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  حسين فيرشلاهوجارث إىل  ديفيدرسالة 

  1918يناير سنة /كانون الثاين
  

فيمــــا يلــــي نــــص الرســــالة التــــي صــــدر األمــــر إىل الكومنــــدر هوجــــارث بــــأن يبلغهــــا إىل امللــــك 

  .1918حسين، ملا زار الكومندر هوجارث جدة يف يناير سنة 

  

إن دول احللفــاء مصــممة علــى أن تتــاح للشــعب العربــي فرصــة كاملــة الســتعادة كيانــه  - 1

وســـتتبع بريطانيـــا . وهـــذا ال يتيســـر حتقيقـــه إال بواســـطة العـــرب أنفســـهم باحتـــادهم. كأمـــة يف العـــامل

  .العظمى وحلفاؤها سياسة ترمي إىل حتقيق هذه الوحدة

  

  :لغيره، ولكن كون شعب خاضعاًونحن مصممون فيما يتعلق بفلسطين على أال ي - 2

وأماكن مقدسة بعضها عند املسـلمين وحـدهم  بالنظر إىل أن يف فلسطين معابد وأوقافاً -) أ(

لفئتـين أو لـثالث وملـا كانـت  والبعض عند اليهود وحدهم والـبعض عنـد املسـيحيين وحـدهم وأحيانـاً

عــرب فــال بــد أن يكــون هنــاك هــذه األمــاكن ذات أهميــة لكثيــرين مــن النــاس خــارج فلســطين وبــالد ال

  .نظام خاص بهذه األماكن يوافق عليه العامل

 يعني املسلمين وحدهم ولن يكون خاضـعاً وأما فيما يتعلق بمسجد عمر، فإنه سيعد أمراً) ب(

  .ألية سلطة غير إسالمية -ال مباشرة وال بطريق غير مباشر  -

  

عـودة اليهـود إىل فلسـطين، وملـا كـان  ملا كان الرأي العـام اليهـودي يف العـامل يميـل إىل - 3

وفضال عن ذلك فإنه ملا كانت حكومة جاللته تنظر بعـين  بد أن يظل عامال دائماً هذا الرأي العام ال

الرضى إىل حتقيق هذا األمل فإن حكومة جاللته مصممة على أال توضع عقبة يف سبيل حتقيـق هـذا 

  .ودين من الوجهتين االقتصادية والسياسيةاألمل، بقدر ما يتفق ذلك مع حرية األهايل املوج

                                                 
منظمة التحرير الفلسطينية، : تونس( "1987 - 1839مائتان وثمانون وثيقة خمتارة، : وثائق فلسطين" :املصدر

 .68-67، ص )1987دائرة الثقافة، 
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لقضــية العــرب، معادلــة لتأييــد كــل الــدول " اليهوديــة العامليــة"ويف هــذا الصــدد تعــد صــداقة 

وزعمــــاء احلركــــة اليهوديــــة مصــــممون علــــى إجنــــاح الصــــهيونية . التــــي لليهــــود فيهــــا نفــــوذ سياســــي

 .باستخفاف نباًومثل هذا الغرض ليس مما يطرح جا. بالصداقة والتعاون مع العرب

  



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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