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  بعث بها رد احلكومة البريطانية على مذكرة
  سبعة من رجاالت العرب  

  
  1918يونيه /حزيران

  

وحكومـة جاللتـه تقـدر تمـام التقـدير . نظرت حكومة جاللته يف مذكرة السبعة بأعظم عنايـة

كــــون  األســــباب التــــي تــــدفع أصــــحاب املــــذكرة إىل االحتفــــاظ بتنكــــرهم وإخفــــاء أســــمائهم ولــــيس يف

  .املذكرة غفال من التواقيع ما يغض من قيمتها يف نظر حكومة جاللته

  :وتنقسم األراضي التي ورد ذكرها يف املذكرة إىل أربعة أقسام أو طبقات

  .العرب يف األراضي التي كانت حرة ومستقلة قبل قيام احلرب - 1

  .رب احلاضرةأراض حررت من السيطرة التركية بعمل العرب أنفسهم يف أثناء احل - 2

  .أراض كانت يف املاضي حتت احلكم العثماين وحتتلها قوات احللفاء يف احلرب احلاضرة - 3

  .أراض ال تزال حتت السيطرة التركية - 4

ففيمــــا يتعلــــق بــــالطبقتين األوليتــــين تعتــــرف حكومــــة جاللتــــه باالســــتقالل التــــام والســــيادة 

  .هم يف سبيل احلريةللعرب الذين يقطنون هذه األراضي وتؤيدهم يف جهاد

وفيمـــا يتعلـــق باألراضـــي التـــي حتتلهـــا قـــوات احللفـــاء، تلفـــت حكومـــة جاللتـــه نظـــر أصـــحاب 

. املـذكرة إىل نصـوص التصــريحات الصـادرة مــن القـواد العـامين، عنــد االسـتيالء علــى بغـداد والقــدس

ة وترغــــب حكومــــ. وهــــذه التصــــريحات تتضــــمن سياســــة حكومــــة جاللتــــه بــــإزاء أهــــايل هــــذه األقــــاليم

جاللتـــه يف أن تكـــون حكومـــة هـــذه األقـــاليم قائمـــة علـــى إرضـــاء احملكـــومين وهـــذه السياســـة ســـتظل 

  .مؤيدة من حكومة جاللته

وأمــا فيمــا يتعلــق باألراضــي املــذكورة يف القســم الرابــع، فــإن مــن رغبــة حكومــة جاللتــه أن 

اللتــه تعمــل علــى تفــوز الشــعوب املظلومــة يف هــذه األراضــي باحلريــة واالســتقالل وال تــزال حكومــة ج

  .حتقيق هذه الغاية
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وحكومــة جاللتــه تعلــم تمــام العلــم مقــدار الصــعوبات واألخطــار التــي حتــيط بالــذين يعملــون 

  .السترداد حرية البالد املذكورة

علــى أن حكومــة جاللتــه علــى الــرغم مــن هــذه العقبــات تثــق وتــؤمن بإمكــان التغلــب عليهــا، 

ومستعدة للنظر يف أي مشـروع للتعـاون يتفـق مـع . ليلهاوهي راغبة يف تأييد كل من يعملون على تذ

األعمـــــال احلربيـــــة احلاليـــــة وينطبـــــق علـــــى املبـــــادئ السياســـــية التـــــي تسترشـــــد بهـــــا حكومـــــة جاللتـــــه 

 .وحلفاؤها

  



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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