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 وثورة الشريف حسينالمنورة حامية المدينة 

 

 املهوس فريحمريم 
 َاجظترل يف ايتاسٜخ اؿذٜث

 

ٚؿٌ ايتٓاؾع االطتعُاسٟ بني ايذٍٚ األٚسبٝة١ ايهةدل٣      

 ) ايشابع عؼش اشلجشٟ ( ، املٝالدٟ ايعؼشٜٔ ايكشٕ َطًع يف أٚج٘

    ِ املعظةهش   حٝث اْكظُت تًو ايذٍٚ    َعظةهشٜٔ نةيرلٜٔ َتٓاؾظةني ، ٜلة

َٔ بشٜطاْٝا ايعظ٢ُ ٚؾشْظا ، ٚاْلِ  يٝ٘ نٌ َٔ سٚطٝا ٚ ٜطايٝا ،  ناًل األٍٚ

خرًلا ايٛالٜات املتحذ٠ ، أَا املعظهش ايثاْٞ ؾٝلِ ناًل َةٔ أملاْٝةا ٚكًهة     أٚ

ايُٓظا ٚاجملش ، ٚاْلُت  يٝ٘ ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ بعٝذ قٝاّ اؿشب ايعامل١ٝ األٚ  يف 

 ّ .1914ٖة/1333ْٗا١ٜ عاّ 

ٚقةةذ ٚجةةذ صعُةةا٤ املؼةةشم ايعشبةةٞ أْؿظةةِٗ ٜتًُظةةٕٛ َةةٛقعِٗ يف خلةةِ ٖةةزٙ   

األحةةةذا  ، ٜٚيحثةةةٕٛ عةةةٔ ؾشؿةةة١ َٛاتٝةةة١ يًحـةةةٍٛ عًةةة٢ حكةةةٛقِٗ ايكَٛٝةةة١ َةةةٔ  

اي  طيل ٚإٔ طشحٖٛا عًِٝٗ ْٚادٚا بٗةا ،  ال أْة٘ ٚؿةٌ بٗةِ األَةش      ٚ،  نيايعثُاْٝ

عُةا٤ االؼةاد ٚايذلقةٞ ( ،       ايٝأغ َٔ اطتجاب١ قاد٠ ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ اؾةذد ) ص 

ؾهإ إٔ ايتـ بعلِٗ حٍٛ أَرل َه١ ايؼشٜـ حظني بٔ عًٞ ; ايةزٟ نةإ ية٘    

طُٛحةةةات نةةةيرل٠ مةةةٛ االطةةةتكالٍ يف اؿجةةةاص ، بعٝةةةًذا عةةةٔ تةةةذخالت ايظةةةًط١   

 ايعثُا١ْٝ َٚلاٜكاتِٗ ي٘ يف حهُ٘ .

ٚنإ اؿًؿا٤ واٚيٕٛ َٓز ؾذل٠ نظب ايعةشب    جةاْيِٗ يف حةشبِٗ كةذ     

ا ٚحًٝؿتٗةةا ايذٚيةة١ ايعثُاْٝةة١ ، ؾهةةإ إٔ اْتٗةة٢ األَةةش    ؼةةايـ ايؼةةشٜـ   أملاْٝةة

يف كةِ َعظةِ َذْة٘ ،     تحظني َعِٗ ، ٚتؿجةرل وةٛس٠ عشبٝة١ يف اؿجةاص ، ٚلحة     

َٚا حٛشلا ، حٝث ؿُذت حاَٝتٗا يف ٚج٘ قٛات ايؼشٜـ ،  املٓٛس٠ املذ١ٜٓ باطتثٓا٤

اطتظةةًُت ايذٚيةة١ عةةذ٠ ػةةٗٛس بعةةذ إٔ  ٚسؾلةةت االطتظةةالّ ، ٚاطةةتُشت ؿةةاَذ٠  

 .ّ 1918ٖة أٚاخش 1337 أٚا٥ٌ عاّ ايعثُا١ْٝ يًحًؿا٤ يف

 مقدمة
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،  اييةاحثني  اٖتُاّ َٔ ايهثرل أخزت قذ حظني ايؼشٜـ وٛس٠ أحذا  ناْت ٚ را

أحةذا  املذٜٓة١ حت ؼةن َةِٓٗ  ال      ؾإٕ ;حٝث نتب ايهثرل َٔ ايذساطات حٛشلا 

أحةذا  وةٛس٠ ايؼةشٜـ    عًة٢ فشٜةات    باٖتُاّ قًٌٝ ، بايشغِ َةٔ تأورلٖةا ايهةيرل   

 ْؿظٗا ، ٚع٢ً أحذا  اؿشب ايعامل١ٝ األٚ  ، ال طُٝا يف جي١ٗ بالد ايؼاّ .

ٕ دساط١ ٖزٙ املشح١ً َٔ تاسٜخ وٛس٠ ايؼشٜـ حظني ، إٚيف ك٤ٛ َا تكذّ ، ؾ

ٚتاسٜخ ايٛجٛد ايعثُاْٞ يف اؿجةاص ٚاْعهاطةاتٗا عًة٢ ايٛجةٛد ايعثُةاْٞ يف بةالد       

ُٖٝةة١ يف تةةاسٜخ اؿجةةاص خاؿةة١ ، ٚيف تةةاسٜخ املٓطكةة١  ايؼةةاّ هعةةٌ شلةةزٙ ايذساطةة١ أ

عًة٢ ؾٗةِ وةٛس٠     ؾلاًل عٔ تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، نُةا ٜظةاعذ  ايعشب١ٝ بـؿ١ عا١َ 

 ايؼشٜـ حظني يف اؿجاص بؼهٌ أؾلٌ .

قيٌ اـٛض يف تؿاؿٌٝ املٛقةـ يف املذٜٓة١ بعةذ  عةالٕ وةٛس٠      

ُاْٝة١ يف  حجِ ايك٠ٛ ايعث ايؼشٜـ حظني ، ال بذ َٔ ايتعشف ع٢ً

يف  املذ١ٜٓ ، ؾكذ ؿذست األٚاَش يؿخشٟ باػا قا٥ذ ايؿًٝل ايثأَ

 ّ بةةإٔ ٜتٛجةة٘    املذٜٓةة١ ، حٝةةث أطةةٓذت  يٝةة٘ َُٗةة١      بةةالد ايؼةةا

ايكةٛات ايعثُاْٝةة١ يف املذٜٓةة١   ٚناْةةتايكٝةاد٠ ايعظةةهش١ٜ ؾٝٗةا ،   

َهْٛةة١ َةةةٔ قةةة٠ٛ حةةةشغ اؿةةةذٚد ، ٚايكةةة٠ٛ اـاؿةةة١  حاؾظةةة١  

ملذؾعٝةةة١ انتٝيةةة١ َهْٛةةة١ َةةةٔ قةةة٠ٛ ٚاملذٜٓةةة١ ، ٚقةةة٠ٛ املذؾعٝةةة١ ، 

ٝةةة١ ٚقةةة٠ٛ ايشػاػةةة١ ، ٖٚةةةزٙ  ًملذؾعٝةةة١ اؾياايـةةةحشا١ٜٚ ، ٚقةةة٠ٛ 

ايهتٝيةة١ نةةإ َكةةشًسا إٔ تتٛجةة٘    ايةةُٝٔ ،  ال إٔ قٝةةاّ وةةٛس٠      

 ٚ ريةةةةو ، ٚز تعضٜةةةةض ٖةةةةزٙ ايكةةةةٛات   ٕايؼةةةةشٜـ حظةةةةني حةةةةاٍ د

َةةٔ ايؼةةاّ  ت  جُٛعةة١ َةةٔ ايكطاعةةات ايعظةةهش١ٜ ايةة  طةةحي    

، ٚقةةة٠ٛ ايشػاػةةة١ ، ٚقةةة٠ٛ املةةةذاؾع   130َةةةٔ ايهتٝيةةة١  تتهةةةٕٛ

اؾيًٝةة١ ، ٜلةةاف    ٖةةزٙ قةةٛات اؿاَٝةةات املٓتؼةةش٠ حةةٍٛ خةة   

، ٚنُا ٜظٗش ; ؾإٕ ايكٛات ايعثُا١ْٝ يف  (1)طه١ حذٜذ اؿجاص

 املذ١ٜٓ نيرل٠ اؿجِ ، عاي١ٝ ايتظًٝح ٚايتٓظِٝ .

                                                           

(1) Yatak, Op.cit, S 34-38 . 

بدايات المعارك 
 حول المدينة
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ايؼشٜـ حظني ٚقٛات  قٛات بني ٚاملعاسى املٛاجٗات بذأت ايظشٚف ٖزٙ ظٌ يف

ٚؾٝـٌ َٔ َعظهش ) طةٝذْا زةض٠ (    عًٞ األَرلإ اػ٘ حٝث ; ايعثُا١ْٝ ؿا١َٝا

سلاٍ املذ١ٜٓ    آباس عًٞ جٓٛب غةشب املذٜٓة١ ; بٗةذف اةع األعةٛإ ٚاألْـةاس ،       

قٛاتُٗا حٛايٞ طةت١ آالف سجةٌ ، ؾهاْةت أٚ  املٛاجٗةات بةني قٛاتُٗةا        ٚبًؼ عذد

 ، املخٝ  قط١ ٢عً األَرلٜٔ قٛات تْ٘ؿز ايزٟ اشلجّٛ بذا١ٜ عٓذ باػا ؾخشٟ ٚقٛات

ٕ  َٔ ايشابع ، ايثٛس٠ إلعالٕ احملذد ايّٝٛ يف املذ١ٜٓ غشب  املٛاؾةل  ، ٖةة 1334 ػةعيا

 اطتؤْـ ايكتاٍ بني ايطشؾني يف ايّٝٛ ايتةايٞ ; حٝةث   وِ ، 1916ّ ْٜٛٝٛ َٔ يًخاَع

ٞ  األَرلٜٔ قٛات ٖاات ٌ  عًة ت قةٛا  بٗضمية١  املعشنة١  ٚاْتٗةت  ، اؿظةا  كةاح١ٝ  ٚؾٝـة

 . عًٝٗا عذ٠ ٚتذسًٜياتؿٛم ايكٛات ايعثُا١ْٝ ٚ،  (1)ْؿاد رخرلتٗا بظيبايؼشٜـ ; 

بذأت قٛات ايؼشٜـ عًٞ  وش ريةو قاٚالتٗةا يالطةتٝال٤ عًة٢ بعةا املٓةاطل       

متهٓت َةٔ االطةتٝال٤ عًة٢ بعةا املٛاقةع غةشب املذٜٓة١ ، ْٚتٝجة١         ٚحٍٛ املذ١ٜٓ ، 

 23زٙ ايكةةٛات ، ؾؿةةٞ ٜةةّٛ يةةزيو ؾةةإٕ ؾخةةشٟ باػةةا قةةشس ايتحةةشى يًكلةةا٤ عًةة٢ ٖةة  

ّ ٖاجِ ؾخةشٟ باػةا قةٛات ايؼةشٜـ     1916حضٜشإ ) ْٜٛٝٛ (  26ٖة/ 1334ػعيإ 

بعذ َعشن١ طشٜع١ ٚخاطؿ١ ، ٚحت ٜهتـ ؾخشٟ باػا  ةا  ٚاْتـش عًٝٗا حظني 

أحشصٙ َٔ ْـش ، بٌ اطتُش يف َطاسد٠ قٛات ايؼشٜـ    إٔ متهٔ َةٔ احةتالٍ   

 . (2)برل ) ب٦ش ( املاػٞ

ْع املعاسى األٚ  اي  قاَت بٗا قٛات ايؼشٜـ بكٝاد٠ األَرلٜٔ ٜــ يٛسٚ

ؾكذ ناْت قٛاتُٗةا تؿتكةش    األطةًح١ اؿذٜثة١      ; ْٗا عٌُ ٜا٥عأعًٞ ٚؾٝـٌ ب

يف ٚقت ناْت ؾٝ٘ ايكٛات ايعثُا١ْٝ عًة٢ دسجة١ جٝةذ٠ َةٔ ايتظةًٝح ، ٜلةاف          

زٟ نةإ ية٘ أوةش    ريو ؽًٞ قي١ًٝ بين عًٞ عٔ تأٜٝذٖا يكٛات ايؼشٜـ ، األَةش اية  

 . (3)نيرل ع٢ً ْتا٥ج املعاسى األٚ  حٍٛ املذ١ٜٓ

                                                           

 . 201أَني طعٝذ ، ايثٛس٠ ايعشب١ٝ ايهدل٣ ، ق  (1)

الدٟ ، َعجةِ َعةاحت   نةِ جًٓٛبةا . عةاتل ايةي    38ْظي١ ملٔ ميؼٞ ع٢ً قذَٝ٘ ، قش١ٜ تيعذ عٔ املذ١ٜٓ َظةاؾ١   (2)

 . 166-1/165اؿجاص 

 . 103يٛسْع ، أعُذ٠ اؿه١ُ ايظيع١ ، ق  (3)
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اْظحيت قٛات األَرلٜٔ عًٞ ٚؾٝـٌ ع٢ً  وش ريو    ايتالٍ اي  بني املذ١ٜٓ 

عًةٞ    سابةؼ    األَرل ، َٚٓٗا تٛج٘ (2)(1)ٚايظاحٌ ع٢ً َكشب١ َٔ برل ) ب٦ش ( عياغ

يةع ; ملكابًة١ ) ًٜٚظةٕٛ (    ؾٝـٌ ؾكةذ تٛجة٘    ٜٓ  األَرل حٝث عظهش ٖٓاى ، أَا 

  ٛ جٗة١  ااملعتُذ ايدلٜطاْٞ يف جذ٠ ، ٚطًب َٓ٘  َذادٙ باألطًح١ ; يٝتظة٢ٓ يكٛاتة٘ َ

ايظةًطات ايدلٜطاْٝة١       ٚأسطًت،  (3)قٛات ؾخشٟ باػا يف ظٌ ظشٚف َتهاؾ١٦

، األَةةش  (4)بٓذقٝةة١ َٚةةذؾعني جيًةةٝني ، َٚةةذؾعني َـةةشٜني   2500قةةٛات ايؼةةشٜـ  

قةٛات ايؼةشٜـ حت   ايةشٚ  املعٜٓٛة١ يتًةو ايكةٛات ،  ال إٔ      ايزٟ نإ ية٘ تةأورل عًة٢   

ٗزٙ اإلَةذادات ، ٚبايتةايٞ اْظةحب ؾٝـةٌ بكٛاتة٘    ٜٓيةع ، ٚيف       ؼظٔ االْتؿاع ب

عكاب ريو متهٓت قٛات ؾخشٟ باػا َٔ ايظٝطش٠ ع٢ً اٝع ايطشم املؤد١ٜ    أ

        ٞ أًٜلةا َةةٔ   ٜٓيةع ، أَةا قةٛات األَةةرل عًةٞ ، ٚاية  تةةشاب  يف سابةؼ ، ؾًةِ تظةةًِ ٖة

اشلجّٛ عًٝٗا ، حٝث متهٔ ؾخةشٟ باػةا َةٔ عيةٛس َلةٝل غةاٜش ، ٚأجةدل قةٛات         

ٖةة / آب ) أغظةطع (   1334األَرل عًٞ عًة٢ االْظةحاب    سابةؼ يف أٚا٥ةٌ ػةٛاٍ      

1916ّ(5) . 

نُا تعشكت قٛات األَةرل صٜةذ اية  ناْةت تةشاب     جاْةب قةٛات األَةرل         

   ٖضمي١  (6)1916ّآب ) أغظطع (  30 / ٖة1334رٚ ايكعذ٠  1عًٞ يف سابؼ َٓز 

 . (7)نيرل٠ عٓذ برل طعٝذ

عاْت قٛات ايؼشٜـ حظني َٔ قٛات ؾخشٟ باػا حٍٛ املذ١ٜٓ ، كا دؾةع  ٚ

ايؼةةشٜـ حظةةني    اإلؿةةا  يف طًةةب املظةةاعذات ايعظةةهش١ٜ َةةٔ ايظةةًطات        

، ال طُٝا إٔ اإلػاعات قذ أخزت تٓتؼش عٔ قشب صحـ قةٛات ؾخةشٟ    ايدلٜطا١ْٝ

 بٗذف اطذلجاع َه١ ٚايكلا٤ ع٢ً ايثٛس٠ يف َٗذٖا . ايظًطاْٞ ايطشٜل دلع باػا

                                                           

 . 1/163برل عياغ : ْظي١    عياغ أَرل ايظٛاٖش ، تكع جٓٛب املذ١ٜٓ . اييالدٟ ، َشجع طابل  (1)

 . 103يٛسْع ، َـذس طابل ،  (2)

 . 104يٛسْع ، َـذس طابل ،  (3)

 . 2/180سٜخ َكذسات ايعشام ايظٝاط١ٝ قُذ طاٖش املٛؿًٞ ، تا (4)

(5) Yatak, Op.cit, S 64 . 

 . 149ّ ، ق 1918-1917طًُٝإ َٛط٢ ، َزنشات األَرل صٜذ اؿشب يف األسدٕ  (6)

 . 120عيذ اهلل بٔ اؿظني ، َزنشات املًو عيذ اهلل ، ق  (7)
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ع٢ً  وش املعاسى األٚ  اي  جشت بني قٛات ايؼشٜـ ٚقٛات 

ؾخشٟ باػا ، ٚملا حككت٘ ايكٛات ايعثُا١ْٝ َٔ اْتـةاسات عذٜةذ٠   

باػاٙ  ايضحـ باػا ؾخشٟ أساد ، ايذلاجع ع٢ً ايؼشٜـ قٛات أسغُت

َٗذٖا ، ٚال طُٝا إٔ جض٤ًا نيرًلا  يف ايؼشٜـ وٛس٠ ٚ ْٗا٤ ، َه١

صاٍ َظتًُشا ،  ال ايزٟ ايطا٥ـ حـاس يف َٓؼػٌ ايؼشٜـ قٛات َٔ

اططٓيٍٛ حٝاٍ تٓؿٝز ٖزٙ ايؿهش٠     يف ايعًٝا ايكٝاد٠ اْكظُتٚ

ؾشٜكني : ؾشٜةل ٜةش٣ كةشٚس٠ ايذلٜةث ٚعةذّ االطةتعجاٍ يف تٓؿٝةز        

ٔ ْتا٥ج قذ تؤدٟ    ، ملا طٝذلتب ع٢ً تٓؿٝزٙ َ نٗزا خطرل أَش

قٓةا٠   ع٢ً ع١ًُ يًكٝاّ ٜظتعذ نإ ايزٟ ، ايشابع اؾٝؽ ق٠ٛ تؼتٝت

 ايشابع . اؾٝؽ قا٥ذ باػا ااٍ ايؿشٜل ٖزا سأغ ٚع٢ً ، ايظٜٛع

تٗا ، بةايٓظش  دأَا ايؿشٜل ايثاْٞ ٚايزٟ ٜش٣ كشٚس٠ ايتكذّ مٛ َه١ ٚاطتعا

ملظةًُني ; كةا طةٝهٕٛ ية٘        أ١ُٖٝ اؿجاص عا١َ ، ٚال طُٝا َهة١ يف ْؿةٛغ ا  

األوش اييايؼ يف ْؿٛطِٗ ، ٚع٢ً سأغ ٖزا ايؿشٜل أْٛس باػةا ٚصٜةش اؿشبٝة١ ، ايةزٟ     

، ؾُا نإ َةٔ اةاٍ    (1)بلشٚس٠ ايتكذّ مٛ َه١باػا  أؿذس أٚاَشٙ    ااٍ

  ال إٔ تكذّ  طايب جعًٗا ػشًٚطا يتٓؿٝز أَش ايتكذّ    َه١ ، ٖٞ : اباػ

 ١ بكٛات أخش٣ يتكٜٛتٗا .دعِ قٛات املذٜٓ - 1

ًٝا يًذٚي١ ايعثُا١ْٝ . - 2  عضٍ ايؼشٜـ حظني ٚتعٝني ػشٜـ آخش ٜهٕٛ َٛاي

  َيايؼ أخش٣ يتٛصٜعٗا   َذادٙ باألَٛاٍ يتػط١ٝ َـاسٜـ اؿ١ًُ باإلكاؾ١  - 3

 ع٢ً ػٝٛخ ايكيا٥ٌ .

حت ٜةةتُهٔ َةةٔ  ٘ٚاؾةل أْةةٛس باػةةا عًةة٢ اٝةةع طًيةةات اةاٍ باػةةا ، سغةةِ أْةة  

٠ٛ املٓاطةةي١ ; بظةةيب ايظةةشٚف احملٝطةة١ بةةايكٛات ايعثُاْٝةة١ يف اؾيٗةةات     عةةذاد ايكةة

أَش بإسطاٍ ايهتٝي١ اـاَظ١ ٚاـُظني ايتابع١ يًؿشق١ ايشابعة١ عؼةش   ٚاألخش٣ ، 

أْةةٛس باػةةا   ٚنةةإ،  (2)ٜٓةة١ ; يتةةتُهٔ َةةٔ ايتكةةذّ مةةٛ َهةة١  يتكٜٛةة١ حاَٝةة١ املذ
                                                           

(1) Yatak, Op.cit, S 60 . 

(2) Yatak, Op.cit, S 61 . 

خطططططططططططططططططططططططططط 
العثمطططططططططططططططانيين 
للزحطططططف  لططططط  
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ـًا نٌ اؿشق ع٢ً  ،  ال إٔ  ملظًُنييف ْؿٛغ ا تٗاهاْمل;  َه١ اطتعاد٠حشٜ

 عا٥ًكا دٕٚ ايتٓؿٝز ، أُٖٗا : تقؿٚعكيات 

حاج١ ايكٛات    عؼش٠ آالف أٚ مخظ١ عؼش أيةـ َةٔ اإلبةٌ يتةأَني ْكةٌ       -1

 سجاٍ اؿ١ًُ َٚعذاتِٗ    َه١ .

ؿةعٛب١ تةأَني   ٚنةِ (   400بعذ املظاؾ١ بني َه١ ٚاملذ١ٜٓ ، ٚاي  تيًؼ )  -2

 املٝاٙ ايالص١َ شلزٙ ايكٛات .

د ؾخةةشٟ باػةةا يف حايةة١ َةةٔ ايتعةةب ٚاإلعٝةةا٤ عٝةةث ًٜضَةة٘   إٔ َعظةةِ جٓةةٛ -3

  هاد ق٠ٛ ناؾ١ٝ يًكتاٍ يف ايـحشا٤ ايؼاطع١ .

عًة٢ كةشٚس٠    أؿةش ٚسغِ ايـعٛبات اية  أػةشْا  يٝٗةا آًْؿةا ؾةإٕ أْةٛس باػةا        

تأجٝةةٌ ايتكةةذّ    َهةة١ ؿةةني   اقةةذل ،  ال إٔ اةةاٍ باػةةا  ايتكةةذّ ؿةةٛب َهةة١

ات ايعثُا١ْٝ يف ٚكع ال ٜظُح شلا بةاؿشب عًة٢   اْتٗا٤ ز١ً ايكٓا٠ ، حٝث  ٕ ايكٛ

ايكٝةاد٠ ايعاَة١ عًة٢ كةشٚس٠ اإلطةشاع يف تٓؿٝةز٠        ٚأنذتجيٗتني يف ٚقت ٚاحذ ، 

ؾهةةةش٠ ايضحةةةـ    َهةةة١ ، حتةةة٢ ال تعطةةةٞ ايؿشؿةةة١ يكةةةٛات ايؼةةةشٜـ حظةةةني    

ايكةشاس ايٓٗةا٥ٞ ؾُةاٍ باػةا بعةذ       ٚتشنةت باالطتعذاد ملٛاج١ٗ َثٌ ٖزا ايظشف ، 

، ٖٚهزا ز تأجٌٝ ايتكذّ    َهة١      ا يتحذٜذ املٛعذٟ باػايتؼاٚس َع ؾخش

 . (1)إٔ ٜتِ ؾتح طشٜل ٜٓيع

اطتُش ؾخشٟ باػا يف َٛاجٗت٘ َع قٛات ايؼةشٜـ حظةني يف  طةاس قاٚالتة٘     

ايضحةةـ مةةٛ َهةة١ ، حٝةةث متهةةٔ َةةٔ ايظةةٝطش٠ عًةة٢ أحةةذ املٛاقةةع املُٗةة١ عًةة٢   

   ٚ دؾعةة٘    تهةةشاس طًيةة٘  ايطشٜةةل ايظةةًطاْٞ ، كةةا أوةةاس قًةةل ايؼةةشٜـ حظةةني ، 

 . (2)اإلَذادات َٔ ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ

ٚتعٝني ايؼةشٜـ   ، حظني ايؼشٜـ عضٍ    اططٓيٍٛ طاسعت

ٚبٓت آَااًل عشٜل١ ع٢ً  ،عًٞ حٝذس ػشًٜؿا مله١ ملٛاج١ٗ ايثٛس٠ 

ايؼةةشٜـ عًةةٞ حٝةةذس إلجٗةةاض وةةٛس٠ ايؼةةشٜـ حظةةني ، ٚاؾةةذٜش  

ملٓاؾظةةني يةةزٟٚ ٕ ايؼةةشٜـ عًةةٞ حٝةةذس َةةٔ رٟٚ صٜةةذ ا أبايةةزنش 

 عٕٛ ايزٜٔ ٜٓتُٞ  يِٝٗ ايؼشٜـ حظني .
                                                           

(1) Yatak, Op.cit, S 62 . 
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ايؼةةشٜـ عًةةٞ حٝةةذس يف اطةةطٓيٍٛ ٚتًكةة٢ تعًُٝةة٘ ؾٝٗةةا ، ٚتةةضٚ  بةةاَشأ٠    ْؼةةأ

يٞ ؾإْ٘ تأوش باؿٝا٠ ايذلن١ٝ ، اية  ؼةانٞ اؿٝةا٠ األٚسبٝة١ ،     الًٝض١ٜ ، ٚبايت 

ٝ       (1)ٚتعًِ يػات عذٜذ٠ اًل ، نُا تكًذ َٓاؿةب َُٗة١ يف ايذٚية١ ، حٝةث عةني ٚنة

 ّ .1910ٖة/1327جملًع ايؼٝٛخ ايعثُاْٞ ، وِ ٚصًٜشا يألٚقاف عاّ 

 ٘ ػةةعيإ  28يف  ػةةشًٜؿا ملهة١ َهةةإ ايؼةةشٜـ حظةةني  ٚؿةذس َشطةةّٛ بتعٝٝٓةة

ّ ، أٟ بعةةذ  عةةالٕ ايؼةةشٜـ حظةةني وٛستةة٘ يف    1916متةةٛص ) ًٜٜٛةةٛ (   1ٖةةة / 1334

بةاألَٛاٍ  َٓحت٘ ايظًطات ايعثُا١ْٝ األٚزلة١ ، ٚصٚدتة٘   َٚه١ عٛايٞ أطيٛعني ، 

 . (2)يتٛصٜعٗا ع٢ً ػٝٛخ ايكيا٥ٌ يف قاٚي١ يهظب ٚال٥ِٗ

أقُٝةت  ٚ بكطةاس خةاق ،  تٛج٘ ايؼشٜـ عًٞ حٝذس    اؿجاص َٔ اططٓيٍٛ 

طًعةت باػةةا ، أحةةذ صعُةةا٤   املةةٛدعني ية٘ َشاطةةِ تٛدٜةةع نةيرل٠ ، نةةإ عًةة٢ سأغ  

، تٛقةةـ عًةةٞ حٝةةذس يف حًةةب ، َٚٓٗةةا تٛجةة٘    دَؼةةل    ٚاالؼةةادٜني اييةةاسصٜٔ ،  

حٝث حٌ كًٝؿا ع٢ً قٝاد٠ اؾٝؽ ايشابةع ييلةع١ أٜةاّ ، وةِ غادسٖةا    املذٜٓة١ ،       

ٚيف أوٓا٤ ايطشٜل نإ وظ٢ باطتكياٍ حاؾٌ يف قطات ايكطاس قيٌ ٚؿٛي٘    

املذ١ٜٓ ، ٚاي  متثٌ جض٤ًا َٔ اؿ١ًُ اإلعال١َٝ اي  تكـذٖا ايظًط١ ايعثُاْٝة١ ،  

ّ ٚؿةةٌ ايؼةةشٜـ حٝةةذس     1916ٛيٝةةٛ ( متةةٛص ) ٜ 26ٖةةة / 1334سَلةةإ  24ٚيف 

املذٜٓةةة١ ، حٝةةةث نةةةإ يف اطةةةتكياي٘ ؾخةةةشٟ باػةةةا ، قا٥ةةةذ اؿاَٝةةة١ يف املذٜٓةةة١ ،  

 . (3)ٚبـشٟ باػا ، قاؾن املذ١ٜٓ ، ٚعذد َٔ املؼاٜخ

ًٗا    أٌٖ اؿجاص ، قاٍ ؾٝ٘ :  ٕ  ٘ٚؾٛس ٚؿٛي ًْا َٛج    املذ١ٜٓ أؿذس بٝا

ٍ األجٓ ي  ال بعذ دخٍٛ ايؼةشٜـ حظةني   اؿجاص حت ٜتعشض ألٟ ْٛع َٔ االحتال

، ٚبزيو ٚكع اييالد املكذط١ ؼت طًط١ أعذا٤  حًًٝؿا َع أعذا٤ ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ

، ٚيف ختاّ بٝاْ٘ دعا أٌٖ اؿجاص    اييكا٤    جاْب ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ ،  اإلطالّ

١ َةٔ  ٚتأٜٝذ جٝٛؾ ايظًطإ ملكات١ً ايٓـاس٣ اإللًٝةض املظةٝحٝني ، ٚتطٗةرل َهة    

  ايؼةشٜـ عًةٞ حٝةذس َعًٓة١ ية٘       ايكيا٥ٌ حٍٛ املذٜٓة١   َٔٚؾٛد  ٚجا٤ت .ايهؿاس 
                                                           

(1) Princess Musbah Haidar : Arbesque, P40-56 . 

(2) Yatak, Op.cit, S 56 . 

(3) Yatak, Op.cit, S 57 . 
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ايؼةةشٜـ  ٚأسطةةٌ،  (1)حظةةني باػةةا ابةةٔ َيرلٜةةو ػةةٝخ سابةةؼ ٚيف َكةةذَتٗاٚال٤ٖةةا ، 

سطةاي١   َٓٗةا طتُايتِٗ    جاْي٘ ، العًٞ حٝذس سطا٥ٌ    صعُا٤ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ 

 ّ    جاْةةب ايذٚيةة١ ، ٚقاسبةة١ ايؼةةشٜـ      ابةةٔ طةةعٛد وثةة٘ ؾٝٗةةا عًةة٢ االْلةةُا

ًٝا .  حظني بٛؿـ ريو ٚاجًيا دٜٓ

 ;وةش ٜةزنش   أحت ٜهٔ يٛؿٍٛ ايؼشٜـ عًةٞ حٝةذس    املذٜٓة١ ٚ قاَتة٘ ؾٝٗةا      

ع٢ً ايعهةع  ٚ،  (2)طتُاي١ ايكيا٥ٌالاطتػالٍ األَٛاٍ اي  صٚد بٗا  ألْ٘ حت وظٔ

،  ؿاَٝة١ ايعثُاْٝة١ ؾٝٗةا   ؾإٕ ٚجٛدٙ يف املذ١ٜٓ أؿيح عي٦ًا ع٢ً قٝاد٠ أَ ريو ; 

َةةٔ األَةةٛاٍ ، األَةةش ايةةزٟ  ؾخةةشٟ باػةةا ، حٝةةث أخةةز ٜطًةةب َضٜةةًذا ٚعًةة٢ سأطةةٗا

٘  جعً٘ ع٢ً خالف َع ؾخشٟ باػا ايزٟ أخز ٜتزَش ٜٚؼتهٞ َةٔ    ةا   عةذّ قٝاَة

ًكلا٤ ع٢ً وٛس٠ ايؼةشٜـ حظةني ، ؾًةِ ٜعةذ يٛجةٛدٙ أٟ ؾا٥ةذ٠ ،       يٖٛ َطًٛب َٓ٘ 

ًْةا   ٚأؿةذست ٘ ، ٓة ططٓيٍٛ غةرل ساكة١ٝ ع  يف ايٛقت ايزٟ ناْت ؾٝ٘ حه١َٛ ا بٝا

بٓؿةٛس   إٔ ػةعش ايؼةشٜـ عًةٞ    َٚةا ييةث  ،  (3)ًٗا ألٌٖ اؿجاص دٕٚ ايشجٛع  يَٝ٘ٛج

٘  ايعثُاْٝة١  ايظًط١ ِ  ٚعًة٢  ، َٓة ٟ  سأطةٗ ٘ ٚ ، باػةا  ؾخةش ْؿةٛر ،   أٚ طةًط١  أٟ ميًةو  ال أْة

ًٗةا    دَؼةل   ؾ ٜٛ ( ٖةة / أٜةاس ) َةا   1335يف سبٝةع األٍٚ   بايكطةاس ػادس املذ١ٜٓ َتج

1917 ّ      ٍ ،  (4)، ٚال ْعًِ  ٕ نإ غادس  حةا  سادتة٘ أّ بةأَش تًكةاٙ َةٔ اطةطٓيٛ

   بةرلٚت حٝةث    وةِ غادسٖةا  ٚيف دَؼل قابٌ ااٍ باػا ، قا٥ذ اؾٝؽ ايشابةع ،  

، ٜٚزنش َـذس تشنةٞ   (5)اطتكش ؾٝٗا ، ٚايتحكت ب٘ عا٥ًت٘ قاد١َ َٔ اططٓيٍٛ

عًٞ حٝةذس عةٔ اطةتُاي١ قيا٥ةٌ      ٜعدل عٔ ٚج١ٗ ْظش ؾخشٟ باػا بإٔ عجض ايؼشٜـ

اؿجةةاص    جاْيةة٘ نةةإ بظةةيب اؾتكةةاسٙ    ايكةةٛات ايالصَةة١ يًةةشدع ٚايتأدٜةةب ،       

باإلكاؾ١    ريو ؾإْ٘ وتا     َضٜذ َٔ األَٛاٍ ٚايزٖب ، ٚبهُٝةات نةيرل٠   

حت٢ ميهٓ٘ َٔ  غةشا٤ ايكيا٥ةٌ ايعشبٝة١ يف َكابةٌ َةا تذؾعة٘ ايظةًطات ايدلٜطاْٝة١         

 . (6)بٗا نظب قًٛب ايعشب َٔ أَٛاٍ اطتطاعت
                                                           

(1) Yatak, Op.cit, S 58 . 

(2) Kiciman, Naci Kasif: Medina Mudfaasi Yahud Hicaz Bizden Nasil? 

(3) Yatak, Op.cit, S 58 . 
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(5) Princess Musbah Haidar : Arbesque, P101-105 . 

(6) Yatak, Op.cit, S 55 . 
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عتكذ تشجع    نْٛ٘ ٜؿتكةش  أ ال إٔ أطياب عجض ايؼشٜـ عًٞ حٝذس ؾُٝا 

حٝث  ْ٘ عاؾ بعًٝذا عٔ املٓطك١ ايعشبٝة١ ،   ;    اـدل٠ يف ػؤٕٚ ايكيا٥ٌ ايعشب١ٝ

ٖٚزا ٜعةين أْة٘    ،عذٙ عٓٗا حت ميهٓ٘ َٔ  قا١َ عالقات طٝي١ َعٗا ٚبايتايٞ ؾإٕ ُب

عالقات طٝي١ يتُهٔ َٔ اطتُايتٗا بظٗٛي١ سغِ ٚجٛد  غشا٤ات  يٛ اطتطاع  قا١َ

وكتٗةا بةايعشب عاَة١ ،     تأخش٣ ، ٚباإلكاؾ١    ريو ؾإٕ حه١َٛ اططٓيٍٛ ؾكذ

ؼادٜني َٚٔ هاسِٜٗ َٔ األتةشاى  بٌ األنثش َٔ ريو إٔ االألػشاف ، ال طُٝا ا

زا َةةا ، ٖٚةةيف َؼةةاعشِٖ أؿةةيحٛا ٜٓظةةشٕٚ    ايعةةشب عًةة٢ أْٗةةِ سَةةض يًخٝاْةة١  

ميهةٔ إٔ ٜؿظةةش بة٘ عةةذّ االْظةجاّ ٚنثةةش٠ اـالؾةات بةةني ايؼةشٜـ عًةةٞ حٝةةذس      

 ٚؾخشٟ باػا قا٥ذ حا١َٝ املذ١ٜٓ .

ٕ ْلةٝـ إٔ ؾخةشٟ باػةا نةإ َظةتيًذا بشأٜة٘    حةذ نةيرل ٚال         أٚميهٔ 

 ٜتكيٌ سأٟ غرلٙ ، ؾلاًل عٔ ْـح٘ كا ٚيذ عذّ االْظجاّ بني ايؼخـٝتني .

ْٝةة١ تكةةذّ ايكةةٛات أ  َهوةةاست كةةاٚف ايؼةةشٜـ حظةةني َةة

ايعثُا١ْٝ باػاٙ َه١ بظًٛنٗا َا ٜظ٢ُ بايطشٜل ايظةًطاْٞ ،  

(1)سابؼ  حارا٠ ميش ٚايزٟ
 ؼشٜـ حظةني ايٚبايشغِ َٔ إٔ قٛات  ، 

ٖٚشٚب ػٝخٗا حظني باػا ابٔ َيرلٜو ،  سابؼ اْتضاع َٔ متهٓت

 ال إٔ كاٚف ايؼشٜـ اصدادت َةٔ  َهاْٝة١ قٝةاّ قةٛات ؾخةشٟ      

اع سابؼ َٓ٘ ; كا ٜؤدٟ    قطع اإلَةذادات ايدلٜطاْٝة١   باػا باْتض

، ٖٚزا األَش جعٌ ايؼشٜـ حظني ٜؿهش بيٓا٤ خ  دؾةاعٞ   عٓ٘

ؿُاٜةة١ سابةةؼ َةةٔ اطةةتٝال٤ قةةٛات ؾخةةشٟ باػةةا عًٝٗةةا ، يةةزا أخةةز   

ؼ يتحةٍٛ دٕٚ أٟ  بة ٜطايةب بإَةذادٙ بكةٛات بشٜطاْٝة١ إلْضاشلةا يف سا     

 قاَةةت ؾٓةة١ اؿةةشبتكةةذّ يًكةةٛات ايعثُاْٝةة١    َهةة١ ، ٚيةةزيو 

 (War Committee  ٓاقؼ١  َها١ْٝ  سطاٍ ؾشق١ عظهش١ٜ  )

َةةٔ اؾٓةةٛد ايظةةٛداْٝني ؼةةت قٝةةاد٠ كةةياص بشٜطةةاْٝني يـةةعٛب١    

ّ 1916أًٜةةٍٛ ) طةةيتُدل (  21 ْةةضاٍ قةة٠ٛ َظةةٝح١ٝ يف سابةةؼ ، ٚيف  

عكذ املظؤٚيٕٛ ايدلٜطإْٝٛ َؤمتًشا يف اإلزلاع١ًٝٝ  ـش ييحث 

 ملظاعذ٠ اؿجاص    بشٜطا١ْٝ ق٠ٛ  سطاٍ طيٌٝ تعذلض اي  املؼانٌ

                                                           

ٞ ايدلٜطاْٞ يف اييحش األزش خالٍ اؿشب ايعامل١ٝ األٚ  ، ق عيذ  (1) ـ اؿُٝذ ، ايـشاع ايعثُاْ    376ايًطٝ

الموقططططططف  طططططط  
 رابططططططططططططططططططططططططططط 
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(1)قةةٛات ايؼةةشٜـ

أَةةش  سطةةاٍ قةةٛات بشٜطاْٝةة١    اؿجةةاص قٛبةةٌ  عاسكةة١  إٔ  ال ، 

ػذٜذ٠ ، ال طُٝا َٔ حه١َٛ اشلٓذ ايدلٜطا١ْٝ ، اي  نإ َٔ سأٜٗا أْ٘ ال هب 

  سطاٍ قٛات    اؿجاص يألطياب ايتاي١ٝ :

 خشم بأْ٘ ٜؿظش إٔ ميهٔ نُا ، اشلٓذ َظًُٞ لبغ    طٝؤدٟ ايعٌُ ٖزا ٕ  - 1

 . املكذط١ اييالد ػؤٕٚ يف ايتذخٌ عذّ بشٜطاْٝا إلعالٕ َتعُذ

ٕ  سطاٍ قٛات بشٜطا١ْٝ يًؼشٜـ ٜعين ايتضاّ بشٜطاْٝا بةايٛقٛف َعة٘ طًٝة١      - 2

 اؿشب ، ٚأٟ  خؿام طٝؤوش ع٢ً جيٗات اؿشب ايش٥ٝظ١ٝ .

 . (2)ٝح١ٝ طٝؤدٟ    ٚقٛف ايكيا٥ٌ كذٕٙ اعتُاد ايؼشٜـ ع٢ً قٛات َظ  - 3

 حه١َٛ َٔ يٝع ;  عاسك١ اؿجاص يف بشٜطا١ْٝ قٛات  ْضاٍ ؾهش٠ قٛبًت ٚقذ

 نالٜتةةٕٛ    نتةةب ايةةزٟ ، أًٜلةةا ( Lawrence ) يةةٛسْع َةةٔ بةةٌ ، ؾحظةةب اشلٓةةذ

( Calayton ) ٍٚايكيا٥ةةٌ  ٕ : ٜكةةٍٛ ايكةةاٖش٠ يف ايعشبٝةة١ ايؼةةؤٕٚ َهتةةب عةةٔ املظةةؤ 

ِ  ز  را سابؼ عٔ ؾعتذا إٔ ميهٔ ِ  ٚقةذَت  األطةًح١   عطةاهٖ ، ٚ ٕ ٚجةٛد   املؼةٛس٠  شلة

أ١ٜ قةٛات أجٓيٝة١ يف اؿجةاص طةٛف ٜةؤدٟ    تةزَش َٚعاسكة١ ايكيا٥ةٌ ، ٚبايتةايٞ          

 . (3)طٛف تؿكذ ايثٛس٠ تأٜٝذ ايكيا٥ٌ شلا

اػٗت ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ ْتٝج١ يًُعاسك١ ايؼةذٜذ٠ اية  ٚاجٗتٗةا ؾهةش٠     

 ، ال طةُٝا ٝٓةا٤ سابةؼ   ٝة١ يف اؿجةاص    تةٛؾرل ايةذعِ اييحةشٟ مل      ْضاٍ قةٛات بشٜطاْ 

 .ٚإٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ ايعكيات اي  تكـ حا٥اًل دٕٚ تكذّ ايكٛات ايعثُا١ْٝ 

ّ عًة٢  1916أًٜةٍٛ ) طةيتُدل (    19ٖة / 1334رٟ ايكعذ٠  20ٚاؾكت يف نُا 

ّ   وِ سطاٍ طا٥شات يًذؾاع عٔ سابؼ ،  اؿاجة١   تشاجعت عٔ ٖزا ايكشاس بظةيب عةذ

 املًح١  يٝٗا .

يف  ، ٚرنشايؼشٜـ حظني يف طًب  ْضاٍ قٛات يذعِ ايذؾاع عٔ سابؼ  ٚأحل

بشقٝات٘    املظؤٚيني ايدلٜطاْٝني أْ٘ عاج١ يذعِ وال  ؾشم َةٔ اؾٓةٛد يةذعِ    

،  َٔ جٗاتٗا ناؾة١  املذ١ٜٓتطٜٛل يٜظتعذ يتٓؿٝز خط١  ٚأْ٘،  ٚسابؼ ٜٓيع يف قٛات٘
                                                           

(1) Scovill: opcit. P 104 . 

(2) Scovill: Ibid, P 112 - Busch, Britan Cooper: Britain India And The Arab (1914-

1921) P 171 . 

 . 127يٛسْع ، َـذس طابل ، ق  (3)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

01  
إٔ ٜتكةةذّ األَةةرل ؾٝـةةٌ بكٛاتةة٘ َةةٔ ايؼةةُاٍ ايػشبةةٞ ،     ٖٚةةزٙ اـطةة١ تةةٓف عًةة٢   

طشٜةةل  َةةٔاألَةةرل عيةةذ اهلل  ٜٚتكةةذّايطشٜةةل ايظةةًطاْٞ ،  َةةٔاألَةةرل عًةةٞ  ٜٚتكةةذّ

، ٚأْ٘ ال طيٌٝ يتٓؿٝز اـط١ دٕٚ َظاعذ٠ اؾٓٛد ايدلٜطاْٝني املذسبني ،  ايظاحٌ

أخةةدل ٚ،  تٓؿٝةةز اـطةة١ يبةةاؾٓٛد ايالصَةةني   متةةذٙ ال إٔ ايظةةًطات ايدلٜطاْٝةة١ حت  

ايؼةشٜـ حظةني بأْة٘ ال ميهةٔ تةٛؾرل       -املعتُذ ايدلٜطةاْٞ يف جةذ٠    -ًٜٚظٕٛ 

جٓٛد َظًُني ; يعذّ تٛؾش جٓٛد َـشٜني ، أَا بايٓظي١ يًجٓٛد َةٔ َظةًُٞ اشلٓةذ    

ؾإْةة٘ َةةٔ ايـةةعب تةةٛؾرلِٖ ; ْظةةًشا ييعةةذ املظةةاؾ١ بةةني اشلٓةةذ ٚاؿجةةاص ، ٚيف ٖةةزا     

تعا١ْ بةةاؾٓٛد املظةةًُني ايؿشْظةةٝني ، ؾٓةة١ اؿةةشب ايدلٜطاْٝةة١ االطةة تايٛقةةت قةةشس

ايظٛدإ  ا وتاجٕٛ  يٝ٘ َةٔ أطةًح١ ٚ َةذادات . أَةا      عاّ حانِ ع٢ً إٔ ميذِٖ

يةةٛسْع ، ٚايةةزٟ نةةإ قةةذ اجتُةةع َةةع األَةةرل ؾٝـةةٌ ٚعضٜةةض عًةةٞ املـةةشٟ ييحةةث 

َظأي١  ْضاٍ قٛات بشٜطا١ْٝ يف سابةؼ ، ؾإْة٘ تٛجة٘    اـشطةّٛ ملكابًة١ ) ٚلةت (       

 ٖةةزا يف قةةشأ ٚقةةذ ، ( ٚميةةع ) حلةةشٙ َعةة٘ ااجتُاًعةة ٚعكةةذ ، ظةةٛدإحةةانِ عةةاّ اي 

 : ًٜٞ َا االجتُاع

 ايعثُاْٝة١  اؾٝٛؾ َكا١َٚ بإَهاْ٘ يٝع اؿاكش٠ حايت٘ يف ايعشبٞ اؾٝؽ ٕ  - 1

. 

ٕ ايةةذؾاع عةةٔ سابةةؼ وتةةا     قةة٠ٛ َؤيؿةة١ َةةٔ وةةال  ؾةةشم ، ٚملةةا نةةإ َةةٔ    - 2

ايٛاجةب تهةٜٛٔ جةٝؽ عشبةٞ     ايـعب تهٜٛٓٗا َٔ جٓٛد بشٜطةاْٝني ، ؾُةٔ   

 َٔ ايلياص ٚاؾٓٛد ايعشب ايزٜٔ ٚقعٛا أطش٣ يف أٜذٟ ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ .

 . (1)كشٚس٠  ْضاٍ ق٠ٛ ؾشْظ١ٝ يف سابؼ - 3

ٚع٢ً أ١ٜ حةاٍ ؾةإٕ قةشاسات ٖةزا املةؤمتش جةا٤ت َطابكة١ يكةشاس ؾٓة١ اؿةشب           

َٔ خالٍ تهةٜٛٔ  ايدلٜطا١ْٝ ، ٚجا٤ت عًٍٛ بذ١ًٜ إلْضاٍ قٛات بشٜطا١ْٝ يف سابؼ 

ؾًٝةةل َةةٔ ايلةةياص ٚاؾٓةةٛد ايعةةشب املٛجةةٛدٜٔ يف َعظةةهشات األطةةش ايدلٜطاْٝةة١     

ٚاالطتعا١ْ بكٛات ؾشْظ١ٝ ، ٚقذ اطتطاعت ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ بٗزا ايكشاس  بعاد 

قٛاتٗا عٔ ايتذخٌ َياػش٠ يف اؿجاص ، ٚبايتايٞ حاؾظةت عًة٢ احذلاَٗةا ٖٚٝيتٗةا     

 ظٗا  واس٠ املؼانٌ َعِٗ .يف ْؿٛغ َظًُٞ اشلٓذ ٚجٓيت ْؿ
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ّ ظٗةشت بةٛادس تةذٍ    1916ٖة / تؼةشٜٔ وةاْٞ ) ْةٛؾُدل (    1335يف ػٗش قشّ 

باػاٙ ايظاحٌ ; َشًٚسا بايطشٜل ايظًطاْٞ ،  ايتكذّ ؼاٍٚ ايعثُا١ْٝ ايكٛات إٔ ع٢ً

، ٚبرل طعٝذ  وش اْظحاب  (1)متهٓت قٛات ؾخشٟ باػا َٔ احتالٍ اؿُشا٤ حٝث

 ٔ ، عٓةةذ ريةةو سأت ايظةةًطات  (2)ٖةةزٙ األَةةانٔ    ٜٓيةةع قةٛات ايؼةةشٜـ حظةةني َةة

ايدلٜطا١ْٝ كشٚس٠ االطتعا١ْ بكٛات ؾشْظ١ٝ إلْضاشلةا يف سابةؼ طيًكةا ملةا قشستة٘ ؾٓة١       

قٝةةةةاّ ايظةةةةًطات   اػةةةةذلطتاؿةةةةشب ايدلٜطاْٝةةةة١ ،  ال إٔ اؿهَٛةةةة١ ايؿشْظةةةة١ٝ   

 ال تظٗةةش  ظٗةةش  نةةٞ، َعٗةةا ايدلٜطاْٝةة١ بةةإْضاٍ ؾشقةة١ َةةٔ املؼةةا٠ ايدلٜطةةاْٝني      

 ، باإلكاؾ١    أْ٘ ال َـًح١ خاؿ١ يؿشْظا يف اؿجاص . (3)احملتٌ

ٕ اأَةةا   يؼةةشٜـ حظةةني ؾكةةذ اطةةتُش يف طًةةب  ْةةضاٍ قةةٛات    اؿجةةاص ،  ال أ

) ٚيظةٕٛ ( نتةةب تكشٜةةًشا أٚكةح ؾٝةة٘ إٔ ايٛكةةع قةةذ ؼظةٔ يف سابةةؼ ، ؾةةال حاجةة١    

 إلْضاٍ قٛات أٚ جٓٛد بشٜطاْٝني ... 

 ُٛقـ يف سابؼ ٜتلح عذ٠ أَٛس ، َٓٗا :َٔ خالٍ ٖزا ايعشض اجملٌُ يً

تزبزب املٛقـ ايدلٜطاْٞ ٚغُٛك٘ ؾُٝا ٜتعًل  ظأي١  ْضاٍ قٛات بشٜطا١ْٝ 

يف اؿجاص ، األَش ايزٟ نؼـ حكٝك١ ايٓٛاٜا ايدلٜطا١ْٝ اي  حت تهٔ تٗتِ  ال 

، ال طةةُٝا ٚإٔ ايظةةًطات ايدلٜطاْٝةة١ َٓكظةة١ُ عًةة٢ ْؿظةةٗا ، ؾٗٓةةاى       ـةةاؿٗا

ايدلٜطاْٝة١ ، اية  نةإ عًٝٗةا َشعةا٠ سعاٜاٖةا املظةًُني ، ٚيةزيو         حه١َٛ اشلٓذ 

يف عةذّ   األَةش ايةزٟ تظةيب   ،  (4)ؾٗٞ َعاسك١ يظٝاطة١ املٓةذٚب ايظةاَٞ يف َـةش    

  ْضاٍ ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ يف سابؼ .

ٚباإلكةةاؾ١    ريةةو ظٗةةش ايتٓةةاؾع االطةةتعُاسٟ بةةني بشٜطاْٝةةا ٚؾشْظةةا َةةٔ      

١ يف سابؼ  ال يف حاي١  ْةضاٍ بشٜطاْٝةا يؿشقة١    خالٍ سؾا ؾشْظا  ْضاٍ قٛات ؾشْظٝ

 َٔ املؼا٠ ، األَش ايزٟ طٝظٗش ايكٛات  ظٗش ايك٠ٛ ايذٚي١ٝ .

                                                           

-3/57 طابل َشجع ، اييالدٟ اْظش ، نِ 121 املذ١ٜٓ عٔ تيعذ ، املذ١ٜٓ جٓٛب ايـؿشا٤ بٛادٟ قش١ٜ : اؿُشا٤ (1)
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 . 181-180جرلَٞ ٚيظٕٛ : يٛسْع ايعشب ، ايظرل٠ ايزات١ٝ ، ق  (2)

 . 2/241َهٞ ػيٝه١ : ايعشب ٚايظٝاط١ ايدلٜطا١ْٝ يف اؿشب ايعامل١ٝ األٚ   (3)

(4) Busch, Op.cit, P 174 . 
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ّ  عٓةذ  حظني ايؼشٜـ اعتُذ ٘  قٝةا ْظاَٝة١   غةرل  قةٛات  عًة٢  وٛستة

َةةةٔ ايكيا٥ةةةٌ يف اؿجةةةاص ، ٚايةةة  تؿتكةةةش    ايتٓظةةةِٝ ٚايتظةةةًٝح  

ايؼاطةع   ايؿشم اتلح ايثٛس٠ الْطالم األٚ  ايًحظات َٚٓز ، املتطٛس

 َٔ حٝث ايتظًٝح ٚايتٓظِٝ ، ايعثُا١ْٝ ٚايكٛات ايؼشٜـ قٛات بني

ٚيةزيو طةةع٢ ايؼةةشٜـ حظةني     ْؼةةا٤ جةةٝؽ ْظةةاَٞ عشبةٞ ٜهةةٕٛ عًةة٢ دسجةة١    

عاي١ٝ َٔ ايتٓظِٝ ٚايتطٜٛش ، ٜٚهةٕٛ اؾةشادٙ َةٔ اؾٓةٛد ايعةشب ايةزٜٔ طةيل شلةِ         

ايدلٜطا١ْٝ أٚ ايتحكٛا بٗا أوٓا٤  ايعٌُ يف اؾٝؽ ايعثُاْٞ ، ٚٚقعٛا يف أطش ايكٛات

املعاسى بني ايدلٜطاْٝني ٚايعثُاْٝني يالطتؿاد٠ َٔ خدلتِٗ يف اجملاٍ ايعظهشٟ ، 

ٖةةة / متةةٛص ) ٜٛيٝةةٛ ( 1334سَلةةإ  15ٚأٍٚ بشقٝةة١ يف ٖةةزا ايؼةةإٔ ناْةةت بتةةاسٜخ  

ّ ، حٝث بعث ايؼشٜـ حظني بشق١ٝ    حانِ عاّ َـش بٛطاط١ َٓذٚبة٘  1916

بهٌ  َهإ ايظةشع١ ابعثةٛا يٓةا كةياًطا يتةأيٝـ قة٠ٛ ايةيالد         ))ٍٛ : يف ايكاٖش٠ ٜك

((املٓظ١ُ ، ؾإٕ أَشٖا أؿيح أٍٚ ػ٤ٞ ؼتاج٘ اييالد 
(1) . 

ايظةًطات ايدلٜطاْٝة١ بإسطةاٍ َةٔ      أسطةًت ٚاطتجاب١ يطًيات ايؼشٜـ حظةني  

أٍٚ  تايلةةياص ايةةزٜٔ نةةاْٛا يف َعظةةهشات األطةةش ايدلٜطاْٝةة١ يف اشلٓةةذ ، ٚؿةةً  

ّ ، ٚيف َكةةذَتِٗ 1916ٖةةة / متةةٛص ) ٜٛيٝةةٛ ( 1334أٚا٥ةةٌ ػةةٗش ػةةٛاٍ دؾعةة١ َةةِٓٗ 

ْٛسٟ ايظعٝذ ٚ بشاِٖٝ ايشاٟٚ ، ٚطعٝذ املذؾعٞ ، ٚعذد َٔ ايلياص ايعشاقٝني ، 

، وةةِ تتةةابع ٚؿةةٍٛ    (2)ٚاْلةةِ ٖةةؤال٤ ايلةةياص    َعظةةهش األَةةرل عًةةٞ يف سابةةؼ    

 دؾعات أخش٣ َٔ ايلياص ايعشب    َعظهشات قٛات ايؼشٜـ حظني .

حشؿةةةت ايظةةةًطات ايدلٜطاْٝةةة١ عًةةة٢ إٔ ٜهةةةٕٛ قةةةاد٠ ٖةةةزا 

ِ  املؼةٗٛد  ايعشب ايلياص نياس َٔ اؾٝؽ اتـةًت  ٚ ، بايهؿةا٠٤  شلة

(3)املـةةشٟ عًةةٞ بعضٜةةض
ايؼةةشٜـ  وةةٛس٠    باالْلةةُاّ  قٓاعةة٘ بٗةةذف ; 

                                                           

 . 218أَني طعٝذ ، َشجع طابل ، ق  (1)

شنةات ايعظةهش١ٜ يًجةٝؽ ايعشبةٞ يف اؿجةاص ٚطةٛسٜا       ْٛسٟ ايظعٝذ ، َةزنشات ْةٛسٟ ايظةعٝذ عةٔ اؿ     (2)

 . 31-30، ق  1916-1918

 ايعظهش١ٜ ايه١ًٝ يف دسغ ، ايكاٖش٠ يف ٚيذ ، َـشٟ ٚطٝاطٞ عظهشٟ ( 1965ّ-1887 ) املـشٟ عًٞ عضٜض (3)

 ؾُعٝة١  املؤطظةني  األعلةا٤  َٔ ، يٝيٝا يف اإلٜطايٞ ايػضٚ َٚكا١َٚ ، ايُٝٔ وٛس٠  مخاد يف اػذلى ، اططٓيٍٛ يف

 . ايعٗذ

نشطططكيل ال طططي  
العربططططططططططططططططططططط  

 النظام 

عزيططططططططططططططططططططططططز 
المصططططططططططططططططر  
والشطططططططططططططططريف 

 حسين
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بأٖةةذاف  َعشؾتةة٘ يعةةذّ ; األَةةش بذاٜةة١ يف َةةذلدًدا ظةةٌ أْةة٘  ال ، حظةةني

املـةشٟ   عضٜةض     نتةب  اؿجةاص     ايظةعٝذ  ْٛسٟ ٚؿٌ ٚملا . ايثٛس٠

وث٘ ع٢ً االْلُاّ    قٛات ايؼشٜـ حظةني دٕٚ إٔ ٜٛكةح ية٘    

(1)ايثٛس٠ أٖذاف
 األحٛاٍ ذساط١ي اؿجاص    املـشٟ عضٜض تٛج٘ؾ . 

رٟ  8يف   يٝٗاٚؿٌ ٚ،  (2)قٝادتٗا تٛيٞ أٚ ٖٓاى ، ٚيٝع بكـذ االػذلاى يف ايثٛس٠

ايتكة٢ ايؼةشٜـ حظةني يٝتعةشف     ّٚ ، 1916( أًٜةٍٛ ) طةيتُدل    7ٖة / 1334ايكعذ٠ 

يالْؿـةةاٍ عةةٔ ايذٚيةة١ ايعثُاْٝةة١ ، ٚخةةالٍ ٖةةزٙ املكابًةة١   ٘عًةة٢ األطةةياب ايةة  دعتةة

يًؼشٜـ حظني ٚج١ٗ ْظشٙ حٍٛ ايعالقات ايعشب١ٝ ايعثُا١ْٝ ،  املـشٟ عضٜض أٚكح

َٓع اْتؼاس ايعذا٠ٚ بني بشٜطاْٝا إٔ ٜهٕٛ ٖذف ايثٛس٠ املياػش ٖٛ  ايؼشٜـ ْـحٚ

ٕ ٜتحكل يًعشب اطتكالٍ راتةٞ كةُٔ ايٛحةذ٠    أيذٚي١ ايعثُا١ْٝ    اؿجاص ، ٚٚا

، ٚعٓذَا ٚجذ ايؼشٜـ حظني إٔ عضًٜضا املـشٟ َتُظو بآسا٥٘    حذ ايعثُا١ْٝ 

 .نيرل تشدد يف تٛيٝت٘ َٓـب قٝادٟ عظهشٟ 

(3)خدلات٘ َٔ ٚاالطتؿاد٠ ب٘ طتعا١ْاال بلشٚس٠ ْـحت٘ ايدلٜطا١ْٝ ايظًطات إٔ  ال
  ،

 عًةة٢ عُةةٌؾ ، سابةةؼ يف َشابًطةةا نةةإ ايةةزٟ ايعشبةةٞ اؾةةٝؽ تٓظةةِٝ َُٗةة١  يٝةة٘ ؾأطةةٓذ

ًُا تٓظُٝ٘ ٘  ، َٓاطًيا تٓظٝ ِ  : قظةُني     ٚقظةُ ٞ  قظة يألطةايٝب   طيًكةا  وةاسب  ْظةاَ

خًةةـ خطةةٛص ايعةةذٚ ،    ٜعُةةٌخؿٝةةـ اؿشنةة١   ٚقظةةِ َةةٔ املؼةةا٠ ، ايتكًٝذٜةة١ ، 

 . (4)تهٕٛ َٔ ؾٛجني يًُؼا٠ ٚؾٛ  سػاؾ ٚبطاس١ٜ َذؾعٜ

حت تطٌ َةذ٠  قاَة١ عضٜةض املـةشٟ يف اؿجةاص ، حٝةث غادسٖةا    َـةش يف         

ّ ، ع٢ً  وش خالف بٝٓ٘ ٚبني 1917ٖة / آراس ) َاسغ ( 1335أٚاخش ااد٣ األٚ  

 ايؼشٜـ حظني .

يكذ اختًؿت اآلسا٤ حٍٛ األطياب اي  جعًت عضًٜضا املـشٟ ٜػةادس اؿجةاص ،   

ٍ ١1335 َٓةةز ؿةةؿش  ال طةةُٝا أْةة٘ ٜؼةةػٌ َٓـةةب ٚصٜةةش اؿشبٝةة       ٖةةة / نةةإْٛ األٚ

 ّ ، ٚقذ أٚسد املؤسخٕٛ عذ٠ أطياب يزيو ، َٓٗا :1916) دٜظُدل ( 

                                                           

(1) Khadduri, Majid: Aziz Ali AlMasri and The National Movement, P 63-140 . 

 . 89أطعذ داغش ، َزنشاتٞ ع٢ً ٖاَؽ ايكل١ٝ ايعشب١ٝ ، ق  (2)

(3) Khadduri: Aziz Ali, Op.cit, P63-140 . 

 . 128أَني طعٝذ ، َشجع طابل ، ق  (4)
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حظني يف إٔ ٜطًب َٔ ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ  ايؼشٜـ ع٢ً املـشٟ عضٜض  ؿا 

تضٜٚذ اؾٝؽ ايعشبٞ  ذاؾع َٔ تًو اي  غُٓٗا اؾٝؽ ايدلٜطاْٞ يف ؾًظطني ، 

ًَةا ٜؿٗةِ َٓة٘ إٔ بشٜطاْٝةا     ا أواس غلةي٘ ،  ؾًِ تًب ايظًطات طًي٘ ; ك ٚقاٍ نال

ايدلٜطةاْٝني ،   املظؤٚيني َظاَع    ايهالّ ٖزا ٚؿٌ ٚملا ، ايعشب ع٢ً ايكلا٤ تشٜذ

 . (1)طًيٛا َٔ ايؼشٜـ حظني  قـا٤ عضٜض املـشٟ َٔ اـذ١َ يف اؾٝؽ

ٖٚٓاى َٔ ٜزنش إٔ عضًٜضا املـشٟ طايب بإعطا٥ة٘ ؿةالحٝات أٚطةع ، ٚإٔ    

ق٠ٛ نيرل٠ ،  ال إٔ ايؼشٜـ حظةني   ٤ي٘ قٝاد٠ َظتك١ً ; يٝتُهٔ َٔ  ْؼاتهٕٛ 

ؿشؿ٘ ايؼذٜذ عًة٢ إٔ ٜهةٕٛ ٖةٛ ؿةاحب ايهًُة١      حت ٜٛاؾل ع٢ً طًي٘ ٖزا ; 

٘  ٜةذ  يف أدا٠ اؾٝؽ ٜـيح ال حت٢ اؾٝؽ ػؤٕٚ يف ايعًٝا ٔ  قٛاتة ايلةياص ،   نيةاس  َة

 ٚبايتايٞ ٜؿكذ أَش ايظٝطش٠ عًٝ٘ .

  ٕ عضًٜضا املـشٟ عًِ بأَش اتؿاق١ٝ ) طاٜهع بٝهٛ ( : سأٟ آخش ٜكٍٛ بُٝٓا

٘  أوٓا٤ ـ   بةالؽ     طةاسع ٚ ، ( ْٝٛنُةب  ) َةع  حذٜثة ٘   ةا  ايؼةشٜ ـ  يعةث ؾ ، زلعة  ايؼةشٜ

ّ ، 1917آراس ) َاسغ (  16ظذ٠ يف  ايدلٜطاْٞ املعتُذ ( ًٜٚظٕٛ )    سطاي١ حظني

ملـشٟ ٚ ) ْٝٛنُب ( أسجٛ إٔ تهْٛٛا قذ عًُتِ  ا داس بني عضٜض ا ))قاٍ ؾٝٗا : 

َٔ حذٜث ، أَا  را حت ٜةيًػهِ ؾةأسجٛ إٔ تتحككةٛا ٚتعًُةْٛٞ حتة٢ أحـةٌ عًة٢        

 ٕ ايهٛيٌْٛٝ ) ْٝٛنُب (  )):  ، ٚقذ نإ جٛاب ) ًٜٚظٕٛ ( ((اؿكا٥ل بٛكٛ  

قذ أخدلٙ عٔ اجتُاع٘ َع عضٜض املـشٟ ، ٚأُْٗا تياحثا يف ايٛكع ايعظةهشٟ ،  

 -ٚيهين ال أرنةش ايتؿاؿةٌٝ    -ايظٝاط١ َع٘ إٔ ٜتحذ  يف  ٍٚإٔ عضًٜضا حاٚ

ٚقةةذ أعطٝةةت ايتعًُٝةةات ) يٓٝٛنُةةب ( بةةإٔ ىةةدل عضٜةةًضا املـةةشٟ بةةإٔ عًٝةة٘ إٔ ال   

(( ٜؼػٌ ْؿظ٘ بايظٝاط١
(2) . 

عكذ ؿًح َع ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ ع٢ً  ٍحاٚبُٝٓا ٜش٣ آخشٕٚ إٔ عضًٜضا املـشٟ 

، ؾؿةٞ ػةٗش رٟ    (3)اْٝة١ أطاغ االطتكالٍ ايزاتٞ ايعشبٞ كُٔ  طاس ايذٚي١ ايعثُ

ّ بةةذأت قةةٛات ايؼةةشٜـ  1916ٖةةة / تؼةةشٜٔ األٍٚ ) أنتةةٛبش (  1334اؿجةة١ عةةاّ  

حظني ٚاملتُشنض٠ يف سابؼ تعذ ايعذ٠ ملٗاا١ املذ١ٜٓ ، عٓذ ريةو اْكظةِ ايلةياص    

ايعةةشب حةةٍٛ ايكلةة١ٝ ; ؾايةةزٜٔ عاسكةةٛا االْؿـةةاٍ عةةٔ ايذٚيةة١ ايعثُاْٝةة١ أٚكةةحٛا 
                                                           

 . 239 أَني طعٝذ ، َشجع طابل ، ق (1)

 . 295-294َٛط٢ ، اؿشن١ ايعشب١ٝ ، ق  (2)

 . 239-238ؾاٜض ايػـني ، َزنشاتٞ عٔ ايثٛس٠ ايعشب١ٝ ايهدل٣ ، ق  (3)
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اا١ املذ١ٜٓ ، ٚ ا إٔ عضًٜضا املـةشٟ أدسى إٔ  بؼهٌ َياػش أِْٗ ال ٜؿلًٕٛ َٗ

ٖةةذف ايؼةةشٜـ حظةةني االطةةتكالٍ ايتةةاّ عةةٔ ايذٚيةة١ ايعثُاْٝةة١ ، ؾكةةذ تعةةاطـ َةةع  

ٚعث َعِٗ خط١ تتعاسض َع طٝاط١ ٚأٖذاف ايؼشٜـ حظني ،  ، ايلياص ٖؤال٤

ٖٚزٙ اـط١ تتُثٌ باآلتٞ : إٔ تتـٌ فُٛعة١ َةٔ ايلةياص بايكٝةاد٠ ايعثُاْٝة١ يف      

١ٓ ، بٗذف ايتؿاِٖ َع ؾخشٟ باػةا ; قا٥ةذ اؿاَٝة١ ايعثُاْٝة١ يف املذٜٓة١ عًة٢       املذٜ

أطاغ ايظُا  يكٛات عشب١ٝ ٚعثُا١ْٝ َؼذلن١ بايتكةذّ مةٛ َهة١ ؼةت قٝادتة٘      

ٔ  بةذالً  ايعاَة١  ٚايكٝةاد٠  ايظةٝطش٠  يتٛيٞ ـ  َة ٔ  ٚتتؿةاٚض  ، حظةني  ايؼةشٜ ٌ  َة  عكةذ  أجة

َٔ االطةتكالٍ ايةزاتٞ يف ظةٌ     ؿًح َع ايظًطات ايعثُا١ْٝ َكابٌ َٓح ايعشب قذًسا

  جةةشا٤ املـةةشٟ عًةةٞ عضٜةةض اعتةةضّ ؾكةةذ اـطةة١ شلةةزٙ ٚاطةةتهُااًل ، ايعثُاْٝةة١ ايذٚيةة١

    ايتٛؿةةةٌ بٗةةةذف ; طةةةٛسٜا يف ٚايعثُاْٝةةة١ األملاْٝةةة١ ايكٝةةةادتني َةةةع َياػةةةش٠ قادوةةةات

ٌ  اـطة١  ٖةزٙ  خدل إٔ  ال ، األخش٣ ايعشب١ٝ باألساكٞ ٜتعًل ؾُٝا كاو١ً تشتٝيات     ٚؿة

ّ  خط١ عٔ بايذلاجع املـشٟ عضٜض    األٚاَش ؿذست ريو عٓذ ، حظني ايؼشٜـ  اشلجةٛ

 . (1)اؿجاص  ػادس٠ األٚاَش  يٝ٘ ؿذست إٔ ييث َا وِ ، املذ١ٜٓ ع٢ً

إٔ عضًٜضا املـشٟ نإ غرل ساض عٔ ايظٝاط١ ايدلٜطا١ْٝ ػاٙ ٚايزٟ ٜظٗش 

األملاْٝة١ ٚحًؿا٥ٗةا عًة٢     ; حٝث  ْ٘ أعًٔ عٔ تؿلًٝ٘ ايتعةإٚ َةع ايظةًطات    ايعشب

أَةةٌ إٔ تهظةةب أملاْٝةةا اؿةةشب ; كةةا طةةٝؤدٟ    ؼشٜةةش َـةةش َةةٔ االحةةتالٍ          

ايدلٜطاْٞ يف  وةش ٖضمية١ بشٜطاْٝةا ٚاؿًؿةا٤ ، نُةا إٔ عضٜةًضا املـةشٟ ٜعتكةذ إٔ         

َؼةةاسنت٘    جاْةةب أملاْٝةةا يف اؿةةشب طةةٛف ٜةةؤوش عًةة٢ اؿهَٛةة١ األملاْٝةة١ ،       

ػ  ع٢ً ايظًطات ايعثُا١ْٝ يتُٓح ايعشب اطةتكالاًل  ٜٚهٕٛ داؾًعا شلا ملُاسط١ ايل

ًٝا كُٔ ايٛحذ٠ ايعثُا١ْٝ ، باإلكاؾ١    ريةو ؾةإٕ عضٜةًضا املـةشٟ نةإ ٜةش٣        رات

 . (2)يف ايثٛس٠ كشب١ يًٛحذ٠ ايعثُا١ْٝ

َٔ خالٍ ٖةزا ايعةشض ٜتلةح يٓةا إٔ ايظةيب األٍٚ يف اـةالف بةني ايؼةشٜـ         

طةشؾني ; ؾايؼةشٜـ حظةني نةإ     ٖةٛ اخةتالف أٖةذاف اي   حظني ٚعضٜةض املـةشٟ   

                                                           

(1) Khadduri: Op.cit, P 40-63 . 

(2) Khadduri: Op.cit, P 40-63 . 
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ٜٗذف    االطتكالٍ عٔ ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ ، أَا عضٜض املـشٟ ؾإْ٘ ٜٗذف    َٓح 

 . ايعشب قذًسا َٔ االطتكالٍ يف ظٌ ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ

ايعظةهشٟ يف ايٛقةت ايةزٟ نةإ     جعؿةش  ٚؿٌ    اؿجاص 

ّ ، 1917، ٚريو يف آراس ) َاسغ (  املـشٟ عًٞ عضٜض غادسٖا قذ

أحذ نياس قاد٠ اؾٝؽ ايعثُاْٞ يف بذا١ٜ  ايعظهشٟ جعؿش ٜعذٚ

 َٔ ايعذٜذ ايعثُا١ْٝ ايكٝاد٠  يٝ٘ أطٓذت ؾكذ ، األٚ  ايعامل١ٝ اؿشب

اطتُايت٘    جاْب ايثٛس٠ ايعشب١ٝ  ٚلح ايدلٜطإْٝٛ يف ، ايـعي١ ايعظهش١ٜ املٗاّ

ـةاٍ بايؼةشٜـ   طةع٢ يالت ٚبعذ اْلُاّ ايعذٜذ َٔ األطةش٣    اؾةٝؽ ايعشبةٞ ،    

سطاي١ اطتعطاف ٚسجا٤ ، ي٘ نتب  ؾكذ ، ايؿاسٚقٞ ػشٜـ عٔ طشٜل قُذ حظني

ٕ  ;  ٘ ال إٔ ايؼشٜـ حظني اعتةزس عةٔ قيةٍٛ قا٥ةذ ػةٗرل َثًة        - ىةاف  حٝةث نةا

قذ ىشجٕٛ عًٝ٘ يف ّٜٛ َا ٚإٔ ٜؼهًٛا خطًشا ع٢ً ٚجٛدٙ ،  َٔ - أطًؿٓا نُا

. 

 ايعظهشٟ جعؿش ١َهاْ عٔ ٜ٘عًُ سطاي١ حظني ايؼشٜـ    ايؿاسٚقٞ ٚنتب

ٚع٢ً َا عًُت إٔ ؾشًٜكا َٔ ايلياص  )):  يف بشقٝت٘ ٚقاٍ . ايعشب ايلياص ْؿٛغ يف

ِ  اْلةُٛا  بةاؾٝؽ  ايتحل ؾإرا ، ػخـًٝا ب٘ َتعًكٕٛ األطش٣ ايعشب ٘  ٖة (( أًٜلةا   يٝة
(1) . 

 ٚعٓذَا خش  عضٜض املـشٟ َٔ اؿجاص طٓحت ايؿشؿ١ ؾعؿش ايعظهشٟ .

; ؾكذ متهٔ ايؼشٜـ حظني َٔ تأطةٝع جةٝؽ يف ظةٌ     َُٗا ٜهٔ َٔ أَش

ٚجٛد ٖؤال٤ ايلياص ايعةشب ايةزٟ حكةل ايتحةاقِٗ بةايثٛس٠ ايعذٜةذ َةٔ املُٝةضات ،         

،  حٝث أكؿ٢ ع٢ً وٛس٠ ايؼشٜـ حظني ايـؿ١ ايك١َٝٛ ، ٚجعٌ َٓٗا جي١ٗ ق١ٜٛ

 . (2)كا أجدل ايكاد٠ ايعثُاْٝني ع٢ً االعذلاف غطٛستٗا

قاَت ب٘ قٛات األَرل عًٞ ع٢ً ايكٛات  اشلجّٛ ايزٟ أوش ع٢ً

يف أٚاخةةش  (5()4)ٚبةةرل دسٜٚةةؽ  (3)ايعثُاْٝةة١ يف بةةذس ٚٚادٟ ايـةةؿشا٤ 

                                                           

 . 2/77قُذ طاٖش املٛؿًٞ ، َشجع طابل  (1)

 . 55ؿيحٞ ايعُشٟ ، يٛسْع نُا عشؾت٘ ، ق  (2)

 . 151-5/150ٚادٟ ايـؿشا٤ : أحذ أٚد١ٜ املذ١ٜٓ ، ٜكع بايكشب َٔ ٜٓيع ، اييالدٟ ، َشجع طابل   (3)

 . 1/161 طابل َشجع ، اييالدٟ ، املذ١ٜٓ جٓٛب نِ 48 تيعذ ، حشب َٔ ايـيحٞ دسٜٚؽ    ْظي١ : دسٜٚؽ برل (4)

 . 42-39ْٛسٟ ايظعٝذ ، َـذس طابل ، ق  (5)

 ع طططططططططططططططططططططططططر 
العسطططططططططططططططكر  
ينضططل للشططريف 

 حسين

االسططني ع علطط  
 الو ه
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ّ بعذ اْتٗا٤ حـاس ايطا٥ـ ،  وش اطتظالّ 1916ٖة / 1334عاّ 

حاَٝتٗةا ، تشاجعةت قةٛات ؾخةةشٟ باػةا ، ٚتٛجٗةت قةٛات األَةةرل       

َُٗة١   عيذ اهلل    ٚادٟ ايعٝف سلاٍ غشب املذ١ٜٓ ، حٝث تةٛ  

قطةةع َٛاؿةةالت قةةٛات ؾخةةشٟ باػةةا ، ٚأْٗةة٢ خطةةش تكةةذَٗا      

 . (1)َه١

يف ظٌ ٖزٙ األٚكاع أؿيح صَاّ امليادس٠ يف ٜذ قةٛات ايؼةشٜـ حظةني ، بعةذ     

 ، املِٗ سابؼ َٝٓا٤ ع٢ً ٚاالطتٝال٤ ، َيرلٜو ابٔ باػا حظني ع٢ً ايكلا٤ ي٘ ز إٔ

٘  عضص كا ، ١ٝايعثُاْ حاَٝتٗا ٚاطتظالّ ، ايطا٥ـ ع٢ً ٚاالطتٝال٤ ايعظةهشٟ   ٚكةع

يف َه١ َٚا حٛشلا ، ٚبزيو أتٝحت ايؿشؿ١ يكٛات األَرل ؾٝـٌ املشابط١ يف ٜٓيع 

عٓذ ريو بةذأت   -ايٛاقع١ يف سلاٍ اييحش األزش  -يًتحشى سلااًل مٛ ايٛج٘ 

ٕ اؽةةز اٝةةع ايٛطةةا٥ٌ املُهٓةة١  أاألَةةرل ؾٝـةةٌ باالطةةتعذاد يًضحةةـ سلةةااًل بعةةذ   

يًةةٗجّٛ عًةة٢ ايٛجةة٘ بعةةث   ٘، ٚيف  طةةاس اطةةتعذادات (2)ٖجةةّٛيتةةأَني ٜٓيةةع كةةذ أٟ 

ـًةا    (3)بشطا٥ٌ    َؼاٜخ ) بًةٞ ( ؿةثِٗ عًة٢ االْلةُاّ    ايثةٛس٠      ، ٚنةإ حشٜ

ؾادٙ ; ملهاْت٘ ايشؾٝع١ بةني قَٛة٘ ،   سع٢ً اْلُاّ ػٝخ َؼاٜخ ) بًٞ ( طًُٝإ بٔ 

 . (4) ال إٔ ابٔ سؾادٙ ظٌ ع٢ً ٚال٥٘ يًعثُاْٝني

طةتٛيت قةٛات األَةرل ؾٝـةٌ ٖٚةٞ يف طشٜكٗةا    ايٛجة٘ عًة٢         ع٢ً أ١ٜ حةاٍ ا 

ٕ  17 / ٖةة 1335 األٍٚ سبٝةع  23 يف ريو ز حٝث ; أًَج ٞ  نةاْٛ (5)1917ّ ( ٜٓةاٜش  ) ايثةاْ
  ،

ٚناْت خط١ االطتٝال٤ ع٢ً ايٛج٘ تكتلٞ إٔ تكّٛ قٛات األَرل ؾٝـةٌ  ٗااة١   

،  َٔ اييحش ٗاايٛج٘  ظاْذ٠ األططٍٛ ايدلٜطاْٞ ايزٟ طٛف تهٕٛ َُٗت٘ كشب

 . (6)ٚ ْضاٍ فُٛع١ َٔ اؾٓٛد ايعشب    ايدل

ّ ٚؿةٌ  1917نإْٛ ايثةاْٞ ) ٜٓةاٜش (    23ٖة / 1335سبٝع األٍٚ  25ؾؿٞ ّٜٛ 

األططٍٛ ايدلٜطاْٞ ، ايزٟ بذأ ٜلةشب َٝٓةا٤ ايٛجة٘ ، ٚ ْةضاٍ اؾٓةٛد ايعةشب          

                                                           

 . 163ابل ، ق يٛسْع ، َـذس ط (1)

 . 185-184ٚيظٕٛ ، َشجع طابل ، ق   (2)

 . 2/199املٛؿًٞ ، َـذس طابل  (3)

(4) Yatak, Op.cit, S 79 . 

 . 40، ق  1918-1916كذٚ  عاسف ايشٚطإ : حشٚب ايثٛس٠ ايعشب١ٝ ايهدل٣ يف اؿجاص ٚبالد ايؼاّ  (5)

(6) Scovill: Op,cit P 159-160 . 
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١ ايعثُاْٝة١     ايدل ، ؾتِ شلِ ايظٝطش٠ ع٢ً َذ١ٜٓ ايٛج٘ بعةذ إٔ اْظةحيت اؿاَٝة   

، ٚؿًت قٛات األَرل ؾٝـةٌ   (1)ايعال ، كًؿ١ ٚسا٤ٖا ايعذٜذ َٔ ايكت٢ً ٚاؾشح٢

ّ بعةذ إٔ  1917نإْٛ ايثاْٞ ) ٜٓاٜش (  25ٖة / 1335سبٝع األٍٚ  27   ايٛج٘ يف 

 . احتًٗا اؾٓٛد ايزٜٔ جاهٚا ع٢ً ظٗش األططٍٛ ايدلٜطاْٞ

ًُةا   (2)عني األَرل ؾٝـٌ َٛيٛد كًفٚ عظةهشًٜا ؾٝٗةا ; اعتُةاًدا عًة٢     حان

أؿيحت َٓز ريو ايٛقت َكًشا يًجٝؽ ايؼُايٞ بكٝةاد٠  ٚق٠ٛ ػخـٝت٘ ٚػهُٝت٘ 

 . (3)األَرل ؾٝـٌ ْؿظ٘

ٜعذ اطتٝال٤ قٛات ايؼشٜـ حظني ع٢ً ايٛج٘ ْكط١ ؼٍٛ نةيرل٠ يف تةاسٜخ   ٚ

وٛس٠ ايؼشٜـ حظني ، بٌ ميهٔ اعتياسٙ بذا١ٜ االْتـاس ع٢ً ايكٛات ايعثُا١ْٝ يف 

املذ١ٜٓ ; بظيب َا تشتب عًٝ٘ َٔ ْتا٥ج نإ شلا أوش ؾعاٍ ع٢ً طرل األحذا  ؾُٝةا  

بعةةذ ، حٝةةث أؿةةيحت ايٛجةة٘ قاعةةذ٠  َةةذاد ٚمتةةٜٛٔ ؾةةٝؽ ايؼةةشٜـ حظةةني عًةة٢  

أعكيٗا االطتٝال٤ ع٢ً املٛا٧ْ امل١ُٗ يف سلاٍ اييحش األزش ، ٚ،  ايؼُايٞ ايظاحٌ

ايؼةُاٍ ،   يف ٚاالْتؼةاس  ايتٛطةع  يف ذأتبة  قةذ  ايثٛس٠ تهٕٛ ٚبزيو ، ( ٚاملًٜٛح نليا )

٘  ) يف ؾٝـٌ أألَرل ع٢ً ايتٛاؾذ يف ايؼُاي١ٝ ايكيا٥ٌ بذأتٚ اْلةُاَٗا      َعًٓة١  ( ايٛجة

ٌ  ٖةزٙ  سأغ ٚعًة٢  ، ايثٛس٠ ؿةخش ،   ٚبةين  ، ٚاؿٜٛطةات  ، ٚايؼةشاسات  ، ايشٚية١  : ايكيا٥ة

 . (4)ٚايعُاسات

أْٗا أؿيحت قاعذ٠ أًٜلا ٘ َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ج املذلتي١ ع٢ً االطتٝال٤ ع٢ً ايٛج

١َُٗ الْطالم ايعًُٝات اشلج١َٝٛ ع٢ً خ  طه١ اؿذٜذ ، ٚقطع أجضا٥٘ بـٛس٠ 

، كةةا طةةاعذ قةةٛات ايؼةةشٜـ حظةةني عًةة٢ ؾةةشض اؿـةةاس ايتةةاّ عًةة٢   (5)َتهةةشس٠

اؿا١َٝ ايعثُا١ْٝ يف املذٜٓة١ بعةذ قطةع َٛاؿةالتٗا َةع ايؼةُاٍ ، ؾأخةزت ايكةٛات         

امليةادس٠   ٚؼٛيةت ْٞ َٔ َؼانٌ اإلَذاد ٚايتُةٜٛٔ ،  ايعثُا١ْٝ َٓز ريو اؿني تعا

يف حةني ايتضَةت اؿاَٝة١ ايعثُاْٝة١ يف املذٜٓة١ َٛقةـ          قٛات ايؼةشٜـ حظةني ،   

                                                           

 . 89، ق  ٚيظٕٛ ، َشجع طابل  (1)

 ّ .1916َٛيٛد كًف : أحذ ايلياص ايعشاقٝني ايزٜٔ اْلُٛا    ايثٛس٠ ايعشب١ٝ يف أٚاخش  (2)

 . 82 ق ، املعاؿش ايعشب تاسٜخ ٚيف ايهدل٣ ايعشب١ٝ ايثٛس٠ يف ٚدٚسٙ باػا كًف َٛيٛد ، ايضبٝذٟ حظني قُذ (3)

 . 100َٛط٢ ، املشاطالت ايتاسى١ٝ ، ق  (4)

(5) Yatak, Op.cit, S 97 . 
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ًَا عٔ ؾهش٠ ايتكذّ مةٛ َهة١ الطةذلجاعٗا   ٚايذؾاع عٔ قٛاعذٖا  ،  (1)ؽًت متا

 ٚقظِ ايؼشٜـ حظني قٛات٘ بعذٖا    والو١ جٝٛؾ ؼت قٝاد٠ أبٓا٥٘ :

ؾةةٝؽ اؾٓةةٛبٞ : بكٝةةاد٠ عًةةٞ بةةٔ اؿظةةني ، َٚكةةشٙ سابةةؼ ، َُٚٗتةة٘        ا - 1

 حـاس املذ١ٜٓ َٔ اؾٓٛب .

اؾٝؽ ايؼُايٞ : بكٝاد٠ عيذ اهلل بٔ اؿظةني ، َٚكةشٙ ٚادٟ ايعةٝف ،     - 2

 َُٚٗت٘ قطع خ  طه١ اؿذٜذ ٚخطٛص َٛاؿالت املذ١ٜٓ َع ايؼُاٍ .

ظني ، َٚكشٙ ٚادٟ ايعةٝف  اؿ بٔ اهلل عيذ األَرل كٝاد٠ب : ايؼشقٞ اؾٝؽ - 3

 ، َُٚٗت٘ قطع خطٛص َٛاؿالت املذ١ٜٓ َٔ ج١ٗ ايؼشم .

املذ١ٜٓ يف َٛاج١ٗ ٖزٙ اؾٝٛؾ ايثالو١ ،  يف باػا ؾخشٟ قٛات أؿيحت ٚبزيو

ٚنإ ريو  ٜزاًْا بيةذ٤ َشحًة١ جذٜةذ٠ َةٔ املٛاجٗةات بةني قةٛات ايؼةشٜـ حظةني          

  .ٚاؿا١َٝ ايعثُا١ْٝ يف املذ١ٜٓ 

ذ اؿجاص اي  تشب  املذ١ٜٓ بةيالد ايؼةاّ   طه١ حذٜ ناْت

بةةني  تةةشب  ألْٗةةا ; املذٜٓةة١ يف ايعثُاْٝةة١ يًحاَٝةة١ اؿٝةةا٠ ػةةشٜإ  ثابةة١

جي١ٗ اؿجاص ٚجي١ٗ ايؼاّ ٚطٝٓا٤ ، ٚشلةزا ناْةت ٖةذًؾا يكةٛات     

ػةعيإ   2ايؼشٜـ حظني َٓز بذا١ٜ املعةاسى حةٍٛ املذٜٓة١ ، ؾؿةٞ     

 ايؼةةةشٜـ قةةةٛات بةةةذأت 1916ّ ( ْٜٛٝةةةٛ ) حضٜةةةشإ 5 / ٖةةةة1334

قاٚالتٗةةةا األٚ  يكطةةةع خةةة  طةةةه١ اؿذٜةةةذ ، حٝةةةث   حظةةةني

ٛ  ،(2)ٖذ١ٜ قطات بني َا ايظه١ خ  ؽشٜب اطتطاعت ِ  ٚأبة  (3)ايةٓع

(4)ٚجذٜذ٠
ّ 1916حضٜشإ ) ْٜٛٝٛ (  12 / ٖة1334 ػعيإ 11 ٚيف ، 

َٔ تذَرل ١٦َ ٚأسبعةني عُةًٛدا َةٔ أعُةذ٠ ايتًػةشاف بةني        تمتهٓ

                                                           

 . 222أَني طعٝذ ، َشجع طابل ، ق  (1)

 . 9/169نِ عٔ املذ١ٜٓ ، اْظش اييالدٟ ، َشجع طابل 169ٖذ١ٜ : تكع يف ٚادٟ ايطيل ، ع٢ً بعذ  (2)

 . 9/68نِ    سلاٍ غشب املذ١ٜٓ ، اْظش اييالدٟ ، َشجع طابل 59أبٛ ايٓعِ : قط١ تيعذ عٔ املذ١ٜٓ  (3)

 سلاٍ املذ١ٜٓ . جذٜذ٠ : قط١ تكع (4)

قططططططا انصطططططال 
 المدينة بالشمال
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ال إٔ ٖةزٙ احملةاٚالت حت تهةٔ رات ؾاعًٝة١     ،   (1)أبٛ ايٓعِ ٚبٛاص

 . (2)تزنش ، بظيب قٝاّ ايكٛات ايعثُا١ْٝ بإؿالحٗا بظشع١

ٚبعةةذ ؾؼةةٌ قةةٛات ايؼةةشٜـ حظةةني يف  جيةةاس حاَٝةة١ املذٜٓةة١ عًةة٢ االطتظةةالّ  

ٚريو بكطع أْ٘ ال طيٌٝ يزيو  ال عٔ طشٜل ؾشض حـاس قهِ عًٝٗا ،  تٚجذ

ًٝا خ  طه١ اؿذٜذ دلٜطةإْٝٛ بٗةزٙ ايؿهةش٠ ، ٚػةجعٛا     ، ٚقةذ أٚحة٢ اي   ْٗا٥

، ٜٚؤنذ ريو َا قاي٘ ) اؾٓشاٍ ٚلت ( بإٔ  قٛات ايؼشٜـ حظني ع٢ً تٓؿٝزٖا

تؼذٜذ ايلػ  ع٢ً خ  طه١ اؿذٜذ طٛف ٜؤدٟ     كعاف حا١َٝ املذٜٓة١ ،  

 . (3)ٚبايتايٞ ٜؤدٟ    االطتٝال٤ عًٝٗا

تٛاجٗٗةا قةٛات   ١ اية  ناْةت   َة يهٔ ٖزٙ اـط١ تأخش تٓؿٝزٖا بظيب املكاٚ

قةةٛات ايؼةةشٜـ عًةة٢  ٚعٓةةذَا اطةةتٛيتايؼةةشٜـ حظةةني َةةٔ قةةٛات ؾخةةشٟ باػةةا ،  

قطع خ  طه١ اؿذٜذ قاب١ً يًتٓؿٝز بؼهٌ َؤوش ،  ؾهش٠ أؿيحت ايٛج٘ َٝٓا٤

غاس٠ ػٓتٗا قٛات ايؼشٜـ حظني ع٢ً ايظه١ اؿذٜذ بعذ االطتٝال٤  أٍٚ ؾهاْت

ّ ، حٝةةث 1917ؾدلاٜةةش (  ػةةياص ) 12ٖةةة / 1335سبٝةةع اآلخةةش  19عًةة٢ ايٛجةة٘ يف 

بكٝاد٠ ايؼشٜـ عيذ ايهشِٜ اييذٜٟٛ ،  ٚج١ٓٝٗ ايعكٝالت َٔ َه١ْٛ ق٠ٛ ؼشنت

ٜشاؾكٗا ) جاسيٓذ ( ايزٟ نإ ٜتٛ  ايتذسٜب ع٢ً املتؿجشات ، ٚنإ ٖذف ٖزٙ 

، ٚبعةذ   (5)، ٚقذ نإ شلةا ْتةا٥ج َةؤوش٠ عًة٢ خة  ايظةه١       (4)ايػاس٠ قط١ طٜٛشٙ

 س٠ األٚ  اْطًكةت زًة١ أخةش٣ َةٔ َٝٓةا٤ ايٛجة٘ بكٝةاد٠       عؼش٠ أٜةاّ َةٔ تٓؿٝةز ايػةا    

ٔ  َؤيؿة١  ، عًٞ بٔ ْاؿش ايؼشٜـ ( ، حٝةث   ْٝٛنُةب  ) ٜشاؾكٗةا  ، سجةالً  ٚطةتني  ٦َة١  َة

اْكظةةُت    وةةال  ؾةةشم ، تكةةذَت  حةةذ٣ ٖةةزٙ ايؿةةشم ملؼةةاغ١ً اؿاَٝةة١ يف تًةةو      

احملطةة١ ، يف حةةني عًُةةت ايؿشقتةةإ األخشٜتةةإ عًةة٢ تةةذَرل خةة  ايظةةه١ بٛاطةةط١  

                                                           

 . 1/256نِ ، اْظش اييالدٟ ، َشجع طابل 55بٛاص : تكع غشب املذ١ٜٓ ، تيعذ عٓٗا َظاؾ١  (1)

(2) Yatak, Op.cit, S 41 . 

(3) Kedourie Elie: The Surrender of Medina January 1919, P 142 . 

 . 5/242َشجع طابل  نِ َٓٗا . اْظش اييالدٟ ،212طٜٛش٠ : تكع سلاٍ املذ١ٜٓ ع٢ً بعذ  (4)

 . 158-157َٛط٢ ، اؿشب يف اؿجاص ، َشجع طابل ، ق  (5)
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تؿجشات ، ْٚتج عٔ ريو تذَرل ٦َتني ٚمخظةني قلةًٝيا ، ٚمخظة١ عؼةش عُةًٛدا      امل

 . (1)َٔ أعُذ٠ ايتًػشاف ، باإلكاؾ١    ْظـ قاطشتني

 15ٚاطةتُش جةةٝؽ ايؼةةشٜـ ؾٝـةةٌ يف َٗااة١ خةة  طةةه١ اؿذٜةةذ ، ؾؿةةٞ   

ّ ٖااةت ٖةزٙ ايكة٠ٛ قطة١ داس     1917آراس ) َاسغ (  8ٖة / 1335ااد٣ األٚ  

، حٝث ز تذَرل ١٦َ ٚمخظني قلةًٝيا ، باإلكةاؾ١    (3)قط١ َطايع، ٚ (2)اؿُشا٤

    عذد َٔ أعُذ٠ ايتًػشاف .

حت ٜعذ ٚ، نثؿت قٛات ايؼشٜـ حظني ٖجُاتٗا ع٢ً خ  طه١ اؿذٜذ ٚ

ريو ايعٌُ َكتـًشا ع٢ً اؾٝؽ ايؼُايٞ ، بٌ  ٕ قٛات األَرل عيذ اهلل ) اؾٝؽ 

ٚ ايؼشقٞ (  ني األَةرل عيةذ اهلل ٚاألَةرل ؾٝـةٌ     ز عكةذ اجتُةاع بة   ػاسنت ؾٝٗةا ، 

ّ يٛكع خط١ َؼةذلن١ بةني ايطةشؾني ، تكةّٛ     1917متٛص ) ٜٛيٝٛ (  16ٚ  15َٜٛٞ 

 ٛجيٗا اٝع ايكٛات باشلجّٛ ايؼاٌَ ع٢ً قطات ايظه١ اعتياًسا َةٔ سَلةإ   

 اهلل عيةةذ األَةةرل قةةٛات قاَةةت االتؿةةام ٖةةزا ٚبعةةذ ، 1917ّ ( ٜٛيٝةةٛ ) متةةٛص 30 / ٖةةة1335

 (4)تةةةذَرل قلةةةيإ ايظةةةه١ بةةةني قطةةة  املةةةذس  بّ 1917ٛص ) ٜٛيٝةةةٛ ( متةةة 27يف  

(5)ٖٚذ١ٜ
ٚيظٕٛ ( ، املعتُذ ايدلٜطاْٞ  )    ٚجٗٗا بشق١ٝ يف اهلل عيذ األَرل ٚرنش ، 

أْ٘ قذ متهةٔ َةٔ ؽشٜةب مخظة١ عؼةش نًٝةَٛذًلا َةٔ         ))ايدلٜطاْٞ يف اؿجاص : 

) طةةيتُدل ( أًٜةةٍٛ  13يف ٚ،  ((ايظةةه١ ،  ةةا ؾٝٗةةا اؾظةةٛس ٚأطةةالى ايتًػةةشاف     

قطة١   ٖٚااةت بتةذَرل عةذد نةيرل َةٔ قلةيإ ايظةه١ ،        ّ٘ قاَت قٛاتة 1917

 . (6)ايعال

ع٢ً طه١ اؿذٜذ َٔ قيٌ قٛات ايؼشٜـ حظني ،  املتضاٜذ٠ يًلػٛص ْتٝج١ٚ

ايعثُا١ْٝ يف حرل٠ َٔ أَشٖا ، ٚؿاست يف حاي١ َٔ ايٝأغ ، ٖٚزا  ايكٛات أؿيحت

ػرل ) قا٥ةذ َعظةهش ايعةال (    اةاٍ     ٜتلح َٔ بشق١ٝ بعث بٗا ااٍ باػةا ايـة  

                                                           

 . 158-157َٛط٢ ، املشجع ايظابل ، ق  (1)

 . 3/194نِ ، اييالدٟ ، َشجع طابل 188داس اؿُشا٤ : قط١ تكع جٓٛب تيٛى ، ع٢ً َظاؾ١  (2)

 . 8/186ابل َطايع : تكع سلاٍ َذا٥ٔ ؿاحل ) ايعال ( ، اييالدٟ ، َشجع ط (3)

 . 8/62نِ ، اييالدٟ ، َشجع طابل 186املذس  : تكع سلاٍ غشب املذ١ٜٓ ، ٚتيعذ عٓٗا  (4)

 . 228-226َٛط٢ ، اؿشب ، َشجع طابل ، ق  (5)

 . 6/155نِ ، اييالدٟ ، َشجع طابل 220ايعال : سلاٍ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، تيعذ عٓٗا  (6)
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باػا ) قا٥ذ اؾةٝؽ ايشابةع ( ٜطًةب ؾٝة٘  َةذادٙ باملضٜةذ َةٔ ايكةٛات يٝةتُهٔ َةٔ           

ايةةذؾاع عةةٔ ايظةةه١ اؿذٜةةذ بؼةةهٌ جٝةةذ ، ٚقةةذ جةةا٤ سد اةةاٍ باػةةا عًةة٢ تًةةو  

أْ٘ هب عًٝ٘ ايتحًٞ بايـدل ٚب١ُٗ عاي١ٝ ، ٚبعضمي١ ق١َٝٛ ، يٝتُهٔ  ))ايدلق١ٝ : 

َُة     َٔ املذاؾعة١  ((شض عةٔ اـة  بؼةهٌ 
تٓظةِٝ  بايظةًطات ايعثُاْٝة١    ٚقاَةت ،  (1)

 اـ     والو١ َٓاطل عظهش١ٜ : ؾكظُتايذؾاع عٔ طه١ اؿذٜذ ، 

 َٓطك١ ايعال : ؼت قٝاد٠ بـشٟ باػا . - 1

 َٓطك١ تيٛى : ؼت قٝاد٠ قا٥ُكاّ عاطـ بو . - 2

 . (2)َٓطك١ َعإ : ؼت قٝاد٠ ايًٛا٤ ااٍ باػا - 3

غِ َةةٔ اطةةتُشاس ايعًُٝةةات ايتخشٜيٝةة١ ،  ال إٔ خةة  ايظةةه١ ظةةٌ ٜعُةةٌ  ٚبةةايش

 ... (3); ْظًشا يٛجٛد ؾشق١ خاؿ١ تعٌُ ع٢ً  ؿال  َا ٜتِ ؽشٜي٘ بهؿا٠٤ أقٌ

تٛاؿًت قاٚالت قٛات ايؼشٜـ حظني يكطةع خة  طةه١ اؿذٜةذ ، ؾُةع      ٚ

ّ احتؼةةذ اؾةةٝؽ ايؼةةشقٞ بكٝةةاد٠ األَةةرل عيةةذ اهلل     1918ٖةةة / 1336َطًةةع عةةاّ  

ًٝا شلجُاتة٘ ، حٝةث ٖةاجِ         با يكشب َٔ ايظه١ اؿذٜةذ ، ٚجعةٌ َٓٗةا ٖةذًؾا س٥ٝظة

قط  جذاع١ ٖٚذ١ٜ ، ٚاطتُش ايكتاٍ بةني قةٛات األَةرل عيةذ اهلل ٚبةني اؿاَٝة١       

، ْٚتج عٓ٘ تذَرل تظع١ أَٝاٍ َٔ ايظه١ ،  َٜٛني َذاس ع٢ً احملطتني يف ايعثُا١ْٝ

ٖةة /  1336، ٚيف  جظةًشا ش عؼة  ١ٚطت١ نًَٝٛذلات َةٔ خطةٛص ايتًػةشاف ، ٚتظةع    

ّ ز تةذَرل قطةاس كـةف يًـةٝا١ْ ٚايتـةةًٝح     1918نةإْٛ ايثةاْٞ ) ٜٓةاٜش (     31

 7ٖةة /  1336سَلةإ   14ٚ  13ٚأبٛ ايٓعِ ، ٚيف َٜٛٞ  (4)بني قط  اططيٌ عٓذل

ّ ٖٛاةةت قطتةةا طةةٜٛش٠ ٚبةةرل اؿذٜةةذ ، ٚز تةةذَرل  1918ػةةياص ) ؾدلاٜةةش (  8ٚ 

   طيع١ أَٝاٍ َٔ ايظه١ .، باإلكاؾ١   جظًشاحذ عؼش أ

ٚػاسى اؾٝؽ اؾٓةٛبٞ بكٝةاد٠ األَةرل عًةٞ بةٔ اؿظةني يف عًُٝةات اشلجةّٛ         

ع٢ً خ  طةه١ اؿذٜةذ ، حٝةث ٖااٗةا بةايكشب َةٔ قطة١ بةٛاص ، ْٚةتج عةٔ           

 قلةةةًٝيا ، يف حةةةني نةةةإ اؾةةةٝؽ ايؼةةةشقٞ ٜٛاؿةةةٌ 2890ريةةةو اشلجةةةّٛ ؽشٜةةةب 
                                                           

(1) Kandmir Feridon: Pey gamberimizin san Turkeler, P 104 . 

 . 254أَني طعٝذ ، َشجع طابل ، ق  (2)

 . 102ٖٓادٟ ٜٛطـ غٛامن١ ، املًُه١ اشلاسل١ٝ اؿجاص١ٜ ،  (3)

ٌ عٓذل : قط١ سلاٍ غشب املذ١ٜٓ ، ع٢ً َظاؾ١  (4) ِ عٓٗا ، اْظش اييالدٟ ، َشجع طابل 113اططي  3/183ن

3/183 . 
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كةةا ْةةتج عٓةة٘ ؽشٜةةب أحةةذ     ، (1)عًُٝاتةة٘ ايتخشٜيٝةة١ بةةني قطةة  بةةٛاص ٚحؿةةرل٠    

 . (2)اؾظٛس ، ٚ تالف ٦َ  قلٝب َٔ قليإ ايظه١

ت قٛات اؾٝؽ ايؼشقٞ جظش ّ ٖاا1918) َاسغ (  آراس 10 / ٖة1336 ٚيف

اؿُا ، ايزٟ ٜعذ َٔ أندل جظٛس ايظه١ اؿذٜذ ، ٚباإلكاؾ١    ريو  ٚادٟ

اؾ١    َٗاا١ املذس  ، ٚدَشت َا ٜكاسب ١٦َ قلٝب ، باإلك قط١ ٖاات ؾكذ

 . (3)قط١ بٛاص ، ٚأبٛ ايٓعِ ، ٚ ططيٌ عٓذل

ْٚتٝج١ يعًُٝات ايتخشٜةب ايٛاطةع١ اية  تعةشض شلةا خة  ايظةه١ اؿذٜةذ ،         

ٞ  ايشابةع  اؾةٝؽ  قٝةاد٠  اكطشت ٍ  ايعثُةاْ عًة٢   ايعاًَة١  ايكةٛات  يتعضٜةض   َةذادات  إلسطةا

٘  ٚايةذؾاع  اـ   ؿال  ٔ  َهْٛة١  عظةهش١ٜ  قة٠ٛ  يًُذٜٓة١  ٚؿةًت  حٝةث  ، عٓة مثاْٝة١   َة

ٚأسبعني جٓذًٜا ٚمخظ١ كياص ، بٗذف تعضٜض ايذؾاعات ايعثُا١ْٝ حٍٛ ايظه١ ، 

 . (4)1918ّآراس ) َاسغ (  4ٖة ، املٛاؾل 1336ٚنإ ٚؿٛشلا    املذ١ٜٓ بتاسٜخ 

ّ اػةةةذلنت قةةة٠ٛ بشٜطاْٝةةة١ يف االطةةةتٝال٤ عًةةة٢  1918ٚيف آب ) أغظةةةطع ( 

٤ عًةة٢ ٖةةزٙ احملطةة١ ْكطةة١ ؼةةٍٛ   يف ايؼةةُاٍ ، ٜٚعتةةدل االطةةتٝال  (5)قطةة١ املةةذٚس٠ 

نةةيرل٠ يف َظةةاس األحةةذا  ، حٝةةث أسغُةةت ايكةةٛات ايعثُاْٝةة١ عًةة٢  خةةال٤ خةة        

ايظه١ َٔ َعإ    قط١ رات اؿا  ، ٚبايتايٞ قطعت ؿ١ً املذ١ٜٓ بايؼةُاٍ ،  

 آراس 26ٖةةة / 1336اةةاد٣ األٚ   13حٝةةث نةةإ آخةةش قطةةاس ٚؿةةٌ املذٜٓةة١ ٜةةّٛ   

 . (6)1918ّ) َاسغ ( 

ؿالت املذ١ٜٓ بايؼُاٍ ، أخز ؾخشٟ باػا ٜطًب ايٓجذ٠ َٔ دَؼل بعذ قطع 

ٚاطةطٓيٍٛ ; إلؿةةال  اـةة  ،  ال إٔ ايكٝةاد٠ ايعًٝةةا يف ) اطةةطٓيٍٛ ( حت ٜهةةٔ يف   

 ٕ عًٝةةة٘ بةةةزٍ اؾٗةةةذ  )) َهاْٗةةةا املظةةةاعذ٠ يف ريةةةو ، ٚانتؿةةةت بةةةايشد قا٥ًةةة١ :  

((إلؿال  َا أتًـ َٔ اـ  
(7) . 

                                                           

 حؿرل٠ : قط١ تكع سلاٍ املذ١ٜٓ . (1)

 . 254-٢251 ، اؿشب يف اؿجاص ، ق َٛط (2)

 . 252َٛط٢ ، املشجع ايظابل ، ق  (3)

(4) Kiciman: Op.cit, S 152 . 

ِ سلااًل ، ٖٚٞ ٚاقع١ كُٔ حذٚد املًُه١ األسد١ْٝ اشلاسل١ٝ 120املذٚس٠ : سلاٍ املذ١ٜٓ ، تيعذ عٔ تيٛى  (5) ن

 . 8/66، اييالدٟ ، َشجع طابل 

(6) Goulsy: Op.cit, S 233 . 

(7) Kiciman: Op.cit, S 157 . 
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ٖةزٙ ايعًُٝةات ايتخشٜيٝة١ ، ٚقةاٚالت     َٚٔ خالٍ ٖةزا ايعةشض ٜالحةن إٔ    

،  قطع خ  طه١ اؿذٜذ حت تتِ  ال بذعِ ٚتؼجٝع َٔ قاد٠ ايكٛات ايدلٜطاْٝة١ 

اي  أَذت قٛات ايؼشٜـ  ا ؼتا   يٝ٘ ; َٔ َٛاد ايةتؿجرل ، ٚايتةذسٜب عًٝٗةا ،    

ؾكذ أْؼأت شلزا ايػةشض َذسطة١ يًتةذسٜب عًة٢ عًُٝةات ايةتؿجرل  ٝٓةا٤ ايٛجة٘ ،         

 ق٠ٛ ٜتِ تهًٝؿٗا بتخشٜب خ  طه١ اؿذٜذ ال بذ إٔ ٜشاؾكٗا أ١ٜ إٔ    باإلكاؾ١

أبشص ايًزٜٔ حشكٛا ايثا٥شٜٔ ع٢ً ريو ، ٚأطُٗٛا  َٚٔ ، باملتؿجشات خيرل بشٜطاْٞ

، َٚٔ ريو ٜتلح  (1)َٔ : ) يٛسْع ، ٚجاسيٓذ ، ْٚٝٛنُب ( نٌ : ػخـًٝا َعِٗ

 تخشٜب ; ؽطًٝطا ٚتٓؿًٝزا .إٔ يًظًطات ايدلٜطا١ْٝ دًٚسا ؾاعاًل يف عًُٝات اي

أَةا ؾُٝةا ىةف َٛاقةـ ايكيا٥ةٌ ، ٚبطْٛٗةا ايكاطٓة١ عًة٢ طةٍٛ خة  طةةه١           

، ؾكذ اْكظُت    وال  ؾ٦ات : ؾ١٦ ٚقؿت    جاْب ايعثُاْٝني  حٛشلا َٚا اؿذٜذ

ٚبكٝت ع٢ً ٚال٥ٗا شلِ ، ٚع٢ً سأطٗا قي١ًٝ ) بًٞ ( اي  نإ ٜتضعُٗا طًُٝإ بٔ 

ًٝا يًعثُاْٝني حت٢ َكتً٘ يف  حذ٣ املعاسى اية  داست  سؾاد٠ اييًٟٛ ، ٚقذ  بكٞ َٛاي

حٍٛ خة  طةه١ اؿذٜةذ ، أَةا ايؿ٦ة١ ايثاْٝة١ ؾكةذ أعًٓةت ٚال٤ٖةا يًثةٛس٠ ، ْتٝجة١            

يًخٛف ٚايتٗذٜذ ، ٚع٢ً سأطٗا عؼةا٥ش : ) عٓةض٠ ( اية  نةإ ٜتضعُٗةا ) ؾشحةإ       

دٖا األَرل عيذ اهلل بٔ بعذ إٔ ٖذ ايثٛس٠    اْلُت ٚقذ ، ( ايؿكرل ٚػٗاب ، االٜذا٤

،  ٠ ٕ حت تٓلِ يًثٛس٠ ، أَا ايؿ١٦ ايثايث١ ؾكذ أعًٓت ٚال٤ٖا يًثٛس  كاتًتٗا اؿظني

ٚاْلُت  يٝٗا طًُعا باملاٍ ٚاملػشٜات املاد١ٜ األخش٣ ، ٖٚةٞ تلةِ : ) ايؼةشاسات ،    

يف تؼةذٜذ اؿـةةاس   ٚنةإ يًكيا٥ةٌ املٛايٝة١ دٚس نةيرل    ٚايشٚية١ ، ٚبةين ؿةخش ( ،    

 ذ١ٜٓ ٚ حهاَ٘ .ع٢ً امل

يف ايٛقت ايزٟ نةإ ؾٝة٘ قظةِ َةٔ قةٛات ايؼةشٜـ حظةني        

ٜتٛ  قطع َٛاؿةالت املذٜٓة١ َةع ايؼةُاٍ ; يًتؼةذٜذ عًة٢ ايكة٣ٛ        

املشابط١ ؾٝٗا ، ٚإلسغاَٗةا عًة٢ االطتظةالّ ، نةإ ٖٓةاى قظةِ       

 ;قةةٛات ؾخةةشٟ باػةةا حةةٍٛ املذٜٓةة١   ٜٓةةاٚؾآخةةش َةةٔ ٖةةزٙ ايكةةٛات  

  ٚ  دخةةاٍ ايٝةةأغ يف ْؿٛطةةٗا ،   إلْٗانٗةةا ٚ كةةعاف َعٜٓٛاتٗةةا ، 

 سغاَٗةةا عًةة٢ االطتظةةالّ ، ٚنةةإ عًةة٢ سأغ قةةٛات ) اؾةةٝؽ   ٚ

                                                           

 . 187-186سٜتؼاسد ايذلتٕٛ : يٛسْع يف اييالد ايعشب١ٝ ، ق  (1)

 حكططال الحصططار 
 عل  المدينة
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ٞ بةٔ اؿظةني ايةزٟ ٜةشاب  جٓةٛب املذٜٓة١ ،       ًة اؾٓٛبٞ ( األَرل ع

حٝث أخزت ٖةزٙ ايكةٛات عًة٢ عاتكٗةا َٗااة١ املٛاقةع اؾٓٛبٝة١        

 ، ؾجشت َعاسى بني ايطشؾني ، َٓٗا : املعشن١ اي  َٓٗا ايكشٜي١

نإْٛ األٍٚ ) دٜظُدل (  21بتاسٜخ  (1)( ضَٔ ) ف شببايك حذوت

ّ ، ٚايةة  اْتٗةةت بٗضميةة١ قةةٛات ؾخةةشٟ باػةةا ، ٚيف ايٝةةّٛ     1916

ًَةةا عًةة٢ َٛقةةع     ايتةةايٞ ػةةٓت قةةٛات األَةةرل عًةةٞ بةةٔ اؿظةةني ٖجٛ

) فض ( راتة٘ ، ؾأسغُةت قةٛات ؾخةشٟ باػةا عًة٢ تةشى َٛاقعٗةا         

نش املـةادس  ، ٚتةز  (2)( برل دسٜٚؽ) اؿـ١ٓٝ ، ٚاالْظحاب    

ايذلنٝةة١ إٔ اْظةةحاب ؾخةةشٟ باػةةا    بةةرل دسٜٚةةؽ قاٚيةة١ َٓةة٘   

إلعاد٠ تٓظِٝ قٛات٘ ، ٚدساط١ أٚكةاع جٝؼة٘ ، بعةذ إٔ ز يكةٛات     

 . (3)األَرل ؾٝـٌ االطتٝال٤ ع٢ً ايٛج٘

ّ اطتٛيت قٛات ايؼشٜـ حظني ع٢ً 1917آراس ) َاسغ (  23ٖة / 1335ٚيف 

٤ عًٝة٘ خطة٠ٛ ٖاَة١ يف طةيٌٝ االطةتٝال٤ عًة٢       ٚايزٟ ٜعذ االطةتٝال  (4)) برل عياغ (

املذ١ٜٓ ، أَا األَرل عًٞ ، ايزٟ عاد    سابؼ ، ؾكذ أخةز ٜظةتعذ ملٛاؿة١ً املعةاسى     

حٍٛ املذ١ٜٓ ; حٝث صحـ بكٛات٘ ، ٖٚاجِ ) برل دسٜٚةؽ ( ٚمتهةٔ َةٔ االطةتٝال٤     

صحةةـ    ) بةةرل املاػةةٞ ( ، ايكشٜةةب َةةٔ ) فةةض (    وةةِ عًٝةة٘ بعةةذ َعشنةة١ قٜٛةة١ ،  

طةةتٝال٤ عًٝةة٘ ،  ال أْةة٘ اكةةطش    االْظةةحاب    ) بةةرل دٚسٜةةؽ ( بظةةيب قةة٠ٛ     يال

 . (5)َذؾع١ٝ ؾخشٟ باػا ، كا نإ ي٘ أوش طً ي يف ْؿٛغ قٛات األَرل عًٞ

ٚباإلكاؾ١    املٓاٚػةات اية  ناْةت ؼةذ  حةٍٛ املذٜٓة١ بةني قةٛات األَةرل          

قطع ؿالت املذ١ٜٓ  عًٞ ٚقٛات ؾخشٟ باػا ، أخزت قٛات األَرل صٜذ بايعٌُ ع٢ً

اعذلكةةت ٚ ةا حٛشلةةا َةةٔ َٓةةاطل ، َٚٓةةع ايكٛاؾةةٌ ايتجاسٜةة١ ايكادَةة١    املذٜٓةة١ ،  

                                                           

 . 8/29فض : غذٜش يف ٚادٟ ايٓكٝع ، بني َذؾع األمت١ ٚبرل املاػٞ ، اْظش اييالدٟ ، َشجع طابل  (1)

 . 135َٛط٢ ، اؿشب يف اؿجاص ، ق  (2)

(3) Yatak: Op.cit, S 102-103 . 

 . 2ٖة ، ق 1335، ااد٣ اآلخش٠  64جشٜذ٠ ايكي١ً ، عذد  (4)

 . 49ْٛسٟ ايظعٝذ ، َـذس طابل ، ق  (5)
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قاؾ١ً قادَة١ َةٔ حا٥ةٌ ; يتضٜٚةذ حاَٝة١ املذٜٓة١ بةاملؤٕ ، ٚاطةتطاعت بعةذ َعشنة١           

 . (1)قـرل٠ إٔ تظتٛيٞ ع٢ً ايكاؾ١ً َٚا ؼًُ٘ َٔ عتاد َٚؤٕ

ّ اػةتيهت  1917ثةاْٞ ) ٜٓةاٜش (   نةإْٛ اي  13ٖةة :  1335سبٝع األٍٚ  19ٚيف 

قٛات األَرل عيذ اهلل ) اؾٝؽ ايؼشقٞ ( ٖٚٞ يف طشٜكٗا    ) ٚادٟ ايعٝف ( َع 

ايك٠ٛ ايعثُا١ْٝ ،  قا٥ذ بأطش اْتٗت ، حا١َٝ َعشن١ يف بو أػشف بكٝاد٠ عثُا١ْٝ ق٠ٛ

ٚغُٓت َٓٗا غٓا٥ِ نثرل٠ ، َٔ اًتٗةا مثاْٝة١ ٚوالوةٕٛ أيةـ جٓٝة٘ ، ناْةت قةذ        

( أطرًلا  34)  ٚقٛع َع ، ايعشب١ٝ اؾضٜش٠ ػي٘ ألَشا٤ نٗذاٜا بتٛصٜعٗا كاؾ١ًاي نًؿت

 . (2)َٔ ٖزٙ ايك٠ٛ

ٜٚعتةةدل أطةةش ) أػةةشف بةةو ( أٍٚ عُةةٌ قاَةةت بةة٘ قةةٛات ) اؾةةٝؽ ايؼةةشقٞ (     

بكٝاد٠ األَرل عيذ اهلل اؿظةني ٖٚةٞ يف طشٜكٗةا    ) ٚادٟ ايعةٝف ( ايةزٟ اؽةز       

 . (3)خشٟ باػآَ٘ قاعذ٠ يؼٔ ٖجُات٘ ع٢ً قٛات ؾ

اطتُش جٝؽ األَرل عًٞ ) اؾٝؽ اؾٓةٛبٞ ( يف ٖجُاتة٘ عًة٢ قةٛات ؾخةشٟ      

باػا بؼهٌ َهثـ ، كا اكطش ؾخشٟ باػةا    طةحب قٛاتة٘ ، اية  ناْةت      

ٔ   ٚ ) فض (    ) برل املاػةٞ ( ،   (4)يف أَانٔ َتكذ١َ يف ) ايػاٜش (  وةِ طةحيٗا َة

 . (6)  املذ١ٜٓ، َٚٓٗا   (5)) برل دسٜٚؽ (    ) جًٝج١ً (

اؾٝؽ ايؼشقٞ بكٝاد٠ األَرل عيةذ اهلل ٖجُاتة٘ عًة٢ املٛاقةع ايكشٜية١       ٚٚاؿٌ

ٌ جًذا َٔ املذٜٓة١ ،      ايعةٛايٞ ، ٚمتهةٔ َةٔ أطةش عةذد نةيرل َةٔ أؾةشاد          ٚٚؿة

 . (7)قٛات حا١َٝ املذ١ٜٓ املٓتؼش٠ ٖٓاى

ْٚظًشا يًلػ  ايؼذٜذ ايزٟ أخزت تٛاجٗ٘ ايكةٛات ايعثُاْٝة١ َةٔ قيةٌ قةٛات      

 االطةتعا١ْ ايؼشٜـ حظني ، ؾإٕ قٝاد٠ اؾٝؽ ايشابع بكٝاد٠ : ) ااٍ باػةا ( سأت  

ْؿظٗا ، يهٞ ؽؿـ اؿـاس عٔ املذ١ٜٓ ،  َه١ ملٗاا١ سػٝذ ابٔ حًٝؿٗا بكٛات

                                                           

 . 135َٛط٢ ، اؿشب يف اؿجاص ، ق  (1)

 . 129-127ابٔ اؿظني ، َـذس طابل ، ق  (2)

 . 42ابٔ اؿظني ، املـذس ايظابل ، ق  (3)

 . 6/219رل املاػٞ ، اييالدٟ ، َشجع طابل ايػاٜش : تكع جٓٛب املذ١ٜٓ ، ع٢ً ايطشٜل    ب (4)

 . 2/165جًٝج١ً : تكع سلاٍ غشب املذ١ٜٓ ، اييالدٟ ، َشجع طابل  (5)

(6) Yatak: Op.cit, S 109 . 

 . 2، ق  1335سبٝع أٍٚ  20، تاسٜخ  44جشٜذ٠ ايكي١ً ، عذد  (7)
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ايةزٜٔ   ايعثُةاْٝني  ايكةاد٠  بعا َعاسك١ َٔ بايشغِ ، حشب١ٝ ٚرخا٥ش أَٛااًل  يٝ٘ ؾأسطًت

 ٍ ،  (1)ناْٛا ال ٜثكٕٛ بايعشب ، ٜٚشٕٚ أْ٘ ال ٖذف شلِ ط٣ٛ اؿـٍٛ ع٢ً األَةٛا

ٖة / 1335سػٝذ شلزا ايطًب ، ٚخش  قاؿًذا َه١ يف  ابٔ اطتجاب ; حاٍ أ١ٜ ٚع٢ً

ّ ،  ال أْةة٘ حت ٜةةتُهٔ َةةٔ ايٛؿةةٍٛ  يٝٗةةا ، بظةةيب ػةةذ٠      1917أٜةةاس ) َةةاٜٛ (   9

املٛج١ٗ    خ  طه١ اؿذٜةذ َةٔ قيةٌ قةٛات ايؼةشٜـ ، ٚيةزيو ؾإْة٘        ايلشبات 

 . (2)كٛات بايكشب َٔ تُٝا٤ٖزٙ ايانتؿ٢ ؾك   حاسب١ 

ٚكا ػذس اإلػاس٠  يٝ٘ : إٔ ايكيا٥ٌ اي  حٍٛ املذٜٓة١ قاَةت بةذٚس نةيرل يف     

ايؼشٜـ حظني ع٢ً املذ١ٜٓ ، ؾهثرل َٔ ايكيا٥ٌ ناْت َٛاي١ٝ ي٘ ،  قيل١ تؼذٜذ

قيًٝتةا   متهٓت حٝث ، باػا ؾخشٟ قٛات ع٢ً اشلجُات تؼذٜذ يف قٛات٘ َع تٚاػذلن

،  (3)) ايشدادٟ ، ٚايشحًٝٞ ( َٔ َٗاا١ قٛات ؾخةشٟ باػةا يف َٛقةع ) ايؿةشٜؽ (    

ٚاْتـشت عًٝٗا ، باإلكاؾ١    ريو ؾإٕ قي١ًٝ ) اؿٛاصّ ( ٖاات ق٠ٛ َٔ جٝؽ 

 . (4)ؾخشٟ باػا ، ٚاْتـشت عًٝٗا

ايعثُا١ْٝ  اؿا١َٝ ع٢ً حظني ايؼشٜـ قٛات كػ  اػتذاد َع

ّ 1917ٖةة /  1335يف املذ١ٜٓ أخز قا٥ذٖا ؾخشٟ باػا َٓةز بذاٜة١   

ٜطًب املذد ايعظهشٟ َٔ قٝةاد٠ اؾةٝؽ ايشابةع ،  ال إٔ طًياتة٘     

 بطًيات٘    ايكٝاد٠ ايعًٝا يفؾخشٟ باػا تٛج٘ ؾ ، ناْت تشؾا

ٚصٜةةش اؿشبٝةة١ ٚايكا٥ةةذ ايعةةاّ  ، األَةةش ايةةزٟ أوةةاس غلةةب أْةةٛس باػةةا ;    (5)اطةةطٓيٍٛ

يًكٛات ايعثُا١ْٝ ، ٚقاّ بتٛجٝ٘ سطاي١    اةاٍ باػةا قا٥ةذ اؾةٝؽ ايشابةع ٜكةٍٛ       

 ْ٘ ٜؿِٗ َٔ ايتكاسٜش اي  تأتٝ٘ َٔ قا٥ذ قٛات ز١ً اؿجاص ؾخشٟ باػةا   ))ؾٝٗا : 

بإٔ ؾخشٟ ال ٜتُتع عضّ َٚتا١ْ ناؾٝني ، يزا أسٜذ إٔ تةيني يةٞ  َهاْٝة١ تػةٝرلٙ     

ذ أنثش قذس٠ َٚها١ْ َةٔ بةني قةٛاد اؾةٝؽ ايشابةع ، أٚ بكا٥ةذ َةٔ اؾٝةٛؾ         بكا٥

                                                           

(1) Yatak: Op.cit, S 109 . 

(2) Yatak: Op.cit, S 109 . 

 . 7/49نِ َٔ املذ١ٜٓ ، اييالدٟ ، َشجع طابل 48تكع بني َه١ ٚاملذ١ٜٓ ، ع٢ً َظاؾ١  ايؿشٜؽ : (3)

 . 2ٖة ، ق 1335بتاسٜخ سبٝع أٍٚ  20،  44جشٜذ٠ ايكي١ً ، عذد  (4)

(5) Kandmir: Op.cit, S 66 - Yatak: Op.cit, S 71 . 

موقطططططف ال يطططططادة 
العثمانيططططة العليططططا 
مطططن قوانفطططا  ططط  

 المدينة
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((األخش٣ 

 تؼةهو  أخةزت  قةذ  ايعثُاْٝة١  د٠اايكٝ ، ٚبني َٔ خالٍ ٖزٙ ايدلق١ٝ : إٔ (1)

ٟ  ايٛقت يف ، يكٛات٘ اإلَذادات بطًب نثرًلا ًٜح ايزٟ نإ ، باػا ؾخشٟ قٝاد٠ يف  ايةز

َةٔ  سطةاٍ أٜة١     ميهٓٗةا  ال ٚكةع  يف ايش٥ٝظة١  اؾيٗات يف ايعثُا١ْٝ ايكٛات ناْت ؾٝ٘

 15 يف اؿظةةني بةةٔ خاؿةة١ بعةةذ طةةكٛص ايعكيةة١ بٝةةذ قةةٛات األَةةرل ؾٝـةةٌ َةةذادات ، 

َةةٔ سد اةةاٍ باػةةا عًةة٢ تًةةو    ّ ، ٜٚؿٗةة1917ِ ( ٜٛيٝةةٛ ) متةةٛص 6 / ٖةةة1335 سَلةةإ

ٜهٕٛ ااٍ باػا ) ايـػرل ( بذٜاًل يؿخشٟ باػا ،  باػا اقذل  إٔ أْٛس إٔ : ايدلق١ٝ

 ٕ عضمي١ ؾخشٟ باػا َٚتاْتة٘ ٖةٞ بذسجة١     ))كذ جا٤ يف بشق١ٝ ااٍ باػا قٛي٘ : ؾ

َشك١ٝ ، ٚيهٓ٘ ال ٜعٞ ايٛكع ايعظهشٟ ايعاّ بـٛس٠ جٝذ٠ ، ٚيهين أسٜذ إٔ 

ب تػةٝرلٙ ، بةايشغِ كةا ٜتُتةع بة٘ َةٔ جةشأ٠ عظُٝة١ ، أَةا غـةٛق           ٛأهنذ ٚجة 

 أَع اؿاجة١  يٝة٘ يف   ااٍ باػا ) ايـػرل ( املشاب  يف َذا٥ٔ ؿاحل ، ؾٓحٔ يف

، ٚأسجةةٛ إٔ تظةةٓذ قٝةةاد٠ قةة٠ٛ اؿجةةاص يًعكٝةةذ ) عـةةُت بةةو ( قا٥ةةذ  تًةةو اؾٗةةات

 . (( ايؿًٝل ايظادغ

ٜٚيذٚ إٔ أحذ األطياب اي  دؾعت ايكٝاد٠ ايعًٝا    ايتؿهرل يف عضٍ ؾخشٟ 

باػا عٔ قٝاد٠ اؿا١َٝ ايعثُا١ْٝ يف املذ١ٜٓ س ةا ٜعةٛد يف أطاطة٘    اـالؾةات     

، ٚبةإٔ ايؼةشٜـ املةزنٛس سؾةع تكشٜةًشا       ابك١ ٚايذا١ُ٥ َع ايؼشٜـ عًةٞ حٝةذس  ايظ

ًُةا بةإٔ ايكٝةاد٠ ايعًٝةا ناْةت قةذ بٓةت آَةااًل عشٜلة١           حٍٛ ريو    اططٓيٍٛ ، عً

ع٢ً تعٝني ايؼشٜـ عًٞ حٝةذس إلجٗةاض وةٛس٠ ايؼةشٜـ حظةني ، ؾةأسادت ايكٝةاد٠        

ٚإٔ بكةا٤ٙ   ،ٜـ اؾذٜةذ  ايعثُا١ْٝ إٔ تأتٞ بكا٥ذ جذٜذ ٜهٕٛ ع٢ً ٚؾام َع ايؼةش 

سَض طٝاطٞ يًٛجٛد ايعثُاْٞ يف اؿجاص ، ؾٝذعِ ٚجٛدٖا ، ٚوةاؾن عًة٢ ٖٝية١    

 ايذٚي١ يف ْؿٛغ أٌٖ اؿجاص .

ٚعًةة٢ أٜةة١ حةةاٍ ، اقةةذل  اةةاٍ باػةةا تعةةٝني : ) عـةةُت بةةو ( قا٥ةةذ ايؿًٝةةل       

ايظادغ بذٜاًل عٔ ؾخشٟ باػا ، وِ تشاجع عٓ٘ يـػش طةٓ٘ ، ٚقًة١ خدلتة٘ َكاسْة١     

ٛس باػا اقةذل  تعةٝني أَةرل ايًةٛا٤     ْؾإٕ أ، ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكذّ  (2)٠ ؾخشٟ باػاغدل

، ٚإٔ ٜهٕٛ  َـطؿ٢ نُاٍ ، قا٥ذ اؾٝؽ ايثاْٞ يٝهٕٛ قا٥ًذا ؿا١َٝ املذ١ٜٓ

ؾخشٟ باػا قا٥ةًذا يف قٝةاد٠ اؾةٝؽ ايثايةث ، ٚؿةذست األٚاَةش ملـةطؿ٢ نُةاٍ         
                                                           

(1) Kandmir: Op.cit, S 66 . 

(2) Yatak: Op.cit, S 1 . 
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اةاد٣   2ذ ، حٝةث ٚؿةًٗا يف   بايتحشى    ايؼاّ متًٗٝذا الطتالّ َٓـي٘ اؾذٜة 

ؿةٛي٘ اجتُةع َةع    ّٚ ، ٚبعةذ ٜةّٛ َةٔ    1917ػياص ) ؾدلاٜش (  23ٖة / 1335األٚ  

ااٍ باػا ، حٝث تذاسطا األٚكاع ايعظهش١ٜ يف اؿجاص ، ٚخالٍ ريو اػذلص 

َـطؿ٢ نُاٍ ػشًٚطا عذ٠ َكابٌ تٛيٝ٘ ايكٝاد٠ ، َٓٗا : إٔ تهٕٛ قٝاد٠ حاَٝة١  

ٕ حاَٝة١ املذٜٓة١ أؿةيحت    ٠ اؾةٝؽ ايشابةع ، عًة٢ اعتيةاس أ    املذ١ٜٓ َظتك١ً عٔ قٝاد

ًُا بزات٘ ، ٚبايتةايٞ ال ميهةٔ إٔ ٜهةٕٛ قا٥ةذ اؾةٝؽ ؼةت  َةش٠         متثٌ جًٝؼا قا٥

قا٥ةذ جةةٝؽ آخةةش ، نُةةا اػةةذلص إٔ متتةذ َٓطكةة١ قٝادتةة٘ َةةٔ املذٜٓةة١    َعةةإ ،   

 األَش ايزٟ ال ًٜضَ٘ بإٔ ٜتخز َٔ املذ١ٜٓ َكًشا يكٝادت٘ .

َـطؿ٢ نُةاٍ أَةش قيٛية٘ ٖةزا املٓـةب َشًْٖٛةا بكيةٍٛ ٖةزٙ         ٖٚهزا جعٌ 

ايؼشٚص ،  ال إٔ ااٍ باػا أؾِٗ َـةطؿ٢ نُةاٍ بةإٔ عًٝة٘ تةٛيٞ قٝةاد٠ حاَٝة١        

 . (1)املذ١ٜٓ ; ألٕ ريو أَش عظهشٟ غرل قابٌ يًٓكاؾ

ٚيف أوٓا٤ املذاٚالت بؼإٔ تػٝرل قا٥ذ حا١َٝ املذ١ٜٓ بةشصت عًة٢ ايظةطح قلة١ٝ     

قلة١ٝ طةحب تًةو    كٛات ايعثُا١ْٝ يف اؿجاص راتٗةا ، ٖٚةٞ :   ١َُٗ تتعًل بٛجٛد اي

، ٚاي  ٖٞ  ايكٛات يهٞ ٜتِ االطتؿاد٠ َٔ  َهاْاتٗا يف جي١ٗ ايؼاّ ٚؾًظطني

جي١ٗ س٥ٝظ١ ٜعتُذ عًٝٗا َـرل املشنض ايعظهشٟ يًذٚي١ ايعثُاْٝة١ يف املؼةشم ،   

 ٕ ، ٚعًةة٢  ٚناْةةت ٖةةزٙ ايكلةة١ٝ قةةذ أوةةرلت بٓةةا٤ عًةة٢ خطةة١ اقذلحٗةةا ايكةةاد٠ األملةةا

( ايزٟ أؿذس أًَشا يف كة٤ٛ ٖةزٙ اـطة١     Von. Sandarssسأطِٗ ) ؾٕٛ طاْذسغ 

است جةذاًل ْٚكاًػةا بةني ايكةاد٠     و، ٚناْت ٖزٙ اـط١ قذ أ (2)بظحب حا١َٝ املذ١ٜٓ

األملإ ; ايزٜٔ ناْٛا ٜشٕٚ إٔ  خةال٤ املذٜٓة١ أَةش تؿشكة٘ ايلةشٚس٠ ايعظةهش١ٜ ،       

ٕٛ نةةشغ ( يف خطابةة٘ ايةةزٟ أسطةةً٘     عظةةب َةةا أٚكةةح٘ ايكا٥ةةذ األملةةاْٞ ) ؾةة  

 ٕ قادت٘ قةذ اكةطشٚا الؽةار     ))ااٍ باػا قا٥ذ اؾٝؽ ايشابع ، حٝث قاٍ ؾٝ٘ : 

 . ((ٖزا ايكشاس بؼإٔ جي١ٗ اؿجاص 

ٚ ا إٔ ؾخشٟ قذ ز  قـاهٙ عٔ ايكٝاد٠ ، ٚز تهًٝـ أَرل ايًٛا٤ َـطؿ٢ 

ذٖا َظأي١ ١َُٗ أخش٣ ، نُاٍ تٓؿٝز أَش  خال٤ املذ١ٜٓ ٚطحب قٛاتٗا . بكٝت بع

 ٖٚٞ : ايهٝؿ١ٝ اي  طٝتِ بٗا تٓؿٝز ٖزا ايكشاس ٚتطيٝك٘ ع٢ً أسض ايٛاقع .
                                                           

(1) Yatak: Op.cit, S 67-77 . 

 . 134ااٍ باػا ايـػرل ، نٝـ جًت ايكٛات ايعثُا١ْٝ عٔ بالد ايعشب ، ق  (2)
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عٓذٖا بذأت املياحثات بني : أْةٛس باػةا ، ايكا٥ةذ ايعةاّ ، ٚاةاٍ باػةا قا٥ةذ        

اؾةٝؽ ايشابةع ; حٝةث أسطةٌ أْةٛس باػةا بشقٝة١    اةاٍ باػةا ٜظتؿظةش َٓة٘ عةةٔ            

قةةٛات حاَٝةة١ املذٜٓةة١    ؾًظةةطني ، ٚعُةةا  را     َةةذ٣ جةةذ٣ٚ االطةةتؿاد٠ َةةٔ ْكةةٌ     

ناْت األَٛس يف جيٗة١ ؾًظةطني طةٛف تتحةٍٛ يـةاحل ايكةٛات ايعثُاْٝة١ ، نُةا         

 اطتؿظش أْٛس باػا عٔ أَٛس نثرل٠ يٝع ٖزا فاٍ رنشٖا .

عكةةذ اجتُةةاع بةةني ايكةةاد٠ يف اؾةةٝؽ ايعثُةةاْٞ ، داست املياحثةةات ؾٝةة٘ حةةٍٛ   ٚ

، ٚخةةالٍ ريةةو االجتُةةاع قةةذّ عًةةٞ  (1)جةةاصاألٚكةةاع يف جيٗةة١ ؾًظةةطني ٚجيٗةة١ اؿ

ؾؤاد س٥ٝع أسنإ اؿشب يف اؾٝؽ ايشابع ؼًٝاًل ٚاؾًٝا حٍٛ املٛكٛع َٔ خالٍ 

  واست٘ يًٓكاص ايتاي١ٝ :

ٚاطتعذادِٖ يًٗجّٛ ع٢ً ؾًظطني  ، طٝٓا٤ جي١ٗ ع٢ً ايدلٜطا١ْٝ ايكٛات كػ 

ا دعِ جي١ٗ اؿجاص ; ، ٚيف ايٛقت رات٘ ؾإٕ َٔ ايٛاجب أًٜل طٝٓا٤ جي١ٗ دعِ وتِ

جي١ٗ  ع٢ً طً ي أوش ي٘ ٜهٕٛ طٛف ألْ٘ ; سلااًل ايتٛطع َٔ حظني ايؼشٜـ قٛات ملٓع

، ٚال ىؿ٢ إٔ ْكٌ  َذادات اؿجاص ٚ َذادات جي١ٗ طٝٓا٤ ٜتِ ع٢ً خ   ؾًظطني

َؼذلى ، ٚبايتايٞ ؾإٕ ْكٌ قٛات اؿجةاص ٜعشقةٌ ٚؿةٍٛ  َةذادات جيٗة١ طةٝٓا٤ ،       

 ٚاملذ١ٜٓ يف ايٛقت ْؿظ٘ ، ٚيف ٖزٙ اؿاي١ حت ٜيل أَةاّ  كا ٜلعـ جي١ٗ ؾًظطني

:  َا كٝاع طٝٓا٤ ٚاؿجاص ، أٚ ايتٓاصٍ عٔ املذ١ٜٓ ،  خٝاسٜٔ ط٣ٛ ايعثُا١ْٝ ايكٛات

 . (2)ٚنإ سأٟ عًٞ ؾؤاد ٖٛ : اؽار قشاس ؾٛسٟ بإخال٤ املذ١ٜٓ ، َٚٔ دٕٚ تشدد

ّ بشأٟ عًٞ ؾؤاد ، ٚؿذس ٚبايؿعٌ ; أخز أْٛس باػا ٚصٜش اؿشب١ٝ ٚايكا٥ذ ايعا

 . (3)1917ّٖة / آراس ) َاسغ ( 1335قشاس  خال٤ املذ١ٜٓ يف ااد٣ األٚ  

 ٚقاٍ : ، ايكشاس ٖزا سؾا املذ١ٜٓ ؿا١َٝ املعني ايكا٥ذ ; نُاٍ َـطؿ٢ يهٔ

أْا ال أخًٞ املذ١ٜٓ َا داّ ٖٓاى قا٥ةذ ٜتةٛ  ايةذؾاع عٓٗةا ، ؾعًٝة٘ إٔ ىًٝٗةا ٖةٛ         ))

 . ((بٓؿظ٘ 

ؾإٕ ايكةاد٠ ايعثُةاْٝني ؿةشؾٛا ايٓظةش     ج١ ملٛقـ َـطؿ٢ نُاٍ ٖزا ، ْٚتٝ

، ٚغاؿ١ إٔ ْكٌ ايكٛات عةدل   عٔ ٖزا ايكشاس ; ملا ٜهتٓـ تطيٝك٘ َٔ ؿعٛبات

ايظه١ اؿذٜذ١ٜ يٝع باألَش اشلني ، يف ظٌ َا تتعشض ية٘ ايظةه١ َةٔ كةشبات     

                                                           

(1) Kandmir: Op.cit, S 69 - Yatak: Op.cit, S 74 . 

(2) Yatak: Op.cit, S 75-76 . 

(3) Kiciman: Op.cit, S 90 . 
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ُاْٝةة١ قةةذ َةةٔ قيةةٌ قةةٛات ايؼةةشٜـ حظةةني ، ٚباإلكةةاؾ١    ريةةو ؾةةإٕ ايكةةٛات ايعث 

تٛاجةة٘ بٗجةةّٛ َعةةانع يف حايةة١ اْظةةحابٗا َةةٔ املذٜٓةة١ َةةٔ قيةةٌ بعةةا ايعٓاؿةةش      

، ٚشلةزٙ األطةياب    (1)ايكي١ًٝ اي  ظًت حت٢ ريو اؿني ع٢ً ٚال٥ٗا يًذٚي١ ايعثُا١ْٝ

 ؾإٕ ايكٝاد٠ ايعثُا١ْٝ حت تٓؿز قشاس طحب قٛات حا١َٝ املذ١ٜٓ .

يشطةاي١ اية  أسطةًتٗا ايكٝةاد٠     ٚع٢ً أ١ٜ حاٍ ; ايتكطت املخابشات ايدلٜطاْٝة١ ا 

ؾكاّ ) نالٜتٕٛ ١ أَش االْظحاب َٓٗا ، ٓ   قٝاد٠ ق٠ٛ املذ١ٜٓ ، ٚاملتلُ ايعثُا١ْٝ

Calyton ) املخةةابشات ايدلٜطاْٝةة١ بعُةةٌ  ػةةاس٠ الطةةًه١ٝ    ) يةةٛسْع (  س٥ةةٝع

  ؽشٜب عًُٝات بتهثٝـ ٜأَشٙ ، ايٛج٘ يف ؾٝـٌ األَرل َعظهش يف ايزٟ نإ

 ، (2)اْظةحابٗا  َٚٓةع  ، ايعثُاْٝة١  ايكةٛات  حشنة١  عشقًة١  بٗةذف  ; اؿذٜذ طه١

 خطةة١ ٚٚكةةعت ، َهثةةـ بؼةةهٌ اؿذٜةةذ طةةه١ بتخشٜةةب ( يةةٛسْع ) ػةةشع يةةزيو

ٍ ي ٖجَٛٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض

 يف ايعثُاْٝةة١ ايكٝةةاد٠ كططةةات إلحيةةاص ; املذٜٓةة١ ٚبةةني بٝٓٗةةا االتـةةاٍ ٚقطةةع ( َعةةإ )

ايدلٜطا١ْٝ خطٛات  طاتايظً اؽزت ؾكذ ريو    ٚباإلكاؾ١ ، اؿجاص َٔ االْظحاب

أخش٣ ملٓع اْظحاب حا١َٝ املذ١ٜٓ ; حٝث ز ْكٌ قاعذ٠ ايطرلإ َٔ سابؼ    َٝٓا٤ 

 أسطةةًتَٛقعةة٘ ، ٚقشبةة٘ َةةٔ خةة  طةةه١ اؿذٜةةذ ، نُةةا  ايٛجةة٘ ، ْظةةًشا ألُٖٝةة١

 . (3)يًُظاعذ٠ يف عًُٝات قطع ايظه١ ; َذادات    قٛات ايؼشٜـ حظني 

 ١ٝ بظحب قٛات حا١َٝ املذ١ٜٓ ، ٚع٢ً ايشغِقشاس ايكٝاد٠ ايعثُاْ ؾإٕ ٖٚهزا

ي٘ تأورل عهظٞ ع٢ً ايكٛات ايعثُاْٝة١ يف املذٜٓة١ ، ؾكةذ     نإَٔ عذّ تٓؿٝزٙ ، 

نثةةـ ايدلٜطةةإْٝٛ ْؼةةاطِٗ ٖٚجُةةاتِٗ عًةة٢ خةة  طةةه١ اؿذٜةةذ ; األَةةش ايةةزٟ  

 نإ ي٘ أوش طً ي ع٢ً ٚكع قٛات حا١َٝ املذ١ٜٓ ٚ كعاؾٗا .

يف  -قشاس طحب ايكٛات ايعثُا١ْٝ َٔ املذ١ٜٓ  ; ؾإٕ عذّ تٓؿٝز ٚيف اؿكٝك١

يالطةةتؿاد٠ َٓٗةةا يف جيٗةة١ ؾًظةةطني ، ٜعةةذ خطةةًأ اطةةذلاتٝجًٝا     -ايٛقةةت املٓاطةةب 

، ؾكةةذ نةةإ بإَهةةإ ايكٝةةاد٠ ايعثُاْٝةة١ االطةةتؿاد٠ َةةٔ ٖةةزٙ ايكةةٛات يف   (4)ؾادًحةةا

                                                           

(1) Kandmir: Op.cit, S 72 - Yatak: Op.cit, S 77 . 

(2) Baker, Randall: King Hussain and the Kingdom of Hijaz, P 133 . 

ٞ يف اييحش األزش خالٍ اؿشب ايعامل١ٝ األٚ  ، ق  (3) ٞ ايدلٜطاْ ـ اؿُٝذ ، ايـشاع ايعثُاْ  . 410عيذ ايًطٝ

 . 184ايذلتٕٛ ، َشجع طابل ، ق  (4)
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جي١ٗ ؾًظطني ، اي  تؼةهٌ  حةذ٣ اؾيٗةات ايش٥ٝظة١ٝ يًُٛاجٗة١ َةع اؿًؿةا٤ ،        

 ؿ١ بعذ إٔ أؿيحت َعظِ َذٕ اؿجاص ؼت طٝطش٠ ايؼشٜـ .ٚغا

نإ اطتٝال٤ قٛات األَرل ؾٝـٌ عًة٢ ايٛجة٘ َؼةجًعا عًة٢     

ٞ  ، ايعكي١ مٛ ٚايتكذّ ، سلااًل ايضحـ يف االطتُشاس املٗةِ   املشؾةأ  ٖٚة

ٌ  األَرل أسطٌ حٝث ، األزش اييحش ع٢ً ٔ  قة٠ٛ  ؾٝـة ٘  َة بكٝةاد٠   جٝؼة

 ، باملتؿجشات خيرًلا بـؿت٘ ( يٛسْع ) ٜشاؾك٘ ، عًٞ بٔ ْاؿش ايؼشٜـ

ٛ  عةٛد٠  ) ٚايؼةٝٛخ  ٘  أبة ( ػةةٝخ اؿٜٛطةات ، ٚنةإ ٖةذف ٖةةزٙ     تاٜة

أٜاس ) َاٜٛ (  9ع٢ً ايعكي١ ، ٚقذ بذأت سحًتٗا يف  االطتٝال٤ ايك٠ٛ

ٍ  ّ ، بعذ إٔ قطعت تًةو املظةاؾ١ ايطًٜٛة١   1917  ٖةذؾٗا     يًٛؿةٛ

عًةة٢  اطةةتٛيت اطةةرلٖ أوٓةةا٤ ٚيف ، ايشٚاحةةٌ عًةة٢ ايـةةحشا٤ اجتٝةةاص يف

اطةتٛيت  ٚ   َٝٓةا٤ ايعكية١ ;    ، وةِ ٚؿةًت   بعا املٛاقع ايعثُاْٝة١ 

 6ٖةة /  1335سَلةإ   15عًٝة٘  ظةاْذ٠ األطةطٍٛ ايدلٜطةاْٞ يف     

 . (1)1917ّمتٛص ) ٜٛيٝٛ ( 

االطتٝال٤ ع٢ً ايعكي١ أحذ ْكاص ايتحٍٛ ايهيرل يف َظةاس األحةذا  ;    ٜعتدلٚ

تظةع ْطاقٗةا ، ٖٚةزا َةا ناْةت تٗةذف       حٝث اْتكًت اؿشب    َٝةذإ آخةش ، ٚا  

 يٝةةة٘ ايظةةةًطات ايدلٜطاْٝةةة١ ;  ػةةةػاٍ ايكةةةٛات ايعثُاْٝةةة١ ظيٗةةة١ اؿجةةةاص يتخؿٝةةةـ 

ايلةةػ  عًةة٢ قٛاتٗةةا يف ؾًظةةطني ، حٝةةث أؿةةيحت بةةزيو قةةٛات األَةةرل ؾٝـةةٌ        

تؼهٌ اؾٓا  األمئ يًجٝؽ ايدلٜطاْٞ يف غض٠ ، ٚيزيو ؾكةذ ز سبطة٘ بةاؾٝؽ    

إٔ استياطة٘ ايشَةضٟ بكةٞ     ( ، يف حةني  Allenbiايًةٓ ي   ايدلٜطاْٞ بكٝةاد٠ اؾٓةشاٍ )  

، َٚٔ ْاح١ٝ أخش٣ ; نإ يالطتٝال٤ ع٢ً ايعكي١ أوةش   (2)بٝذ ٚايذٙ ايؼشٜـ حظني

يف اْلُاّ قيا٥ٌ ) ايذسٚص (    وٛس٠ ايؼشٜـ حظني ، األَش ايزٟ نإ ية٘ أطةٛأ   

 . (3)األوش ع٢ً ٚكع ايكٛات ايعثُا١ْٝ يف ؾًظطني

                                                           

 . 148-147قُذ نشدعًٞ ، خط  ايؼاّ ، ق  (1)

 . 135   دَؼل ، ق  ايعُشٟ ، ايطشٜل (2)

(3) Yatak: Op.cit, S 112-113 . 

االسططططني ع علطططط  
ع بة وأثره عل  ال

 حامية المدينة
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ُايٞ    ايعكي١ ، ٚاؽةز َٓٗةا قاعةذ٠ يؼةٔ اشلجُةات عًة٢       اْتكٌ اؾٝؽ ايؼ

ٚقطات طه١ اؿذٜذ ، حٝث داست َعاسى بني قٛات  ، ايعثُا١ْٝ املٛاقع كتًـ

األَةةرل ؾٝـةةٌ ) اؾةةٝؽ ايؼةةُايٞ ( ٚاؿاَٝةةات ايعثُاْٝةة١ ، ٚنةةإ َةةٔ ْتا٥جٗةةا :  

 . (1)االطتٝال٤ ع٢ً ) ايؼٛبو ٚدالغ١ ( ، ٚايعذٜذ َٔ املٛاقع األخش٣

ٕ  / ٖةة 1336 سجةب  يف ( َعإ )  ٗاا١ ايؼُايٞ اؾٝؽ قاّ نُا أبشٜةٌ (   ) ْٝظةا

ّ  َٔ ٚبايشغِ ، 1918ّ ٘  عةذ ٔ  متهٓة حككةت   املعشنة١  ٖةزٙ  إٔ  ال ، عًٝٗةا  االطةتٝال٤  َة

( ٚ    املةذٚس٠  ) قطة١  يف حذوت اي  ايتخشٜيات اصدادت حٝث ; اطذلاتٝجًٝا ١َُٗ ْتا٥ج

َظةاؾات بعٝةذ٠ مةٛ اؾٓةٛب ، ْٚتٝجة١ يةزيو        جٓٛبٗا ، ٚاَتةذ ٖةزا ايتخشٜةب      

ًٝا بني املذ١ٜٓ َٚشنض اؾٝؽ ايشابع ، نُا إٔ قٛات اؾٝؽ  (2)قطع االتـاٍ ْٗا٥

ايشابع بذأت بظحب قٛاتٗا    ايؼُاٍ ، بعذ إٔ تشنت قٛات كعٝؿ١ يًذؾاع عةٔ  

 ، ٚبزيو أؿيحت املذ١ٜٓ يف عضي١ تا١َ ، ٚحـاس قهِ . (3)ايظه١

ت ايةةذا٥ش٠ بةةني قةةٛات املذٜٓةة١ بكٝةةاد٠ ؾخةةشٟ    خةةالٍ املٛاجٗةةا 

  ٟ االتـةةاٍ  باػةةا باػةةا ، ٚقةةٛات ايؼةةشٜـ حظةةني ، حةةاٍٚ ؾخةةش

بضعُةةا٤ اؾضٜةةش٠ ايعشبٝةة١ بٗةةذف حةةثِٗ عًةة٢ ايتعةةإٚ َعةة٘ كةةذ       

ايؼشٜـ حظني ، ٚطٛف ْؼرل أٚاًل    َٛقـ األَرل عيذ ايعضٜض 

 ابٔ طعٛد خالٍ حـاس املذ١ٜٓ .

بٔ طعٛد ْٚؿٛرٙ  بإ اؿشب ايعاملٝة١ األٚ   ناْت طًط١ األَرل عيذ ايعضٜض ا

تذ َٔ ٚادٟ ايذٚاطش جًٓٛبا    حذٚد جيٌ سلش سلةااًل ، َٚعةشٚف أْة٘ قةذ يةضّ      مت

تًو اؿشب ، ؾًِ ٜتعشض يًؼشٜـ حظني يف وٛست٘ ع٢ً ايعثُاْٝني ،  خالٍ اؿٝاد

ًٝا شلِ يف ايظاٖش  . (4)ٚيف رات ايٛقت حت ٜتعشض يًعثُاْٝني ، بٌ ظٌ َٛاي

ؾخشٟ باػا أخز ٜشاطً٘ بٗذف  ؾإٕ ; اؽزٙ ايزٟ ايظٝاطٞ املٛقـ َٔ بايشغِٚ

 اطتُايت٘    جاْب ايعثُةاْٝني ، ؾطًةب َٓة٘ املظةاعذ٠ حملاسبة١ ايؼةشٜـ حظةني ،       

                                                           

 . 135ايعُشٟ ، َـذس طابل ، ق  (1)

 . 306-305َٛط٢ ، اؿشن١ ايعشب١ٝ ، َشجع طابل ، ق  (2)

(3) Yatak: Op.cit, S 116 . 

 . 246-1/245ايضسنًٞ ، ػي٘ اؾضٜش٠ يف عٗذ املًو عيذ ايعضٜض  (4)

موقطططططططف ابطططططططن 
سططططططعود وابططططططن 
رشططططططططيد مططططططططن 
 حصار المدينة
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ّ ٚقذ جا٤ ؾٝٗا : 1918أًٍٜٛ ) طيتُدل (  17ٖة / 1336 يٝ٘ يف ػٛاٍ  سطاي١ ٚأسطٌ

قةذ  ذ ايعضٜةض باػةا ابةٔ طةعٛد ;     ٖا : عية حلش٠ ؿاحب ايظعاد٠ ٚايٞ لذ ٚقا٥ةذ  ))

) املطاٚع١ ( ايظانٓني يف ٚادٟ خٛسَا ) اـش١َ ( أخزيٛا  املطاٚعني إٔ اطتيؼشْا

) خزيٛا ( ع١ْٛ ) أعٛإ ( ايعاؿٞ حظني ، ٚبإٔ حلةشتهِ ... ألجةٌ ؾةتح طشٜةل     

َه١ يإلطالّ ٚأدا٤ ؾشٜل١ اؿج ... ؾأباسى يهِ َةٔ ؿةُِٝ ايؿةؤاد باطةِ األَة١      

((ٕ تؤاصسٚا ٖزٙ اؿشن١ اؾ١ًًٝ كذ ايعاؿٞ حظني ... اخل اإلطال١َٝ ; أ
(1) . 

إٔ ايذٚيةة١ ايعثُاْٝةة١ يف تًةةو ايؿةةذل٠ ناْةةت  ٜٚؿٗةةِ َةةٔ طةةٝام ٖةةزا اـطةةاب  

، ع٢ً اعتياس أْ٘  ؽاطب األَرل عيذ ايعضٜض بٔ طعٛد بـؿت٘ ٚايٞ لذ ٚقا٥ذٖا

عةةإٚ َةةع تةةابع يًظةةًطإ ايعثُةةاْٞ ، ٚبةةإٔ ؾخةةشٟ باػةةا نةةإ وةةاٍٚ حثةة٘ عًةة٢ ايت

 . (2)ايكٛات ايعثُا١ْٝ ٚ َذادٖا باملظاعذات ايالص١َ

أخز ؾخشٟ ٜشطٌ  ، املذ١ٜٓ يف ايعثُا١ْٝ اؿا١َٝ ع٢ً اؿـاس ٚطأ٠ اػتذاد َٚع

   األَرل عيذ ايعضٜض بٔ طعٛد ، ٜطًب َٓ٘ اإلَذادات ٚاملظاعذات ايعظهش١ٜ ، 

ٚايؼةشٜـ حظةني حةٍٛ    ايعالقات بني األَرل عيةذ ايعضٜةض بةٔ طةعٛد      سَظتػاًل تذٖٛ

اؿذٚد بني ايطشؾني ، نُا ٖٛ ٚاكح َٔ خالٍ تًو ايدلقٝات ٚايشطا٥ٌ ،  قل١ٝ

 ّ .1918ٖة / أٚاخش 1337ّ ٚ 1918ٖة / 1336ٚاملؤسخ١ اًٝعا َا بني 

ٚيف ايشطاي١ األخرل٠ اي  أسطًٗا ؾخةشٟ باػةا    ابةٔ طةعٛد ٜظةتعطؿ٘ ؾٝٗةا       

ٕ األَرل عيذ ايعضٜض ابٔ طةعٛد قةذ سد   ٜٚطًب َٓ٘ املظاعذ٠ ، ٜٚتلح َٔ طٝاقٗا أ

ٚيظٛف أعٌُ ٚؾًكا يألٚاَش  ))ع٢ً سطا٥ً٘ ، ٖٚزا َا ٜتلح َٔ قٍٛ ؾخشٟ باػا : 

((اي  بعثتِ بٗا يف خطاباتهِ 
(3) . 

ٌ    ٥ٚتةةزنش  حةةذ٣ املـةةادس ايذلنٝةة١ : إٔ ؾخةةشٟ باػةةا أسطةةٌ وةةال  سطةةا 

(4)ًَاتا طشًٜا طابًعا اؽزت قذ ٚأْٗا ، طعٛد بٔ ايعضٜض عيذ
رنشٙ  َا َع ٜتعاسض ٖٚزا ، 

) ؾًةة ي ( يف تكشٜةةشٙ ، َةةٔ إٔ األَةةرل عيةةذ ايعضٜةةض بةةٔ طةةعٛد قةةذ أطًعةة٘ عًةة٢ وةةال   

                                                           

 . 246-1/245املشجع ايظابل اْظش ْف اـطاب ، ايضسنًٞ ،  (1)

 . 246-1/245ايضسنًٞ ، َـذس طابل  (2)

٘ َٔ قا٥ذ قٛات املذ١ٜٓ    أَرل لذ ٚقا٥ذٖا عيذ ايعضٜض بٔ طعٛد بتاسٜخ ؿؿش  (3) ٖة ، داس٠ 1337خطاب َٛج

 . 73-2/1املًو عيذ ايعضٜض 

(4) Kiciman: Op.cit, S 334-335 . 
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، ٜٚيةةذٚ إٔ ) ؾًةة ي ( قةةذ قةةاّ بةةإعالّ ايظةةًطات  (1)سطةةا٥ٌ َٛجٗةة١ َةةٔ ؾخةةشٟ  يٝةة٘

 ايدلٜطا١ْٝ  ا ٜذٚس َٔ َشاطالت ؾخشٟ باػا ٚاألَرل عيذ ايعضٜض بٔ طعٛد .

سبٝةةع  7عةث بٗةا ) ٚلةت (    ٚصاس٠ اـاسجٝة١ ايدلٜطاْٝة١ يف      ٖٚٓةاى سطةاي١ ب  

ّ رنش ؾٝٗا : إٔ ؾخةشٟ باػةا   1919نإْٛ ايثاْٞ ) ٜٓاٜش (  10ٖة / 1337اآلخش 

قذ تظًِ بشق١ٝ َٔ األَرل عيذ ايعضٜض بٔ طعٛد ، ٜياسى ؾٝٗا دؾاعة٘ عةٔ املذٜٓة١ ،    

 ٕ ناْةةةت ايذٚيةةة١  ٚيهةةةٔ تةةةاسٜخ ايشطةةةاي١ ٜةةةثرل ايتظةةةاهٍ ;  ر  ْٗةةةا أسطةةةًت بعةةةذ أ

ايعثُاْٝةة١ قةةذ اطتظةةًُت قيةةٌ ٖةةزا ايتةةاسٜخ بيلةةع١ ػةةٗٛس ، ٚإٔ ؾخةةشٟ باػةةا قةةذ    

 اطتظًِ ػخـًٝا بٓؿع ايتاسٜخ املزنٛس يف ٖزٙ ايشطاي١ .

أَا َا رنش َٔ إٔ أحذ كياص املخابشات ايدلٜطا١ْٝ ، ٚايةزٟ نةإ قةذ صاس    

ا ٚاألَةرل عيةذ   لًذا ٚنتب تكشًٜشا ، ْؿ٢ ؾٝ٘ ٚجٛد أ١ٜ اتـةاالت بةني ؾخةشٟ باػة    

 ، ؾٗزا ٜتعاسض َع َا تٛؾش يذٜٓا َٔ َظتٓذات ٚٚوا٥ل . (2)ايعضٜض بٔ طعٛد

 ٜكةذّ أٜة١ َظةاعذات    ؾةإٕ األَةرل عيةذ ايعضٜةض بةٔ طةعٛد حت      ٚع٢ً أ١ٜ حاٍ ; 

 . يؿخشٟ باػا ، ٚظٌ ع٢ً حٝادٙ

ًٝةا يًذٚية١           أَا األَرل طعٛد بةٔ سػةٝذ ; ؾكةذ طةيل إٔ رنشْةا بأْة٘ نةإ َٛاي

ٚعًْٛا شلا َٓز بذا١ٜ اؿشب ايعاملٝة١ األٚ  ، ٚحتة٢ ْٗاٜتٗةا ، يةزا ؾةإٕ      ايعثُا١ْٝ ، 

; ملظةةاْذ٠  ايكٛاؾةةٌ ايتُٜٛٓٝةة١ ناْةةت تٓطًةةل َةةٔ قاعذتةة٘ يف حا٥ةةٌ ؿةةٛب املذٜٓةة١ 

دٚس ابٔ سػٝذ ع٢ً اإلَذاد ٚايتُٜٛٔ ؾحظب ،  ٜكتـش ٚحت ، ؾٝٗا ايعثُا١ْٝ اؿا١َٝ

ذٙ ايٛوا٥ل ، حٝث أبذ٣ ابةٔ سػةٝذ   بٌ تعذاٙ    املظاْذ٠ اؿشب١ٝ ، ٖٚزا َا تؤن

اطةةتعذادٙ يًُؼةةاسن١ يف قاسبةة١ ايؼةةشٜـ حظةةني ، ٚريةةو يف بشقٝةة١ أسطةةًٗا       

ايكٝةةاد٠ ايعثُاْٝةة١ ، ٚتًكةة٢ ايةةشد عًٝٗةةا َةةٔ أْةةٛس باػةةا ، ايةةزٟ ػةةهشٙ ؾٝٗةةا عًةة٢   

 . (3)تعاْٚ٘ َعِٗ

                                                           

 . 209ّ( ، ق 1918-1917ٖة/1337-1336طات جٕٛ ؾً ي ، بعث١    لذ ) (1)

(2) Salehi, Sonyel: Ingiz Belgelrnie Gore Medine Mudfee Fahrddin Pasa, Belleten, 

141-144, S 354 . 

 . 106-105َٛط٢ ، املشاطالت ايتاسى١ٝ ، َشجع طابل ، ق  (3)
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رل األَة  ٜكٛدٙ ايزٟ ، ايؼشقٞ اؾٝؽ َٔ ق٠ٛ َع باالػتياى سػٝذ ابٔ قٛات ٚقاَت

ٖة / أًٍٜٛ ) طيتُدل ( 1335اؿظني ، بايكشب َٔ تُٝا٤ يف رٟ ايكعذ٠  بٔ اهلل عيذ

، نُا اػتيهت َش٠ أخش٣ َةع قة٠ٛ َةٔ اؾةٝؽ ايؼةشقٞ بةايكشب َةٔ         (1)1917ّ

اْتٗت املعشن١ بٗضمي١ ابٔ سػةٝذ ،  ّٚ ; 1918ٖة / 1336قط١ أبٞ ايٓعِ يف عاّ 

١ ، بٌ  ٕ ايكٝاد٠ ايعثُا١ْٝ دعت ابةٔ  ٚحت ٜكتـش األَش ع٢ً ٖزٙ املٓاٚػات اؾاْيٝ

سػٝذ ملٗاا١ َه١ ، ؾاطتجاب شلزا ايطًب ، ٚيهٓ٘ حت وكل ْتٝج١ تةزنش ،  

ؾهإ َٔ ايطيٝعةٞ إٔ تكًةٌ املظةاعذات اية  قةذَتٗا البةٔ سػةٝذ ، حٝةث رنةش          

ٜةة١ أجةةضا٤ خةة  اأْةةٛس باػةةا : إٔ ابةةٔ سػةةٝذ حت ٜكةةِ  ةةا ٖةةٛ َطًةةٛب َٓةة٘ ; َةةٔ ز  

كةا ٜعةين إٔ ايكٝةاد٠ ايعثُاْٝة١     ،  (2)ا٤ ٖجَٛ٘ ع٢ً تُٝةا٤ طه١ اؿذٜذ ، باطتثٓ

ابةٔ   ذَُّعة ; كا حذا باملـادس ايذلنٝة١ إٔ ت  ناْت تيين آَااًل ،  ال أْ٘ خٝب آَاشلا 

سػةةٝذ عي٦ًةةا وكةةٝاًل عًةة٢ اؿاَٝةة١ ايعثُاْٝةة١ يف املذٜٓةة١ ،  ةةا نًؿٗةةا َةةٔ األَةةٛاٍ      

ؾكةةذ ني األتةةشاى ٚايعةةشب ،  ايثكةة١ بةة  تشاجةةع، ٚتعةةٛد ٖةةزٙ ايٓظةةش٠      (3)ٚايةةزخا٥ش

األتشاى ٜٓظشٕٚ يًعشب ع٢ً أِْٗ يٝظٛ أٖاًل يًثك١ ، ٚيٝع شلِ ٖةذف طة٣ٛ    أؿيح

اؿـٍٛ ع٢ً املاٍ ،  ال إٔ ٚاقع األَش ; إٔ َا نإ ٜؼػٌ ابةٔ سػةٝذ ٖةٛ اـطةش     

تة٘ َةٔ قيةٌ األَةرل عيةذ ايعضٜةض بةٔ طةعٛد أنثةش كةا ٜتٗةذدٙ َةٔ             سايزٟ ٜتٗةذد  َا 

 . ايؼشٜـ حظني

نإ البٔ سػٝذ دٚس ال ميهٔ ػاًٖة٘ يف دعةِ ؿةُٛد    ١ٜ حاٍ ; ؾكذ ع٢ً أ

 .، بعذ اْكطاع ؿًتٗا بايؼُاٍ  حا١َٝ املذ١ٜٓ عٔ طشٜل  َذدٖا باملؤٕ

طه١ حذٜذ اؿجاص يف َٛاكع عذٜذ٠ ، أؿيحت  قطع بعذ

ؿ١ً املذ١ٜٓ بايؼُاٍ ػةي٘ َكطٛعة١ ، ْتٝجة١ يةزيو ; ؾةإٕ حاَٝة١       

ٚكًعا ط٦ًٝا يًػا١ٜ ، ٚيعٌ أبشص املذ١ٜٓ ايعظهش١ٜ أؿيحت تٛاج٘ 

َؼةةه١ً ٚاجٗتٗةةا حاَٝةة١ املذٜٓةة١ : َؼةةه١ً ايتُةةٜٛٔ ٚاإلعاػةة١      

ٚايٛقٛد ، حٝث أخزت املؤٕ بايتٓاقف ، ٚحت تعةذ تؿةٞ عاجةات    

 نُشض ، بِٝٓٗ األَشاض اْتؼاس    أد٣ ايزٟ األَش ، اؾٓٛد
                                                           

 . 230َٛط٢ ، اؿشب ، َشجع طابل ، ق  (1)

 . 277، ق َٛط٢ ، اؿشن١ ، َشجع طابل  (2)

(3) Kiciman: Op.cit, S 122 . 

األوضاع داخل 
المدينة  ط  ظطل 

 الحصار
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ؿة١ ، كةا أد٣   ) األطكشبٛص ( ) ْكف ايتػز١ٜ (  كاؾ١    اْتؼةاس اؿُٝةات املختً  

   استؿاع عةذد ايٛؾٝةات بةني اؾٓةٛد ، ٖٚيةٛص املعٜٓٛةات ، ٚبةزيو كةعؿت ايكة٠ٛ          

ٚسغِ ريو ؾكذ ظٌ ؾخشٟ باػا َتُظةًها بايةذؾاع عةٔ    ،  (1)ايعظهش١ٜ يًحا١َٝ

حٝث أخز ٜشطٌ ايدلقٝات    قٝاد٠ اؾٝؽ ايشابع ، يف قاٚي١ يًحـٍٛ  ، املذ١ٜٓ

ف ايـعي١ اي  تعٝؼٗا اؿا١َٝ يف املذ١ٜٓ ،  ال ع٢ً اإلَذادات ملٛاج١ٗ ٖزٙ ايظشٚ

إٔ قٝاد٠ اؾٝؽ ايشابع ناْت يف ٚكع ال ميهٓٗا َٔ  سطاٍ أٟ ػة٤ٞ ; يظةشٚف   

، ٚيةةزيو ؾكةةذ اؽةةز  (2)اؿةةشب يف جيٗةة١ ايؼةةاّ ، ٚؿةةعٛب١ املٛاؿةةالت    املذٜٓةة١

 : ؾخشٟ باػا عذًدا َٔ ايتذابرل ملٛاج١ٗ اؿـاس ٚأص١َ املؤٕ َٔ خالٍ عذ٠ ْٛا 

طًب املؤٕ ٚاإلَذادات َٔ ػٝٛخ ايكيا٥ٌ ايزٜٔ ظًةٛا عًة٢ ٚال٥ٗةِ يًذٚية١      - 1

 . (3)ايعثُا١ْٝ ; نابٔ َيرلٜو

قاٚي١ ػشا٤ املٛاد ايػزا١ٝ٥ َٔ ايكيا٥ٌ ايكاط١ٓ حةٍٛ املذٜٓة١ ،  را لةت     - 2

قٛاؾًةةٗا َةةٔ عظةةانش ايؼةةشٜـ ، حٝةةث نةةإ جٓةةٛد ايؼةةشٜـ ٜذلؿةةذٕٚ  

 ايكٛاؾٌ ٜٚظتٛيٕٛ عًٝٗا .

ٚيف قاٚي١ يًتػًب ع٢ً ؿعٛب١ املٛاؿالت َةع ايؼةُاٍ ، ؾكةذ ز  ْؼةا٤      - 3

قاعذ٠ ج١ٜٛ يف تيةٛى ، بٗةذف طًةب اإلَةذادات َةٔ جيٗة١ ؾًظةطني ،  ال        

 إٔ ريو حت هذ ػ٦ًٝا .

أَا ؾُٝةا ىةف ايتةذابرل ايذاخًٝة١ ، اية  أخةزٖا ؾخةشٟ باػةا ملٛاجٗة١ أصَة١           

 :ؾٗٞ املؤٕ 

عًةةة٢  ؼؿةةن عًةة٢  ْتةةةا  ايتُةةش ، حٝةةث     ايضساعةة١ ، ٚاحملاؾظةة١   تؼةةجٝع  - 1

ايتُةةش ، َٚٓةةع اإلطةةشاف يف أنًةة٘ ، أٚ َةةا ٜةةؤدٟ    انؿةةاض    قـةةٍٛ

 ٘ .ضْٚك

                                                           

(1) Kiciman: Op.cit, S 233 - Yatak: Op.cit, S 115-128 . 

(2) Kandmir: Op.cit, S 135 . 

تؼةشٜٔ   2سطاي١ َٔ ؾخشٟ باػا    ابٔ َيرلٜو ٜطًب َٓ٘ ؾٝٗا عؼشٜٔ أيـ جٓٝ٘ ، ٚوٝك١ عثُا١ْٝ بتةاسٜخ   (3)

 ياحث ؾاٜض اؿشبٞ .سَٚٞ ، فُٛع١ ٚوا٥ل اي 1334ايثاْٞ 
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ع٢ً أنٌ اؾشاد ، ٚايزٟ حت ٜعتةادٚا عًٝة٘ طةابًكا ، بةذٜاًل      جٓٛدٙ ػجع - 2

 . (1)عٔ ايًحِ

عٌُ ع٢ً ْكٌ اؾٓٛد املشك٢ ٚايلةعؿا٤ ، ايةزٜٔ ال ؾا٥ةذ٠ َةٔ ٚجةٛدِٖ       - 3

د ايؼةةاّ ، ٚريةةو قيٝةةٌ اػةةتذاد ٚطةةأ٠ اؿـةةاس عًةة٢ اؿاَٝةة١ ،           بةةال

 ٚاْكطاع ؿ١ً املذ١ٜٓ بايؼاّ .

أص١َ املؤٕ بايتؿاقِ ػ٦ًٝا ؾؼ٦ًٝا ، حتة٢ ؾةأ اؾٓةٛد    أخزت ٚسغِ ريو ؾكذ 

   ّ ، نُةةا أخةةزت أعةةالف اؿٝٛاْةةات ايةة         أنةةٌ ايعؼةةب بةةذٜاًل عةةٔ ايطعةةا

١ً َٛاد ايٛقٛد ، اي  تظتخذّ ، ٜلاف    ريو ق (2)ٜظتخذَٗا اؾٝؽ بايتٓاقف

ذاد ايطعةاّ ، اية  نةاْٛا قةذ اعتةادٚا اؿـةٍٛ عًٝٗةا        َة يف تظٝرل ايكاطشات ، ٚ 

 َٔ ايكيا٥ٌ اي  تكّٛ بإحلاسٖا    املذ١ٜٓ .

ْٚتٝج١ شلزٙ ايظشٚف ايظ١٦ٝ ، ؾإٕ بعا اؾٓٛد بذهٚا باشلشٚب َٔ املذٜٓة١ ،  

، ْٚتٝجة١ يتضاٜةذ حةاالت اشلةشب      ٚايًج٤ٛ    قٛات ايؼشٜـ حظني اي  ؼٝ  بٗةا 

بةةني اؾٓةةٛد ، ؾكةةذ ػةةذدت ايعكٛبةة١ عًةة٢ َةةٔ ٜةةتِ ايكةةيا عًٝةة٘ وةةاٍٚ اشلةةشب أٚ     

 تـاسٜح ايػٝاب اي  متٓح ييعا اؾٓٛد ٚايلياص . ٚيتؼجٝع ٚأيػ٢ ، عًٝ٘ ُضشِّح ُٜ

ٞ  طةجالً  باػا ؾخشٟ أْؼأ املذ١ٜٓ يف اييكا٤ ع٢ً اؾٓٛد ٌ  ) : زلة ( ،  اؿجةاص  أحيةا٤  طةج

 ٘  يتٗذ٥ةة١ َٓةة٘ قاٚية١  ٚيف ، ايٓٗاٜةة١ حتةة٢ املذٜٓة١  يف باييكةةا٤ اؾٓةةٛد عًة٢  ايعٗةةذ أخةةز ٚؾٝة

٘  َٝؤٚغ ٚكع َٔ ؾٝ٘ ِٖ  ا ايتؿهرل عٔ ٚ شلا٥ِٗ ، عضا٥ُِٗ ٚتك١ٜٛ اؾٓٛد ْؿٛغ  ، َٓة

(3)اآلباس ٚحؿش ، ٚايضساع١ ، ايطشم ٚػل ، ٚايتعُرل باييٓا٤  ػػاشلِ ع٢ً عٌُ
 . 

بٌ اَتذت حـاس ع٢ً ايكٛات ايعظهش١ٜ ؾحظب ، ايظ١٦ٝ يً اآلواس تكتـش حت

آواسٖا ايظ١٦ٝ    طهإ املذ١ٜٓ ْؿظٗا ، حٝث تهيذٚا املؼام ٚايعٓا٤ َٔ جشا٤ 

ريو ، ال طُٝا تٓاقف ايػزا٤ ، ٚاستؿاع أطعاسٙ    دسج١ نيرل٠ ، ؾكذ ٚؿةًت  

   دسج١ َشتؿع١ ; عٝث أؿيح مثٔ نٝع َٔ األسص ٜعادٍ قطع١ أسض  األطعاس

ـًا باع َٓضي٘ بهٝع ٚاحذ َةٔ األسص  ق١ُٝ داس ، أٚ نةٞ   (4)، حٝث قٌٝ :  ٕ ػخ
                                                           

(1) Kiciman: Op.cit, S 195-197 . 

(2) Kiciman: Op.cit, S 101 . 

(3) Kiciman: Op.cit, S 158 . 

 . 97قُذ حظني صٜذإ ، رنشٜات ايعٗٛد ايثالو١ ، ق  (4)
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ٜكٞ ْؿظ٘ ٚأطشت٘ َٔ املٛت احملةتِ ، حتة٢  ٕ اجملاعة١ بًػةت    اؿةذ ايةزٟ ؾةأ        

. ْتٝجةة١ شلةةزٙ ايظةةشٚف ايكاطةة١ٝ ; ؾةةأت   (1)ؾٝةة٘ ايٓةةاغ ألنةةٌ اؿٝٛاْةةات ايٓاؾكةة١ 

نُةا قةاّ بعةذٖا جٓةٛد      نثرل َٔ األطش    َه١ ، ٚبعلِٗ ٖاجش    ايؼةاّ ، 

 اؿا١َٝ بذلحٌٝ طهإ املذ١ٜٓ    ايؼاّ .

نإ َٔ ايطيٝعٞ إٔ تٓعهع آواس اشلجش٠ ايٛاطع١ يًظهإ َٔ املذ١ٜٓ ع٢ً 

، حٝث تٛقـ ايٓؼاص ايتجاسٟ ، ٚحشن١ اييٝع ٚايؼشا٤ ،  ؾٝٗا االقتـاد١ٜ اؿٝا٠

ٓاحٝة١ ايضساعٝة١   ٚأغًكت احملالت ايتجاسٜة١ بعةذ إٔ خًةت َةٔ اييلةا٥ع ، أَةا َةٔ اي       

ؾكذ أًُٖت اييظاتني ; كا أد٣    ق١ً اإلْتا  ايضساعٞ ، ٚق١ً احملاؿٌٝ ، بظيب 

 ٖجش٠ املضاسعني ٚايؿالحني .

ٚايظشٚف اي  عاْاٖا طهإ املذ١ٜٓ ، ؾةإٕ   عٚبايشغِ َٔ قظ٠ٛ ٖزٙ األٚكا

ؾخشٟ باػا أخز ٜظتعٌُ َعِٗ ايؼذ٠ ٚايكظ٠ٛ ، ٖٚهزا لذ إٔ آواس اؿـاس ، 

َّٚع ٍ املذ١ٜٓ    َٓطك١ ٓاد ؾخشٟ باػا ع٢ً املكا١َٚ ٚايـُٛد بؼت٢ ايطشم قذ ح

 ػي٘ َٗجٛس٠ .

بعةةذ إٔ تةةٛ  اؾٓةةشاٍ ) ايًةةٓ ي ( قٝةةاد٠ ايكةةٛات ايدلٜطاْٝةة١      

املشابط١  ـةش ، ٚاية  تعتةضّ َٗااة١ ؾًظةطني ٚبةالد ايؼةاّ ،        

 ٌطةةع٢ يالطةةتؿاد٠ َةةٔ طةةكٛص ايعكيةة١ يف ٜةةذ قةةٛات األَةةرل ؾٝـةة   

 -ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ ، ؾكاّ بةاشلجّٛ عًة٢ خة  ) غةض٠      ٠ ظاْذ

 ب٦ش

ّ ، حٝث بذأ 1917تؼشٜٔ األٍٚ ) أنتٛبش (  27ٖة / 1336قشّ  11ايظيع ( يف 

بكــ َشنض ع٢ً ايؼاط٧ بٛاطةط١ َذؾعٝة١ ايظةؿٔ ايدلٜطاْٝة١ ، أعكية٘ ٖجةّٛ       

اؾٝؽ ايدلٟ ، اييةايؼ عةذدٙ حةٛايٞ عؼةش٠ آالف جٓةذٟ ، يف ايٛقةت ايةزٟ نةإ         

عذد قٛات ايعثُاْٝني حٛايٞ مثاْٝة١ آالف جٓةذٟ ، ٚيف حاية١ طة١٦ٝ َةٔ ايتٓظةِٝ ،       

ٚع٢ً دسج١ نيرل٠ َٔ اإلْٗاى ٚايتعب ، شلزا قشس ايكا٥ذ األملاْٞ ) ؾةٕٛ نةشغ (   

ايكةذغ ( ، ؾظةكطت    -طحب ايكٛات ايعثُا١ْٝ    خة  ايةذؾاع ايثةاْٞ : ) ٜاؾةا     

     ّ اؾةةٝؽ ايدلٜطةةاْٞ عًةة٢    بةةزيو غةةض٠ يف ايؼةةٗش ْؿظةة٘ ، ٚأعكةةب طةةكٛطٗا تكةةذ

                                                           

 . 71عيذ ايياط  بذس ، تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ايؼاٌَ ، ق  (1)

هزيمططة األنططراك 
    الحرب
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ايطشٜل ايظاحًٞ ، ٚاطتٛ  ع٢ً ٜاؾا ، وِ اطتٛ  بعةذٖا عًة٢ ايكةذغ ، بعةذ إٔ     

ٍ  1ٖةة /  1336ؿةؿش   26اْظحب ايكا٥ةذ األملةاْٞ ) ؾةٕٛ نٗةأٜ ( يف       نةإْٛ األٚ

 . (1)1917ّ) دٜظُدل ( 

أخز األتشاى ْتٝج١ شلةزٙ اشلةضا٥ِ املتهةشس٠ اية  َٓةٛا بٗةا ٜظةعٕٛ يًـةًح َةع          

ٜـ حظني ، ؾكذ أسطٌ ااٍ باػا قا٥ذ اؾةٝؽ ايشابةع ايعثُةاْٞ سطةاي١        ايؼش

ّ ٜطًةةب َٓةة٘  1917تؼةةشٜٔ ايثةةاْٞ ) ْةةٛؾُدل (    26األَةةرل ؾٝـةةٌ بةةٔ اؿظةةني يف    

االْلةةُاّ    ايذٚيةة١ ايعثُاْٝةة١ ، َكابةةٌ  عةةالٕ ايعؿةةٛ ايعةةاّ عُةةٔ قةةاَٛا بةةايثٛس٠      

ًٝا ؾُٝةةع   ٚػةةاسنٛا ؾٝٗةةا ، ٚ عةةاد٠ ايتؿةةاٚض ؿةةٌ ايكلةة١ٝ ايعشبٝةة١       حةةاًل َشكةة

األطشاف ، نُا بعث بشطاي١ أخش٣    جعؿش ايعظهشٟ ، ٜطًب َٓة٘ االتـةاٍ   

 ١ اطتُايت٘    جاْب ايذٚي١ ايعثُا١ْٝ .يب٘ يف قاٚ

أواس ايتحشى ايعثُاْٞ كاٚف ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ ، َٔ إٔ تٓجح ايظةًطات  

يتِٗ    جاْيٗةا ; يةزا   ايعثُا١ْٝ يف اطتػالٍ ايعاطؿ١ ايذ١ٜٝٓ يذ٣ ايعةشب ، ٚاطةتُا  

، ٚيف  اقذلحت ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ ع٢ً ايؼشٜـ حظني ػاٌٖ أَش ٖزٙ ايشطا٥ٌ

ػةةياص ) ؾدلاٜةةش (  2 وةةش ريةةو بعةةث ايؼةةشٜـ حظةةني بشطةةاي١    األَةةرل ؾٝـةةٌ يف  

ّ ٜؼذد عًٝة٘ سؾةا اٝةع طًيةات اةاٍ باػةا يف أٟ َٛكةٛع ، ؾًةٝع بةني          1918

 . (2)ُاْٝني  ال ايظٝـايعشب ٚايعث

تٛايت اشلضا٥ِ ع٢ً اؾٝؽ ايعثُةاْٞ يف كتًةـ املٝةادٜٔ ٚاؾيٗةات ، ؾُةا  ٕ      

ّ حت٢ ناْت ايكٛات ايعثُا١ْٝ يف اؿجةاص قةذ طةشدت    1918ٖة / 1336حًت ط١ٓ 

هاْةت تعةذ ايعةذ٠ يتٓؿٝةز     ؾ، أَا ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ  (3)َٔ اٝع َذْٗا عذا املذ١ٜٓ

الحةتالٍ عُةةإ ، ٚٚؾًكةةا شلةةزٙ   خطة١ اشلجةةّٛ ايؼةةاٌَ ، بعةذ ؾؼةةٌ قاٚيتٗةةا األٚ   

اـط١ اطتعإ اؾٓشاٍ ) ايًٓ ي ( بكٛات األَةرل ؾٝـةٌ ، اية  ٖةٞ  ثابة١ اؾٓةا        

األمئ ؾٝؼ٘ ، بعذ إٔ اطتهٌُ ػٗٝضٖا  ا ًٜضّ َٔ أطًح١ ٚعتاد َٚؤٕ ٚغرل 

                                                           

 . 501-500األٚ  ، ق عُش ايذٜشاٟٚ ، اؿشب ايعامل١ٝ  (1)

 . 1/159َٛط٢ ، املشاطالت ايتاسى١ٝ  (2)

 . 511ايذٜشاٟٚ ، َشجع طابل ، ق  (3)
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كطةةع خطةةٛص َٛاؿةةالت  يعًةة٢ ) دسعةةا ( َةةٔ اـًةةـ ،   ٚنًؿٗةةا بةةاشلجّٛريةةو ، 

ٌ ٖجّٛ ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ ، ٚؾعاًل بذأت قٛات األَرل ؾٝـةٌ  ايكٛات ايعثُا١ْٝ قيٝ

أعكيٗا َٛاؿ١ً اشلجُات  حٝث ، ايدلٜطا١ْٝ ايكٛات ٖجّٛ َٔ أٜاّ والو١ قيٌ ٖجَٛٗا

أًٜةةٍٛ ) طةةيتُدل (   30ٖةةة / 1336رٚ اؿجةة١  24   إٔ ز شلةةا احةةتالٍ دَؼةةل يف   

ؾٝـةٌ َةٔ ٖضمية١    ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ ٚقةٛات األَةرل    تمتهٖٓٚهزا ،  (1)1918ّ

 ايكٛات ايعثُا١ْٝ ، ٚ جياسٖا ع٢ً االْظحاب َٔ بالد ايؼاّ .

خزت أاييحش١ٜ ايدلٜطا١ْٝ ع٢ً امللاٜل ايعثُا١ْٝ ، ٚ اطتٛيتْؿظ٘  ايٛقت ٚيف

غ ( دٚٚستٗذد بلشب اططٓيٍٛ ْؿظٗا ، كا أسغِ ايعثُاْٝني ع٢ً تٛقٝع ٖذْة١ )  

ّ عًة٢  1918األٍٚ ) أنتٛبش (  تؼشٜٔ 30ٖة / 1337قشّ  25َع اؿًؿا٤ بتاسٜخ 

إٔ ٜيذأ ايعٌُ بٗا يف ايّٝٛ ايتايٞ يتٛقٝعٗا ، ٚبةزيو اْتٗةت سزلًٝةا اؿةشب ايعاملٝة١      

 . (2)األٚ 

غ ( ٚاملٛقع١ بني اؿًؿا٤ دٚ) سٚ ٖذ١ْ َٔ ايظابع١ املاد٠ ْـت

ٚايذٚي١ ايعثُا١ْٝ ع٢ً ٚجٛب اطتظالّ اٝع اؿاَٝات ايعثُا١ْٝ 

ٚايةُٝٔ ، ٚايؼةاّ ، ٚايعةشام ،    أقةشب      يف اؿجاص ، ٚعظرل ،

يهٔ ؾخشٟ باػا ظٌ َتُظًها بايةذؾاع  قا٥ذ يكٛات اؿًؿا٤ ، 

ٚقعتٗةةا حهَٛتةة٘ َةةع  ايةة  يًٗذْةة١ اإلرعةةإ ساؾًلةةا ، عةةٔ املذٜٓةة١

ايؼشٜـ حظني سطاي١    ؾخةشٟ باػةا ٜةذعٛٙ     ٚأسطٌ، اؿًؿا٤ 

ملذ١ٜٓ يالطتظالّ ;  ر يٝع ٖٓاى َٔ طيب ٜذعٛٙ يًيكا٤ يف ا ؾٝٗا

طُٝا بعذ اْكطاع َٛاؿةالتٗا يف ايؼةُاٍ ، ٖٚضمية١ ايكةٛات      ، ال

 ايطًب ، ٚظٌ ٖزا سؾا باػا ؾخشٟ يهٔ ، ؾًظطني يف ايعثُا١ْٝ

، نُا إٔ ايظًطات ايدلٜطاْٝة١ حاٚيةت َةٔ     (3)َتُظًها  ٛقؿ٘

 -جاْيٗا إٔ تلػ  ع٢ً ؾخشٟ باػا ، حٝث أسطةٌ ) ٚلةت (   

سطةةاي١ ٜةةذعٛٙ ؾٝٗةةا         ؾخةةشٟ -املٓةةذٚب ايظةةاَٞ  ـةةش  

                                                           

 . 317-312ؿيحٞ ايعُشٟ ، ايطشٜل    دَؼل ، ق  (1)

 . 327َٛط٢ ، اؿشن١ ايعشب١ٝ ، ق  (2)

 . 327َٛط٢ ، اؿشن١ ايعشب١ٝ ، ق  (3)

اسنسطط ل حاميططة 
 المدينة
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املٛقعة١   اشلذْة١  ْـةٛق   ٛجةب  ، حظةني  ايؼشٜـ يكٛات االطتظالّ

، وِ تال ريو قٝاّ املعتُةذ ايدلٜطةاْٞ يف اؿجةاص     (1)َع حهَٛت٘

بإسطةةاٍ بشقٝةة١    ؾخةةشٟ باػةةا ، ٜيًػةة٘ ؾٝٗةةا بؼةةشٚص اشلذْةة١ ،    

 ٜٚطًب َٓ٘ تٓؿٝز بٓٛدٖا ، حٝث  ٕ ايعٌُ قذ بذأ بٗا سزلًٝا َٓز

٘ يهٔ ؾخشٟ باػا ظٌ َتُظةًها  ّ ، 1918األٍٚ ) أنتٛبش (  ؼشٜٔت 31   ٛقؿة

، عٓذ٥ةز   (2)ا سزلًٝةا َةٔ حهَٛتة٘ بٗةزا اــةٛق     ، قتًجا بأْ٘ حت ٜتًةل تيًًٝػة  

بًػةت حةذٚد   عًة٢ حهَٛة١ اطةطٓيٍٛ    كةػًٛطا قٜٛة١   َاسطت ايظًطات ايدلٜطاْٝة١  

شٟ باػةا ٜيًػة٘   أزذ عضت باػا ) س٥ٝع ايٛصسا٤ ( بشق١ٝ    ؾخ ؾأسطٌ،  ايتٗذٜذ

 2يف ٚريو ؾٝٗا بأَش اشلذ١ْ َٚا تٓف عًٝ٘ َٔ اطتظالّ اٝع ايكٛات ايعثُا١ْٝ ، 

 ال إٔ ؾخشٟ ػاًٖٗا أًٜلا ; ّ ، 1918) ْٛؾُدل (  ايثاْٞ تؼشٜٔ 8 / ٖة1337 ؿؿش

 تهٕٛ خذع١ إٔ ميهٔ اي  ، ايدلٜطا١ْٝ يهْٛٗا ٚؿًت  يٝ٘ عٔ طشٜل ايظًطات

 اطتُش ع٢ً َٛقؿ٘ ايشاؾا يًتظًِٝ . ٚ،  (3)َِِٓٗ إلجياسٙ ع٢ً ايتظًٝ

ملا سأت ايظًطات ايدلٜطاْٝة١  ؿةشاس ؾخةشٟ باػةا عًة٢ َٛقؿة٘ ; أعطتة٘ ًَٗة١         

ًَا عؼش مخظ١ ،   ٗاات٘ تكّٛ طٛف حظني ايؼشٜـ قٛات ٕإؾ ٚ ال ، املذ١ٜٓ يتظًِٝ ٜٛ

ٟ     األَةش  ٖةزا   بالؽ ٚز ٔ  9 / ٖةة 1337 ؿةؿش  3 يف باػةا  ؾخةش ٞ  تؼةشٜ ٛؾُدل ( ْة  ) ايثةاْ

، عٓذ ريو  (4)ايظًطإ ػخـًٝا  ال بأَشؾكذ سؾا ايتظًِٝ ّ ، ٚسغِ ريو 1918

أسطةةًت ايظةةًطات ايدلٜطاْٝةة١    ايظةةًطات ايعثُاْٝةة١ يف اطةةطٓيٍٛ ؼثٗةةا عًةة٢        

 . (5) سطاٍ األٚاَش املهتٛب١ ٚاملـذق١    ؾخشٟ باػا

  املذ١ٜٓ ، شلزا ايطًب ، ٚأسطًت ايشا٥ذ كٝا٤   ايعثُا١ْٝ ايظًطات اطتجابت

حةاَاًل َعةة٘ أٚاَةش ٚصاس٠ اؿشبٝةة١    ؾخةةشٟ باػةا بايتظةةًِٝ . ٚقيةٌ ٚؿةةٍٛ ايشا٥ةةذ     

كٝا٤    املذ١ٜٓ ، ٚقعت بٝذ املخابشات ايدلٜطا١ْٝ وال  سطا٥ٌ َٛج١ٗ َٔ ؾخةشٟ  

باػةةا ; اوٓتةةإ َٓٗةةا َٛجٗتةةإ يةةٛصاس٠ اؿشبٝةة١ ، أَةةا ايثايثةة١ ؾٗةةٞ َٛجٗةة١ يةةش٥ٝع      

                                                           

 . Kandmirّ ، املـذس : 1918طيتُدل  سطاي١ َٔ املٓذٚب ايظاَٞ  ـش ، بتاسٜخ (1)

 . Kandmirّ ، املـذس : 1918ْٛؾُدل  4سطاي١ َٔ املعتُذ ايدلٜطاْٞ يف اؿجاص بتاسٜخ  (2)

(3) Yatak: Op.cit, S 130 . 

(4) Yatak: Op.cit, S 141 . 

 . 330َٛط٢ ، َشجع طابل ، ق  (5)
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ـةذس عةٔ   تٜثةل بةاألٚاَش اية      باػةا يف سطةا٥ً٘ أْة٘ ال   ايٛصسا٤ ، ٚقذ أٚكح ؾخشٟ 

طشٜل ايظةًطات ايدلٜطاْٝة١ ، ٚباإلكةاؾ١    ريةو ؾإْة٘ ٜعتةدل املذٜٓة١ َظةتك١ً عةٔ          

 ػشٚص اشلذ١ْ ، ٚقذ ٚقع ؾخشٟ باػا ٖزٙ عًٝٗا تٓطيل ال ٚيزيو ، ايعثُا١ْٝ ايكٝاد٠

 . (1)املذ١ٜٓ ١ٝحاَ قا٥ذ بـؿت٘ ٚيٝع ، يًُذ١ٜٓ ايعظهشٟ اؿانِ بـؿت٘ ايشطا٥ٌ

ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ َٔ كػٛطٗا ع٢ً ايظًطات ايعثُا١ْٝ بعذ اطالعٗا  صادت

ٖٚذدت بتذَرل اططٓيٍٛ َٚا حٛشلا  را حت ٜتِ تظًِٝ ع٢ً ؾح٣ٛ ٖزٙ ايشطا٥ٌ ، 

إٔ ٜيًؼ ٖزا ايتٗذٜذ    ؾخشٟ باػا أًٜلا بٛاطط١ ايشا٥ذ كٝا٤ ،  ٚأَشت ، املذ١ٜٓ

نةإْٛ األٍٚ ) دٜظةُدل (    15ٖةة /  1337سبٝةع األٍٚ   11ايزٟ ٚؿٌ    املذ١ٜٓ يف 

ّ ، ٚأبًؼ ؾخشٟ باػا أٚاَش ٚصٜش اؿشب١ٝ غـٛق ٚجٛب اطتظالَ٘ ،  ال 1918

إٔ ؾخشٟ باػا أؿش ع٢ً َٛقؿ٘ ، ٚأعًٔ أْ٘ ئ ٜظتظةًِ  ال  را جا٤تة٘ أٚاَةش َةٔ     

 . (2)ايظًطإ ْؿظ٘

٢ عةةذّ ايتظةةًِٝ ، ْٚتٝجة١ الطةةتُشاس ؾخةةشٟ باػةا عًةة٢ عٓةةادٙ ، ٚ ؿةشاسٙ عًةة   

ظٗشت بٛادس ايتزَش ٚاالطتٝا٤ بني جٓٛد اؿا١َٝ ايعثُا١ْٝ ، خاؿ١ بعةذ إٔ اْتؼةش   

بٝةِٓٗ خةدل اطتظةالّ حهةَٛتِٗ ، بةةايشغِ َةٔ حجةب ٖةزا اـةدل عةةِٓٗ ، ٚصادت         

حاالت اشلشٚب بني اؾٓٛد ، حت٢  ٕ ٚحذات ٚطشاٜا بأنًُٗا أخزت تظًِ ْؿظٗا 

كةذ   متةشد األَش باؾٓٛد    تٓظِٝ حشنة١   ، ٚٚؿٌ (3)   قٛات ايؼشٜـ حظني

ؾخشٟ باػا إلجياسٙ ع٢ً ايتظةًِٝ ، تةضعِ ٖةزٙ اؿشنة١ أَةني بةو ، قا٥ةذ ايًةٛا٤         

املتُشدٕٚ بٝاْات ؼث ع٢ً االطتظالّ يًحًؿا٤ ، تٓؿٝةًزا   ْٚؼشايثاْٞ ٚاألسبعني ، 

ييٓٛد اشلذْة١ ، نُةا قاَةت فُٛعة١ أخةش٣ َةٔ ايلةياص  حاٚية١ إلقٓةاع ؾخةشٟ           

باالطتظالّ ، ٚقيٍٛ َؿاٚكةات ايـةًح َةع ايؼةشٜـ حظةني ،  ال إٔ ؾخةشٟ       باػا 

ّ 1919نإْٛ ايثةاْٞ ) ٜٓةاٜش (    4ٖة / 1337سبٝع اآلخش  1باػا سؾا ريو ، ٚيف 

املذ١ٜٓ أَرل ايًٛا٤ لٝب بو ، ٚبـحيت٘ عذد َٔ ايلياص    ) برل دسٜٚؽ (  غادس

ٚيف ايٛقةةت ْؿظةة٘ أؿةةذس  يًتياحةةث َةةع األَةةرل عًةةٞ بةةٔ اؿظةةني بؼةةإٔ ايتظةةًِٝ ،   

                                                           

(1) Salahi: Op.cit, S 300 . 

(2) Salahi: Op.cit, S 343 . 

(3) Yatak: Op.cit, S 146-147 . 
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ًٝا طةٛف      ؾخشٟ باػا بٝاًْا أعًٔ ؾٝ٘ : تعٝني لٝب بو قا٥ًذا يًحاَٝة١  ٚأْة٘ ػخـة

،  ال أْةة٘ بةةذاًل َةةٔ ريةةو تٛجةة٘    املظةةجذ ايٓيةةٟٛ ،       ٜتٛجةة٘    ) بةةرل دسٜٚةةؽ (  

ٚاعتـِ ؾٝ٘ ، ساؾًلا اـةشٚ  ٚايتظةًِٝ ، َٗةذًدا بةتؿجرل ْؿظة٘ داخةٌ املظةجذ ،        

٥ةذِٖ ؾخةشٟ باػةا ؾكةذ تٛاصْة٘ ايعكًةٞ ، كةا ؾةع بٗةِ             ؾأدسى ايلياص بةإٔ قا 

   األَرل عًٞ بٔ اؿظني يف ) ب٦ش دسٜٚؽ ( ، ايظًط١ ٚ جياسٙ ع٢ً اـشٚ   تظًِ

، ٚقةةذ  (1)1919ّنةةإْٛ ايثةةاْٞ ) ٜٓةةاٜش (   10ٖةةة / 1337سبٝةةع اآلخةةش  7ٚريةةو يف 

  ٜٓيةع ،  عاًَ٘ األَةرل عًةٞ بةاحذلاّ نةيرل ، ٚأسطةٌ َعة٘ فُٛعة١ َةٔ اؾٓةٛد           

 حٝث غادسٖا    َعظهش االعتكاٍ يف َـش ، وِ يف َايطا .

ٚكا ػذس اإلػةاس٠  يٝة٘ : إٔ ايظةًطات ايعثُاْٝة١ أسطةًت نةاًل َةٔ ) حٝةذس         

أزذ بو ٚصٜش اؿشب١ٝ ، وُالٕ األَش ايظًطاْٞ الٟ ايعذٍ ، ٚاألَرل ٚصٜش َٓال (

بعذ اطتظالّ  ٚؿٌ ايٛؾذ إٔ  ال ، اطتظالَ٘ ٚجٛب غـٛق باػا ؾخشٟ    املٛج٘

نإْٛ ايثاْٞ  14ٖة / 1337سبٝع اآلخش  11ؾخشٟ باػا ، حٝث نإ ٚؿٛي٘ يف 

(2)1919ّ ( ٜٓاٜش )
ريو إٔ ؾخشٟ باػا حت ٜظتظًِ  ال بعذ تٛقٝع ٖذ١ْ  َٔ ٜٚتلح ، 

 بثالو١ أػٗش . غ (دٚ)سٚ

َٔ ايعثُاْٞ يف اؿجاص ، ٚايزٟ داّ ألنثش  اؿهِ اْت٢ٗ املذ١ٜٓ ٚباطتظالّ

 ؿؿح١ جذٜذ٠ َٔ تاسىٗا اؿذٜث . تأسبع١ قشٕٚ ، ٚبذأ

اختًةةـ املؤسخةةٕٛ يف تؿظةةرل األطةةياب ايةة  أدت    تةةأخش      

ٔ   قٛات ايؼشٜـ حظني يف االطتٝال٤ ع٢ً املذ١ٜٓ ،   ٜٚةش٣ عةذد َة

املؤسخني ايعشب إٔ تأخش قٛات ايؼشٜـ حظني يف االطتٝال٤ ع٢ً 

رل ايظةًطات ايدلٜطاْٝة١   املذ١ٜٓ َٓز بذا١ٜ ايثةٛس٠ ٜشجةع    : تكـة   

ايؼشقٞ (  اؾٝؽ ) قٛات طُٝا ال ، بايظال  ايعشب١ٝ ايكٛات  َذاد يف

 . (3)حـاس املذ١ٜٓ تٛيتٚقٛات ) اؾٝؽ اؾٓٛبٞ ( ، ٚاي  

                                                           

(1) Kiciman: Op.cit, S 377-379 . 

(2) Yatak: Op.cit, S 143 . 

 . 331َٛط٢ ، اؿشن١ ايعشب١ٝ ، ق  (3)

األسططططباب النطططط  
أدت  لطط  نطط خر 
قططوات الشططريف 
حسطططططططين  طططططططط  
االسططني ع علطط  
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ٚيًٛقٛف ع٢ً حكٝك١ ٖةزا ايةشأٟ ال بةذ َةٔ َعشؾة١ حكٝكة١ املٛقةـ ايدلٜطةاْٞ         

إٔ االطةتٝال٤ عًة٢ املذٜٓة١    َٔ االطتٝال٤ ع٢ً املذ١ٜٓ ، ؾهُا ٜزنش ) يةٛسْع ( :  

، حٝث  ٕ ٚجةٛد ايكةٛات ايعثُاْٝة١     حت ٜهٔ ٖذًؾا اطذلاتٝجًٝا يًكٛات ايدلٜطا١ْٝ

ٚقةةٛع ايكةةٛات   نُةةا إٔيف املذٜٓةة١ ال ٜؼةةهٌ خطةةًشا عًةة٢ ايكةةٛات ايدلٜطاْٝةة١ ،      

، باإلكةاؾ١      (1)ايعثُا١ْٝ يف األطش طٝهٕٛ َهًًؿا جةًذا يًظةًطات ايدلٜطاْٝة١   

ايدلٜطا١ْٝ تش٣ كشٚس٠ االحتؿاظ بايكٛات ايعثُا١ْٝ يف املذ١ٜٓ ،  ؾإٕ ايظًطات ريو

يف َٝادٜٔ اؿشب األخش٣ ،  ٗاايظًطات ايعثُا١ْٝ َٔ االطتؿاد٠ َٓ تتُهٔ ال حت٢

 . (2)ال طُٝا َٝذاْٞ ايؼاّ ٚؾًظطني

ايدلٜطا١ْٝ  ػػاٍ قٛات ايؼشٜـ حظني يف اؿشب حٍٛ  ايظًطات حاٚيت ٚقذ

 عظةِ   ٜذؾع طٛف َيهش ٚقت يف حظني ايؼشٜـ بٝذ طكٛطٗا ألٕ ; ٚحـاسٖا املذ١ٜٓ

 . (3)تشٜذٙ ايظًطات ايدلٜطا١ْٝ ال قٛات ايؼشٜـ حظني يًتٛج٘ سلااًل ، ٖٚزا َا

إٔ ايظةًطات ايدلٜطاْٝة١   َٚٔ خالٍ ٖزا ايعشض يًُٛقـ ايدلٜطةاْٞ ٜتلةح :   

 ناْت كذ االطتٝال٤ ع٢ً املذ١ٜٓ يف ٚقت َيهش ، ٚبزيو ؾةإٕ  طاية١ اؿـةاس   

 . نإ يف َـًحتٗا

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَش ؾإٕ ٖٓاى أطياًبا أخش٣ غرل ريو ، ٖٚٞ استياص املذٜٓة١  

غةة  طةةه١ اؿذٜةةذ ، األَةةش ايةةزٟ طةةٌٗ ٚؿةةٍٛ اإلَةةذادات    حاَٝتٗةةا بٛقةةت    

٠ٚ ، كةا طةاعذ عًة٢ بكا٥ٗةا قاؿةش٠ ملةذ٠ طًٜٛة١ ، ٚعةال         (4)أطشع ، َٚذ٠ أقـةش 

ْؿةٛغ املظةًُني ، ٚاْتُةا٤ أطةش٠ ايؼةشٜـ      َها١ْ املذ١ٜٓ ايذ١ٜٝٓ يف ؾإٕ ع٢ً ريو 

دؾعةةت بةة٘    ايذلٜةةث يف االطةةتٝال٤ عًٝٗةةا ٚعةةذّ ايًجةة٤ٛ          حظةةني يًشطةةٍٛ  

كةةةشبٗا باملذؾعٝةةة١ ، بةةةٌ ايًجةةة٤ٛ    حـةةةاسٖا ٚايتلةةةٝٝل عًٝٗةةةا ، ؿًُةةةٗا عًةةة٢  

                                                           

 . 42يٛسْع ، ايثٛس٠ ايعشب١ٝ ، ق  (1)

(2) Kedourie: Op.cit, S 142 . 

 . 255-1/252 طابل َـذس ، املٛؿًٞ : اْظش اؿظنئ ب عًٞ ٚاألَرل باػا ؾخشٟ بني املعكٛد٠ ايتظًِٝ اتؿاق١ٝ عٔ (3)

(4) Goulsy: Hicaz Dmirlyau, S 241 . 
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االطتظةةالّ ; ألٕ اقتحاَٗةةا بةةايك٠ٛ طةةٝتٛيذ عٓةة٘ آوةةاس طةة١٦ٝ يف ْؿةةٛغ املظةةًُني ،    

 . (1)ـًٝاٚع٢ً زلعت٘ ػخ

ٖزٙ األطياب اي  س ا ٜهٕٛ شلا دٚس يف بكا٤ املذ١ٜٓ قاؿش٠ ملةذ٠ طًٜٛة١ ،   

ألطياب اي  جعًت ؾخشٟ باػا ٜشؾا االطتظالّ حت٢ بعةذ تٛقٝةع حهَٛة١    اأَا 

ٜٚـةُِ عًة٢ ايةذؾاع عةٔ املذٜٓة١ حتة٢ آخةش قطةش٠ َةٔ          غ ( دٚسٚ اططٓيٍٛ ٖذ١ْ )

ًٝا ي٘دَ٘ ،  أُٖٝت٘ يف ْؿٛغ املظًُني ، ٚأْة٘ ٜشٜةذ    ؾٗٞ إٔ املذ١ٜٓ متثٌ سًَضا دٜٓ

 . احملاؾظ١ عًٝٗا ٚع٢ً ٖٝي١ دٚيت٘ ، حت٢ ٖٚٛ يف أطٛأ حاالت ايلعـ

                                                           

(1)Salehi, Sonyel: Ingiz Belgelrnie ciore Medine Mudfee Fahrddin Pasa, Belleten, 

141-144, S 363 
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