
 

0Fبيكو  -اتفاقية سايكس 

١ 

  ١٩١٦) أيار(مايو  ٩

   

 :المادة األولى

إن فرنسا وبريطانيا العظم�ى مس�تعدتان أن تعترف�ا وتحمي�ا دول�ة عربي�ة برئاس�ة رئ�يس عرب�ي ف�ي المنطقت�ين "آ"             

ة (آ) (داخلية سوريا) و"ب" (داخلية الع�راق) المبين�ة ف�ي الخريط�ة الملحق�ة به�ذا االتف�اق. يك�ون لفرنس�ا ف�ي منطق�           

وإلنكلترا في منطقة (ب) حق األولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا ف�ي منطق�ة (آ) وإنكلت�را    

ف��ي منطق��ة (ب) بتق��ديم المستش��ارين والم��وظفين األجان��ب بن��اء عل��ى طل��ب الحكوم��ة العربي��ة أو حل��ف الحكوم��ات    

 العربية. 

 : المادة الثانية

ء (س�وريا الس�احلية) وإلنكلت�را ف�ي المنطق�ة الحم�راء (منطق�ة البص�رة) إنش�اء م��ا          يب�اح لفرنس�ا ف�ي المنطق�ة الزرق�ا     

ترغبان ب�ه م�ن ش�كل الحك�م مباش�رة أو بالواس�طة أو م�ن المراقب�ة، بع�د االتف�اق م�ع الحكوم�ة أو حل�ف الحكوم�ات               

 العربية. 

 : المادة الثالثة

استش��ارة روس��يا وباالتف��اق م��ع بقي��ة الحلف��اء  تنش��أ إدارة دولي��ة ف��ي المنطق��ة الس��مراء (فلس��طين)، يع��ين ش��كلها بع��د 

 وممثلي شريف مكة.  

 : المادة الرابعة

 تنال إنكلترا ما يلي: 

 ميناءي حيفا وعكا.    -١

يضمن مقدار محدود من مياه دجلة والفرات في المنطقة (آ) للمنطق�ة (ب)، وتتعه�د حكوم�ة جالل�ة المل�ك        -٢

دول�ة أخ�رى للتن�ازل ع�ن جزي�رة قب�رص إال بع�د موافق�ة          من جهتها بأال تتخلى في أي مفاوضات م�ا م�ع  

  الحكومة الفرنسية مقدمًا.

 

                                                 
). وق�د ذك�ر المؤل�ف ف�ي ه�امش      ١٨٩نقلنا هذه االتفاقية عن كتاب " الثورة العربية الكبرى" لألستاذ أم�ين س�عيد (الج�زء األول ص�فحة       ١

" وقارناه��ا  ١٩١٨فبراي��ر (ش��باط)  ٢١كوم��ة البلش��فية ه��ذه المعاه��دة ي��وم م��ن كتاب��ه الم��ذكور العب��ارة التالي��ة " نش��رت الح  ١٨٥الص��فحة 

 The Arabمن كتابه " يقظة الع�رب   ٤٢٨وفي الصفحة  Bباالتفاقية نفسها التي نشرها المرحوم األستاذ جورج انطونيوس في الملحق 

Awakening ا في مواضعها. وق�د أوض�ح األس�تاذ أنطوني�وس أن�ه      " باللغة اإلنكليزية، فوجدناها مطابقة إال في ثالثة مواضع سنشير إليه

 المسماة: A. Gianniniحصل على نص اإلتفاقية من مجموعة 

Documennti per la Storia della Pace Orientale, Roma, 1933 

 وأنه ترجمها بنفسه من الفرنسية إلى اإلنكليزية.

http://www.palestineinarabic.com/�


 

 : المادة الخامسة

تكون اسكندرونة ميناء حرًا لتجارة اإلمبراطوري�ة البريطاني�ة، وال تنش�أ مع�امالت مختلف�ة ف�ي رس�وم المين�اء، وال         

ق��ل للبض��ائع اإلنكليزي��ة ع��ن طري��ق     تف��رض تس��هيالت خاص��ة للمالح��ة والبض��ائع البريطاني��ة. وتب��اح حري��ة الن       

اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء، سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقت�ين (آ) و(ب)  

أو صادرة منهما. وال تنشأ معامالت مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أي من سكك الحديد أو ف�ي أي مين�اء م�ن    

 تمس البضائع والبواخر البريطانية.  موانئ المناطق المذكورة

تكون حيفا ميناء حرًا لتجارة فرنسا ومستعمراتها وال�بالد الواقع�ة تح�ت حمايته�ا، وال يق�ع اخ�تالف ف�ي المع�امالت         

وال يرفض إعطاء تسهيالت للمالحة والبضائع الفرنسية، ويكون نقل البضائع حرًا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد 

طقة السمراء (فلسطين)، سواء كانت البضائع صادرة م�ن المنطق�ة الزرق�اء أو الحم�راء، أو م�ن      اإلنكليزية في المن

المنطقت��ين (آ) و(ب) أو واردة إليه��ا. وال يج��ري أدن��ى اخ��تالف ف��ي المعامل��ة بطري��ق مباش��ر أو غي��ر مباش��ر يم��س  

 المذكورة. البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد وال في ميناء من الموانئ 

 : المادة السادسة

ال تمد س�كة حدي�د بغ�داد ف�ي المنطق�ة (آ) إل�ى م�ا بع�د الموص�ل جنوب�ًا، وال إل�ى المنطق�ة (ب) إل�ى م�ا بع�د س�امراء                 

 شماًال، إلى أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارًا بوادي الفرات، ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين. 

 : المادة السابعة

يا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيد لخط حديدي يص�ل حيف�ا بالمنطق�ة (ب)، ويك�ون له�ا      يحق لبريطان

ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط. ويج�ب أن يك�ون معلوم�ًا ل�دى الحك�ومتين      

االتص�ال ف�ي المنطق�ة الس�مراء     أن هذا الخط يجب أن يس�هل اتص�ال حيف�ا ببغ�داد، وأن�ه إذا حال�ت دون إنش�اء خ�ط         

مص�اعب فني�ة أو نفق�ات واف�رة إلدارت�ه تجع�ل إنش�اءه متع�ذرًا، ف�إن الحكوم�ة الفرنس�ية تس�مح بم�روره ف�ي طري��ق               

 إلى أن يصل إلى المنطقة (ب).  1F٢ مغاير -غسطا -إيدار -ملقا -أم قيس -بربورة

 : المادة الثامنة

تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جه�ات المنطقت�ين الزرق�اء والحم�راء ف�ي المنطقت�ين (آ)       

2Fو(ب)، فال تضاف أية عالوة على الرسوم، وال تبدل قاع�دة التثم�ين ف�ي الرس�وم بقاع�دة أخ�ذ الع�ين       

، إال أن يك�ون  ٣

قة وأخرى ف�ي المن�اطق الم�ذكورة أع�اله، وم�ا يف�رض       باتفاق بين الحكومتين. وال تنشأ جمارك داخلية بين أي منط

 من رسوم جمركية على البضائع المرسلة يدفع في الميناء ويعطى إلدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع. 

 

                                                 
 مسمية". –تل عدسا  –صلخد  –أم قيس  –ة اإلنكليزية كما يلي: " بانياس جاءت اسماء المواقع التي يمر بها الخط الحديدي في الترجم ٢

" Banias - Om Qais – Salkhad - Tall 'Osda - Mismeh " 
 تقول الترجمة اإلنكليزية هنا   ٣

 "no increase in the rates of duty or conversions from ad valorem to specific rates  " 

 أن ال تغير الرسوم التي تجبى نسبيا بقاعدة محددة.  ومعنى هذه العبارة



 

 : المادة التاسعة

 من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية ال تجري مفاوضة في أي وقت للتن�ازل ع�ن حقوقه�ا، وال تعط�ي م�ا له�ا م�ن       

الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى سوى للدول�ة أو لحل�ف ال�دول العربي�ة، ب�دون أن تواف�ق عل�ى ذل�ك مق�دمًا          

 حكومة جاللة الملك التي تتعهد بمثل ذلك للحكومة الفرنسية في المنطقة الحمراء. 

 : المادة العاشرة

عربي�ة، عل�ى أن ال تمتلك�ا وال تس�محا لدول�ة ثالث�ة       تتفق الحكومتان اإلنكليزية والفرنسية، بصفتهما حاميتين للدولة ال

3Fعلى ساحل البحر المتوسط الش�رقي في الجزائر  أن تمتلك أقطارًا في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية

٤ ،

 على أن هذا ال يمنع تصحيحًا في حدود عدن قد يصبح ضروريًا بسبب عداء الترك األخير. 

 :  المادة الحادية عشرة

 مفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية. تستمر ال

 : المادة الثانية عشرة

 من المتفق عليه ما عدا ذكره أن تنظر الحكومتان في الوسائل الالزمة لمراقبة جلب السالح إلى البالد العربية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٤٧-١٩١٥في قضية فلسطين ، المجموعة األولي الوثائق الرئيسية  المصدر:

١٩٥٧.  

                                                 
  حمر ".لبحر األلساحل الشرقي العلى في الجزائر أو تنشئ قاعدة بحرية وردت في الترجمة اإلنكليزية كما يلي : "  ٤

" nor they consent to the construction by a third Power of a naval base in the islands on the eastern 

seaboard of the Red Sea. " 


	اتفاقية سايكس - بيكو 0F
	9 مايو (أيار) 1916

