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 لرسائل املتبادلة بين الشريف حسين وسير هنري مكماهونا

 1916مارس  10إىل  1915يوليو  14من 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  

 )1915يوليو سنة  14( 1333رمضان سنة  28مكة يف 

  

 لصاحب السعادة والرفعة نائب جاللة امللك بمصر، سلمه الله

 

واحتراماتي، وأرجو أن تعملوا كل ما يف أقدم جلنابكم العزيز أحسن حتياتي الودية 

 .وسعكم لتنفيذ املذكرة املرسلة إليكم طيه، املتضمنة الشروط املقترحة املتعلقة بالقضية العربية

  

وأود بهذه املناسبة أن أصرح حلضرتكم وحلكومتكم أنه ليس هناك حاجة ألن تشغلوا 

 .بحكم املصالح املشتركة أفكاركم بآراء الشعب هنا، ألنه بأجمعه ميال إىل حكومتكم

  

ثم يجب أال تتعبوا أنفسكم بإرسال الطيارات أو رجال احلرب، إللقاء املناشير، وإذاعة 

 .الشائعات، كما كنتم تفعلون من قبل، ألن القضية قد قررت اآلن

  

وإين ألرجوكم هنا أن تفسحوا اجملال أمام احلكومة املصرية، لترسل الهدايا املعروفة من 

 .التي أوقف إرسالها منذ العام املاضي" مكة واملدينة " راضي املقدسةاحلنطة لأل

  

وأود أن ألفت نظركم إىل أن إرسال هدايا هذا العام، والعام الفائت، سيكون له أثر فعال يف 

 .توطيد مصاحلنا املشتركة وأعتقد أن هذا يكفي إلقناع رجل ذكى مثلك أطال الله بقاءكم

                                                            

 637، اجلزء األول من عام "جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر 
  .187 -  169، ص )1969وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة(، 1949إىل عام 
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أرجو أال تزعجوا أنفسكم بإرسال أي رسالة، قبل أن تروا نتائج أعمالنا هنا خال  - حاشيه

 .اجلواب على مذكرتنا وما تتضمنه

ونرجو أن يكون هذا اجلواب بواسطة رسولنا كما نرجو أن تعطوه بطاقة منكم ليسهل عليه 

 .الوصول إليكم عندما جند حاجة لذلك

 .والرسول موثوق به

 :املذكرة

قد قرروا يف األعوام األخيرة أن يعيشوا وأن  -العرب بأجمعهم  دون استثناء ملا كان 

وملا كان هـؤالء قد . بأيديهم اًوعملي اًييفوزوا بحريتهم املطلقة، وأن يتسلموا مقاليد احلكم نظر

شعروا وتأكدوا أنه من مصلحة حكومة بريطانيا العظمى أن تساعدهم وتعاونهم للوصول إىل 

   ... وعة، وهي األماين املؤسسة على بقاء شرفهم، وكرامتهم وحياتهمأمانيهم املشر

  

وملا كان من مصلحة العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة أخرى 

 .بالنظر ملركزها اجلغرايف، ومصاحلهم االقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا

  

أنه من املناسب أن يسأل احلكومة  إنه بالنظر لهذه األسباب كلها يرى الشعب العربي

البريطانية إذا كانت ترى من املناسب أن تصادق بواسطة مندوبيها أو ممثليها على االقتراحات 

 :األساسية اآلتية

  

ادنه، حتى اخلليج الفارسي  -أن تعترف إجنلترا باستقالل البالد العربية من مرسين  -أوالً 

يُسْتَثْنَى من  اًجنوب، ومن احمليط الهندي للجزيرة اً شرق شماالً ومن بالد فارس حتى خليج البصرة

 .اً غربومن البحر األحمر، والبحر املتوسط حتى سيناء  -ذلك عدن التي تبقى كما هي 

 .على إعالن خليفة عربي على املسلمين اًأيضعلى أن توافق إجنلترا 
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تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية إجنلترا يف كل مشروع اقتصادي يف  - ثانياً 

 .البالد العربية إذا كانت شروط تلك املشاريع متساوية

  

تتعاون احلكومتان اإلجنليزية والعربية يف جمابهة كل قوة تهاجم أحد الفريقين  -ثالثًاً 

على أن يكون  .. جنلترا االقتصادية فيهاألفضلية إ اًوتأمين .الستقالل البالد العربية وذلك حفظًاً

 ... هذا التعاون يف كل شيء، يف القوة العسكرية، والبحرية واجلوية

إذا تعدى أحد الفريقين على بلد ما ونشب بينه وبينها عراك وقتال، فعلى الفريق  - رابعاً 

على أن هذا الفريق املعتدي إذا رغب يف اشتراك الفريق اآلخر معه ففي وسع . اآلخر أن يلزم احلياد

 .وأن يتفقا على الشروط اًمعالفريقين أن يجتمعا 

  

. رابعة من هذه املعاهدة خمس عشرة سنةمدة االتفاق يف املادتين الثالثة وال - خامساً 

وإذا شاء أحد الفريقين جتديدها عليه أن يطلع الفريق اآلخر على رغبته قبل انتهاء مدة االتفاقية 

 .)1(بعام

  

على بلوغ الغاية وحتقيق الفكرة " واحلمد لله" هذا وملا كان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق

من  اًيوميف خالل ثالثين  اًإيجابأو  اًسلبكلفه األمر، فهو يرجو احلكومة البريطانية أن جتيبه  مهما

فإنه يحفظ لنفسه حرية  اًجوابوإذا انقضت هذه املدة ومل يتلقَ من احلكومة . وصول هذا االقتراح

 .العمل كما يشاء

  

يف القول  اًأحرار -واب إذ مل يصل اجل -وفوق هذا فإننا نحن عائلة الشريف نعتبر أنفسنا 

  .والعمل من كل التصريحات، والوعود السابقة التي قدمناها بواسطة علي أفندي

   

                                                            

  .ربية ومل يرد ما يماثله باللغة العربيةورد يف هذا البند نص باإلنكليزية يلغي االمتيازات األجنبية يف البالد الع )1(



4 
 

 حسين الشريف إىل مكماهون هنري السير من

 1915أغسطس 30

 

 والدوحة احملمدية الشجرة وفرع الفخار وتاج األشراف ساللة النسيب احلسيب السيد إىل

 الشريف بن والشريف السيد ابن السيد السامية واملكانة الرفيع املقام صاحب األحمدية القرشية

 وحمط العاملين قبلة املكرمة مكة أمير اجلميع سيد حسين الشريف دولتلو املبجل اجلليل السيد

  .أجمعين الناس بركته عمت الطائعين املؤمنين رجال

   

 نعرض شائبة كل من اخلالصة القلبية والتسليمات العاطرة التحيات وافر رسوم رفع بعد

 نحو واإلحساسات الشعور وشرف اإلخالص عاطفة إلظهاركم الشكر واجب بتقديم الشرف لنا أن

 مصالح وأن واحد رأي على ورجالكم سيادتكم أن نعلم أن ذلك على عالوة يسرنا وقد .اإلجنليز

 فخامة أقوال لكم نؤكد فنحن النسبة ولهذه. بالعكس والعكس اإلجنليز مصالح نفس هي العرب

 يف رغبتنا بها اًموضح كان التي وهي أفندي علي يد عن سيادتكم إىل وصلت التي كتشنر اللورد

 .إعالنها عند العربية للخالفة استصوابنا مع وسكانها العرب بالد استقالل

  

 يد إىل اخلالفة باسترداد يرحب العظمى بريطانيا ملك جاللة أن أخرى مرة هنا نصرح وإنا

 .املباركة النبوية الدوحة تلك فروع من صميم عربي

  

 - ألوانها سابقة أنها تظهر فيها فاملفاوضة والتخوم احلدود مسألة خصوص من وأما

 اً أيض األتراك وألن رحاها دائرة احلرب أن حالة يف التفاصيل هذه مثل يف سدى األوقات وتصرف

 يدهش مما وهو علمناه ما األخص وعلى اًفعلي احتالالً اجلهات تلك ألغلب حمتلين يزالون ال

 الثمينة الفرصة هذه وأهمل غفل قد نفسها اجلهات تلك يف القاطنين العرب من اًفريق أن ويحزن

 -  األملان إىل املساعدة يد مد قد نراه مساعدتنا على الفريق ذلك إقدام وبدل -منها أعظم ليس التي

 .األتراك وهو العسوف والظامل األملان وهو اجلديد النهاب السالب لذلك املساعدة يد مد نعم
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 العربية وللبالد اجلليل السيد دولة ساحة إىل نرسل ألن االستعداد كمال على فإنا ذلك مع

 إشارة بمجرد وستصل املصرية البالد من املقررة والصدقات احلبوب من الكرام والعرب املقدسة

 جميع يف رسولكم ملساعدة الالزمة الترتيبات عملنا وقد. تعينونه الذي املكان ويف سيادتكم من

 ابعر ومستوثقين الزكية مودتكم رائحة مستنشقين اًوقالب اًقلب معكم الدوام على ونحن إلينا سفراته

 .بيننا العالئق حسن دوام وتعاىل سبحانه الله سائلين اخلالصة حمبتكم

  

  .احترامي وفائق وسالمي حتياتي كامل العليا السدة تلك إىل أرفع اخلتام ويف
 

  1333 شوال 19 يف اًحترير

 1915 أغسطس 30 افقوامل

 اخمللص

 )مكماهون آرثر السير(

 امللك جاللة نائب  
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 من الشريف إىل مكماهون

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 )1915سبتمبر سنة  9( 1333شوال سنة  29مكة يف 

 لصاحب السعادة والرفعة نائب جاللة امللك بمصر، سلمه الله

  

شوال وطالعته بكل احترام  19بمزيد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم املؤرخ فى

 .واعتبار رغم شعوري بغموضه وبرودته وتردده فيما يتعلق بنقطتنا األساسية، أعني نقطة احلدود

  

وأرى من الضروري أن أؤكد لسعادتكم إخالصنا نحو بريطانيا العظمى واعتقادنا 

بضرورة تفضيلها على اجلميع يف كل الشؤون ويف أي شكل، ويف أية ظروف ويجب أن أؤكد لكم 

 .أن مصالح أتباع ديانتنا كلها تتطلب احلدود التي ذكرتها لكم اًأيض

  

اللذين ضمنهما كتابه " التردد"و" البرودة" ويعذرين فخامة املندوب إذا قلت بصراحة إن

فيما يتعلق باحلدود وقوله إن البحث يف هذه الشؤون إنما هو إضاعة للوقت، وإن تلك األراضي ال 

ويعذرين فخامته إذا قلت إن هذا كله يدل على عدم الرضا، أو على  ...تزال بيد احلكومة التي حتكمها

 .النفور أو على شيء من هذا القبيل

  

إن هذه احلدود املطلوبة ليست لرجل واحد نتمكن من إرضائه ومفاوضته بعد احلرب بل ف

 .هي مطالب شعب يعتقد أن حياته يف هذه احلدود وهو متفق بأجمعه على هذا االعتقاد

  

وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضروري البحث يف هذه النقطة قبل كل شيء مع 

 .ويعلقون عليها كل اآلمال وهي بريطانيا العظمى الدولة التي يثقون بها كل الثقة
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وهم يرون أنه . وإذا أجمع هؤالء على ذلك فإنما يجمعون عليه يف سبيل الصالح املشترك

أن يتم تنظيم األراضي اجملزأة، ليعرفوا على أي أساس يؤسسون حياتهم كي ال  اًجدمن الضروري 

ضوع مما يؤدى إىل نتيجة معاكسة، األمر الذي تعارضهم إجنلترا أو إحدى حليفاتها يف هذا املو

 .حرمه الله

  

مناطق يقطنها شعب أجنبي بل هي  - يف تلك احلدود  -وفوق هذا فإن العرب مل يطلبوا 

 .عبارة عن كلمات وألقاب يطلقونها عليها

  

 .أما اخلالفة فإن الله يرضى عنها، ويسر الناس بها

الذي يطلب  اًشخصيوأنا على ثقة يا صاحب الفخامة، أنكم ال تشكون قط بأين لست أنا 

تلك احلدود التي يقطنها عرب مثلنا، بل هي مقترحات شعب بأسره، يعتقد بأنها ضرورية لتأمين 

 .حياته االقتصادية

 أو ليس هذا صحيحًا يا فخامة الوزير؟

  

بكل تأكيد بتفضيلنا لكم على اجلميع وباالختصار فإننا ثابتون يف إخالصنا نصرح 

 .أو غاضبين -كما قيل  -أكنتم راضين عنا 

  

من شعبنا ال يزال يبذل جهده يف سبيل تأمين مصالح  اًقسمأما ما يتعلق يف قولكم بأن 

اللذين شعرت بهما يف كتابكم فيما يتعلق " التردد"و" البرودة" األتراك، فال أظن أن هذا يبرر

ملوضوع الذي ال أعتقد أن رجالً مثلكم ثاقب الرأي ينكر أنه ضروري حلياتنا بموضوع احلدود، ا

 .األدبية واملادية

  

وأنا حتى الساعة ال أزال أنفذ ما تأمر به الديانة اإلسالمية يف كل عمل أقوم به، وأراه 

 .لبقية اململكة، وإين سأستمر يف هذا إىل أن يأمر الله يف غير ذلك اً وصاحل اًمفيد
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ومن جملته هؤالء  -هنا يا صاحب الفخامة أن أؤكد لكم بصراحة أن كل الشعب وأود 

ينتظر بفارغ الصبر نتائج هذه املفاوضات  - الذين تقولون إنهم يعملون لصالح تركيا وأملانيا 

املتوقفة على موافقتكم أو رفضكم قضية احلدود، وقضية احملافظة على ديانتهم، وحمايتهم من 

 .كل أذى أو خطر

  

لسياستها، يف هذا املوضوع، فما عليها إال أن  اًموافقكل ما جتده احلكومة البريطانية و

 .تعلمنا به وأن تدلنا على الطريق التي يجب أن نسلكها

  

ولذلك نرى أن من واجبنا أن نؤكد لكم أننا سنطلب إليكم يف أول فرصة بعد انتهاء احلرب 

 .ما ندعه اآلن لفرنسا يف بيروت وسواحلها

  

ست أرى حاجة هنا ألن ألفت نظركم إىل أن خطتنا هي آمن على مصالح إجنلترا من ول

خطة إجنلترا على مصاحلنا، ونعتقد أن وجود هؤالء اجليران يف املستقبل سيقلق أفكارنا كما يقلق 

 .. .أفكارها

  

وفوق هذا فإن الشعب البيروتي ال يرضى قط بهذا االبتعاد واالنزواء وقد يضطرونا التخاذ 

 .تدابير جديدة قد يكون من شأنها خلق متاعب جديدة، تفوق يف صعوبتها املتاعب احلاضرة

  

 .وعلى هذا ال يمكن السماح لفرنسا باالستيالء على قطعة صغيرة من تلك املنطقة

 .وأنا أصرح بهذا رغم أنى أعتقد وأؤمن بالتعهدات التي قطعتموها يف كتابكم

يثقا كل الثقة بأننا ال نزال عند قولنا وعزيمتنا  ويستطيع معايل الوزير، وحكومته أن

 .وتعهداتنا التي عرفها مستر ستورس منذ عامين
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ونحن ننتظر اليوم الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا، وخاصة فيما يتعلق باحلركة 

نحن والذين يرون  - التي أضحت قريبة والتي يدفعها إلينا القدر بسرعة ووضوح، لنكون حجة 

 .يف العمل ضد تركيا، ودون أن نتعرض للوم والنقد –رأينا 

  

بأن بريطانيا ال حتثكم وال تدفعكم لإلسراع يف حركتكم خمافة أن يؤدي " وأعتقد أن قولكم

إال فيما يتعلق بمطالبكم باألسلحة ..  ال يحتاج إىل إيضاح" هذا التسرع إىل تصديع جناحكم 

 .والذخائر عند احلاجة

 ...ا الكفايةأعتقد اآلن أن يف هذ
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 من السير هنري مكماهون إىل الشريف حسين

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

إىل فرع الدوحة احملمدية وساللة النسل النبوي احلسيب النسيب دولة صاحب املقام 

الرفيع األمير املعظم السيد الشريف ابن الشريف أمير مكة املكرمة صاحب السدة العلياء جعله الله 

لإلسالم واملسلمين بعونه تعاىل آمين وهو دولة األمير اجلليل الشريف حسين بن علي  اًمنيع اًحرز

 .أعلى الله مقامه

  

وبه  1333شوال سنة  29قد تلقيت بيد االحتفاء والسرور رقيمكم الكريم املؤرخ بتاريخ 

 .اً وسرورمن عباراتكم الودية احملضة وإخالصكم ما أورثني رضاءً 

  

استنتجتم من عبارة كتابي السابق أين قابلت مسألة احلدود والتخوم إين متأسف أنكم 

بالتردد والفتور، فإن ذلك مل يكن القصد من كتابي قط ولكني رأيت حينئذٍ أن الفرصة مل تكن قد 

 .حانت بعد للبحث يف ذلك املوضوع بصورة نهائية

  

ن املسائل الهامة ومع ذلك فقد أدركت من كتابكم األخير أنكم تعتبرون هذه املسألة م

احليوية املستعجلة، فلذا فإين قد أسرعت يف إبالغ حكومة بريطانيا العظمى مضمون كتابكم، وإين 

بكمال السرور أبلغكم بالنيابة عنها التصريحات اآلتية التي ال أشك يف أنكم تنزلونها منزلة 

 .الرضى والقبول

  

لواقعة يف اجلهة الغربية لواليات إن واليتي مرسين وإسكندرونة وأجزاء من بالد الشام ا

دمشق الشام وحمص وحماه وحلب ال يمكن أن يقال إنها عربية حمضة، وعليه يجب أن تستثنى 

 .من احلدود املطلوبة
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مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات املعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب نحن 

 .نقبل تلك احلدود

ها تلك احلدود حيث بريطانيا العظمى مطلقة وأما من خصوص األقاليم التي تضم

التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا فإين مفوض من قبل حكومة بريطانيا العظمى أن 

 :وأجيب على كتابكم بما يأتي أقدم املواثيق اآلتية

أنه مع مراعاة التعديالت املذكورة أعاله فبريطانيا العظمى مستعدة بأن تعترف  -1

وتؤيد ذلك االستقالل يف جميع األقاليم الداخلة يف احلدود التي  باستقالل العرب

 .يطلبها دولة شريف مكة

أن بريطانيا العظمى تضمن األماكن املقدسة من كل اعتداء خارجي وتعترف بوجوب  - 2

  .منع التعدي عليها

 

وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها وتساعدهم على  - 3

  .هيئات حاكمة مالئمة لتلك األقاليم اخملتلفةإيجاد 

 

هذا وإن املفهوم أن العرب قد قرروا طلب نصائح وإرشادات بريطانيا العظمى وحدها  - 4

وأن املستشارين واملوظفين األوروبيين الالزمين لتشكيل هيئة إدارية قويمة يكونون 

  .من اإلجنليز

 

لعرب تعترف أن مركز ومصالح أما من خصوص واليتي بغداد والبصرة فإن ا - 5

بريطانيا العظمى املوطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير إدارية خمصوصة لوقاية هذه 

األقاليم من االعتداء األجنبي وزيادة خير سكانها وحماية مصاحلنا االقتصادية 

  .املتبادلة

 

العظمى نحو وإين متيقن أن هذا التصريح يؤكد لدولتكم بدون أقل ارتياب ميل بريطانيا 

رغائب أصحابها العرب وتنتهي بعقد حمالفة دائمة ثابتة معهم ويكون من نتائجها املستعجلة 
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طرد األتراك من بالد العرب وحترير الشعوب العربية من نير األتراك الذي أثقل كاهلهم السنين 

  .الطوال

 

ن كان هناك ولقد اقتصرت يف كتابي هذا على املسائل احليوية ذات األهمية الكبرى وإ

  .مسائل يف خطاباتكم مل تذكر هنا فسنعود إىل البحث فيها يف وقت مناسب يف املستقبل

 

ولقد تلقيت بمزيد السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة وما معها من الصدقات 

بالسالمة وأنها بفضل إرشاداتكم السامية وتدابيركم احملكمة قد أنزلت إىل البر بال تعب وال ضرر 

عن األخطار واملصاعب التي سببتها هذه احلرب احملزنة، ونرجو احلق سبحانه وتعاىل أن  اًغمر

 .يعجل بالصلح الدائم واحلرية ألهل العامل

  

إين مرسل خطابي هذا مع رسولكم النبيل األمين الشيخ حممد بن عارف بن عريفان 

الثانية من األهمية ومل وسيعرض على مسامعكم بعض املسائل املفيدة التي هي من الدرجة 

 .أذكرها يف كتابي هذا

  

ويف اخلتام أبث دولة الشريف ذا احلسب املنيف واألمير اجلليل كامل حتيتي وخالص 

 اً جميعمن ذي اجلالل أن يوفقنا  اًراجيمودتي وأعرب عن حمبتي له وجلميع أفراد أسرته الكريمة 

األمر والغيب يحركها كيف يشاء ونسأله إن بيده مفاتيح . ملا فيه خير العامل وصالح الشعوب

 .والسالم تعاىل حسن اخلتام

 .1333ذي احلجة  15يف يوم االثنين  اًحترير

 نائب جاللة امللك

 )السير أرثر مكماهون(      
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 مكماهون هنري السير إىل حسين الشريف من

 الرحيم الرحمن الله بسم

 بملء. ملرضاته الله وفقه اخلطير الوزير والرياسة األصالة ذو الهمام الشهم معامل إىل

 .الشهامة جنيب مؤداه وعلى التبجيل حمل وأحلناه الصادر املوقر مرسومكم تلقينا اإليناس

  

 حلكومة وملا واإلحن املشاق يكلفها مما فراراً لإلسالمية وخدمةً للوفاق تسهيالً :أوالً 

 مرسين واليات إدخال يف اإلحلاح نترك لدينا املمتازة واملزايا الصفات من العظمى بريطانيا

 حمضة عربية واليات فهي وسواحلهما وبيروت حلب واليتي وأما العربية اململكة أقسام يف وأطنة

 ما املسلمين معاشر منا فيهم ولتقوم واحد، جد أبنا فإنهما واملسلم املسيحي العربي بين فرق وال

 يعاملوا أن اخللفاء من تبعه ومن اإلسالمي الدين أحكام من اخلطاب بن عمر املؤمنين أمير سلكه

 امتيازاتهم على عالوة" علينا ما وعليهم مالنا لهم" بقوله ألنفسهم كمعامالتهم املسيحيين

 .به وحتكم العامة املصلحة تراه وبما املذهبية

  

 مقر هي بل احملضة، العربية اململكة أجزاء من هي العراقية الواليات أن حيث :ثانياً 

 وبها بعده، من اخللفاء عموم عهد على ثم هوجه الله كرم طالب أبى بن علي عهد على حكوماتها

 العرب لدى فلها دولهم واستفحلت واألمصار املدن من اختطوه ما وأول العرب مدنية قامت

 وإرضاخها العربية األمة إرضاء يمكنا فال ى،تنس ال التي واآلثار الثمينة القيمة وأدناهم أقصاهم

 من اخلامسة املادة يف إليها أشرتم التي واحملاذير سيما للوفاق تسهيالً ولكن الشرف ذلك لترك

 التوصل نريد ما وحيازة فيه نحن ما وضرورة طبقة من وصيانتها حمفوظيها الذكر آنف رقيمكم

 الفرد اجلوهر كأنها بصورة بحقوقنا املمزوجة احلقوق تلك صيانة هي هذا يف ما أهم فإن إليه،

 يقبل فيما البحث يسيرة، مدة إىل البريطاين اإلشغال حتت اآلن هي التي اجلهات بترك الرضا يمكنا

 مرافقها ألمر بالنسبة العربية سيما. خلل أو مضرة اجلانبين حقوق يلحق أن دون قدرها عن

 من املناسب املقدار شغالاال مدة يف العربية للمملكة يدفع وأن احلياتية، االقتصادية ومنابعها
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 مشايخ مع عليها املشار لوفاقاتكم احترامنا مع. الوجود حديثة مملكة كل ترتكبه لضرورة املال

 .جوهرياً  منها كان ما وباألخص اجلهات تلك

  

 احملاذير، من فيه نرى ما بقدر الفوائد من فيه نرى باحلركة اإلسراع يف رغبتكم -ثالثًاً 

 قواها، وأبدنا عصاها شققنا بأنا احلالة حقائق عن اجلاهل سبق كما اإلسالمية لوم خشية أوله

 دول إحدى وهن حصل إذا عما جلهلنا جرمانيا قوى معاين جميع معاضدتها تركيا املقام الثاين

 تكن لئال وحلفائها العظمى بريطانيا خطة تكون فكيف االتفاق، دول صلح على وأوجبها اإلتالف

  .لرأس اًرأس والعثمانية كنا إذا ما يهمنا ال إذ اًمع وحلفائها تركيا أمام العربية األمة

 بصورة حربه يف اشتركنا صلح عقد سيما وال األوجه هذه مالحظة فضروري هذا وعلى

 .شؤوننا عن فيه البحث للمتصاحلين يخول رسمية غير

  

 كل سيوجهون احلرب أوزار وضع عند العثمانية أن اًيقين تعتقد العربية األمة إن - رابعاً 

 وأحسابهم شعارهم وذهاب واملعنوية املادية حقوقهم ويغتصب العرب يغضب فيما أعمالهم

 ال حتى حربهم على عازمون فهم األملاين النفوذ حتت بقائها مع اإلخضاع معاين بكل وإخضاعهم

 .علته بيان سبق فقد التأين من اآلن فينا يرى وما باقية لنا يبقى

  

 على الصلح عند يتركونهم ال حلفائهم بريطانيا حكومة أن العرب علمت متى - خامساً 

 الفعلي الدفاع عنهم ويدافعون ويعاضدونهم عنهم يدافعون وأنهم وجرمانيا تركيا أمام حالهم

 .العربية املصالح يوافق مما أنه شك ال الساعة من احلرب يف فالدخول

  

 يف القول إعادة عن تغني 1333 شوال 29 بتاريخ الصادرة السابقة إفادتنا -سادساً 

 واملشاورين احلاكمة الهيئات خصوصات يف املوقر هذا مرسومكم من والرابعة الثالثة املادة

  .الداخلية أمور يف تتدخلون ال بأنكم الشهم حضرة يا صرحتم وقد سيما واملوظفين

 أنا إذ الطلبات من أعاله ذكر على زمن أقرب يف القطعي الصريح اجلواب وصول - سابعاً 

 أن نعلم فإنا جوهرية حقيقة به يراد ال الذي اجلدي التساهل من إليكم يقربنا ما كل استعملنا
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 يف االضمحالل أو تاريخهم تناسب التي احلياة للعرب تضمن سعادة إما احلروب هذه من نصيبنا

 يا علي أبوا ولكن السراة، شواهق يف العزلة الخترت عزمهم يف ما ورأيت رأيتم ما ولوال. سبيلها

 .املواقف هذه إىل يقودين أن إال  بمرضاته الباري أعزك - عزيزي

 .وتريده نحبه بما اًسامل اًغانم ودم

  1333 احلجة ذي من 27 يف وحرر
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 حسين الشريف إىل مكماهون هنري السير من

 الرحيم الرحمن الله بسم

  

 والنسب الطاهر واحلسب النبوة بيت ساللة احملتد وشرف والرفعة األصالة صاحب إىل

 أدامه. واملسلمين اإلسالم قبلة املكرمة مكة أمير علي بن حسين السيد املعظم الشريف دولة الفاخر

 .وعالء رفعة يف الله

  

 من فيه رأيت ما وسرين 1333 احلجة ذي 24 بتاريخ الكريم كتابكم وصلني فقد وبعد،

 .العربية البالد حدود من وأطنة مرسين واليتي إخراج قبولكم

  

 بموجب السير على عازمون العرب أن تأكيداتكم والرضا السرور بمزيد أيضًا تلقيت وقد

 التي التعاليم - األولين اخللفاء السادة من وغيره عنه الله رضي اخلطاب بن عمر اخلليفة تعاليم

 .السواء على وامتيازاتها األديان كل حقوق تضمن

  

 رؤساء مع معاهداتنا بجميع ويعترفوا يحترموا أن مستعدون العرب إن قولكم ويف هذا،

 ألن العربية اململكة حدود يف الداخلة البالد جميع يشمل هذا أن اًطبع منه يعلم اآلخرين العرب

 .الرؤساء أولئك وبين بينها أبرمت قد اتفاقات تنقض أن تستطيع ال بريطانيا حكومة

  

 بشأنهما ذكرتم ما كل فهمت قد العظمى بريطانيا فحكومة وبيروت حلب واليتي بشأن أما

 فاملسألة فيهما داخلة فرنسا حليفتها مصالح كانت ملا ولكن - تامة بعناية عندها ذلك ودونت

 .املناسب الوقت يف أخرى مرة الشأن بهذا وسنخابركم دقيق، نظر إىل حتتاج

  

 الضمانات كل تعطي ألن مستعدة فأخبرتكم سبقت كما العظمى بريطانيا حكومة إن

 ودية إدارة تتطلب بغداد والية يف مصاحلها ولكن العربية اململكة إىل وسعها يف التي واملساعدات
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 به تسمح مما وأتم أدق اًنظر تستلزم يجب كما املصالح هذه صيانة أن على رسمتم، كما ثابتة

 .املفاوضات هذه بها ىرجت التي والسرعة احلاضرة احلالة

 ربما سريع عمل إىل ندفعكم أن نريد ولسنا احلذر اتخاذ يف رغبتكم اًتمام نستصوب وإننا

 جمع يف جمهوداتكم تبذلوا أن اًجد الضروري من نرى نفسه الوقت يف ولكنا أغراضكم جناح يعرقل

 بأي أعدائنا إىل املساعدة يد يمدوا أال على حتثوهم وأن املشتركة غايتنا إىل العربية الشعوب كلمة

 يتخذوها أن للعرب يمكن التي الفعلية التدابير وعلى اجملهودات هذه جناح على فإنهم .كان وجه

 .وثباته بيننا االتفاق قوة تتوقف العمل وقت يجيء عندما غرضنا إلسعاف

  

 تكونوا أن دولتكم أبلغ أن يل فوضت قد العظمى بريطانيا حكومة فإن األحوال هذه ويف

 شروطه ضمن من كان إذا إال كان صلح أي إبرام تنوي ال العظمى بريطانيا أن من ثقة على

 .واألتراك األملان سلطة من وخالصها العربية الشعوب حرية األساسية

  

 فإين املشتركة غايتنا يف جمهوداتكم يف مساعدتكم وألجل نيتنا صدق على وعربون هذا

 .جنيه ألف عشرين مبلغ رسولكم مع مرسل

 اإلجالل مراسم مع الودية التسليمات وخالص القلبية التحيات عاطر اخلتام يف وأقدم

 .املكرمة أسرتكم وألفراد السامي دولتكم ملقام الصرفة واحملبة األلفة بروابط املشمولين والتعظيم

 .االحترام فائق مع

 اخمللص 

   بمصر امللك جاللة نائب 

 )مكماهون هنري أرثر السير(     

  1333 صفر 8 يف اًحترير

      14 /12 /1915 
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 مكماهون هنري السير إىل حسين الشريف من

 الرحيم الرحمن الله بسم

  

 الهمام الشهم اخلطير الوزير معايل

  

 وعلمت حاملهم برفق اجلاري صفر 9 رقيميكم تلقينا والتوقير اإلبجال بأنامل

 وهو أال بصدري يختلج ما إلزالتهما مزيد ال ما واالرتياح االنشراح من علينا وأدخال مضمونيهما

 والشأن احلال يف به أتينا كلما بأن باجلناب وحظوته شريف أحمد وصول بعد حضرتك وقوف

 أقوام ورغائب قرارات وإنها يعقل، ال مما معناها يف هو ما أو شخصية عواطف عن شيء بنا ليس

 وقوف يجب ما أهم من عندي هذا إذ بها ألزمونا التي بصفتنا لها منفذين أو مبلغين إال لسنا اوإن

 .به وعلمه عليه اجلناب شهامة

  

 فلزيادة األشغال مدة التعويض أمر من بالعراق يتعلق فيما املوقرة باحملررات جاء ما أما

 بأكيد وإعالمها واملعنى املادة يف والعمل القول يف بصفاتنا العظمى بريطانيا وقول إيضاح

 اجلهات أما ونصفتها، حكمتها ملدارك مبلغه تقدير أمر نترك املفخمة حكومتها باعتماد ااطمئنان

 إال ذاك وما هذا،. السابق رقيمنا يف به أتينا تعديل من اإلمكان يف كان فما وسواحلها الشمالية

 هما والرغبة احلس هذا وعن وتعاىل تبارك الله بمشيئة حصولها املرغوب األمنيات على للحرص

 إبان واتفاقهما لفرنسا العظمى بريطانيا حلف يمس أنه ربما ما اجتناب بمالحظة ألزمتنا التي

 الرياسة صاحب الوزير لشهامة ينبغي التي الفرائض من نرى هذا مع أننا إال والنوازل احلروب هذه

 عنه الطرف نغض بما سنطالبكم احلروب هذه أوزار فيها تضع فرصة أول عند بأن يتيقنها أن

 املنافع تأمين من اًأيض هذا يف بما نحيطكم بأن اًلزوم أرى وال وسواحلها بيروت يف لفرنسا اليوم

 كانت حالة أي على هذا من بد ال وأن إلينا، يعود مما وأكبر أهم هو حقوقها وصيانة البريطانية

 وأن سيما فيه تراهم أن تهتم التي والرونق البهجة يف أخصاءها ترى أن البريطانية للعظمة ليتم

 أن عدا احلالة استقرار معها يمكن ال التي واملناقشات للمشاكل جرثومة سيكون لنا جوارهم

 وتشغل تهم جديدة حاالت على ويلجئونا االنفصال هذا يقبلون ال قطعية بصورة البيروتيين
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 املنفعة اشتراك من ونتيقنه نعتقده ملا بالنظر احلايل اشتغالنا من بأقل تكون ال بصورة بريطانيا

 إمكان يستحيل وعليه اخملابرات يف لسواكم التفاتنا لعدم الوحيدة الداعية وهي وحدها ووحدتها

 لكل اعتماد مع بهذا أصبح اجلهات، تلك أراضي من اً شبر سواها أو فرنسا يكسب تساهل أي

 وعليه. املوقر رقيمكم بها ختمتم التي بتصريحاتكم امليت بعد منا احلي يرثه اًاعتماد جوارحي

 منا ويعلمه إليه أشير الذي العزم على أنَّا الكبرى بريطانيا ولتعتقد اخلطير الوزير جناب فليعتقد

 وأخصها ألحوالنا املناسبة الفرص إال فيه نناظر وال عامين منذ استورس الكامل األريب جناب

 وعن لنا حجة لتكن ووضوح سرعة بكل إلينا األقدار تسوقه مما وقتها اقترب التي ووسيلته داعيته

 ندفعكم أن نريد لسنا اوإن" بقولكم تصريحاتكم ويف املقدرة واملسؤوليات االعتراضات على رأينا

 لزومه نرى ما طلب عدا ما اإليضاح، زيادة عن يغني "أغراضكم جناح يعرقل ربما سريع عمل إىل

 .معناها يف هو وما احلربية وذخائرها األسلحة من احلاجة عند

  

 ملقام توقيراتي وجزيل احتشاماتي وافر بتقديم شهامتكم إشغال عن القدر بهذا وأكتفي

 .املوقر املقر

 .1334 اخلير صفر من والعشرين اخلامس اليوم يف وحرر
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 حسين الشريف إىل مكماهون من

  

 .1916 سنة يناير 30 ،1334 سنة األول ربيع 24 يف القاهرة

  

 على منه واطلعنا به املوثوق رسولكم بواسطة صفر 25 يف املؤرخ كتابكم بسرور تلقينا

 .الشفوية رسالتكم

  

 أنكم اًجيد ونعرف الهامة القضية هذه يف تقودكم التي الدوافع التقدير حق لنقدر وإننا

 .وحريتهم صاحلهم غير -  عملكم يف - شيء إىل ترمون ال وأنكم العرب صالح يف تعملون

  

 باهتمام املوضوع هذا وسنبحث بغداد، والية بشأن بمالحظاتكم خاصة عناية عنيت وقد

  .السلمية التسويات إىل ونصل األعداء هزيمة تتم عندما زائدين وعناية

  

 شأنه من ما كل جتنب يف رغبتكم عن مالحظة كتبت فقد الشمالية باجلهات يتعلق ما أما 

 .الرغبة هذه مثل بإبداء اًجد وسررت وفرنسا إنكلترا حتالف إىل اإلساءة

  

 -  شأنه قل مهما - تدخل بأي نسمح بأال اًنهائي اًقرار مقررون أننا اًجيد تعرفون وأظنكم

 فرنسا صداقة فإن احلرب انتهت متى ثم الفوز إىل احلرب هذه إيصال يف املشترك اتفاقنا يف

 سبيل يف جنب إىل اًجنب والفرنسية اإلنكليزية الدماء بذلتا اللتان وهما وتشتد، ستقوى وإنكلترا

 .واحلريات احلقوق عن الدفاع

  

 يف معنا وتعمل احلقوق عن الدفاع يف معنا تشترك أن العربية البالد قررت وقد واآلن

 التعاون وهذا املشتركة اجلهود هذه نتيجة تكون أن الله لنرجو فإننا الهامة القضية هذه سبيل

  . والغبطة بالسرور اجلميع على تعود دائمة، صداقة الوطيد،
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 حركتنا إىل االنضمام بضرورة الشعب إلقناع بها تقومون التي للحركة اًجد سررنا وقد

 أوسع تدابير التخاذ ،املناسب الوقت تقرير وتقديراتكم لفطنتكم ونترك. أعدائنا مساعدة عن والكف

 .هذه من

  



22 
 

 مكماهون هنري السير إىل حسين الشريف من

 1916 سنة فبراير 14

  

 الرحيم الرحمن الله بسم

   اًمرعي دام امللك جاللة نائب فخامة األصالة ذو حضرة إىل

  

 مضامينه وإن أول، ربيع 25 املؤرخ الفخامة رقيم تلقينا واالحتشام التوقير فبأيدي بعد

 أن الله أسأل املرغوب والتقارب املطلوب التفاهم حلصول والسرور االرتياح مزيد علينا أدخلت

 واألسباب اجلارية األعمال الفخامة نفهم اآلتية اإليضاحات ومن. املساعي وينجح املقاصد يسهل

 :املقتضية

  

 عمله يقتضي ما ليرأس الشام إىل أجنالنا بأحد بعثنا بأنا فخامتكم أعلمنا قد -أوالً 

 األشخاص من تبق مل هناك احلكومة اعتسافات أن به يفيد مفصل بتقرير منه ظفرنا ولقد هناك،

 ذلك من يكونوا مل ممن أم مراتبهم اختالف على اجلند من كانوا سواء األمر يف عليهم نعتمد الذين

 مواقع من بقدومها املعلن القوات وصول ينتظر وأنه التالية، الدرجة يف كان مما القليل إال الصنف

 املشاع املوصل وجنوب كحلب العربية األقطار من جاورها وما البالد أهايل من أخصها خمتلفة

 القوة من األكثرية كانت نا يؤمل بد ال وأنه. يزعمون ما على ألف املائة عن ينوف ما عددها بأن

 من األكثرية يعني العكس كان وإن بهم، والقيام احلركة إجراء على عازم فهو العرب من املذكورة

 .يريدون عندما بهم حركته احلرب اشتباك وعند الترعة نحو تقدمهم فسيناظر وسواهم األتراك

  

 ألخيه اًردء ليكون كافية بقوة املنورة املدينة إىل الكبير جنلنا إرسال على عزمنا - ثانيًا

. الشئون تظهره مما ذلك معنى يف هو وما احلديد اخلط على واستيالئه احتمال ولكل بالشام الذي

 راحة على احملافظة برسم جندناه بما مبادئها يف املكتفين األساسية للحركة املبدأ هو وهذا

 :شرحها يطول ألسباب فقط املركز أهل احلجاز وبأهل البالد داخلية
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 الضرورة عدم مع الكتمان، حيز يف املشروع جتعل بصورة لوازمهم إحضار تعسر )أوالً (

 واالستفهام عليه اجلواب يف رغبتم ما خالصة هذا احلاجة، عند اإلمدادات جلب وسهولة ذلك على

 التي والطوارئ التبدالت كل أمام أعمالنا يف اًوقياس اًأساس واتخاذه الكفاية فيه أن ظني ويف. عنه

 .احلالة سير يظهرها

 :هو هذه واحلالة نحتاجه ما بيان علينا بقي

 تغني ضرورته مما ونحوها اجملندة القوات ملشاهرة اًذهب جنيه ألف خمسين مبلغ -أوالً 

 .بيانه عن

 .املمكنة السرعة بوجه إحضارهما فالرجا

  

 ومائة شعير آالف وثالثة دقيق ألف عشر وخمسة أرز كيس ألف عشرين إحضار - الثاين

 حتتاجه وما اجلديد الطرز من بندقية آالف خمسة ومقدار سكر ومثلها قهوة بن كيس وخمسين

 ومن. طيه مرميتين منه املرسل النوع من صندوق مائة مقدار وأيضًا املرميات من لها النسبة

 الستعمال األفرنسية أتين سانت معمل بواريد أعني غرا وبارودات هنري مارتن بواريد مرميات

 .صندوق خمسمائة نوعهما لكل جعل من بأس وال قبائلنا، بندقيات أي بواريد يف الصنفين هذين

  

 .سودان بور يكن املرغوبة املواد هذه سوقيات مركز استنسبنا أنا -الثالث

  

 إال بها لنا حاجة ال أعاله املوضحة احلربية واللوازم الغذائية املواد لكون بالنظر - الرابع

 إليها احلاجة وعند املذكور املوضع يف تبقى رسمية بصورة إياها وسنبلغكم احلركة، ابتداء عند

 سيكونون التي والوسائط إليها سوقها يقتضي التي باملواقع وقائدها املذكورة اجلهة أمير يبلغ

 .إياهم بتسليمها الوثائق حاملين

  

 من وسيرده سودان، بور أمير إىل احلال يف إرسالها يقتضي املطلوبة النقود -اخلامس

 . Tالرجل اعتماد عالمة وهذه. استطاعته حسب على دفعتين أو دفعة إما يتسلمها معتمد طرفنا
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 أسابيع، ثالثة بعد سودان بور إىل سيتوجه املذكورة املبالغ قبض يف مندوبنا -السادس

 وإنه أفندي الياس اخلواجة باسم منا كتاب حامل األول جماد من 5 يف إليها وصوله يكون يعني

 يسأل معدينه أننا غير باسمنا، صراحةً واإلمضاء أمالكنا إيجارات من لديه ما بموجبه له يصرف

 من يقتضي ما له ىرجي وبمراجعته الشخص ذلك عن تخبروهم فأنتم وأميره، املوقع عائد عن

 املظاهرة عدم يف التأكيد غاية مؤكدين كان موضوع أي يف معه يبحثوا أال بشرط لديهم ما صرف

 اعتماد من األخير للشخص ثقتنا أن يظن ال شيء، ال بأنه الظاهر يف ومعاملته أمره وكتمان له

 بعدم رجائنا تكرر مع ثانية، جهة يف خدمة له لتعييننا الوقت ضياع لعدم بل ال هذا حامله األول

 .كافية وسائطه فإن الرسميات هذه من شيء يف أو بابور يف وإبعاثه إركابه

 هذا يف مأموريته أن وأظن هذا بإيصال باالكتفاء عليه أكدنا هذا حامل مندوبنا - السابع

 اللزوم أن إذ آخر، شخص بعث يف حاجة فال وفروعها أساساتها علمت احلالة أن حيث تمت، الدور

 إفادتنا ظرفها يف يمكن أسابيع ثالثة بعد سيردكم األخير مندوبنا أن سيما وال منا، يكن للمخابرة

 .بسيطة معاملة إال الظاهرة الصورة يف يعامل وأال احلال له يلزم بما

  

 الدفاتر بموجب احلربية املصاريف هذه قبول العظمى البريطانية احلكومة تعهد -الثامن

 .فيها صرفت التي الوجهة ببيان إليها تقدم التي

  

  .حد له ليس الذي واحتشامي تعد ال التي أشواقي أهديكم وباخلتام
 

 1334 اآلخر ربيع14
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 حسين الشريف إىل مكماهون هنري السير من

 الرحيم الرحمن الله بسم

  

 واملسلمين اإلسالم قبلة الفاخر والنسب الطاهر احلسب ذي الرفيق املقام ذلك ساحة إىل

 السيد الدولة صاحب الشريف ابن الشريف احملمدي الوحي مهبط ساللة احملتد وطيب الشرف معدن

 .آمين وعالء رفعة الله زاده املعظم مكة أمير علي بن حسين الشريف

  

 والسالم التحية خالص وتقديم واالحتشام التجلة من اخلطير األمير بمقام يليق ما بعد

 املعظم األمير دولة إىل أرفع القلبية باحملبة املمزوجة واملودة التفاهم وحسن األلفة عوامل وشرح

 على لوقوفنا سررنا وقد األمين، رسولكم يد من 1334 اآلخر ربيع 14 املؤرخ رقيمكم تلقينا أننا

 .احلاضرة األحوال يف ملوافقة وأنها تنوونها التي الفعلية التدابير

  

 .عليها تصادق العظمى بريطانيا ملك جاللة حكومة وإن

  

 شيء كل وأن مطالبكم جميع على صادقت امللك جاللة حكومة بأن أخبركم أن يسرين وقد

 بكل ستحضر الباقية واألشياء هذا حامل رسولكم مع مرسل فهو إرساله ويف فيه اإلسراع رغبتم

 رسمية بصورة إياها وإبالغنا احلركة ابتداء حلين أمركم حتت سودان بور يف وتبقى ممكنة سرعة

 الوثائق حاملين يكونون التي والوسائط إليها سوقها يقتضي التي وباملواقع) ذكرتم كما(

 .إياهم بتسليمها

  

 سيجريها وهو سودان بور حمافظ بها أعلمنا قد حمرركم يف وردت التي التعليمات كل إن

 إىل األخير خطابكم حامل رسولكم إلرسال الالزمة التسهيالت جميع عملت وقد - رغبتكم حسب

 بور إىل وسيعود النتائج وحسن بالنجاح يكللها أن الله نسأل التي مأموريته يؤدي حتى جزان

 .عمله نتيجة دولتكم مسامع على ليقص الله بحراسة يصلكم وبعدها سودان
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 عساه ما أو لديكم اًواضح يكن مل ربما ما هذا خطابنا يف لدولتكم لنوضح الفرصة وننتهز

 التركية العساكر بعض فيها املعسكرة النقط أو املراكز بعض يوجد أنه وهو أال تفاهم، سوء ينتج

 مصاحلنا ضرر على يعملون هم والذين لنا بالعداء يجاهرون إنهم يقال العرب بالد سواحل على

 ضدهم، الفعالة التدابير نأخذ أن الضروري من أنه نرى وعليه. األحمر البحر يف البحرية احلربية

 الذين األتراك عساكر بين تفرق أن بوارجنا جميع على يجب أنه القطعية األوامر أصدرنا قد ولكننا

 كل إال أجمع للعرب نقدم ال ألننا اجلهات، تلك يسكنون الذين األبرياء العرب وبين بالعداء يبدأون

 .ودية عاطفة

  

 األسباب عن اًمكذوب اًخبر بلغكم إذا األمر من بينة على تكونوا حتى ذلك دولتكم أبلغنا وقد

 باذلون األلداء أعداءنا أن مؤداها إشاعات بلغنا وقد. القبيل هذا من عمل أي إىل تضطرنا التي

 ذلك يف بمصاحلنا األضرار وإلحلاق األحمر البحر يف األلغام بها ليبثوا السفن أعمال يف جهدهم

 .لديكم ذلك حتقق إذا إخبارنا سرعة نرجوكم وإنا البحر،

  

 دمشق إىل أرسلت وقد اجلمال، من اًعظيم اًعدد لألتراك باع قد الرشيد ابن أن بلغنا وقد

 هو ما على صمم وإذا ذلك، عن يكف حتى عليه التأثير من لكم ما كل تستعملوا أن ونأمل .الشام

 حال اجلمال على يقبضوا أن سوريا وبين بينه الساكنين العربان مع الترتيب عمل أمكنكم عليه

 .املتبادلة ملصلحتنا صالح ذلك يف أن والشك سيرها،

  

 السنوسي أحمد السيد قيادة حتت السبيل ضلوا الذين العربان أن دولتكم أبلغ أن يسرين وقد

 إلينا يأتون وهم خطأهم يعرفون ابتدأوا قد واألتراك األملان دسائس ضحية أصبحوا الذين وهم

 جمعها التي القوات هزمنا لله واحلمد وقد. إليهم والتودد عنهم العفو يطلبون وجماعات اًوحدان

 .بهم حاقت التي واخلديعة الغش تبصر العرب أخذت وقد. ضدنا الدساسون هؤالء
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 وهو عظيم، تأثير القوقاز بالد يف انهزاماتهم وكثرة األتراك يد من روم أرض لسقوط وإن

 .وإياكم له نعمل الذي األمر سبيل يف عظيمة وخطوة املتبادلة مصلحتنا يف

 كامل يف لكم يمهد وأن والفالح النجاح بتاج مساعيكم يكلل أن وجل عز الله ونسأل

 .واملناهج السبل أحسن أعمالكم

  

 ضروب وكامل االحترامات عظيم الشريفة أسرتكم أفراد ولكامل لدولتكم أقدم اخلتام، ويف

 .األيام ومرور العصور كر يزعزعها ال التي احملبة مع واإلخالص املودة

 1334 األوىل جماد 6 يف اًحترير

 1916 مارس 10 املوافق

 اخمللص كتبه

 )مكماهون هنري آرثر السير(                 

 بمصر امللك جاللة نائب                                                                 

 

 

  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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