
 (9191 ـ حسني الشريف) مذكرة

 السطالب في القهمية العربية الجسعيات آراء الستطالع 9191 سشة أوائل دمذق إلى فيرال ابشو حدين الذريف أوفد      
 بقيادة العثسانيين ضد األولى العالسية الحرب في جانبيم إلى العرب اشتراؾ مقابل اإلنكميز من تطمب أف يحدن التي

 عرفت ػ مذكرة نص عمى العيد جسعية رجاؿ من دمذق في مهجهدا كاف من مع لفتاة.ا العربية جسعية اتفقت وقد الحدن.
 بريطانيا ممك نائب مكساىهف  إلى رسالتو حدين الذريف ضسن وقد مكة. في والده إلى فيرل حسميا ػ دمذق ببروتهكهؿ

 الفتاة العربية جسعيتي رجاؿ مذكرة رسستيا كسا الحرب, في لالشتراؾ السقترحة الذروط 91/7/9191 بتاريخ مرر في
 مراسالت(. مكساىهف  ػ الحدين : )ر الخالفة شرط إضافة بعد والعيد,

 بحريتيم يفهزوا وأف يعيذها أف األخيرة األعهاـ في قرروا قد استثشاء دوف  بأجسعيم العرب كاف لسا» أنو السذكرة ىذه في ورد
 بريطانيا حكهمة مرمحة أف وتأكدوا شعروا قد ىؤالء كاف لساو  بأيدييم, وعسميا نظريا الحكم مقاليد يتدمسها وأف السطمقة
 وحياتيم, وكرامتيم شرفيم بقاء عمى السؤسدة األماني وىي السذروعة أمانييم إلى لمهصهؿ وتعاونيم تداعدىم أف العظسى

 غرافيالج لسركزىا بالشظر أخرى  حكهمة أية عمى بريطانيا حكهمة مداعدة يفزمها أف العرب مرمحة من كاف ولسا
 أف السشاسب من أنو العربي الذعب يرى  كميا األسباب ليذه بالشظر بريطانيا, حكهمة من ومهقفيم االقترادية ومرالحيم

 األساسية االقتراحات عمى مسثمييا أو مشدوبييا بهاسطة ترادؽ أف السشاسب من ترى  كانت إذا البريطانية الحكهمة يدأؿ
 اآلتية:

 خميج حتى فارس بالد ومن شساال, العربي الخميج حتى أضشة ػ مرسين من العربية البالد استقالؿب بريطانيا تعترؼ أف أوال:
 «.جشهبا لمجزيرة اليشدي السحيط ومن شرقا, البررة

 غربا. سيشاء إلى الستهسط والبحر األحسر البحر ومن ىي. كسا تبقى التي عدف ذلك من ويدتثشى

 شروط كانت إذ العربية البالد في اقترادي مذروع كل في بريطانيا بأفزمية بيةالعر  حدن الذريف حكهمة تعترؼ ثانيا:
 متداوية. السذاريع تمك

 العربية, البالد الستقالؿ حفظا وذلك الفريقين, أحد تياجم قهة كل مجابية في والعربية البريطانية الحكهمتاف تتعاوف  ثالثا:
 والجهية. والبحرية العدكرية القهة في شيء, كل في التعاوف  ىذا يكهف  أف ىعم فييا, االقترادية بريطانيا ألفزمية وتأميشا

 ىذا أف عمى الحياد. يمـز أف اآلخر الفريق فعمى وقتاؿ عراؾ وبيشيا بيشو ونذب ما بمد عمى الفريقين أحد تعدى إذا رابعا:
 الذروط. عمى يتفقا وأف معا يجتسعا أف الفريقين وسع ففي معو اآلخر الفريق اشتراؾ في رغب إذا السعتدي الفريق

 فعميو تجديدىا الفريقين أحد شاء وإذا سشة. عذرة خسس السعاىدة ىذه من والرابعة ةالثالث السادتين في االتفاؽ مدة خامدا:
 بعاـ. االتفاقية فترة انتياء قبل رغبتو عمى اآلخر الفريق يطمع أف



 يرجها فيه األمر كمفو ميسا الفكرة وتحقيق الغاية بمهغ عمى هلل والحسد اتفق قد بأجسعو العربي الذعب كاف ولسا ىذا
 ولم السدة ىذه انقزت وإذا االقتراح. ىذا وصهؿ من يهما ثالثين خالؿ في إيجابا أو سمبا تجيبو أف البريطانية ةالحكهم

 «.يذاء كسا العسل بحرية يحتفظ فإنو جهابا الحكهمة من يتمق

 العربية طالبالس برياغة «العرب يقظة» كتابو في أنطهنيهس جهرج وتفرد السرادر, من العديد في السذكرة ىذه وردت وقد
 ورد وقد فيرل. السمك من العربي أصمو استعار كتاب عمى يعتسد السطالب ىذه نص إف قائال غيره, من مختمف نحه عمى
 «,األجشبية االمتيازات بسقتزى لألجانب مشحت التي االستثشائية االمتيازات جسيع بإلغاء» طالبها العرب أف كتابو في

 ىذه أصبحت فقد أمر من يكن وميسا «.السدتقمة العربية والدولة العظسى بريطانيا بين ةدفاعي معاىدة بعقد» كذلك وطالبها
 (.9191ػ 9191) العربية الثهرة دستهر بآخر أو بذكل السذكرة,

 وصست بالتفريل, ذكرت حدود ضسن العربية البالد باستقالؿ تطالب التي السذكرة ىذه نص البريطانية الحكهمة تكذب ولم
 استثشاء. دوف  كميا مدطينف ضست فيسا


