
 مكماهون ـ حلسنيا ـ( )مراسالت

 في مؾقعو يثبت فأخح مكة عمى أميخا حديؽ الذخيف عيؽ 8091 سشة العثسانية اإلمبخاطؾرية في الجستؾري  االنقالب بعج

 والبمجان الحجاز واستقالل السقجسة لمجيار السستاز السخكد إبخاز إلى بححر ويدعى الحجازية, القبائل عمى وسيادتو اإلمارة

 اإلجباري  التجشيج عمى جسعية(, والتخقي, االتحاد )ر: السخكدي  الحكؼ نغام في االتحادييؽ تذجد عمى يعتخض وبجأ العخبية

 اضظخت حتى بعشاد قاومو الحديؽ ولكؽ والشدق. بالغمغة معخو الحجاز مؽ وال بتعييؽ الحديؽ تأديب االتحاديؾن  واعتدام

 .8081 سشة ربيع في الحديؽ بسرالحو الؾالي إلى لإليعاز الدمظة

 طريقان: العرب أمام كان األولى العالمية الحرب نشبت وحين

 الخأييؽ بيؽ يؾفق قخارا الحديؽ اتخح وقج عشيا. استقالليؼ وتحقيق عمييا الثؾرة وإما العثسانية, الجولة جانب إلى الؾقؾف إما

 قخر كسا لمثؾرة. االستعجاد ومجى العام الجؾ حقيقة عمى ليظمعؾا العخب الدعساء كبار وإلى الذام بالد إلى مبعؾثيؽ فأرسل

 بيؽ العالقات تؾتخ بذأن البخيظاني السعتسج فاتح قج هللا عبج ابشو وكان القاىخة. في البخيظاني بالسعتسج صمتو عمى اإلبقاء

 في ورأت الحخب, إبان األتخاك دحخ في حاسؼ عامل العثسانية الجولة عمى العخبية الثؾرة أن بخيظانيا رأت وقج واألتخاك. والجه

 في القبائل بيؽ ولشفؾذه السكخمة مكة كذخيف ولسخكده الياشسي, شدبول نغخا العخبية لمثؾرة السأمؾل الدعيؼ حديؽ الذخيف

 في مخكده تؾطيج عمى يعسل الحديؽ كان وفيسا السؾاصالت. وطخق  الجيؾش تجسع مخاكد عؽ البعيج بالده ولسؾقع الحجاز,

 لمسذاركة العخب الستظؾعيؽ لوإرسا (8081 الثاني )تذخيؽ الجياد إلى دعؾتيا في تأييجىا مشو العثسانية الجولة طمبت الحجاز

 الحجاز, سؾاحل الحمفاء أساطيل حاصخت حيؽ أحؾالو وساءت الحديؽ مؾقف وتحخج الحمفاء. دول ضج الجياز ىحا في

 الظخيق بدمام تسدػ بخيظانيا أن مؽ الحديؽ وتحقق فييا. تحل أن السجاعة وأوشكت السقجسة, الجيار تسؾيؽ بحلػ فانقظع

 خميفة بؾصفو العثساني الدمظان أعمشيا التي الجياد دعؾة تزعف أو تبظل أن يسكؽ بدعامتو يةعخب ثؾرة وأن البحخية,

 السدمسيؽ.

 رونالج بالقاىخة البخيظانية االعتساد دار في الذخقي السدتذار إلى بيا بعث بخسالة اإلنكميد مع اتراالتو الحديؽ وباشخ 

 وتجشب الحجاز عمى إشاراتو وقرخ بخيظانيا, مع التفاىؼ في الخغبة ؽع الحديؽ عبخ وفييا هللا, عبج ولجه عشو وقعيا ستؾرز

 اضظخ ما إذا الثؾرة إلى مشو القخيبيؽ أتباعو قيادة يدتظيع قج أنو إلى لسح ولكشو بذيء. األخخى  العخبية البمجان يخبط أن

 مؽ البخيظانية الحخبية وزيخ كتذشخ ابجؾ  الحديؽ بؽ هللا عبج إلى وورد بسداعجتو. إنكمتخا تتعيج أن بذخط ذلػ, إلى األتخاك

 مداعييؼ في العخب ومداعجة خارجي, اعتجاء كل مؽ وحسايتو لسكة, شخيفا بقائو بزسان لمحديؽ القاطع بخيظانيا وفيو لشجن



 لمثؾرة السؾاتية الفخصة ويشتيد قؾاتو يجسع حتى الجؾاب في الحديؽ وتسيل تخكيا. عمى إنكمتخا مؤازرة بذخط حخيتو لشيل

 عميو اتفق الحي دمذق ميثاق أساس وعمى ,8081 تسؾز في أي أشيخ, ثسانية وبعج اآلخخيؽ. العخب الدعساء ويدتذيخ

 السعتسج مكساىؾن  وبيؽ بيشو متبادلة بسخاسالت واإلنكميد الحديؽ بيؽ السفاوضات قامت والعيج, الفتاة العخبية جسعيتي أقظاب

 مكساىؾن. ـ يؽالحد بسخاسالت عخفت القاىخة في البخيظاني

 

 في ذلػ وجاء لذخرو. ال كمو العخبي لمذعب ألنيا العخبي االستقالل مشظقة تحجيج وجؾب عمى الحديؽ شجد 

 األمة باسؼ مظالبة وفييا مكساىؾن, إلى حديؽ الذخيف أبيو باسؼ هللا عبج أرسميا 41/7/4141 بتاريخ محكخة

 والعخاق ولبشان(, فمدظيؽ )وفييا الكبخى  سؾرية عمى لسذتسمةا العخبية البالد باستقالل بخيظانيا باعتخاف العخبية

 العخب أن السحكخة وأكجت بخيظانية(. مدتعسخة آنئح كانت التي عجن عجا )ما العخبية الجديخة وجسيع وشسالو, جشؾبو

 الدالب جسيع في االقترادية السرالح في غيخىا عمى بخيظانيا تفزل أن وعجت كسا غيخىا, عمى بخيظانيا فزمؾا

 عخبية خالفة إعالن عمى بخيظانيا وبسؾافقة والبخيظانييؽ, العخب بيؽ ىجؾمي ـ دفاعي حمف بعقج وطالبت العخبية.

 (.8081 محكخة الحديؽ, )ر:

 

 العخب باستقالل بخيظانيا تعتخف أن لو وعجا تزسشت بسحكخة الحديؽ محكخة عمى مكساىؾن  رد 41/89/8081 في 

 وقج الذام. والية غخبي الؾاقع القدؼ سؾرية مؽ استثشت السحكخة أن غيخ وتأييجه. يفالذخ  اقتخحيا التي البالد ضسؽ

 دمذق لؾاليات الغخبية الجية في الؾاقعة الذام بالد مؽ وأجداء واسكشجرونة مخسيؽ واليتي إن» السحكخة ىحه في ورد

 ومع السظمؾبة. الحجود مؽ ىتدتثش أن يجب وعميو محزة. عخبية إنيا يقال أن يسكؽ ال حمب وحساة وحسص الذام

 «.الحجود تمػ نقبل نحؽ العخب رؤساء بعض وبيؽ بيششا الستعجدة لمسعاىجات تعخض وبجون  التعجيل ىحا

 

 السذاق يكمفيا مسا وفخارا اإلسالمية, لألمة وخجمة لمؾفاق, تدييالت» بقؾلو حديؽ رد الذخيف 1/88/8081 في 

 مخسيؽ واليات إدخال في اإللحاح نتخك لجيشا, السستازة والسدايا لرفاتا مؽ العغسى بخيظانيا لحكؾمة ولسا واإلحؽ,

 بيؽ فخق  ال محزة عخبية واليات فيي سؾاحميسا و وبيخوت حمب واليتا وأما العخبية. السسمكة أقدام في وأضشة

 «.واحج جج أبشاء فإنيسا والسدمؼ السديحي العخبي

 



 البالد حجود مؽ وأضشة يؽمخس واليتي إخخاج قبؾلكؼ مؽ رأيت ما سخني» بقؾلو 81/84/8081 في مكساىؾن  ورد 

 ذلػ ودونت بذأنيسا ذكختؼ ما كل فيست قج العغسى بخيظانيا فحكؾمة وبيخوت حمب واليتي بذأن أما .العخبية

 وسشخابخكؼ دقيق, نغخ إلى تحتاج فالسدألة فييسا داخمة فخندا حميفتيا مرالح كانت لسا ولكؽ تامة. بعشاية عشجىا

 «.السشاسب الؾقت في أخخى  مخة الذأن بيحا

 

 اإلمكان في كان فسا وساحميا الذسالية الجيات أما» يقؾل: مكساىؾن  إلى حديؽ الذخيف كتب 8/8/8081 وفي 

 تبارك هللا بسذيئة حرؾليا السخغؾب األمشيات عمى لمحخص إال ذاك وما ىحا الدابق. رقسشا في بو أتيشا تعجيل مؽ

 و لفخندا العغسى بخيظانيا حمف يسذ أنو ربسا ما اجتشاب بسالحغة الدمتشا التي ىسا غبةوالخ  الحدؽ وىحا وتعالى,

 الخياسة صاحب الؾزيخ لذيامة يشبغي التي الفخائض مؽ نخى  ىحا مع أنشا إال والشؾازل. الحخوب ىحه إبان اتفاقيسا

 في لفخندا اليؾم عشو الظخف نغض بسا سشظالبكؼ الحخوب ىحه أوزار فييا تزع فخصة أول عشج بأنو يتيقشيا أن

 «.وسؾاحميا بيخوت

 

 مظالبكؼ, جسيع عمى صادقت السمػ جاللة حكؾمة بأن أخبخكؼ أن يدخني وقج» 89/1/8081 في مكساىؾن  وأجاب 

 العاشخة, وىي الخسالة ىحه وكانت «.ىحا حامل رسؾلكؼ مع مخسل فيؾ إرسالو وفي فيو اإلسخاع رغبتؼ شيء كل وأن

 السخاسالت. آخخ

 راحت باستقالليؼ فتعتخف بشريبيا بخيظانيا تفي أن طمبؾا وحيؽ  االتفاق. مؽ بشريبيؼ وأوفؾا األتخاك عمى بالثؾرة العخب مقا

 البخيظانية الحكؾمة ودأبت األولى. العالسية الحخب نياية عشج الجولية بحجودىا فمدظيؽ يدتثشي بأنو االتفاق تفدخ بخيظانيا

 41/89/8081 في السؤرخة حديؽ الذخيف إلى مكساىؾن  رسالة في الؾارد التحفظ إن القؾل عمى العالسيتيؽ الحخبيؽ بيؽ

 ىشخي  الديخ تعيج مؽ مدتثشاة األردن غخبي بخمتيا فمدظيؽ تكؾن » عميو وبشاء السدتقل, القجس وسشجق بيخوت والية يذسل

 تكؽ لؼ فمدظيؽ أن الحديؽ إلى اىؾن مكس رسالة تحميل مؽ يتزح إذ باطمة, البخيظانية الجعؾى  ىحه ولكؽ «.مكساىؾن 

 والية وكل , واليات إلى إداريا مقدسة كانت العثسانية الدمظة أن السعمؾم فسؽ التحفغات. تذسميا ولؼ أبجا, بحث مؾضع

 والية وىي عشيا, مدتقل وسشجق واليات ثالث إلى مقدسة سؾرية وكانت األقزية. و )األلؾية( الدشاجق مؽ عجد عمى تذتسل

 عمى تحتؾي  مثال دمذق والية وكانت الذخيف. القجس وسشجق بيخوت, ووالية حمب, ووالية دمذق, والية أيزا تجعى سؾرية

 .أقزية عجة يزؼ القجس سشجق كان ساك أخخى. أقزية عجة وعمى شساال, وحساة جشؾبا والكخك حؾران مشيا سشاجق أربعة



 دمذق لؾاليات الغخبية الجية في الؾاقعة الذام بالد مؽ وأجداء» 41/98/8081 في السؤرخة مكساىؾن  رسالة في جاء وقج

 رغؼ بيشيسا تسييد دون  األربع السجن ذكخ إن «.محزة عخبية إنيا يقال أن يسكؽ ال » والتي «وحمب وحساة وحسص الذام

 وال الذسالي, سؾرية ساحل مؽ جدء مع المبشانية باألراضي اليؾم يعخف لسا كان االستثشاء أن يثبت اإلداري  وضعيا اختالف

 اإلطالق. عمى فمدظيؽ االستثشاء يذسل

 لسا 8044 عام بيانو في تذخشل البخيظاني السدتعسخات وزيخ ذكخه ما عمى سؾرية والية «دمذق» كمسة مؽ السخاد كان ولؾ

 حؾران سشجق ية,الجشؾب األقدام دخؾل سؾرية والية ضسؽ تجخالن ألنيسا وحساة حسص ذكخ إلى بحاجة مكساىؾن  كان

 بخيظانيا وعجت التي البالد مؽ تخخج وحمب دمذق غخبي الؾاقعة الجيات أن مكساىؾن  يؤكج أن يكفي لكان و الكخك, وسشجق

 في واقعة ألنيا حسص لحكخ ضخورة مؽ كان لسا دمذق سشجق « دمذق» لفغة إيخاد مؽ السخاد كان ولؾ باستقالليا. العخب

 مدتقميؽ كانا فمدظيؽ, مؽ جدء غخبييسا ويقع الكخك, وسشجق حؾران سشجق ألن ظيؽفمد استثشيت ولسا دمذق, سشجق

 أنو عمى بؾضؾح يجل وحساة, حسص ذكخت كسا وعسان, وعجمؾن  الكخك سشاجق ذكخ عجم إن دمذق. سشجق عؽ ومشفرميؽ

 استقالليا. بخيظانيا تزسؽ التي العخبية البالد مؽ فمدظيؽ( )أي األردن شخق  غخبي الؾاقع القدؼ إخخاج يؾمحاك السخاد يكؽ لؼ

 في بتحقيقاتيا (8010) مؾم لجشة قيام أثشاء بفمدظيؽ العميا السحكسة رئيذ مكجونيل مايكل صخح تحميل مؽ تقجم لسا وتؾكيجا

 عؽ تحجثؾا فمساذا إال العخبي.و االستقالل مشظقة ضسؽ كانت فمدظيؽ» بأن صخح ومكساىؾن, الحديؽ بيؽ السخاسالت

 كان إذا ؟ عشيا بعيجا شساليا تقع وكميا فمدظيؽ, مؽ الذخق  إلى تقع إحجاىا وليدت وحمب وحساة وحسص دمذق مشاطق

 وقج» شخقية؟ كحجود السيت والبحخ طبخية, وبحيخة األردن, ونيخ الحؾلة, بحيخة عؽ يتحجث ال فمساذا فمدظيؽ وصف يجب

 ومرالح رغائب اعتبار دون  بفمدظيؽ الترخف حخة ؽتك لؼ الجاللة صاحب حكؾمة إن «مؾم المؾرد لجشة تقخيخ في جاء

 فمدظيؽ. سكان

 البخيظاني االلتدام عؽ صفحة عذخيؽ مؽ محكخة األولى الدابق, التحميل تؤكجان سخيتيؽ وثيقتيؽ عؽ الشقاب كذف عام وفي

 باريذ في الرمح مؤتسخ ىإل البخيظاني لمؾفج البخيظانية الخارجية وزارة في الدياسية االستخبارات دائخة أعجتيا» لمحديؽ

 وكانت «.األوسط الذخق  في الدابقة جاللتو حكؾمة التدامات « عؽ صفحة عذخة اثشتي مؽ ممحق والثانية» (,8080)

 ستانفؾرد بجامعة وحفغتا الرمح, مؤتسخ إلى األمخيكي لمؾفج التخكية الذؤون  مدتذار وستخمان ليؽ ويميام تخران الؾثيقتان

 فإن بفمدظيؽ يتعمق فيسا أما:» السحكخة مؽ الخابع القدؼ في ورد وقج وفاتو. بعج إال فييا جاء ما كذف بعجم التؾصية مع



 إلى بزسيا 8081 األول تذخيؽ 41 بتاريخ حديؽ الذخيف إلى مكساىؾن  ىشخي  الديخ مؽ رسالة في التدمت جاللتو حكؾمة

 «.العخبية السشاطق حجود

 نياتيا أعيخت بمفؾر( )وعج وبعجىا بيكؾ( ـ سايكذ )اتفاق أثشاءىا بخيظانيا خفاتتر فإن السخاسالت ىحه أمخ مؽ يكؽ وميسا 

 دولتيا. عمييا لتقييؼ الرييؾنية لمحخكة لسشحيا والتسييج العخبية األمة جدؼ عؽ فمدظيؽ سمخ في االستعسارية

 إبخامو وعجم بؾعؾدىا, الكامل ووثؾقو بخيظانيا, مع التعامل في انفخاده الحديؽ عمى العخبية القؾمية الحخكة زعساء أخح لقج

 ونكثت فخجعتو, بخيظانيا وعؾد إلى حديؽ الذخيف اطسأن فمقج معيا. العالقات تشغيؼ عمييا مرادقا صخيحة معاىجة

 أعقبيا. وما بمفؾر ووعج بيكؾ, ـ سايكذ باتفاقية العخب وطعشت لو, بؾعؾدىا

 


