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  موجه من الشريف حسين إىل اجلنود منشور ألقته الطائرات البريطانية
  يف فلسطين ينامثعلاالعرب يف اجليش والضباط 

  
  1915سنة 

  
إىل الضـــباط واجلنـــود العـــرب يف اجلـــيش  أصـــدر شـــريف مكـــة وملـــك احلجـــاز احلـــايل منشـــوراً

فـــــاقرءوه بـــــتمعن واغتنمـــــوا الفرصـــــة لتهربـــــوا وتـــــأتوا إلينـــــا . العثمـــــاين وطلـــــب منـــــا أن نـــــبلغهم إيـــــاه

وسنســتقبلكم كأصــدقاء مــرحبين بكــم وســتالقون منــا معاملــة حســنة وســتجدون معنــا منــدوبين مــن 

اجلـــيش (تم يف حتريـــر العـــرب قبـــل شـــريف مكـــة وملـــك احلجـــاز احلـــايل فيســـتقبلونكم وتســـاعدونهم أنـــ

  ).اإلجنليزي يف فلسطين

ســـمعنا : إىل جميـــع العـــرب وســـواهم مـــن الضـــباط والرجـــال املوجـــودين يف اجلـــيش العثمـــاين

بمزيــد األســف أنكــم حتاربوننــا، نحــن الــذين جناهــد يف ســبيل احملافظــة علــى أحكــام الــدين اإلســالمي 

  .ن حكم األتراكالشريف من التغيير والتحريف ولتحرير العرب قاطبة م

 ونحــن نعتقـــد أن احلقيقــة اخلالصـــة مل تصــل إلـــيكم لـــذلك أرســلنا إلـــيكم هــذا اإلشـــعار ممهـــوراً

ولقـد . بمهرنا لنؤكـد لكـم أننـا نحـارب ألجـل غـايتين شـريفتين وهمـا حفـظ الـدين وحريـة العـرب عامـة

ي واحد منكم يجـب أرسلنا األوامر املشددة إىل عموم رؤساء ورجال قبائلنا بأنه إذا أسرت جيوشنا أ

لقـــد كانـــت . أن يعـــاملوكم باحلســـنى ويرســـلوكم إىل أوالدي حيـــث يرحبـــون بكـــل ويحســـنون وفـــادتكم

اململكة العربية مستعبدة حتت سلطة األتراك مدة طويلة فقتلوا إخوانكم وصلبوا مـن رجـالكم الكثيـر، 

ملــــون عنــــاء ونفــــوا نســــاءكم وعيــــالكم بعــــد حتريــــف ديــــنكم، فكيــــف تطيقــــون الصــــبر بعــــد ذلــــك وتتح

هلموا لالنضمام إلينـا نحـن الـذين جناهـد ألجـل الـدين وحريـة  .االستمرار معهم وترضون بمعاونتهم

العرب حتى تصبح اململكة العربية كما كانت يف عهد أسالفكم إن شاء الله تعـاىل، واللـه الهـادي إىل 

  .سواء السبيل
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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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