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 ادللخص
.  ادلعاصر اترخيها من وحساسة مهمة فرتة يف والعسكرية السياسية سوراي أوضاع البحث ىذا يتناول

 من استخباراهتا وضباط بريطانيا عمالء مجعو ما خالل من األحوال ىذه عن قراءة لتقدمي حماولة وىو
.  األوىل العادلية احلرب خالل سوراي ظروف عن وانطباعات مالحظات من سجلوه وما معلومات

 اخلروج او الربيطانية اذليمنة فرض يف ورغباهتم أىدافهم عليو انطوت ما مع مالحظاهتم امتزجت حيث
 مكامن عن وحبثوا سوراي يف األوضاع مبجرايت بداية اىتموا اذ.  مصاحلهم ختدم سياسية بصفقات

 االنتفاض على مواطنيها وتشجيع دعم خالل من العثمانية الدولة لضرب استغالذلا ميكن اليت الثورة
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 اتفاقهم وضع ان بعد تطورات من جرى ما وجتاىلوا احلرب هناية يف ادلشهد من انسحبوا مث.  ضدىا
 .  التنفيذ موضع فرنسا مع للمنطقة التقسيمي

 . العريب وادلشرق بريطانيا ، العريب ادلكتب ، سوراي اتريخ:    مفتاحية كلمات
 

Abstract 
This paper deals with the political and military situation of Syria in an important 

and sensitive period of its contemporary history. An attempt to provide a reading of 

these conditions through the information and observations recorded by the British 

agents and intelligence officers in addition to their impressions concerning the 

circumstances of Syria during the First World War. Where their observations were 

mixed with their goals and desires to impose the British hegemony not mentioning the 

emergence of the political deals that serve their interests. They initially took care of the 

situation in Syria and looked for the sources of the revolution that can be exploited to 

hit the Ottoman state by supporting and encouraging the Syrian citizens to rise up 

against it. They then withdrew from the scene at the end of the war and ignored the 

consequences after their agreement on dividing the region with France was put into 

practice. 

Keywords: History of Syria , Arab Bureau , Britain and The Arab Orient .  

 
 
 

 :ادلدخل

 

 أمهية البحث  -اوالً 
 تعد اليت القاىرة يف العريب اؼبكتب عن الصادرة العربية النشرة على اعتماده يف البحث امهية تكمن 

 ربتوي اذ االوىل العاؼبية اغبرب سٍت خالؿ اؼبشرؽ العريب لتاريخ توثق اليت اؼبهمة الربيطانية اؼبصادر من
 على ركزت اهنا من الرغم وعلى.  اؼبدة تلك يف العربية اؼبنطقة عن ومعلومات تفاصيل على تقاريرىا
 اهنا اال كبَت بشكل النجدية واغبجازية اغبجازية الربيطانية والعالقات اغبجاز واوضاع العربية الثورة عمليات
 العربية البالد من ـبتلفة مناطق يف السياسية االوضاع عن صورة واعطت اغبوادث بعض اىل ايضا تطرقت
 .  سوراي ومنها ٩١18 - ٩١٩١ السنوات خالؿ
 مشكلة البحث  -اثنياً 

اف مشكلة البحث تكمن يف تتبع مسار االحداث يف سوراي خالؿ اغبرب العاؼبية االوىل من  
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خالؿ ما ورد يف تقارير النشرة العربية . وىل عكست ىذه التقارير حقيقة ما شهدتو سوراي من تطورات 
سعى اىل خالؿ اغبرب ؟ اـ اهنا ارادت الًتويج لتحقيق اىداؼ معينة كاف اؼبكتب العريب يف القاىرة ي

 ربقيقها ضمن اطار االسًتاتيجية الربيطانية العامة ذباه اؼبشرؽ العريب ؟ 
 فرضية البحث  –اثلثاً 

 تنطلق فرضية البحث من خالؿ السعي لالجابة على التساؤالت االتية : 
ىل عكست تقارير النشرة العربية مدى امهية سوراي االسًتاتيجية ابلنسبة للدولة العثمانية خالؿ  -

 رب ؟اغب
 ىل قبحت السياسة الربيطانية يف ااثرة الراي العاـ يف سوراي ضد سياسة الدولة العثمانية ؟ -
ادعاءات فرنسا ومصاغبها يف سوراي وىل كاف ىناؾ تنافس خفي بُت كيف تعاملت بريطانيا مع  -

 الدولتُت اغبليفتُت بشاف استعمار سوراي بعد اغبرب ؟
 اعلنها شريف مكة ابلتعاوف مع الربيطانيُت ضد الدولة ما ىو مدى أتثَت الثورة العربية اليت -

العثمانية على السوريُت ؟ وىل قبح الشريف يف استقطاهبم ؟ وما ىي اسباب فشل الثورة يف 
  االمتداد اىل سوراي خالؿ سنوات اغبرب ؟

القوميُت العرب على الراي العاـ يف سوراي خالؿ مدة الدراسة وىل كاف لديهم  أتثَتما مدى  -
 تصورات عن مستقبل البالد بعد انتهاء اغبرب ؟ 

 منهج الدراسة وخطة البحث  –رابعا 
مع مراعاة التسلسل التارخيي يف عرض وظف الباحثاف اؼبنهج التحليلي يف دراسة موضوع البحث  

ها للخروج ببعض االستنتاجات عن حقيقة السياسة الربيطانية والسياسة العثمانية االحداث التارخيية وربط
وذلك كلو على التطورات السياسية يف سوراي  أتثَتىموموقف القوميُت العرب ومدى  يف سوراي خالؿ اغبرب

 يف ضوء ما تقدمو لنا تقارير النشرة العربية من معلومات وتفاصيل عن االحداث .
اؼبنهجية تقسيم البحث على ثالث ؿباور رئيسة قدـ االوؿ سبهيدًا عن اسباب قياـ  أقتضت 

بريطانيا بتأسيس اؼبكتب العريب يف القاىرة واىدافو وصدور النشرة العربية بوصفها لساف حاؿ اؼبكتب ، 
،  1916عاـ  وتناوؿ احملور الثاين اعداـ القوميُت العرب من قبل اغبكومة العثمانية واصداء ذلك يف سوراي

بعد احكاـ االعداـ  سوراي يف االستياء الحتواء العثمانية العسكرية اإلجراءاتاما احملور الثالث فتطرؽ اىل 
 وفكرة سوراي يف السياسية االذباىات اليت نفذت حبق القوميُت ، بينما جاء احملور الرابع ليسلط الضوء على 

اليت برزت مع التحوؿ التدرجيي يف مسار اغبرب لصاحل اغبلفاء . واختتم البحث  اؼبستقلة الدولة أتسيس
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    خباسبة تتضمن ابرز النتائج اليت مت التوصل اليها . 
 

 :  العربية النشرة وصدور القاىرة يف العريب اؼبكتب أتسيس: أوالً 
 اىل( Mark Sykes) سايكس مارؾ قدمو تقرير يف القاىرة يف العريب اؼبكتب أتسيس اقًتاح جاء

 يف الربيطانيُت السياسيُت بُت التنافس حالة فيو انتقد 1915 عاـ األوؿ كانوف 21 يف الربيطانية اغبكومة
 إهناء أجل ومن. بريطانيا ضد دعايتهم قباح خالؿ من للعثمانيُت خدمة قدمت اليت واؽبند القاىرة

 ىذا يكوف أف مقًتحاً  اإلداري والنزاع الفوضى إهناء وظيفتو تكوف إسالمي مكتب أتسيس اقًتح اػبالفات
 اؼبقًتح اإلسالمي اؼبكتب فكرة مؤيدي إف إال. ( 1) لندف يف مقره يكوف وأف شخصياً  إدارتو ربت اؼبكتب

 Rigenald) ىوؿ بلنكر رجينالد ىؤالء مقدمة يف وكاف. لندف وليس القاىرة يف مقره يكوف أف على عملوا

Blinker Hall )(2) القاىرة يف البحرية االستخبارات مدير. 
 وقيادة اغبرب وزارة ؼبمثلي مؤسبر عقد الربيطانية اغبكومة قررت 1916 الثاين كانوف 7 ويف

" اىل"  اإلسالمي اؼبكتب"  تسمية اؼبؤسبر ىذا غَت وقد. اػبارجية ووزارة اإلمرباطوري الدفاع وعبنة األسطوؿ
 بقسم اؼبكتب ربط عن فضالً  ، العربية ابلشؤوف االىتماـ على تقتصر مهامو اف حبجة"  العريب اؼبكتب

 الربيطاين السياسي النشاط بتنسيق العريب اؼبكتب وظيفة اؼبؤسبر وحدد. (3)القاىرة يف السوداف استخبارات
 اؼبسلمُت بُت الدعاية وتنسيق والعثمانية األؼبانية للسياسة العامة التوجهات ومعرفة األوسط الشرؽ يف

 .    (4)اؽبنود اؼبسلمُت دبشاعر اؼبسػػػػػػػػػػػػػاس دوف وحلفائها بريطانيا لصاحل العرب والسيما
 ذباوزوا العريب اؼبكتب أعضاء اف الحظ( Leslie Mc Loughin) ماكلوكلُت ليزيل الباحث إف إال

                                                           
(

1
)The National Archives , Cabinet 42/7/4 , Committee of Imperial Defence : Establishment of 

an Arab Bureau in Cairo , Report of an Inter – Department Conference , p. 2 . 

 Cabinet)  وسيشار اىل رائسة الوزراء الربيطاين.  T.N.A( بانرمس  The National Archives)  وسيشار اىل األرشيف الوطٍت الربيطاين

 .  عند االستخداـ مرة أخرى  CAB ابلرمز( 

 

(
2
)T.N.A. , Foreign Office, 882/2 , ARB 15/2, Hall to Clayton ,  December 20 , 1915, p. 4. 

 . عند االستخداـ مرة أخرى.  F.O ابلرمز(  Foreign Office)  سيشار اىل وزارة اػبارجية الربيطانية

(
3
)T.N.A., CAB 42/7/4, Committee of Imperial Defence Establishment of an Arab Bureau in 

Cairo , Report of on Inter-Department Conference, p. 4 .  

  

(
4
)Ibid. ; T.N.A., F.O. , 882/2 , ARB 16/4 , Establishment of an Arab Bureau in Cairo, January 

10, 1916, p. 3.    
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 الدولة ضد العريب القومي الشعور ااثرة مثل أخرى قضااي مع للتعامل وخططوا ؽبم احملددة اؼبهاـ
 ، العثمانيُت االسرى واستجواب االستخباراتية اؼبعلومات جبمع العريب اؼبكتب أعضاء وأىتم. (5)العثمانية
 واعًتاض ومراقبة ، اؼبعلومات على للحصوؿ العثمانية اعببهة داخل العمالء وذبنيد ، الدعاية وإعداد
 .(6) العثمانيُت اؼبسؤولُت بُت اؼبتبادلة الالسلكية والربقيات الرسائل

 مهمة دبجموعة ورفدىا العريب اؼبكتب ضباط نشاطات لدعم مكتبة بتأسيس ىوغارث ديفيد وقاـ
 األوسط الشرؽ جغرافية عن شىت معلومات تتضمن وكانت ؾبلد أو عنواف 300 على زادت الكتب من

 . (7) العريب اؼبشرؽ زاروا الذين اؼبتنقلُت العمالء تقارير على اؼبكتبة ىذه واشتملت ، واترخيو البشرية وأعراقو
 اؼبكتب كادر ساعدت اليت األمور من كانت وتقارير كتب من ضمتو وما اؼبكتبة ىذه ولعل

 السياسية سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراي أوضاع عن حبثنا أساساً  عليها يعتمد اليت العربية ابلنشرة ظبي ما إصدار على العريب
 ضباط وأحد اؼبستشرؽ من ابقًتاح النشرة ىذه صدرت وقد. األوىل العاؼبية اغبرب خالؿ والعسكرية

 منها اؽبدؼ وكاف( العرب لورنس) Tomas Edward Lawrence لورنس توماس العريب اؼبكتب
 . األوسط الشرؽ يف الربيطانية اؼبصاحل ضد اؼبوجهة األؼبانية الدعاية مواجهة

 عدد وأوؿ. (8)العربية النشرة اىل اظبها غَت مث العريب اؼبكتب موجز بعنواف البداية يف وصدرت  
 يف الكربى العربية الثورة اندالع من أايـ أربعة قبل أي ، 1916 عاـ حزيراف 6 يف اعبديد بعنواهنا ؽبا صدر
 ؾبرايت تغطية ىو النشرة ىذه إصدار أىداؼ أحد أبف أيضاً  يوحي فبا ، نفسو العاـ من حزيراف 10

 داخلية كانت النشرة ألف ، الربيطانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية األوساط داخل ؽبا والدعاية اغبجاز يف العربية الثورة أحداث
 السياسية التطورات وؾبرايت العريب اؼبشرؽ عن ابؼبعلومات لتزويدىا الربيطانية اؼبؤسسات إىل وموجهة

 وعمل ، 1918 عاـ هناية حىت منتظمة غَت مدد على ابلصدور النشرة واستمرت.  اؼبنطقة يف والعسكرية
 Sir Kinahan كورنواليس كيناىاف السَت إىل األمر آؿ مث ىوغارث ديفيد مث لورنس توماس ربريرىا يف

Cornwallis طبعاً  سرية وىي العربية النشرة أعداد كانت.(9)الصدور عن توقفها حىت إعدادىا توىل الذي 
 اؽبند وحكومة القاىرة يف الربيطاين االعتماد ودار اغبرب ووزارة اػبارجية وزارة على ؿبدود بشكل توزع

                                                           
(

5
)Leslie Mc Loughlin, In a Sea of knowledge : British Arabists in the Twentieth Century , ( 

London : Ithaca press , 2002 ) , p. 49.    

(6) Bruce Westrate , Arab Bureau : British Policy in the Middle East 1916 – 1920 , ( U.S.A. : 

Pennsylvania States University Press , 1992 ) , p. 34. 

(7)Ibid. 
(8)Arab Bulletin , Vol. III, No. 100, Cairo, August 20, 1918, p. 275.  

 . عند االستخداـ اؼبتكرر  .A.B  ابلرمز(  Arab Bulletin) سنشَت للنشرة العربية

 صفحات دار:  دمشك)  ، عبدو حسن وسيم:  ترجمة ، األوسط الشرق وتشكيل العثمانية الدولة نهاية ، فرومكين ديفيد (9)

 . 112 ص ،(  1111 ، والتوزيع للنشر
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 من لكل شخصية نسخ التوزيع مشل كما. األسطوؿ وقيادة والسوداف مصر يف العامُت والقائدين الربيطانية
 وبرسي Sir Ronald Storrs ستورس وروانلد جدة يف الربيطاين القنصل Colonel Wilson ولسن الكولونيل

 Alfred Parker ابركر والفرد لورنس وتوماس  كاليتوف وجلربت سايكس ومارؾ Sir Percy Cox كوكس
 .(10)كادره وضمن العريب اؼبكتب يف العاملُت من

 إىل اهنا إال ، اغبجاز يف العربية للثورة اغبريب اجملهود تغطية على تقاريرىا يف العربية النشرة كزتر 
 تلك ومشلت العربية اؼبنطقة عن والسياسية واالقتصادية اعبغرافية اؼبعلومات من الكثَت احتوت ذلك جانب

 ذباوزت بل ، وعماف وقبد واليمن األردف وشرؽ وفلسطُت ولبناف وسوراي النهرين بُت ما بالد اؼبعلومات
 وعلى. (11)أثيوبيا وحىت والسوداف العريب واؼبغرب ليبيا يف التطورات عن اؼبوجزة األخبار بعض نقل إىل ذلك
  .1918-1916 اؼبدة خالؿ البلداف ىذه اتريخ عن مهماً  مصدراً  تعد فهي األساس ىذا

 
 :   1916 عاـ سوراي يف ذلك واصداء العرب القوميُت اعداـ:  اثنياً 

 الفًتة تلك خالؿ سوراي شهدهتا اليت السياسية األوضاع من الكثَت إىل العربية النشرة تصدت
 النشرة كتاب عليو حصل ما خالؿ من جرت اليت األحداث من الكثَت غطت إذ ، اترخيها من اغبساسة

 السياسي الوضع تطورات عن فرشة إعطاء يف كبَتة أمهية وتشكل وكثَتة متنوعة أحداث وىي معلومات من
 . اغبرب خالؿ سوراي يف

 اؼبكتب وعمالء ضباط سجلها اليت اؼبالحظات من الكثَت على العربية النشرة أعداد احتوت إذ
 التسلسل وحبسب  إليها التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أييت فيما وسنحاوؿ ، وقتذاؾ البالد يف السياسية األوضاع عن العريب

 القرار لصانع اغبقيقة بنقل مطالبة وثيقة كوهنا من الرغم على العربية النشرة أف مراعاة مع لألحداث التارخيي
 لبعض التسويق حاولوا كتاهبا اف إال ، أساسها على العريب اؼبشرؽ ذباه السياسية مواقفو ليبٍت الربيطاين
 العربية البلداف صبيع على الربيطانية اؽبيمنة فرض يف ورغبتهم ، نظرىم وجهة سبثل كانت اليت األفكار

 . مثالً  كفرنسا منها اغبليفة حىت األوربية القوى صبيع واستبعاد
 العثمانيُت ضد الثورة إعالف يف مكة شريف من اإلفادة يف العريب اؼبكتب توجهات مع وسباشياً 

 األمَت ابنو خالؿ من الشريف ربركات رصد يف النشرة كتاب عٍت فقد ، اعبنوب من عليهم جبهة لفتح
 الشيوخ ببعض فيصل األمَت اتصاؿ عن معلومات النشرة من األوؿ العدد تضمن إذ. سوراي يف فيصل

                                                           
(10) Westrate, p. 104. 
(11) A.B. , Vol. I, No. 1, June 6 , 1916 ; No. 9, Cairo, July 9 , 1916 . 
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 ؼبقابلتهم عنو مبعوث إرساؿ منو وطلبوا مكة يف حسُت الشريف إىل مبعواثً  أرسلوا الذين دمشق يف العرب
 عن تفصح ومل اللقاء خالؿ جرى ما لنا تذكر مل العربية النشرة اف من الرغم وعلى. فيصل األمَت ابنو فبعث
 من (12)الرولة قبيلة سوراي يف القبائل تلك أىم أف إىل أشار التقرير كاتب اف إال شيوخها أو العشائر أظباء
 األخَت اف إال ، فيصل األمَت مقابلة على حريصاً  كاف الذي  (13)الشعالف نوري الشيخ يتزعمها اليت عنزة

 . (14)دمشق مدينة يف ربركاتو يف لشكو لو السفاح ابشا صباؿ مضايقة بسبب غادر
 فيصل األمَت اف إىل النشػػرة تقرير أشار وأبنائو حسُت الشريف زعامة لفكرة التسويق اطار ويف

 يف ستقع فإهنا العثماين السلطاف يد من خرجت لو اػبالفة واف القبائل على واسعة سلطة ولو جيداً  قائداً 
 الربيطانيُت فيو كاف وقت يف التقرير كاتب من كبَتة مبالغة ذلك وكاف. (15)الشريف عائلة أفراد أحد يد

 .  الطموحات تلك حسُت الشريف تقاسم اليت العربية الزعامات من الكثَت ىناؾ اف جيداً  يعلموف
 ، سوراي يف السيادة على الفرنسي الربيطاين التنافس اؼبرحلة تلك يف العربية النشرة تقارير وعكست

 سوراي وجهاء من عدد إعداـ على العثمانية اغبكومة إقداـ ىو اؼبوضوع ىذا يف للكتابة الداعي األمر وكاف
 عاـ ااير 6 ففي. عنها سوراي واستقالؿ العثمانية الدولة لتقسيم( السلطاف أعداء) اغبلفاء مع التعامل بتهمة

 اعبيش عقدىا اليت العرفية احملكمة عن أخبار بَتوت يف الصادرة"  العثماين االغا"  صحيفة نشرت 1916
 ، (16)"  اؼبستقلة سوراي حزب"  أبعضاء اظبتهم من على والنفي ابإلعداـ أحكاماً  وأصدرت الرابع العثماين

                                                           

وضبص وىم قبيلة راحلة  الرولة : قبيلة كبَتة تنتسب اىل عنزة تنتشر مرابعهم يف الشاـ واعبوالف وغوطة دمشق ومنطقة اػبَتات يف اغبماد ودرعا والزوية  (12)
ة والقعقع تقضي الشتاء يف منحدرات الشرؽ واعبنوب من جبل عنزة حىت جوار اعبوؼ وتنقسم ىذه القبيلة اىل عدة بطوف منها الدغماف و اؼبرعض والفرجي

ديثة ، ) بغداد : دار ومكتبة اغبضارات ، واؿ مانع اما شيوخ القبيلة فهم من بيت الشعالف . ينظر : عمر رضا كحالة ، معجم قبائل العرب القددية واغب
 . 452 – 451، ص ص  2( ، ج  2012

تعد قبيلتو من العرب  1847نوري الشعالف :  ىو نوري بن ىزاع بن انيف بن عبد هللا بن منيف الشعالف شيخ مشايخ الرولة من عنزة ولد سنة  (13)
عاصر . لو يف شبابو =  عدرة شرقي دمشق . انفرد يف مشيخة القبيلة بعد اغتيالو لشقيقُتالرحالة اال اف اكثر أماكن تواجده كانت كانت يف جهات قرية 

 . 53، ص  8يف قرية عدرة . ينظر : الزركلي ، ج  1942العديد من اغبكومات واستطاع اف حيافظ على مشيختو حىت وفاتو سنة 

(14) A.B., Vol. I, No. 1, Cairo, June 6, 1916, p. 7 ;  

جهاء السوريُت الذين يذكر اف االمَت فيصل كاف يقيم يف مزرعة اؿ البكري يف منطقة القابوف يف زايراتو اؼبتكررة اىل بالد الشاـ وفيها اتصل ابلعديد من الو 
در ودمحم الشريفي وايسُت اؽبامشي تعرضوا اىل اؼبطاردة من العثمانيُت خالؿ اغبرب العاؼبية االوىل مثل الدكتور أضبد قدوري و الدكتور عبد الرضبن الشهبن

 .   10-9، ص ص  1998وعلي رضا الركايب . ينظر ، يعقوب يوسف كورية ، اقبليز يف حياة فيصل االوؿ ، االىلية للنشر والتوزيع ، عماف ، 
(15)  Ibid. 

 مشلت ىذه االحكاـ كل من شفيق بيك مؤيد مؤسس صبعية االخاء العريب واألمَت عمر عبد القادر  وعمر بن مصطفى ضباد ورفيق رزؽ سلـو  ودمحم  (16)
ة طبار الشانيت وشكري بن بدري علي العسلي وعبد الغٍت العريسي وعارؼ الشهايب وتوفيق بن ضباد البساط وسيف الدين اػبطيب والشيخ اضبد بن حسن 

دمحم وعبد الوىاب بن اضبد اإلقبليزي وسعيد فاضل عقل وجرجي بن موسى اغبداد وسليم اعبزائري وعلي بن حلمي عمر ورشدي الشمعة وامُت لطفي بن 
نهم ، ينظر حفيظ . اما سامل بن مصطفى مظلـو وتوفيق بن دمحم انطور وعلي رايض بن رضا الصلح واألمَت طاىر بن اضبد اعبزائري فقد قررت احملكمة سج

: 

A.B., Vol. I, No. 2, Cairo, June 12, 1916, p. 14. 
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 وفصلها األجنبية للسيطرة سوراي إخضاع ىو ىدفهم اف على للداللة االسم ىذا عليهم احملكمة أطلقت وقد
 إدانتهم يف احملكمة واستندت. مستقلة دولة وجعلها العثماين اغبكم عن النهرين بُت ما وبالد فلسطُت مع

 أدىل تصرحيات أو شهادات وعرب وبَتوت دمشق يف الفرنسيتُت القنصليتُت يف عليها العثور مت واثئق على
 .(17)سلـو رزؽ ورفيق اػبطيب الدين وسيف العريسي الغٍت عبد هبا

 اف إىل قاظبية خَتية الباحثة أشارت إذ ، الواثئق ؽبذه الفرنسيُت إمهاؿ ىو لالستغراب اؼبثَت ومن
 اغبرب نشوب بعد الفرنسية القنصلية بدار عهد بَتوت يف الفرنسي القنصل George Picot بيكو جورج

 يف فرنسا دبصاحل عالقة ؽبا خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لدوافػػػػػػػػػػػع وذلك ، الواثئق يتلف اف دوف األمريكي القنصل إىل
 من كل يف الفرنسيتُت القنصليتُت صراحة أهتم فقد David Fromkin فرومكُت ديفيد أما. (18)سوراي
 .  (19)بريطاين عميل اسم مع أظبائهم وتسريب السوريُت العرب الوجهاء خبيانة ودمشق بَتوت

 من بعضاً  استنتاج نستطيع ابؼبوضوع العريب للمكتب العربية النشرة تقارير اىتماـ خالؿ ومن
 أظباء تسريب الفرنسية اغبكومة تعمد وأسباب قاظبية خَتية األستاذة إليها أحملت اليت اػباصة الدوافع
 بُت متبادلة رسائل عن عبارة كانت الواثئق فمضموف. سوراي يف قنصليتيها مع اؼبتعاملُت العرب الوجهاء

 1913 عاـ إسطنبوؿ يف الفرنسي والسفَت وبَتوت دمشق يف الفرنسيتُت والقنصليتُت سوراي وجهاء بعض
 يف الوجهاء ىؤالء شكوؾ على مركزة الرسائل ىذه مضموف النشرة واستعرضت. اغبرب اندالع قبل أي

 أحد وىو ، (20)اؼبؤيد بك شفيق هبا قاـ اليت الزايرة ففي ، أقاليمهم مستقبل ذباه الفرنسية السياسة طبيعة
 كانوف 15 يف M. Bompard بومبارد اؼبسًت إسطنبوؿ يف الفرنسي السفَت إىل ، بعد فيما اعدموا الذين
 وكاف. (21)االحًتاـ ؽبم تكن وىل سوراي يف اؼبسلمُت من فرنسا موقف عن يتساءؿ كاف 1913 عاـ الثاين
 . الشرقيُت للمسيحيُت الفرنسي اإلعالف ىو بك شفيق تساؤؿ سبب

                                                           
(17) Ibid, p. 13.   

ية ، د.ـ ( ، خَتية قاظبية ، مواضيع من اتريخ العرب اغبديث منذ هناية اغبكم العثماين وحىت بداايت القرف اغبادي والعشرين ، ) شبكة اؼبعرفة الريف (18)
  . 9ص 

اف ىذه التسريبات ألظباء اؼبتعاونُت العرب مع القنصليتػػػػػػػػػػػػُت الفرنسيتػػػُت يف دمشق  وبَتوت أدى اىل ضبلة من االعتقاالت  ويذكر ديفيد فرومكُت (19)
هم بينما اعدمت الوجبة الثانية من 1915اب سنة  20والتحقيقات والتعذيب ليتم اعداـ الوجبة األوىل من األشخاص الذين ادينوا هبذه االتصاالت يف 

   . 196 – 195، ينظر : فرومكُت ، ص ص  1916أاير سنة  6واليت حظيت ابىتماـ النشرة العربية يف 

يف دمشق وتعلم يف مدارسها ويف بَتوت أيضا مث انتقل اىل إسطنبوؿ بعد  1857شفيق بك اؼبؤيد : ىو شفيق بك بن اضبد اؼبؤيد العظم ولد عاـ  (20)
بعواثف العثماين . اصبح معارضًا غبكم االرباديُت يف الدولة العثمانية . وؼبا نشبت اغبرب العاؼبية األوىل احيل اىل انتخابو انئبا عن دمشق يف ؾبلس اؼب

وحكم عليو ابالعداـ احملكمة العرفية يف عاليا بلبناف وأهتم بتأسيس صبعية االخاء العريب واالتصاؿ ابلسفَت الفرنسي يف إسطنبوؿ لتأسيس امارة يف سوراي . 
، بَتوت : دار  17. ينظر : خَت الدين الزركلي ، االعالـ قاموس تراجم الشهر الرجاؿ والنساء من العرب واؼبستعربُت واؼبستشرقُت ، ) ط 1916اـ ع

 . 169 – 168، ص ص  3( ، ج 2007العلم للماليُت ، 

(21) A.B., Vol. I, No. 2, Cairo, June 12, 1916, p. 16. 
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 واف. الكاثوليك ذباه التارخيية فرنسا التزامات إىل يشَت اإلعالف آبف موضحاً  عليو السفَت ورد
 سؤاؿ ابف السفَت وأضاؼ. (22)الدين أو الطائفة عن النظر بغض السوريُت صبيع لتشمل سبتد ابريس صداقة
 شفيق واف ، بريطانيا صوب اؼبسلمُت لتوجيو سوراي يف تبذؿ جهود شبة واف بريئاً  يكن مل لو اؼبؤيد بك شفيق

 ابؼبصاحل أضر الشرؽ ؼبسيحػػػػػػػػي بالده إعالف ابف الفرنسي السفَت وبُت ، اعبهود بتلك معجب بك
 اؼبؤيد بك لشفيق إيضاحات قدـ ابنو وأكد.  لربيطانيا اؼبؤيدة للجهود مباشر غَت دعم وقدـ الفرنسية

 يكن مل اؼبؤيد اف منو يفهم فبا. (23)اإليضاحات ىذه تكرار االخَت منو طلب اف بعد إقناعو من وسبكن
 .اؼبسلمُت ذباه الفرنسية النوااي من شك يف كاف وانو الفرنسي السفَت بتأكيدات مقتنعاً 

 لسوراي الذايت اغبكم تطبيق يريد كاف اؼبؤيد بك شفيق فإف الفرنسي السفَت كالـ إىل واستناداً 
 فرنسا دعم مدى يعرؼ اف أراد الفرنسي السفَت مع لقاءه ويف. العامة الشؤوف إدارة من العثمانيُت واستبعاد

 استخداـ العثمانية اغبكومة قررت حاؿ يف حلب إىل عسكرية فرقة إلرساؿ مستعدة ىي وىل اؼبخطط ؽبذا
 تعارض العثمانية اغبكومة ابف وأخربه بك شفيق مع حبذر تعامل أبنو بومبارد وذكر. سوراي ضد القوة

 موقفاً  يعط مل الفرنسي السفَت اف النص ىذا من ويستنتج.  (24)االنفصاؿ إىل سيؤدي برأيها ألنو اإلصالح
 ال وألنو جهة من حبذر معو تعامل لذا وتوجهاتو أىدافو حقيقة يف يشك كاف ألنو بك لشفيق واضحاً 
 عن سوراي انفصاؿ لدعم مستعدة غَت أو مستعدة كانت إذا فيما اؼبوضوع من حكومتو موقف يعرؼ
 .العثمانية الدولة

 سيذىب اؼبؤيد بك شفيق اف من لتحذيرىا حكومتو إىل الفرنسي السفَت كتب تقدـ ما على بناءً 
 وجواب الربيطانيُت جواب بُت يقارف وسوؼ نفسها األسئلة الربيطانية اغبكومة على وسيطرح مصر إىل

 .   (25) الفرنسيُت
 يف الفرنسي الدبلوماسي للوكيل برقيات على الفرنسية القنصلية واثئق يف عثر أخرى انحية من

 وزارة إىل واؼبرسلة 1913 إذار 22 يف اؼبؤرخة الربقية ومنها( M. De France) فرانس دي السَت القاىرة
 اللجنة عقدتو اجتماع بَتوت يف الفرنسي القنصل حضور إىل فرانس دي أشار وفيها الفرنسية اػبارجية
 السورية اؼبسألة حل ابف أوصى االجتماع ىذا واف القاىرة يف السوري اإلدارية الالمركزية غبزب اإلدارية
. (26) الفرنسية اغبماية ربت وتكوف الشعب خيتاره مسلم أمَت حيكمها إمارة سوراي تصبح اف يف يتمثل

                                                           
(22) Ibid . 
(23) Ibid . 
(24) Ibid .  

(25) Ibid.,  pp. 16-17 .   
(26) Ibid. , p. 17.  
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 جانب إىل واضح ميل ىناؾ ابف 1913 آذار 28 يف مؤرخة اثنية رسالة يف غبكومتو فرانس دي وأوضح
 يريد من أظبائهم يذكر مل الذين اؼبسلمُت من ىناؾ بينما.  ربديداً  السوريُت اؼبسيحيُت قبل من فرنسا

 .  (27) ذاؾ وال ىذا يريد ال من ومنهم الربيطانية اغبماية
 رشح العظم رفيق اف إال بعينو شخص على اتفاؽ يوجد فال سوراي إمارة يتوىل من خبصوص أما

 تلك يف ابلالمباالة أتسم اؼبعلومات ىذه من الفرنسي اؼبوقف لكن ، اؼبنصب ؽبذا العظم اؼبؤيد بك شفيق
 يبحثوف السوريُت الوجهاء اف من ؿبذرة بعناية اؼبوضوع لدراسة سوراي يف قناصلها اغبكومة وحذرت اؼبدة
والواقع اف ما سعى اليو وجهاء سوراي مل يكن يتناغم مع االسًتاتيجية  .(28) فقط الشخصية مصاغبهم عن

الفرنسية ذباىها اذ كانت السياسة الفرنسية زبطط لتقسيم سوراي بعد انتهاء اغبرب وال تفكر يف ربويلها اىل 
 . (29)امارة ربت اغبماية الفرنسية

 كاف وفبا ، اؼبسلمُت السيما السوريُت ووالء ألىداؼ فرنسا اطمئناف عدـ الرسائل ىذه من وظهر
.  ضبايتها يف ويرغبوف بريطانيا جانب إىل دييلوف الوجهاء بعض ابف اعتقادىم الفرنسيُت امتعاض من يزيد
 اف: "  ابلقوؿ تقاريرىا احد يف ذلك على توعلق واثئقهم بتسريب الفرنسيُت العربية النشرة اهتمت ؽبذا
 لضرب مقصود فرنسي تصرؼ إىل تلميح وىو. (30)"  ذباىنا فرنسا مشاعر عن تكشف الواثئق ىذه

 عبد مثل. الربيطانية اؼبيوؿ ذوي من ىم اعدموا الذين بعض واف السيما. سوراي يف الربيطانية اؼبصاحل
 سليم ومثلو للعثمانيُت كرىو مدى ربديد ديكن ال لكنو للربيطانيُت مؤيد كاف الذي اإلقبليزي الوىاب
 احتالؿ يف الربيطانيُت مساعدة حاوؿ فقد الشمعة رشدي أما ، القحطانية اعبمعية يف العضو اعبزائري

  .(31) 1915 شباط يف االسكندرونة
 النتائج ببعض جاء انو إال سوراي يف الربيطانية للمصاحل ضربة شكل العرب الوجهاء إعداـ اف ومع

. الفرنسية النوااي يف شكهم ومن العثماين للحكم السوريُت كره من زاد انو زاوية من لندف لصاحل اإلجيابية
 يف العربية النشرة ركزت وؽبذا ، العثمانيُت ضد للثورة ميالً  أكثر سوراي أصبحت اإلعدامات تلك فبعد

 قبيب صاحل ولعل ىذا ما جعل الباحث .(32) العثمانية للحكومة العداء مشاعر تنامي على التالية تقاريرىا
                                                           

(27) Ibid. 

(28) Ibid. 

مئة  للمزيد من التفاصيل عن اػبطط الفرنسية لتقسيم سوراي بعد اغبرب ينظر : مركز ادراؾ للدراسات واالستشارات ، ملف خاص : تقسيم سوراي .. (29)
 على :  2018/  12/  27شوىد يف  12 -7، ص ص  2016اذار  29( ، نشر يف  2016 – 1916) عاـ من اػبطط واحملاوالت 

https://idraksy.net/divide-syria-01/    

(30) Ibid., p. 15.   
(31) Ibid., pp. 14-15 . 
(32) Ibid., p. 15. 

https://idraksy.net/divide-syria-01/
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يتهم فرنسا وبريطانيا ابؼبسؤولية عن الشائعات اليت مألت أذاف صباؿ ابشا واسهمت يف التفريق بُت العرب 
 . (33)والعثمانيُت

 عمالء أحد عن منقولة معلومات العربية النشرة نشرت فقد فرنسا ذباه الكراىية ؼبشاعر ابلنسبة أما
 يف يرغبوف وىم" .  فرنسا ضد ىم السوريُت اؼبسلمُت صبيع"  أبف 1916 حزيراف 6 يف العريب اؼبكتب
 اليت الدينية اؼبكانة إىل اخرى جهة من اؼبعلومات تلك وأشارت. (34)الربيطانية اغبماية ربت الذايت اغبكم
 يكوف وقد. (35)واألكراد العرب بُت واحد وقت يف اعبهاد راية رفع على وقدرتو حسُت الشريف هبا يتمتع

 توجهات على يدؿ انو إال ، حسُت الشريف يؤديو أف ديكن الذي الدور يف اؼببالغة من نوع ذلك يف
 يف العربية النشرة وكشفت.  وسوراي اغبجاز يف العثمانيُت ضد الثورة تفجَت يف عليو لالعتماد بريطانيا
 اعبمعيات أعضاء من جديدة ؾبموعة أظباء عن 2016 اب 7و 1 يف الصادرين 14 و 13 عدديها
 .(36)سوراي خارج مقيم بعضهم وكاف وأدانتهم القضائية األحكاـ طالتهم الذين العربية

 أيد من منهم ىناؾ بل العثماين للحكم اؼبعارضُت من سوراي يف الشأف أصحاب صبيع يكن ومل
 من الكثَت يف بو استعاف ابشا صباؿ من مقرابً  مستشاراً  كاف الذي شقَت اسعد الشيخ مثل العثمانيُت بقاء

 ودمحم الوثيقة وصفتو ؼبا وفقاً  للحج أمَتاً  كاف الذي الكردي يوسف الرضبن وعبد. العرب مع الوساطات
 ووزير غٍت رجل وىو للعثمانيُت ومؤيداً  العريب القومي للتوجو مناىضاً  كاف عائلتو خبالؼ وىو العظم فوزي
 إىل امتدادىا ومنع مكة شريف أعلنها اليت الثورة لتهدئة الثالثة ىؤالء من عبنة تشكيل مت وقد. سابق
  .(37)سوراي

 سابقاً  إدانتها مت شخصيات العسكرية دمشق ؿبكمة اهتمت 1916 عاـ األوؿ كانوف 11 ويف 
 لتسليم أايـ 10 مهلة منحهم ومت ، ثورية منظمة أتسيس دبحاولة جدد آخرين عن فضالً  اػبيانة بتهم

 رفيق األشخاص ىؤالء أبرز ومن. فبتلكاهتم صبيع ومصادرة اؼبواطنة حقوؽ صبيع من حرماهنم أو أنفسهم
 الشابندر الرضبن عبد والدكتور رضا رشيد دمحم الشيخ أيضاً  ومنهم.  القاىرة يف واؼبقيمُت العظم وحقي العظم

                                                           

(
33

 . 175، ص  1985، منشورات دار اقرأ ، بَتوت ،  1956 – 1856اتريخ العرب السياسي  (
(34) A.B., Vol. I, No. 1, Cairo, June 6, 1916, p. 8. 
(35) Ibid.  

كل من حبيب يوسف اللبناين واضبد عزت اعبندي   1916أاير  22من الذين صدرت حبقهم احكاـ غيابية من ؿبكمة جناايت عالية يف لبناف يف  (36)
اًل من اغبمصي وعزت ابشا العبد والعقيد عزيز علي اؼبصري وعبد الرضبن الشابندر من دمشق وتوفيق فايد من بَتوت وراشد مطراف من بعلبك وشكري غ

قس من ناف وتشارلز دابس من بَتوت وصبيل معلوت من زحلة وعوين عبد اؽبادي من انبلس وسيد طالب النقيب من البصرة وتوفيق اغبليب ورزؽ هللا عر لب
 بَتوت وغَتىم . اذ اهتموا ىوالء ابلسعي لفصل سوراي وبالد ما بُت النهرين عن الدولة العثمانية ينظر :

A.B., Vol. I, No. 13, Cairo, August 1, 1916, p. 128 ; No. 14 , August 7, 1916, pp. 144 – 145 . 

(37) A.B., Vol. I, No. 13, Cairo, August 1, 1916, p. 129.  
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 .(38)القاىرة يف كواكب صحيفة كادر ضمن يعمل الذي
 

 : سوراي يف االستياء الحتواء العثمانية العسكرية اإلجراءات:  اثلثاً 
 وإعداـ العرب القوميُت ضرب يؤدي اف والفرنسيُت والربيطانيُت العثمانيُت لدى اؼبتوقع من كاف

 صارمة عسكرية إجراءات ازبذوا العثمانيُت لكن. العثمانية الدولة ضد انتفاضة اندالع إىل سوراي وجهاء
 ، األانضوؿ جنوب متقدـ دفاع خط سبثل كوهنا ، سوراي على اؼبطلقة سيطرهتم بسط منها اؽبدؼ كاف

 ذلك ورافق. مكة يف اغبسُت الشريف أعلنها اليت اغبجاز ثورة لقمع القوات غبشد مقراً  دمشق من وازبذوا
 ، دمشق يف (39)حيدر علي الشريف على العثمانيوف فيها اعتمد التػػػػػي للثػػػػػػػػورة اؼبضػػػػػػػػػػادة الدعاية استمرار

  والعثمانيُت العرب بُت اؼبشًتكة اؼبشاعر على مؤكداً  العثمانية الدولة عن الدفاع إىل العرب كل دعا إذ
(40). 

 ضد تدبَتىا اغبلفاء حاوؿ اليت اؼبخططات من الكثَت أحبطت االستعدادات ىذه أف اؼبؤكد ومن
 االستخبارات وكالء أحد أشار إذ ، العربية النشرة تقارير عنها تكشف واليت سوراي يف العثمانية الدولة

 القياـ أجل من والدروز نواؼ وابنو الشعالف نوري بُت اتفاؽ عقد يف قبحوا إبهنم لو تقرير يف الربيطانية
 ظل يف مواتية تكن مل الظروؼ ألف حيدث مل ذلك من شيء اف إال. (41)واحد وقت يف سوراي يف ابنتفاضة

 .  العثمانيُت قبل من اؼبتخذة واألمنية العسكرية االجراءات
 اليت الثورة إلطباد فعاؿ عسكري إبجراء القياـ من العثمانية اغبكومة تتمكن مل أخرى انحية من

 علل وقد. (42)ومكة دمشق بُت اغبديد سكة عرب النقل أوقفت اهنا من الرغم على اغبجاز يف اندلعت

                                                           

(
38

 اهتمت احملكمة كذلك كل من عبد الستار السندروسي وعبد الفتاح اليايف وحسن ظاىر وحسن البصراوي وعبد هللا اؼبوصلي ونسيب البكري وفوزي (
 لبكري ، ينظر :ا

A.B., Vol. II, No. 39, Cairo, January 19, 1917, pp. 36 - 37. 

(
39

ريف دمحم الشريف علي حيدر ابشا :  ينتسب اىل اشراؼ مكة من اؿ زيد توىل اسالفو االمارة قبل انتقاؽبا اىل أبناء عمهم من اؿ عوف عندما عُت الش (
يف إسطنبوؿ وأكمل دراستو االبتدائية فيها مث انظم  1866ولد الشريف علي حيدر يف نيساف .  1851 – 1827بن عوف شريفًا على مكة للمدة 

. عد  1887بعدىا اىل مدرسة أبناء السلطاف عبد اغبميد الثاين اػباصة . بعد اكماؿ دراستو أصبح عضو يف دائرة ؿباكمات ؾبلس شورى الدولة سنة 
. ومع بداية اغبرب العاؼبية األوىل واتضاح نوااي الشريف اغبسُت  1908و  1905يف سنيت  نفسو اػبليفة الشرعي ؼبنصب شريف مكة وطالب بو

ثورة عليهم دبساعدة ومعارضتو لسياسة االرباديُت مت انتدابو ليكوف شريفاً على مكة بداًل عنو اال اف الشريف اغبسُت فوت الفرصة على العثمانيُت إبعالف ال
ينظر : نزار علواف عبد هللا و فهد مسلم زغَت ، الشريف علي  1935. وتويف الشريف علي حيدر يف لبناف سنة  1916حزيراف سنة  10بريطانيا يف 

    . 251 – 243( ، ص ص 2014) 211، العدد  1، ؾبلة األستاذ ، اجمللد  1919 – 1866حيدر ابشا وامارة مكة اؼبكرمة 

(
40

) A.B., Vol. I, No. 16, Cairo, August 18, 1916, pp. 169 – 170. 

(
41

) Ibid., p. 169. 

(
42

) A.B., Vol. I, No. 17, Cairo, August 30, 1916, p. 182. 
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 القوات كفاية عدـ ابف فيو بُت 1916 عاـ الثاين تشرين 26 يف ونشر كتبو تقرير يف ذلك لورنس توماس
 للهجـو فعالة جديدة وحدات تشكيل على قادرة غَت جعلها اعببهات بقية يف وانشغاؽبا سوراي يف العثمانية

 .(43)اغبجاز على
 ضد التمرد على اؼبشجعة والظروؼ العوامل من العديد إىل العربية النشرة تقارير أشارت لقد

 كانت ما ضعف الغذائية اؼبواد أسعار بلغت إذ ، والصحية االقتصادية األوضاع تدىور ومنها العثمانيُت
 ، 1915 عاـ الغذائية اؼبػػػػػػػػواد على اعبيش طلػػػػػػػػػػب ازدايد الغػػػػػػػػػذاء أزمة من زاد وفبا. (44)السلم وقت عليو

 لسوء وكاف. وفلسطُت ولبناف سوراي يف بكارثة الزراعي اإلنتاج أصاب فبا الفت بشكل اعبراد وىجـو
 االتصاؿ وسائل انقطاع عن فضالً  ، منها السكاف استفادة وعدـ تلفها يف دوره احملاصيل حفظ يف اإلدارة
 طالتها اليت اؼبناطق إىل الغذائية اؼبواد إيصاؿ على القدرة عدـ يف دور لو فبا اؼبواصالت طرؽ ورداءة
 .(45)اجملاعة

 اؼبواد صبيع على استولت العثمانية اغبكومة أف ورد 1916 األوؿ كانوف 11 يف منشور تقرير ويف
 يف اجملاعة إىل أدى فبا ، الفقَتة القرى إىل إرسالو من منو فائض لديها اليت القرى ومنعت تقريباً  الغذائية
 العثمانية اغبكومة ألغت 1917 الثاين كانوف 24 ويف. (46)وغَتىا وعكا وحيفا وصيدا وصور بَتوت

 ، منو اؼبتوفرة الكميات قلة بسبب وذلك أشهر 6 قبل سوراي يف السكاف هبا جهزت اليت الطحُت بطاقات
 .    (47)ؽبم اؼبقرر من أقل بكميات السكاف وجّهز

 األوؿ كانوف 4 يف منشور تقرير وذكر أيضاً  متدىوراً  الوضع فكاف الصحية الناحية من أما
 مثل العثمانيُت اعبنود بُت حىت الوفيات من العديد إىل وأدت السكاف بُت تفشت اليت األمراض 1916
 وزاد هبا أتثروا وفلسطُت سوراي سكاف من% 20 اف إىل التقرير وأشار. واؼبالراي والتيفوس والزحار الكولَتا

 العثمانية اغبكومة ألسلوب كاف ذلك عن فضالً . (48)اؼبستشفيات يف العاملُت األطباء قلة سوءاً  االمر
 وتقارير. سوراي يف الثورة اندالع توقعوا من نظر وجهة تعزيز يف دور ، السكاف مع اؼبعتاد تعاملها وسوء
. (49)الغذائية اؼبواد خيفوف الذين الفالحُت إعداـ ومنها اؼبمارسات ىذه مثل أبخبار زاخرة العربية النشرة

                                                           
(

43
) A.B., Vol. I, No. 32, Cairo, November 26, 1916, p. 489. 

(
44

) A.B., Vol. I, No. 17, Cairo, August 30, 1916, p. 181. 

(
45

) A.B., Vol. I, No. 33, Cairo, December 4, 1916, p. 504.  

(
46

) A.B., Vol. I, No. 34, Cairo, December 11, 1916, p. 529. 

(
47

) A.B., Vol. I, No. 43, Cairo, February 28, 1917, p. 103. 

(
48

) A.B., Vol. I, No. 33, Cairo, December 4, 1916, p. 506; No. 34, Cairo, December 11, 1916, p. 

529. 

(
49

) A.B., Vol. I, No. 33, Cairo, December 4, 1916, p. 504. 
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 شخص ألف 75بػ عددىم التقارير أحد قدر الذين منو اؼبواطنُت وىروب اإلجباري التجنيد سياسة وتطبيق
 اعتقل عندما اتضح كما ، ـبتلفة ألسباب أمواؽبم وهنب السكاف وابتزاز. (50)القليل إال منهم يلتحق مل

 ما اؼببالغ من لديو السلطات وضبطت عالية يف سجن الذي السوري الساحل قوات قائد بيك حسُت
 على حبوزتو عثر الذي بَتوت شرطة مدير ومثلو،  السكاف من ابتزىا إسًتليٍت جنيو 16000 الػ يعادؿ

 من الرغم على العثمانية السلطة ضد لالنتفاضة احملاوالت بعض جرت ؽبذا. (51)ذىبية أوقية 25000
 رىق انتفاضة احملاوالت تلك ابرز وكانت. (52)جاىزية من قواهتا بو تتمتع وما سوراي على سيطرهتا
 قوات وىاصبوا. العثمانية اغبكومة قبل من احملدد السعر وفق قمحهم بيع سكاهنا رفض أف بعد (53)حوراف
 ، اغبديدية السكك خطوط بعض وحطموا التلغراؼ أسالؾ وقطعوا اجملاورة القرى وهنبوا العثمانية الشرطة

 منهم الفارين سّلمت بينما ، وأعدمتهم اغبركة ىذه قادة من 4 على القبض إلقاء يف قبحت اغبكومة لكن
 من اؽبدوء وساد شاـ واسكي بصرى وقرى درعا فوؽ ابلتحليق دمشق من قادمة طائرة وقامت ، اعبيش إىل

واستمر ذلك حىت هناية اغبرب اذ ظل اغبورانيُت مًتددين يف االنتفاضة ضد  .(54)حوراف يف جديد
العثمانيُت او دعم قوات الثورة العربية حىت وصلت تلك القوات اىل بالدىم عندىا فقط احتفوا دبقدمها 

 . (55)ؼبساندة االمَت فيصلوربمسوا 
 دمشق يف العثماين الرابػػع اعبيش مقر بزايرة بيك طلعت برائسة وفد قاـ أكثر األوضاع ولتهدئة

.  والعثمانيُت العرب بُت الدائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الصداقة على طلعت وأكد ، بيك وعزمي ابشا صباؿ استقبلهم حيث
 عدد غدر بسبب موجػػػػػػػػػػػػػػػػود تفاىم سوء أي إلفشاؿ ؽبا العرب السكاف والء من اغبكومة امتناف عن وعرب

                                                           
(

50
) Ibid., p. 507. 

(
51

) A.B., Vol. I, No. 34, Cairo, December 11, 1916, p. 529.    

(
52

وصف الكاتب القوات العثمانية يف سوراي ابهنا سبثل احتياطي اسًتاتيجي للدولة العثمانية الف ىذه  1916كانوف األوؿ   26يف تقرير منشور يف  (
 41و  27و 23وتضم ىذه القوات الفرؽ العسكرية  1916ات تعد اجملموعة الكبَتة الوحيدة اليت مل زبض أي قتاؿ فعلي مع األعداء حىت هناية عاـ القو 
د القوات وىي تنتشر يف اؼبناطق من جباؿ طوروس مشااًل حىت اؼبدينة اؼبنورة جنواًب ومقر قيادهتا يف دمشق . للمزيد من التفاصيل عن عد 44و  43و 

 العثمانية وتسليحها ينظر :

A.B., Vol. I, No. 32, Cairo, November 26, 1916, pp. 487 - 488. 
 

(
53

عة حوراف : ىو سهل يقع شرقي ىضبة اعبوالف وجنوب دمشق ومشاال األردف وىو يشمل حالياً أراضي ؿبافظة درعا السورية وتشتهر قرى حوراف بزرا (
شوىد يف  2009/  4/  5راين . ينظر : جورج فارس رابحية ، حوراف يف سطور ، زماف الوصل ) جريدة الكًتونية ( ، القمح اؼبعروؼ ابلقمح اغبو 

 يف 27/12/2018

https://www.zamanalwsl.net/news/article/9925/   

(
54

) A.B., Vol. I, No. 35, Cairo, December 20, 1916, p. 537. 

(
55

، ترصبة : اضبد ايبش ، ىيئة ابو ظيب للسياحة  1918 – 1916لويل توماس ، مغامرات مع لورنس يف جزيرة العرب اثناء الثورة العربية الكربى  (
 . 254 – 253، ص ص  2013والثقافة ، ابو ظيب ، 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/9925/


Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 111 

Volume 6(6); June 2019 

 

 ابشا صباؿ أعدمهم الذين القوميُت إىل منو إشارة يف. (56)العدو إىل اكبازوا الذين األشخػػػػػػػػػػػػػػاص من قليل
 . العثمانيُت على الثورة أعلن الذي حسُت الشريف واىل

 وربينهم العثمانية للحكومة سوراي يف واألقليات العرب عداء على العربية النشرة تقارير وركزت
 ، كبَتة أمهية وأعطتها سوراي يف عنزة قبائل بدراسة التقارير عنيت الشأف ىذا ويف. عليها للثورة الفرص

 وضنا مسلم وضنا علي وولد واحمللف والرولة واغبسنة والسبعة الفدعاف) مثل الكثَتة فروعها إىل وأشارت
 وأوضح ، الشعالف نوري يتزعمها اليت الرولة لقبيلة كبَتة أمهية ىوغارث ديفيد كتبو تقرير وأعطى(. عبيد
 .(57)ابشا صباؿ قدمها اليت العروض ورفض مكة شريف مع وربالف العثماين اغبكم على انقماً  كاف ابنو

 السيطرة من ابلتخلص آماؽبم فأف ولذلك العثمانية الدولة مع العداء من اتريخ لألكراد وكاف
 إظباعيل الكردي الزعيم عبوء العربية للنشرة تقرير وأوضح. األوىل العاؼبية اغبرب خالؿ تضاعفت العثمانية

 يف سجنو من ىربو بعد البصرة إىل الكردية مللي عشائر زعيم (58)الكردي ابشا إلبراىيم األصغر االبن بيك
 حيكم والصراع الثأر منطق كاف إذ ، العثمانية اغبكومة ضد الربيطانيُت مع التعاوف ىدفو وكاف دمشق

 .      (59)عموماً  ابألكراد العثمانية الدولة عالقات
 توجد ال أنو بيد ، العثمانيُت يكرىوف كانوا فقد سوراي يف اؼبهمة الطوائف من وىم النصَتية أما

 الكلبية وىم قبائلهم إحدى تعرض من الرغم فعلى.  ابلثورة للقياـ توحيدىم على وقادرة قوية عائالت ىناؾ
 واعتداء وهنبها قراىم ودخولو الالذقية يف الدرؾ قوات قائد بيك عزيز بقيادة العثمانيُت من ىجـو إىل

 ضد ؽبم اغبلفاء مساعدة على أملهػػػػػػػػػػػػػػػم وانصب ، ربرؾ ابي يقوموا مل اهنم بيد. النساء على جنوده
 اندالع قبل حىت ابلربيطانيُت عالقات ؽبم كاف النصَتية قادة بعض ابف آخر تقرير وذكر. (60)العثمانيُت

 لكنها الثورة يف ترغب سوراي يف األقليات صبيع إبف قناعة على الربيطانيوف وكاف. (61)األوىل العاؼبية اغبرب
                                                           

(
56

ضم الوفد الذي ترأسو طلعت ابشا ؿبافظ إسطنبوؿ كل من عصمت بيك احملافظ السابق السطنبوؿ وصالح جندور بيك انئب ؿبافظ إسطنبوؿ   (
 واؼبستشار علي رجب افندي ومشس الدين افندي انئب بليدجيك وؿبيي الدين بيك رئيس ربرير صحيفة طنُت العثمانية ، ينظر :

Ibid., pp.537-538. 
 

(
57

) A.B., Vol. I, No. 32, Cairo, November 26, 1916, p. 489.  

فواج من ابشا اؼبللي : ىو زعيم العشائر اؼبللية الكردية كاف مواليًا للحكم العثماين وتدرج حىت انؿ مرتبة الباشوية واصبح قائدًا لعشرات اال إبراىيم (58)
مساحات واسعة أمتدت من داير بكر وماردين اىل اؼبوصل . لكنو سبرد على الدولة  الفرساف اغبميدية وتوسعت يف عهده سلطة العشائر اؼبللية لتضم

ينظر : دمحم علي اضبد ، الكرد  1908العثمانية فصدر امر من الباب العايل ابرسالو وجيشو اىل اغبجاز وىو اشبو ابلتهجَت القسري فبا أدى اىل وفاتو سنة 
 يف : 27/12/2018شوىد يف  30/12/2017ارات كرد موقع مستقل للدراسات والًتصبة ، والعشائر الكردية يف األرشيف العثماين ، مد

https://www.medaratkurd/2017/12/ ال-االرشيف-في-انكردية-وانعشائر-انكرد /#_fth105 

(
59

) A.B., Vol. II, No. 38, Cairo, January 12, 1917, pp. 20 - 21.  

(
60

) A.B., Vol. II, No. 56, Cairo, July 9, 1917, pp. 300 - 301. 

(
61

) A.B., Vol. II, No. 59, Cairo, August 12, 1917, pp. 340 - 341. 
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 .(62) عاـ بشكل هبم معًتؼ قادة وجود عدـ عن فضالً  الوحدة اىل تفتقر
 :اؼبستقلة الدولة أتسيس وفكرة سوراي يف السياسية االذباىات:  رابعاً 
 النشرة تقارير بدأت (63)األوسط الشرؽ يف اغبلفاء لصاحل اغبرب مسار يف التدرجيي التحوؿ مع

 تضمنو ما وىذا ، فيها اؼبستقلة الدولة أتسيس وفكرة سوراي مستقبل حوؿ والبحث النظر تعيد العربية
 قبل أتسست اليت العربية اعبمعيات أبرز عن ملخص قدـ الذي 1918 عاـ أاير 24 يف اؼبنشور التقرير
 بعد اػباصة داللتو اؼبعلومات ىذه نشر ولتاريخ. منها العثمانية الدولة وموقف األوىل العاؼبية اغبرب اندالع

 اليت البالد مصَت يف للبحث ابلتهيئة العريب اؼبكتب عن اؼبسؤولوف وأخذ واضحة اغبرب نتيجة ابتت أف
 .سوراي أمهها ومن العثمانية السيطرة عن ستنسلخ أبهنا قدر

 اػبلفية سبثل واليت اغبرب قبل العرب اسسها اليت اعبمعيات ابرز اليو اؼبشار التقرير وأستعرض
 صبعية اعبمعيات ىذه ومن اغبرب بعد دمشق يف العربية اغبكومة وأتسيس ابالستقالؿ للمطالبة السياسية

 ورفضهم العرب لطموحات االرباديوف ذباىل بسبب 1919 عاـ أتسيسها عن أعلن اليت العريب االخاء
 بك وشفيق بنغازي عن شتواف بك يوسف مثل العثماين اؼببعواثف ؾبلس يف اؼبشاركة يف لوجهائهم السماح

 .  (64)العرب حقوؽ غبماية اعبمعية أتسيس إىل ىؤالء دفع فبا دمشق عن اؼبؤيد
 يف فروعها انتشرت سرية صبعية وكانت 1919 عاـ القحطانية اعبمعية العرب الضباط وأسس

 جهودىم على يعتمدوا أف جيب العرب أف فكرة إىل واستندت ، العريب واؼبشرؽ العريب اعبزيرة أكباء صبيع
. العثمانية الدولة يف األتراؾ هبا يتمتع اليت نفسها ابغبقوؽ يتمتعوا اف وينبغي ، الذايت وتكوينهم اػباصة
 عبد ترأسو أديب منتدى العثماين الدستور صدور بعد إسطنبوؿ يف العرب الشباب انشأ ذلك عن فضالً 
 ومناقشة البعض بعضهم ؼبعرفة العرب بُت اللقاء منو اؽبدؼ وكاف.  العثمانيوف أعدمو الذي خليل الكرمي

 . (65) حقوقهم عن والدفاع وشكواىم مشكالهتم
 من عدد ضمت 1909 عاـ"  العهد"  ابسم أخرى صبعية ذلك بعد العرب الضباط وشكل

 على حقوقهم وضماف العرب احًتاـ على برانؾبها ونص القحطانية اعبمعية مع واربدت أيضاً  اؼبدنيُت

                                                           
(

62
) A.B., Vol. II, No. 54, Cairo, June 22, 1917, pp. 284 - 285. 

 وانسحاب 1917كانوف األوؿ   9ؽ األوسط ىو دخوؿ قواهتا اىل القدس يف كانت ابرز مالمح ىذا التحوؿ يف كفة اغبرب لصاحل بريطانيا يف الشر   (63)
. ينظر : كرستياف كوتس اولرخيسن ، اغبرب العاؼبية  1918القوات العثمانية منها وفشلها يف استعادهتا رغم تواصل ىجوماهتا على اؼبدينة حىت شباط سنة 

 .184 – 183( ، ص ص  2016س : جروس برس انشروف ، األوىل يف الشرؽ األوسط ، ترصبة : طارؽ علياف ، ) طرابل

(
64

) A.B., Vol. III, No. 90, Cairo, May 24, 1918, p. 165. 

(
65

) Ibid., p. 166.   
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 .(66) ذاتياً  حكماً  للعرب منح فكرة اعبمعية وتبنت ، وكبلهم عقائدىم اختالؼ
 العرب والوجهاء اؼبثقفُت بُت التداوؿ شجع اذ السياسي وفكرىم العرب مطالب يف تطوراً  ىذا وعد  

"  وىو العثماين اغبكم إابف للعرب السياسية اغبياة يف مهم حزب ظهور على شجع الذايت اغبكم بشأف
 عندما 1911 عاـ إىل تعود اغبزب ىذا جذور اف إىل التقرير وأشار" .  العثماين اإلدارية الالمركزية حزب
 االرباد صبعية معارضي صبيع لو انضم الذي"  الليربايل االعتداؿ"  حبزب ظبي ما العرب النواب أسس

 برانؾبو يف ما أىم وكاف تركية وغَت تركية عناصر ضم جديد ربالف اغبزب شكل 1911 عاـ ويف ، والًتقي
 العثمانية اغبكومة اف بيد ، عدة فروع لو وفتحت ، الدولة وإدارة حكم يف اإلدارية الالمركزية تبٍت ىو

 .(67) الدولة وحدة ضد ابلتآمر اغبزب مؤسسي اهتمت
 أواخر دمشق يف العربية اغبكومة أتسيس أماـ السبيل السياسية والربامج اعبمعيات ىذه مهدت

 عاـ آذار 12 يف العربية النشرة نشرتو لو تقرير يف( العرب لورانس) لورانس توماس تطرؽ وقد. 1918 عاـ
 الرضا عدـ ىو صبيعاً  بينها فيما اؼبشًتؾ العامل أف موضحاً  سوراي يف السياسية االذباىات أبرز إىل 1917

 االذباه ىذا أنصار ومعظم سوراي يف مستقلة عربية فبلكة إقامة إىل يسعى األوؿ االذباه وكاف ، اغبكومة من
 ظل حُت يف ، األجنبية اغبماية ربت حكومة إىل فيسعى اؼبسيحيُت من ومعظمو الثاين أما.  اؼبسلمُت من

 االطار ضمن ذايت حكم على اغبصوؿ إىل ويهدؼ اإلدارية ابلالمركزية متمسكاً  الثالث االذباه
 . (68)العثماين

 الناس اف بل البالد تلك صبيع على للداللة يستخدـ مل كأسم سوراي اف يف لورانس وشكك
 وبَتوت حليب وحلب شامي ؽبا ينتسب الذي والشخص الشاـ ىي دمشق فمدينة ، مدهنم إىل ينسبوف
 واف ، وطٍت شعور يوجد ال انو مفادىا سياسية حالة إىل يشَت األمر ىذا أبف لورنس واستنتج. بَتويت

 أبعد إىل لورنس وذىب ، مستحيالً  واألقليات اؼبدف تلك بُت االرباد عبعل اؼبشاعر ىذه غذوا العثمانيُت
 كياف أكرب إف: ))ابلقوؿ نظػػػػػػره وجهة من سوريػػػػػا تعانيػػػػػو الذي والتشرذـ للتمزؽ وصفو يف ذلك من

 يتم اغبارات أو اؼبدف وجهاء أو الشيوخ ىؤالء واف(( . شيخها ربت قرية يتجاوز ال سوراي يف سياسي
 بُت مستقل ارباد إقامة أبف لورنس واستنتج. والتقاليد العرؼ حسب وحيكموف األسر قبل من اختيارىم

 أو عربية دولة سوراي جعل مسألة إبف وأوضح ، السوري الشعب تفكَت ضمن يكن مل واألقليات اؼبدف ىذه
 سيؤدي العثمانية الدولة زواؿ لكن ، الذايت اغبكم دعاة عن البعد كل بعيدة قضية ىي أجنبية بدولة ؿبمية

                                                           
(

66
) Ibid. 

(
67

) Ibid., pp. 166 – 167. 

(
68

) A.B., Vol. II, No. 44, Cairo, March 12, 1917, p. 112.  
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 فيهػػػػػػا شك ال مسألة سوراي يف عربية حكومة قياـ إمكانية أبف لورنس وأضاؼ.  االذباه ىذا استبعاد اىل
 ذبمعهم الذين سوراي يف اؼبسلمُت العرب ىي اغبكومة ؽبذه األساسية الدعػػػػػػػػػامة واف العثمانييػػػػػػػػػن زواؿ بعد

 بسبب الذايت اغبكم ىو سوراي يف للحكم منوذج افضل اف لورنس ورأى.  اؼبشًتؾ والًتاث العربية اللغة
 إبقامة اؼبطالبة اىل دمشق يف القوميُت دعا فبا.  عارضتو العثمانية اغبكومة اف اال والديٍت الفكري التنوع

 ابالنشقاؽ ترغب قد اليت األخرى األقليات صباح كبح هبدؼ خارجية قوة مع وابلتعاوف موحدة حكومة
 ذات عربية حكومة أتسيس أبف التأكيد تقريره يف لورنس وأعاد.  العثمانية السيطرة زواؿ بعد الفوضى ؼبنع

 تتظاىر وأف السٍت اؼبذىب من اؼبسلمة األكثرية إىل تستند أف البد واالستقرار السالـ تضمن مركزية سلطة
 سوراي اتريخ عن اؼبتوفرة الكتب عن ىوغارث ديفيد نشره تقرير ويف. (69)واأليوبيُت العباسيُت أؾباد إبحياء

 وأكد ، فيها شيء كل يصف كتاب إىل تفتقر سوراي اف إىل اؼبوضوع ىذا ىامش على أشار وجغرافيتها
 الذي لورنس زميلو إليو ذىب ما مع ىوغارث تناغم وهبذا. (70)واحداً  كياانً  ليست العملية الناحية من أبهنا
 .السورية اؽبوية ضعف مشكلة أاثر

 اسم أف قولو ومنها اؼبغالطات بعض من خيلو ال لورنس نشره الذي التقرير أف ابلذكر اعبدير ومن
 السكاف نسبة اف والواقع ، قراىم أو مدهنم أظباء حسب ينتسبوف الذين السكاف تربط رابطة ديثل ال سوراي

 اف يعدو ال ذلك الف ، اإلقليم أو البلد اسم إىل ابالنتماء يشعروف ال اهنم يعٍت ال مقاطعاهتم أو مدهنم إىل
 اغبكومة أتسيس ذلك يؤكد وفبا.  الوطٍت للشعور انعداـ يعٍت وال ، ثقافة أو اجتماعياً  عرفاً  أو عادة يكوف
 االنتداب لسياسة السوريوف ورفض ، العثمانيُت تركو الذي الفراغ بعد البالد غبكم دمشق يف العربية

 . اغبرب انتهاء بعد بالدىم توحيد اجل من ونضاؽبم طائفية أسس على بلدىم قسم الذي الفرنسي
 ولقاءه بعثتو عن 1918 عاـ الثاين كانوف 27 يف نشر لو آخر تقرير يف ىوغارث وأشار

 إىل ثورتو من يهدؼ كاف الذي ، الشريف طرحو مهم اخر موضوع إىل مكة شريف حسُت ابلشريف
 إذ ، عنها العثمانية السلطة زواؿ بعد سوراي حيكم من موضوع وىو ، لوائو ربت موحدة عربية دولة أتسيس
 حاكماً  ليكوف اؼبناسب الشخص  إىل تفتقر العربية اعبزيرة أقاليم كباقي سوراي اف علي بن اغبسُت أوضح
 .(71)فيها السلطة ليتوىل عليو متفقاً 

 أوضاع تدىور عن األخبار من العديد العربية النشرة تقارير لنا تنقل 1918 عاـ مطلع ومع
 شهدت اليت حلب ومنها اؼبناطق من العديد يف عليها سوراي سكاف انتفاضة وبوادر العثمانية السلطة

                                                           
(

69
) Ibid., pp. 113 – 114. 

(
70

) A.B., Vol. II, No. 47, Cairo, April 11, 1917, p. 164. 

(
71

) A.B., Vol. III, No. 77, Cairo, January 27, 1918, p. 23. 
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 نقل شاحنة تعرضت حيث ، للحبوب األؼباف شراء على احتجاجاً  1918 عاـ آذار يف شعبية انتفاضة
 أو ست طريقو يف قتل مسرعاً  سائقها ىرب وعندما اؼبدينة شوارع أحد يف ابغبجارة الرشق إىل أؼبانية حبوب

 . (72)اؼبدينة يف الوضع احتقاف من زاد فبا نساء سبع
 من للسكاف اؼبوجهة والعثمانية األؼبانية الدعاية وسائل من الرغم على األحداث ىذه وجرت

 وأنو ، اغبلفاء ضد اؼببادرة زماـ ديلكوف والعثمانيُت األؼباف أبف الشعب إقناع رباوؿ كانت وصحف ؾبالت
 .  (73)((األؼبانية القوات ىزدية تستطيع األرض وجو على قوة أي))  توجد ال

 مناطق بعض على وسيطرهتا بريطانيا من بدعم فيصل األمَت يقودىا اليت العربية القوات تقدـ ومع
 العناصر عدد قلة بسبب اؼبناطق ىذه إدارة عن فيصل األمَت عجز ومع ، سوراي إىل طريقها يف األردف شرؽ

 اف( Wilson Colond) ويلسوف العقيد الربيطاين الضابط على اغبسُت اؼبلك اقًتح ؽبذا ، الكفوءة
 من كاف سواء مؤقت حاكم تعيُت ويتم ، عليها االستيالء يتم قرية أو مدينة كل يف معُت ؾبلس اختيار يتم

 الرأي ىذا الربيطانيوف واستحسن. اغبرب هناية حىت الوضع ذلك يستمر اف على ،  ال أـ احملليُت الرجاؿ
 . (74) اإلدارة يف سوء أي عن األوؿ اؼبسؤوؿ ىو سيكوف اغباكم ألف

 عاـ شباط من اػبامس ففي ، سوراي يف السرية اغبركات اغبرب من األخَتة السنة يف ونشطت
 لكي العثمانية للحكومة الدعوة دبثابة ىو إعالف دمشق يف العامة اؼبباين جدراف بعض على نشر 1918
 وضبل ، اإلسالـ مبادئ مع تتناقض مواقفها ابف اإلعالف اهتمها اليت أؼبانيا مع التحالف من تنسحب
 وما ، وفساد دمار من الدولة غبق عما اؼبسؤولية ابشا وصباؿ ابشا وطلعت ابشا أنور من كل اإلعالف
 اػبدمة من واؽبروب اػبيانة بتهم منهم العديد سجن بعد وقسوة اضطهاد من والعرب السوريوف لو تعرض

 .(75)سياستهم يبدلوا اف أجل من لالرباديُت أوؿ ربذيراً  اإلعالف ىذا وعد ، العسكرية
 على ابؽبجـو دمشق يف السكاف قاـ السلط مدينة على الربيطانيُت استيالء أخبار وصوؿ وبعد

 ويف. ذكره مر فبا حلب يف حدث ؼبا فباثل امر وىو ، اؼبانيا اىل واؼبتوجهة ابلقمح احململة العرابت من عدد
 العثمانيوف عجز اف وبعد ، النائية القرى يف الفالحُت بُت ابلثورة الشعور ازداد 1918 عاـ نيساف شهر
 ذكياً  اإلجراء ىذا يكن ومل ، التوتر لتخفيف اؼبدفعية سالح إىل االنضماـ على أجربوىم معهم التعامل عن

 .(76)اهنيارىا مالمح تتضح بدأت اليت الدولة وجو يف ذلك بعد السالح رفعوا ألهنم

                                                           
(

72
) A.B., Vol. III, No. 88, Cairo, May 7, 1918, p. 155. 

(
73

) A.B., Vol. III, No. 90, Cairo, May 24, 1918, p. 168. 

(
74

) A.B., Vol. III, No. 92, Cairo, June 11, 1918, p. 200. 

(
75

) A.B., Vol. III, No. 98, Cairo, July 23, 1918, p. 260.  

(
76

) Ibid. 
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 العناصر اؼبشكالت ىذه سبب وكاف األانضوؿ بالد داخل إىل ذلك بعد االضطراابت وامتدت
 بعض وبرزت وعصاابت فرقاً  األرمن شكل إذ. اغبرب بداية يف التهجَت إىل تعرضت اليت األرمنية

 Bozan Pasha ابشا وبوزاف Topal Hagop ىاغوب توابؿ مثل العمليات ىذه قادت اليت الشخصيات
 من اجملموعات من العديد ىروب اف. الفرات هنر على األانضوؿ بالد شرؽ تقع اليت مالطيا من أرمٍت وىو

 مدى أظهر معاف دمشق طريق والسيما سوراي يف الطرؽ وقطع السلطة دبضايقة وقيامهم العثماين اعبيش
 . (77) اغبكومة ضعف

 وجاىة على تعتمد وكانت ، ضدىا سابقاً  اثرت اليت حوراف مناطق حبذر تراقب اغبكومة وكانت
 اغبكومة عرضت جانبها إىل كسبهم أجل ومن ، فيها االستقرار على اغبفاظ أجل من الدروز زعماء بعض
 فيو جرت الذي الفنادؽ أبحد غبقت اليت األضرار إبصالح تتكفل اف السويداء يف األطرش عائلة على

 يستدؿ إذ ، أشخاص تسعة وقتلت الفندؽ شرفات إحدى اهنارت وإثنائها األطرش عائلة لشيوخ احتفالية
 . (78)1918 عاـ سوراي يف العثمانية السلطة إليو وصلت الذي الضعف مدى ذلك من

 ابلوالء دانت اليت الوالايت أو العربية البلداف وأف ينفرط بدأ العثمانيُت عقد اف واضحاً  وابت
 على اؼبسيطرة كانت بريطانيا وألف ، جديد فجر إىل ترنو قروف أربعةما يزيد على  طواؿ العثمانية للسلطنة
 فقد بيكو سايكس اتفاقية دبوجب اقتسامو على فرنسا مع اتفاقها من ابلرغم العريب اؼبشرؽ يف اؼبشهد
 اجتماع إىل 1918 عاـ اب 20 يف منشور تقرير وأشار. اؼبرحلة ىذه يف بريطانيا مع السوريوف تعاوف
 عن اعبالية ىذه وعربت لندف يف السورية اعبالية مع نفسو العاـ من سبوز شهر يف سايكس مارؾ عقده

 إسًتليٍت جنيو( 2225)ب قدر اؼباؿ من دببلغ وتربعوا العثمانيُت ضد ؼبوقفو وقواتو اغبسُت للملك امتناهنا
 .(79)العربية الثورة لدعم

 8 يف Battle of Amiens أمياف معركة يف الغربية األوربية اعببهة يف اغبلفاء انتصار وبعد
 العاـ من أيلوؿ يف سوراي يف العثمانيُت ضد الكبَتة العسكرية عملياهتم الربيطانيوف استأنف. 1918 آب

 بعد الربيطانية القوات لتنجح عماف من الرابع اعبيش وتقهقر والثامن السابع اعبيش قوات فدمروا. نفسو
 العثمانية السيطرة بذلك لتنحسر األوؿ تشرين 26 يف وحلب أيلوؿ 30 يف دمشق دخوؿ من ذلك
 تروج اف العربية النشرة وحاولت سوراي يف الربيطاين النفوذ تعزيز يف النجاحات ىذه وسامهت. (80)هنائياً 

                                                           
(

77
) Ibid.  

(
78

) A.B., Vol. III, No. 96, Cairo, July 9, 1918, p. 246. 

(
79

) A.B., Vol. III, No. 100, Cairo, August 20, 1918, p. 281. 

 . 191 – 190 اولرخيسن ، ص ص(80)
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 اغبكم ومن اغبرب من زبلصوا أف بعد عليهم االنتصارات تلك تركتو الذي العميق واألثر السكاف البتهاج
 . (81)العثماين

 شهدتو ما تفاصيل أمهلت 1920 – 1919 الصادرة االخَتة العربية النشرة اعداد اف ويالحظ
 االتفاؽ مت ما حبسب فرنسا لصاحل سوراي عن زبلت بريطانيا الف ، اغبرب بعد سياسية تطورات من سوراي
 ولبناف سوراي أصبحت إذ 1920 رديو ساف مؤسبر واقره 1916 بيكو – سايكس اتفاقية يف بينهما عليو

 .الفرنسي لالستعمار نفوذ منطقة كالمها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
 العاؼبية اغبرب اثناء بريطانيا ازبذهتا اليت االجراءات اىم من القاىرة يف العريب اؼبكتب أتسيس كاف

                                                           

(81) A.B., Vol. III, No. 107, Cairo, December 6, 1918, p. 370. 
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 اؼبكتب عن الصادرة العربية النشرة وكانت العربية اؼبنطقة عن االستخباراتية اؼبعلومات صبع هبدؼ االوىل
 واؼبشرؽ سوراي اتريخ يف للباحث غٌت ال مصدر وىي اؼبعلومات ىذه فيها دونت اليت اؼبهمة الواثئق احد

 .  عليو االعتماد من العريب
يالحظ اف تقارير  االوىل العاؼبية اغبرب خالؿ والعسكرية السياسية سوراي أبوضاع يتعلق وفيما
 تركز على التفاصيل اليومية ومل تتابع لنا ىذه االوضاع بشكل يومي وامنا ركزت على ملالنشرة العربية 

تتضح من خالؿ الطريقة اليت مت تقسيم البحث يف ضوئها . اذ اىتمت ىذه التقارير موضوعات ـبتلفة 
 من صبلة نستشف اف ديكندبوضوع ؿباكمة القوميُت العرب واعداـ بعضهم ومن خالؿ تتبع تلك التقارير 

 اغبكومة مكنت اليت الواثئق من عدد تسريب يف الفرنسية السياسة على اؼبسؤولية القاء منها اغبقائق
 فرنسا  بُت العالقة اف على دؿ فبا 1916 – 1915 بعضهم واعداـ العرب القوميُت ادانت من العثمانية
 تعمد اف اغبرب انتهاء بعد الطبيعي من كاف وؽبذا البداية منذ يراـ ما على تكن مل العربية القومية واغبركة
كما   . 1920 عاـ دمشق يف العربية اغبكومة اسقاط خالؿ من للقوميُت الثانية ضربتها توجيو على فرنسا

اف امتعاض الربيطانيُت كاف واضحا من ىذه السياسة الف بعض الوجهاء العرب الذين اعدموا كانوا من 
  الراغبُت يف التعاوف مع بريطانيا لتأسيس حكومة مستقلة يف سوراي حبسب ما توضحو التقارير . 

 ، العثماين للحكم السوريُتبعض  كره من دزا العرب القوميُت اعداـ اف ايضا البحث من واتضح
 على اغبكومة واستيالء واجملاعة االمراض وانتشار اغبرب بفعل واالقتصادية الصحية الظروؼ تدىور واف

ىذه  اف اال.  السكاف غالبية شكلت عبًء على امور اؼبواطنُت على الضرائب وفرض الغذائية اؼبواد
اليت  واالمنية العسكرية العثمانية االستعداداتالظروؼ القاىرة مل تدفع ابلسكاف اىل القياـ ابلثورة بفضل 

 هبا قامت اليت االنتفاضات تكن ومل.  اغبرب مدة طواؿ سوراي على سيطرهتم فرض من العثمانيُت مكنت
 ؽبا الدعم تقدمي من الربيطانيوف يتمكن مل كما كبَت سياسي أتثَت ذات وغَتىا حوراف يف القرى بعض

فبا يوضح جبالء قباح  اغبرب من االخَتة السنة يف اال سوراي صوب االندفاع يف العربية الثورة قوات وفشلت
 . 1918االجراءات العسكرية واالمنية العثمانية يف فرض السيطرة على سوراي حىت اواخر سنة 

 مصَت عليو سيكوف دبا العربية النشرة تقارير اىتمت 1918 عاـ العثماين اغبكم زواؿ اقًتاب ومع
 عربية حكومة قياـ اف النهاية يف واستنتجت داخلها السياسية االذباىات اىل وتطرقت اغبرب بعد سوراي

 يف الراغبة العناصر بعض وجود سباما ذباىلت لكنها.  العثمانيُت انسحاب بعد منو مفر ال امر موحدة
 السبب اف ويبدو 1916 عاـ اؼبنشورة تقاريرىا يف اليها اشارت اليت الفرنسية من بدال الربيطانية اغبماية

 اذ وابريس لندف بُت العريب اؼبشرؽ بلداف اقتساـ ضوئها يف مت اليت بيكو سايكس اتفاقية ىو ذلك وراء
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 شهدهتا اليت االوضاع العربية النشرة من االخَتة االعداد ذباىلت ولذلك االخَتة حصة من سوراي اصبحت
واوضحت تقارير النشرة العربية ابف اغلب السوريُت كانوا  . 1920 – 1918 اؼبدة خالؿ ايضا سوراي

فبا شجع على ظهور حزب الالمركزية  1914يتوقوف اىل حكم ذايت ضمن الدولة العثمانية حىت عاـ 
َت هبذا االمر خيانة وتعاوف العثماين لكن اغبكومة العثمانية مل تلتفت اىل ىذا اؼبطلب وعدت التفكاالدارية 

مع االعداء . وحاولت النشرة العربية التنكر لفكرة الدولة السورية حبجة اف السكاف يف تلك اؼبنطقة ينسبوف 
اىل مدهنم واف ال احد ينسب اىل سوراي وىذا كما يبدو ؿباولة لتمييع اؼبصطلح وتربير االجراءات اليت 

 فرنسا وبريطانيا بعد انسحاب العثمانيُت منها . ازبذىا اغبفاء لتقسيم بالد الشاـ بُت
 

 
 مصادر الدراسة ومراجعها

 الواثئق الربيطانية  -اوالً 
 واثئق االرشيف الربيطاين  -

- T.N.A., CAB 42/7/4 , Committee of Imperial Defence : Establishment of an 

Arab Bureau in Cairo , Report of an Inter – Department Conference . 

- T.N.A. , F.O., 882/2 , ARB 15/2, Hall to Clayton ,  December 20 , 1915 . 

- T.N.A., F.O. , 882/2 , ARB 16/4 , Establishment of an Arab Bureau in Cairo, 

January 10, 1916. 

 ( Arab Bulletin)  اعداد النشرة العربية الصادرة عن اؼبكتب العريب يف القاىرة -

- No. 1,Cairo, June 6 , 1916 . 

- No. 2, Cairo, June 12, 1916 . 

- No. 9, Cairo, July 9 , 1916. 

- No. 13, Cairo, August 1, 1916. 

- No. 14 , August 7, 1916. 

- No. 16, Cairo, August 18, 1916. 

- No. 17, Cairo, August 30, 1916. 

- No. 32, Cairo, November 26, 1916 . 

- No. 33, Cairo, December 4, 1916. 

- No. 34, Cairo, December 11, 1916. 

- No. 35, Cairo, December 20, 1916. 

- No. 38, Cairo, January 12, 1917. 

- No. 39, Cairo, January 19, 1917. 

- No. 43, Cairo, February 28, 1917. 

- No. 44, Cairo, March 12, 1917. 

- No. 47, Cairo, April 11, 1917. 

- No. 54, Cairo, June 22, 1917. 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 111 

Volume 6(6); June 2019 

 

- No. 56, Cairo, July 9, 1917. 

- No. 59, Cairo, August 12, 1917. 

- No. 77, Cairo, January 27, 1918. 

- No. 88, Cairo, May 7, 1918. 

- No. 90, Cairo, May 24, 1918 . 

- No. 92, Cairo, June 11, 1918. 

- No. 96, Cairo, July 9, 1918. 

- No. 98, Cairo, July 23, 1918. 

- No. 100, Cairo, August 20, 1918. 

- No. 107, Cairo, December 6, 1918. 

 اؼبراجع العربية واؼبعربة  –اثنياً 
 واؼبستعربُت العرب من والنساء الرجاؿ الشهر تراجم قاموس االعالـ ، الزركليخَت الدين  -

 . 8 ج و 3ج ،(  2007 ، للماليُت العلم دار:  بَتوت ، 17ط)  ، واؼبستشرقُت
 القرف بداايت وحىت العثماين اغبكم هناية منذ اغبديث العرب اتريخ من مواضيع ، قاظبية خَتية -

 (. ـ.د ، الريفية اؼبعرفة شبكة)  ، والعشرين اغبادي
)  ، عبدو حسن وسيم:  ترصبة ، األوسط الشرؽ وتشكيل العثمانية الدولة هناية ، فرومكُتديفيد  -

 . 249 ص ،(  2015 ، والتوزيع للنشر صفحات دار:  دمشق
 ، اغبضارات ومكتبة دار:  بغداد)  ، واغبديثة القددية العرب قبائل معجم ،كحالة  رضا عمر -

 . 2 ج ،(  2012
)  ، علياف طارؽ:  ترصبة ، األوسط الشرؽ يف األوىل العاؼبية اغبرب ، اولرخيسن كوتس كرستياف -

 ( . 2016 ، انشروف برس جروس:  طرابلس
 1918 – 1916 الكربى العربية الثورة اثناء العرب جزيرة يف لورنس مع مغامرات ،لويل توماس  -

 . 2013 ، ظيب ابو ، والثقافة للسياحة ظيب ابو ىيئة ، ايبش اضبد:  ترصبة ،
 ، بَتوت ، اقرأ دار منشورات ، 1956 – 1856 السياسي العرب اتريخ ، صاحل قبيب -

1985.  
 .  1998 ، عماف ، والتوزيع للنشر االىلية ، االوؿ فيصل حياة يف اقبليز ،كورية  يوسف يعقوب -
 اؼبراجع االجنبية  –اثلثاً 

- Mc Loughlin, Leslie, In a Sea of knowledge : British Arabists in the Twentieth 

Century , ( London : Ithaca press , 2002 ) . 

- Westrate, Bruce,  Arab Bureau : British Policy in the Middle East 1916 – 1920 , 

( U.S.A. : Pennsylvania States University Press , 1992 ) . 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 111 

Volume 6(6); June 2019 

 

 البحوث العربية اؼبنشورة  –رابعا 
 اؼبكرمة مكة وامارة ابشا حيدر علي الشريف ، مسلم فهد ،  زغَت و علواف نزار ، هللا عبد -

 ( .2014) 211 العدد ، 1 اجمللد ، األستاذ ؾبلة ، 1919 – 1866
 اؼبنشورات االلكًتونية  –خامساً 

  

 مستقل موقع كرد مدارات ، العثماين األرشيف يف الكردية والعشائر الكرد  ، علي دمحم اضبد، -
 : يف 27/12/2018 يف شوىد 30/12/2017 ، والًتصبة للدراسات

https://www.medaratkurd/2017/12/انكرد-وانعشائر-انكردية-في-االرشيف-ال/#_fth105  

 

 شوهد 2002/  4/  5 ،(  انكترونية جريدة)  انوصم زمان ، سطور في حوران ، فارش جورج رباحيه، -

 : في 22/12/2012 في

https://www.zamanalwsl.net/news/article/9925/  

 اػبطط من عاـ مئة..  سوراي تقسيم:  خاص ملف ، واالستشارات للدراسات ادراؾ مركز -
 2018/  12/  27 يف شوىد 2016 اذار 29 يف نشر ،(  2016 – 1916)  واحملاوالت

 :  على
https://idraksy.net/divide-syria-01/  

 

https://www.medaratkurd/2017/12/الكرد-والعشائر-الكردية-في-الارشيف-ال/#_fth105
https://www.zamanalwsl.net/news/article/9925/
https://idraksy.net/divide-syria-01/

