واس ة . احتم دأ للحرآ و المب ذا ه وه

األساسية المكتفين في مبادئها بما جندناه برسم المحافظة على راحة داخلية البالد وبأهل الحجاز أهل المرآز                    

  :فقط ألسباب يطول شرحها

 تعسر إحضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع في حيز الكتمان، مع عدم الضرورة على ذلك وسهولة                )والأ(

وفي ظني أن فيه الكفاية     . جلب اإلمدادات عند الحاجة، هذا خالصة ما رغبتم في الجواب عليه واالستفهام عنه            

  .لحالةواتخاذه أساسا وقياسا في أعمالنا أمام آل التبدالت والطوارئ التي سير ا

   

  :بقى علينا بيان ما نحتاجه والحالة هذه هو 

ه             أوال ـ  ي عن بيان ا ضرورته تغن ا مم دة ونحوه وات المجن شاهرة الق ا لم ه ذهب ا  . مبلغ خمسين ألف جني فالرج

  .إحضارها بوجه السرعة الممكنة

ة وخمسين   الثاني ـ  ن    إحضار عشرين ألف آيس أرز وخمسة عشر ألف دقيق وثالثة آالف شعير ومائ آيس ب

ضا                 ات وأي ا من المرمي سبة له ا تحتاجه الن قهوة ومثلها سكر ومقدار خمسة آالف بندقية من الطراز الجديد وم

ارودات غرا           . مقدار مائة صندوق من النوع المرسل منه مرميتين طيه         ري وب ارتن هن ومن مرميات بواريد م



صنفين في            أس من      أعني بواريد معمل سانت أتين الفرنسية الستعمال هذين ال ا وال ب دقيات قبائلن د أي بن  بواري

  .جعل لكل نوعهما خمسمائة صندوق

  . أنا استنسبنا مرآز سوقيات هذه المواد المرغوبة يكن بور سودان ـ الثالث

ع ـ     داء  الراب د ابت ا إّال عن ا به ة الموضحة أعاله ال حاجة لن ة واللوازمات الحربي واد الغذائي النظر لكون الم  ب

نبلغكم ة، وس ة      الحرآ ر الجه غ أمي ا يبل ة إليه د الحاج ذآور وعن ي الموضع الم ى ف مية تبق صورة رس ا ب  إياه

  .المذآورة وقائدها بالمواقع التي يقتضي سوقها إليها والوسائط التي سيكونون حاملين الوثائق بتسليمها إياهم

سلمها    النقود المطلوبة يقتضي إرسالها في الحال إلى أمير بور سودان، وسيرده من الخامس ـ  د يت طرفنا معتم

  .وهذه عالمة اعتماد الرجل. أما دفعة أو دفعتين على حسب استطاعته

ي يكون وصوله      السادس ـ  ابيع، يعن ة أس  مندوبنا في قبض المبالغ المذآورة سيتوجه إلى بور سودان بعد ثالث

ه ب       ٥إليها في   ه يصرف ل دي وأن اس أفن ه من      من جماد األول حامل آتاب منا باسم الخواجة إلي ا لدي ه م موجب

روهم             أنتم تخب ره، ف ع وأمي د الموق سأل عن عائ ه ي إيجارات أمالآنا واإلمضاء صراحة باسمنا، غير أننا معدين

عن ذلك الشخص وبمراجعته يجري له ما يقتضي من صرف ما لديهم بشرط أال يبحثوا معه في أي موضوع           

ا          آان مؤآدين غاية التأآيد في عدم المظاهرة له وآتمان أمره           ومعاملته في الظاهر بأنه ال شئ، ال يظن أن ثقتن

ة، مع                             ة ثاني ة في جه ه خدم ا ل دم ضياع الوقت لتعيينن ل لع ذا ال ب ه ه اد األول حامل للشخص األخير من اعتم

  .تكرر رجائنا بعدم إرآابه وابعاثه في بابور أو في شئ من هذه الرسميات فإن وسائطه آافية

دور تمت، حيث أن     مندوبنا حامل هذا أآدالسابع ـ  نا عليه باالآتفاء بإيصال هذا وأظن أن مأموريته في هذا ال

يما أن       ا، وال س الحالة علمت أساساتها وفروعها فال حاجة في بعث شخص آخر، إذ أن اللزوم للمخابرة يكن من

ه الحال وأال يعام                         زم ل ا يل ا بم ا إفادتن ل في الصورة     مندوبنا األخير سيردآم بعد ثالثة أسابيع يمكن في ظرفه

  .الظاهرة إال معاملة بسيطة

ان    الثامن ـ  ا ببي دم إليه  تعهد الحكومة البريطانية العظمى قبول هذه المصاريف الحربية بموجب الدفاتر التي تق

  .وبالختام أهديكم أشواقي التي ال تعد واحتشامي الذي ليس له حد. الوجهة التي صرفت فيها

   . ١٣٣٤ ربيع اآلخر ١٤

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   

  من السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

شرف وطيب       دن ال إلى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر قبلة اإلسالم والمسلمين مع

ر       المحتد ساللة مهبط الوحي المحمدي الشريف ابن الشريف صاحب الدولة السيد الشريف حسين             ي أمي ن عل  ب

  .مكة المعظم زاده اهللا رفعة وعالء آمين

   



ة                              سالم وشرح عوامل األلف ة وال ديم خالص التحي شام وتق ة واالحت ر من التجل ر الخطي بعد ما يليق بمقام األمي

يمكم المؤرخ               ا رق ا تلقين ر المعظم أنن  ١٤وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية أرفع إلى دولة األمي

ة                 ١٣٣٤ع اآلخر   ربي ا لموافق  من يد رسولكم األمين، وقد سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها وأنه

  .في األحوال الحاضرة

   

  .وان حكومة جاللة ملك بريطانيا العظمى تصادق عليها

تم اإلس     ه  وقد يسرني أن أخبرآم بأن حكومة جاللة الملك صادقت على جميع مطالبكم وأن آل شئ رغب راع في

ور                            ة وتبقى في ب ة ستحضر بكل سرعة ممكن ياء الباقي ذا واألش وفي إرساله فهو مرسل مع رسولكم حامل ه

ا بصورة رسمية                ا إياه رتم   (سودان تحت أمرآم لحين ابتداء الحرآة وابالغن ا ذآ ي يقتضي      ) آم المواقع الت وب

  .سوقها إليها والوسائط التي يكونون حاملين الوثائق بتسليمها إياهم

   

تكم ـ            ور سودان وهو سيجريها حسب رغب ا محافظ ب ا به إن آل التعليمات التي وردت في محررآم قد أعلمن

ه                     ؤدي مأموريت ى ي ى جزان حت وقد عملت جميع التسهيالت الالزمة إلرسال رسولكم حامل خطابكم األخير إل

ور سودان وبع                 ى ب ائج وسيعود إل ا بالنجاح وحسن النت يقص    التي نسأل اهللا أن يكلله صلكم بحراسة اهللا ل دها ي

  .على مسامع دولتكم نتيجة عمله

   

اهم، أال             وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم في خطابنا هذا ما ربما لم يكن واضحا لديكم أو ما عساه ينتج سوء تف

ال                          الد العرب يق ى سواحل ب ة عل ساآر الترآي وهو أنه يوجد بعض المراآز أو النقط المعسكرة فيها بعض الع

ة في البحر األحمر                  أنهم ه  .  يجاهرون بالعداء لنا والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحري وعلي

نرى أنه من الضروري أن نأخذ التدابير الفعالة ضدهم ولكننا قد أصدرنا األوامر القطعية انه يجب على جميع                  

ات،        بوارجنا أن تفرق بين عساآر األتراك الذين يبدءون بالعداء وبين العر           ك الجه ب األبرياء الذين يسكنون تل

  .ألننا ال نقدم للعرب أجمع إال آل عاطفة ودية

   

ى         ي تضطرنا إل وقد أبلغنا دولتكم ذلك حتى تكونوا على بينة من األمر إذا بلغكم خبرا مكذوبا عن األسباب الت

ا       وقد بلغنا إشاعات مؤداها أن أعداءنا األلداء باذلون جه        . أي عمل من هذا القبيل     دهم في أعمال السفن ليبثوا به

ا إذا تحقق            ا نرجوآم سرعة أخبارن األلغام في البحر األحمر وإللحاق األضرار بمصالحنا في ذلك البحر، وأن

  .ذلك لديكم

   

شام، ونأمل أن                              ى دمشق ال د أرسلت إل ال، وق ا من الجم راك عددا عظيم اع لألت د ب وقد بلغنا أن ابن الرشيد ق

ن التأثير عليه حتى يكف عن ذلك، وإذا صمم على ما هو عليه أمكنكم عمل الترتيب مع     تستعملوا آل ما لكم م    

العربان الساآنين بينه وبين سوريا أن يقبضوا على الجمال حال سيرها، وال شك أن في ذلك صالح لمصلحتنا                   

  .المتبادلة

   



أحمد السنوسي وهم الذين أصبحوا      وقد يسرني أن أبلغ دولتكم أن العربان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد              

و                          ون العف دانا وجماعات يطلب ا وح أتون إلين م ي ون خطأهم وه دؤا يعرف ضحية دسائس األلمان واألتراك قد ابت

يهم  ودد إل نهم والت ا هؤالء الدساسون ضدنا . ع ي جمعه وات الت ا الق د هللا هزمن د والحم د أخذت العرب . وق وق

  .تبصر الغش والخديعة التي حاقت بهم

   

صلحتنا     ي م و ف يم، وه أثير عظ از ت الد القوق ي ب اتهم ف رة انهزام راك وآث د األت ن ي سقوط أرضروم م وأن ل

  .المتبادلة وخطوة عظيمة في سبيل األمر الذي نعمل له وإياآم

سبل         الكم أحسن ال م في آامل أعم د لك الح وان يمه اج النجاح والف ساعيكم بت ل م سأل اهللا عز وجل أن يكل ون

  .والمناهج

   

ودة    وف روب الم ل ض ات وآام يم االحترام شريفة عظ رتكم ال راد أس ل أف دولتكم ولكام دم ل ام ، أق ي الخت

.واإلخالص مع المحبة التي ال يزعزعها آر العصور ومرور األيام

  ١٣٣٤ جماد األولى ٦تحريرا في  

   ١٩١٦ مارس ١٠الموافق 

 

  آتبه المخلص 

  السير أرثر هنري مكماهون

صرنائب جاللة الملك بم

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  نص المنشور الذي ألقته الطائرات البريطانية
  ١٩١٥وموجه من الشريف حسين إلى الجنود والضباط العرب في الجيش الترآي في فلسطين سنة 

  
ا    أصدر شريف مكة وملك الحجاز الحالي منشورًا إلى الضباط والجنود العرب في الجيش     اني وطلب من العثم

اه بلغهم إي م      . أن ن رحبين بك دقاء م ستقبلكم آأص ا وسن أتوا إلين وا وت ة لتهرب وا الفرص تمعن واغتنم أقرءوه ب ف

ستقبلونكم                         ك الحجاز الحالي في ة ومل ل شريف مك دوبين من قب وستالقون منا معاملة حسنة وستجدون معنا من

  ).في فلسطينالجيش اإلنجليزي (وتساعدونهم أنتم في تحرير العرب 

   

اني        ضباط والرجال الموجودين في الجيش العثم م     : إلى جميع العرب وسواهم من ال د األسف أنك سمعنا بمزي

ر والتحريف                         شريف من التغيي دين اإلسالمي ال ام ال ى أحك تحاربوننا نحن الذين نجاهد في سبيل المحافظة عل

  .ولتحرير العرب قاطبة من حكم األتراك 

   

ا                       ونحن نعتقد أن ال    م أنن د لك ا لنؤآ ورًا بمهرن ذا اإلشعار ممه يكم ه حقيقة الخالصة لم تصل إليكم لذلك أرسلنا إل

وم          . نحارب ألجل غايتين شريفتين وهما حفظ الدين وحرية العرب عامة          ى عم ولقد أرسلنا األوامر المشددة إل

حسنى ويرسلوآم إلى أوالدي رؤساء ورجال قبائلنا بأنه إذا أسرت جيوشنا أي واحد منكم يجب أن يعاملوآم بال          

وا     . حيث يرحبون بكم ويحسنون وفادتكم     لقد آانت المملكة العربية مستعبدة تحت سلطة األتراك مدة طويلة فقتل

ك          د ذل ون بع ف تطيق نكم، فكي ف دي د تحري الكم بع ساءآم وعي وا ن ر ونف الكم الكثي ن رج لبوا م وانكم وص إخ

اون          م وترضون بمع دين              . تهموتتحملون عناء االستمرار معه د ألجل ال ذين نجاه ا نحن ال ضمام إلين وا لالن هلم

ى                          ادي إل الى، واهللا اله د أسالفكم إن شاء اهللا تع ا آانت في عه ة آم ة العربي وحرية العرب حتى تصبح المملك

.سواء السبيل

  شريف مكة المكرمة وأمريها   

  وملك البالد العربية

الحسين بن علي) ختم(

   

 


