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. That France and Great Britain are prepared to 

recognize and protect an independent Arab State or a 
Confederation of Arab States in the areas (A) and (B) 
marked on the annexed map, under the suzerainty of an 
Arab chief. That in area (A) France, and in area (B) Great 
Britain, shall have priority of right of enterprise and local 
loans. That in area (A) France, and in area (B) Great 
Britain, shall alone supply advisers or foreign functionaries 
at the request of the Arab State or Confederation of Arab 
States. 
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      مزيين مذكرة حول السيد عبدالقادر الش

        ومسكو  
  ) ١٩٢٢ مايس ٢٠(القسطنطينية        / من املندوب السامي الربيطاين  

...... 
وأشتكى السيد عبدالقادر بأن كل املناشدات اليت قدمها للحكومة صاحب اجلاللة مل تلق آذاناً صاغية    

يف موقع يساعده على وكرر، كما فعل ذلك عدة مرات، بأنه  كان . و أنه فشل يف كسب ثقة جاللته
وأكد هذه املرة وبثقة على . السيطرة على الكرد يف الواليات الشمالية الشرقية، لو أعطيت له الفرصة للتحرك

طائل من االعتماد على أشخاص مثل مصطفى باشا  قدرته بإقناع مسكو للعمل وفق مصاحلنا وأضاف أنه ال
 .أثري حقيقي على الكردهؤالء ليس هلم ت. وآخرين الذين حيومون هنا وهناك
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