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   بيكو –معاهدة سايكس 
  اجلزء اخلاص بانكلترا وفرنسا 

 1916مايو /أيار –أبريل /نيسان

  
  

إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وحتميا أي دولة عربية مستقلة  -  املادة األوىل
داخلية ) ( ب( و )داخلية سوريا ) ( أ ( حتت رئاسة رئيس عربي يف املنطقتين أو حلف دول عربية 

) ب(لترا يف منطقة كوالن) أ(ويكون لفرنسا يف منطقة  بهذا اخلريطة امللحقةيف املبينتين ) العراق 
لترا يف منطقة كوان) أ(حق األولوية يف املشروعات والقروض احمللية، وتنفرد فرنسا يف منطقة 

بناء على طلب احلكومة العربية أو حلف احلكومات  ،بتقديم املستشارين واملوظفين األجانب) ب(
  .العربية

  
لترا يف املنطقة كوالن) الساحلية  ةشقة سوري( يباح لفرنسا يف املنطقة الزرقاء  -  املادة الثانية

يه من شكل احلكم إنشاء ما ترغبان ف) شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس ( احلمراء 
  .مباشرة أو بالواسطة أو من املراقبة بعد االتفاق مع احلكومة أو حلف احلكومات العربية

  
يعين شكلها بعد استشارة روسيا ) فلسطين ( تنشأ إدارة دولية يف املنطقة السمراء  - املادة الثالثة 

  .باالتفاق مع بقية احللفاء وممثلي شريف مكة
  

  : لترا ما يأتي كل انتنا -  املادة الرابعة 
  .ميناء حيفا وعكا – 1
وتتعهد حكومة ) ب(للمنطقة ) أ(يضمن مقدار حمدود من ماء دجلة والفرات يف املنطقة  – 2

جاللة امللك من جهتها بأن ال تدخل يف مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إال بعد 
  .ة مقدماًويموافقة احلكومة الفرنس

  
وال تنشأ  ،تكون اسكندرونة ميناء حراً لتجارة اإلمبراطورية البريطانية - املادة اخلامسة 

وال ترفض تسهيالت خاصة للمالحة والبضائع البريطانية  ،معامالت خمتلفة يف رسوم امليناء
يزية عن طريق اسكندرونة وسكة احلديد يف املنطقة الزرقاء سواء كلوتباح حرية النقل للبضائع اإلن

وال تنشأ معامالت خمتلفة . أو صادرة منها) ب(و ) أ(املنطقة احلمراء أو املنطقتين كانت واردة إىل 
على أي سكة من سكك احلديد أو يف أي ميناء من موانئ املناطق  )مباشرة أو غير مباشرة(

  .املذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية
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الواقعة حتت حمايتها وال يقع وتكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبالد 
ة ويكون نقل وياختالف يف املعامالت وال يرفض إعطاء تسهيالت للمالحة والبضائع الفرنس

ليزية يف املنطقة السمراء، سواء كانت كية حراً بطريق حيفا وعلى سكة احلديد اإلنوالبضائع الفرنس
أو واردة إليها وال ) ب(أو املنطقة ) أ(البضائع صادرة من املنطقة الزرقاء أو احلمراء أو املنطقة 

ية يف أي سكة والبواخر الفرنسالبضائع أو يجري أدنى اختالف يف املعاملة بالذات أو بالتبع يمس 
  .ئ يف املناطق املذكورةمن السكك احلديد وال يف ميناء من املوان

  
إىل ما بعد املوصل جنوباً وال يف املنطقة ) أ(مد سكة حديد بغداد يف املنطقة تال  -املادة السادسة 

إىل ما بعد سامرا شماالً إىل أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات ) ب(
  .ويكون ذلك بمساعدة احلكومتين

  
لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون املالكة الوحيدة خلط حديدي  يحق - املادة السابعة

، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل اجلنود يف أي وقت كان على طول )ب(يصل حيفا باملنطقة 
 ،أن هذا اخلط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد ،ويجب أن يكون معلوماً لدى احلكومتين. هذا اخلط

إنشاء خط االتصال يف املنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة إلدارته  وأنه إذا حالت دون
أم  – ةية تكون مستعدة أن تسمح بمروره يف طريق بربوروفاحلكومة الفرنس ،جتعل إنشاءه متعذراً

  ).ب(مغاير، قبل أن يصل إىل املنطقة  –غسطا  –ايدار  –ملقى  –قيس 
  

التركية نافذة عشرين سنة يف جميع جهات املنطقتين  تبقى تعريفة اجلمارك - املادة الثامنة 
فال تضاف أي عالوة على الرسوم وال تبدل قاعدة التثمين ) ب(و )أ(الزرقاء واحلمراء واملنطقتين 

وال تنشأ جمارك دخلية بين أية  .يف الرسوم بقاعدة أخذ العين إال أن يكون باتفاق بين احلكومتين
ورة أعاله وما يفرض من رسوم اجلمرك على البضائع املرسلة إىل منطقة وأخرى من املناطق املذك

  .الداخل يدفع يف امليناء ويعطى إلدارة املنطقة املرسلة إليها البضائع
  

ية ال جتري مفاوضة يف أي وقت كان ومن املتفق عليه أن احلكومة الفرنس -املادة التاسعة
املنطقة الزرقاء لدولة أخرى إال للدولة أو لها من احلقوق يف  للتنازل عن حقوقها، وال تعطي ما

بدون أن توافق على ذلك سلفاً حكومة جاللة امللك التي تتعهد للحكومة  حلف الدول العربية
  .ما يتعلق باملنطقة احلمراء بمثل هذا يف يةوالفرنس

  
على  ،يةية بصفتهما حاميتين للدولة العربوليزية والفرنسكتتفق احلكومتان اإلن - املادة العاشرة 

أن ال تمتلكا وال تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً يف شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية 
يف اجلزائر على ساحل البحر األبيض الشرقي على أن هذا ال يمنع تصحيحاً يف حدود عدن، قد 

  .يصبح ضرورياً لسبب عداء الترك األخير
  

ات مع العرب باسم احلكومتين بالطرق السابقة نفسها تستمر املفاوض -املادة احلادية عشرة 
  .لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية
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من املتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر احلكومتان يف الوسائل الالزمة  - املادة الثانية عشرة 
  .ملراقبة جلب السالح إىل البالد العربية

  



 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 املقالة هذه حتميل يمكن
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