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�شكر وتقدير

يوم اثمرت الفكرة .. كتاب عن املئوية

حني حانت منا�سبة املئوية النطالقة الثورة العربية الكربى كان من واجبي ككاتب 
ير�سد  كتابًا  لها  افرد  وان  املنا�سبة  التقط  ان  ال�سيا�سي  وتطوره  االردن  بتاريخ  يهتم 
احداث تلك الثورة ودوافعها وجمرياتها .. ويتوقف يف حمطات ثمارها والتي اأبرزها 
قيام االمارة .. فاململكة التي هي االن بقيادة امللك عبداهلل الثاين .. هي اململكة الرابعة 

الها�سمية.

احلياة  ا�ستئناف  بعد  و�سعت  فقد  م��ب��ك��رًا،  االردن  ب��ت��اري��خ  اهتمامي  ك��ان 
االردين  ال�سيا�سي  الواقع  يف  )ق��رارات  كتابي   1989 عام  االردن  يف  الدميوقراطية 
والتجربة الدميوقراطية(الذي كرمني عليه امللك الراحل احل�سني بن طالل طيب اهلل 
ثراه بو�سام الكوكب االردين، وقد طبع الكتاب ووزع .. وقد اتبعته بكتابي عن الراحل 
النهو�ض  طريق  الكربى  العربية  "الثورة  كتابي  هو  وها  االن�سان" ..  "امللك  احل�سني 

ودرب ال�سهادة" يرى النور ويخرج الى القراء .

واود بهذه املنا�سبة العظيمة، ان ا�سكر املهند�ض عامر املجايل رئي�ض جمل�ض ادارة 
�سركة الفو�سفات االردنية وكذلك املدير العام الدكتور �سفيق اال�سقر اللذين ا�ستمعا 
لفكرة تاأليف الكتاب واعطياين من وقتهما الكثري وابديا ا�ستعدادهما لرعايته، موؤكدين 
على دور هذه ال�سركة الرائدة وم�سوؤوليتها االجتماعية يف دعم التاأليف والفكر وخا�سة 
ما يتعلق بالثورة العربية الكربى .. البذرة التي نبت منها االردن يف نهجه ودوره كنظام 

�سيا�سي اخذ مكانته بني دول العامل .



 مل اكن احتاج الى �سرح مطول عن فكرة الكتاب واهميته وطبيعة املنا�سبة التي 
عامر  املهند�ض  لل�سديقني  ان  واعرتف  عام  املائة  ملنا�سبة  �سدوره  وتوقيت  يتناولها 
ان  و�سرورة  الكتاب  فكرة  عن  الراأي  يف  م�ساهمات  اال�سقر  �سفيق  والدكتور  املجايل 

ي�سل الى القراء بعد ا�سهاره لتعم الفائدة ..

لقد اخذ الكتاب وقتًا منا�سبًا يف التاأليف واحل�سول على الوثائق حيث كان للمكتبة 
الوطنية واملتحف .. ومكتبة الديوان امللكي وق�سم الوثائق فيه دور، كما كان ل�سخ�سيات 
اردنية عديدة مهمته راأي م�سموع حول الفكرة وبنائها يف الكتاب فلكل الذين �ساهموا 
وتقديري  �سكري  خال�ض  الوثائق  او  ال�سور  او  الكتب  او  املعلومة  يف  �سواء  قدر  باأي 
ولطاقم مكتبي الذي عمل بجد وداأب يف كل مراحل �سناعة هذا الكتاب ال�سكر على ما 

بذلوه ليخرج الى القراء بال�سكل الذي امتنى ان ينال االعجاب ..

العام  ادارتها ومديرها  رئي�ض جمل�ض  الفو�سفات من خالل  �سركة  �ساهمت  لقد 
وجمل�ض االدارة يف احياء االحتفاالت املئوية يف مركز ال�سركة يف عمان ويف مواقعها 
امليناء  حيث  العقبة  ويف  والفنية  العمالية  الكوادر  وحيث  اجلنوب  يف  املناجم  حيث 
وال�سحن .. كلهم �ساهموا يف احتفاالت املئوية وقد ح�سرت �سخ�سيًا احتفال ال�سركة 
يف عمان يف مقرها الدائم وكان احتفااًل منظمًا، ورمبا كان االف�سل على م�ستوى كل 
ال�سركات .. فلكل هوؤالء الذين ا�سهموا يف احياء مئوية الثورة العربية، التهنئة وال�سكر.

�سلطان احلطاب 

موؤلف �سل�سلة "يف هوية املكان"



املن�سور االأول للثورة العربية الكربى



املقدمة 

ما  االأر�ض وهو  العرب م�سوؤولية كربى منذ وجودهم على هذه  حمل 
ميكن ان نطلق عليه االجتاه »القومي العربي« والذي جاء مبوجب امل�سوؤولية 
االأمم. وقد  العاملني حينما جعلهم خري  اإياها رب  التي حملهم  التاريخية 
املن�سور  تو�سح يف  ما  ال�سياق، وهو  الكربى يف هذا  العربية  الثورة  جاءت 
االأول للثورة الذي �سدر يف 26 حزيران عام 1916 الذي يعد د�ستور الثورة 
وطالب  التاريخ  يف  العربية  االأمة  دور  بني  والذي  العربية،  لالأمة  القومي 

العرب بالوقوف يف وجه كل من يحاول الق�ساء على عروبتهم.

 انطلقت الثورة حمملة بالهم العربي وهو الوحدة  واالحتاد وكذلك 
نقطة  وكانت  االإ�سالمي،  الدين  على  باحلفاظ  جت�سد  الذي  الديني  الهم 
االنطالق، حيث كانت االأر�ض االأردنية هي ال�ساحة الرئي�سية لعمليات الثورة 
العربية الكربى وميدان العمل لها، فكانت هذه الثورة االنطالقة االأولى يف 

�سبيل نه�سة االأمة ووحدتها واخلطوة التاريخية على طريق حتررها.

من  العرب  نقل  مف�سليا  تاريخيا  منعطفًا  ال��ث��ورة،   هذه  كانت  لقد 
حقبة اإلى حقبة، بعد ما يقارب االأربعمائة عام من الهيمنة العثمانية التي 
طالت كل مناحي حياة االأمة العربية، حيث بقي العرب خالل هذه الفرتة 
دون تطور او متدن، فلم ي�سهم هذا احلكم يف تقدم العرب اأو م�ساواتهم 
اأب�سط  اإعطاوؤهم  ذل��ك  يف  مبا  العثمانية،  الدولة  مواطني  من  بغريهم 

حقوقهم ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية.

لذا جاءت هذه الثورة عامة �ساملة لكل اأجزاء الوطن العربي باأكمله 
ال�سيقة   االإقليمية  احل��دود  يتعدى  �سامال  عربيا  قوميا  م�سمونها  فكان 



واالأهداف ال�سخ�سية ال�سيقة، وجتلى ذلك من خالل م�ساركة عامة �سملت 
املنا�سلني العرب من معظم اأقطار امل�سرق العربي وكانت غاياتها �سيا�سية 
قومية تهدف اإلى تقوية االإرادة ال�سيا�سية احلرة، وتاأ�سي�ض الكيان القومي 
امل�ستقل فات�سمت بال�سمولية ووحدة االإرادة والهدف، حتى �سملت كل فرد 

عربي يف كل اأقطار الوطن العربي الكبري.

املوؤلف

�سلطان احلطاب

بيت ال�سريف ح�سني يف مكة
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من هنا بداأت احلكاية

ال�سيخ اجلليل الذي اطلق الر�سا�سة االأولى يوم التا�سع من �سعبان/ 
يف  االم��ة  برغبة  مدفوعًا  ك��ان   1916 ع��ام  حزيران  من  ع�سر  ال�ساد�ض 
احلرية واال�ستقالل فقد متخ�ست املعاناة الطويلة من �سيا�سات الترتيك 
املجحفة عن ثورة .. نه�سة .. اطلقها �سريف مكة احل�سني بن علي وحمل 
رايتها من بعده ابناوؤه . وما زالت هذه الراية مرفوعة وماثلة يف اململكة 
الرابعة الها�سمية . وقد وا�سلت خفقانها بعد قرن انق�سى من الزمن على 
يد االردنيني الذين راأوا فيها طريق تقدمهم وحفظ مكا�سبهم، مل يكذب 
الرائد، وامنا جرى خداعه على يد اخللفاء  اأهله وهو  احل�سني بن علي 
ال�سريف  عمل  وقد  لوعودهم،  وتركهم  لعهدهم  بنق�سهم  خذلوه  الذين 
والبيانات  واملرا�سالت  الوثائق  تعك�سه  ما  وهذا  ن�سحهم  على  الها�سمي 
ال�سريف �سخ�سيًا ثمن مواقفه نفيًا وعذابا يف  واخلطب . وكان ان دفع 
النفي .. وظل مي�سك حيًا وحتى حني رحل بالقد�ض التي اأ�سر على عروبتها 
وا�سالميتها ولذا كانت و�سيته ان يدفن يف ثراها، فكان له ذلك وقد دفن 
يف امل�سجد االق�سى وما زال �سريحه قائمًا يحمل ا�سمه وما زالت واجهة 
ال�سريح املنت�سبة حتمل ر�سم علم الثورة بالوانه الزاهية على احلجارة 
فوق ال�سريح. لقد كانت �سرخة ال�سريف م�سموعة، فتقاطر اليه احرار 
من  الوا�سلة  الر�سائل  اول��ى  وكانت  وفل�سطني  ولبنان  �سوريا  يف  العرب 
الوثيقة،  فل�سطني ومن يافا حتديدًا حيث بايعه اهلها، ونحن نن�سر هذه 
وكانت وفود اخرى قد و�سلت الى معان، حيث االمري عبداهلل الذي و�سلها 
ليقيم فيها مع�سكره ويبداأ الرحلة ال�سعبة يف بناء الدولة الوطنية االردنية 
التي ما زالت تطرح ثمارها يف ا�ستمرار رفع راية الها�سميني ..راية الثورة. 
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لقد غاب العرب .. غاب كيانهم وثقلهم ونفوذهم لقرون طويلة كان اثقلها 
عليهم حكم الرتك العثمانيني الذي ا�ستمر خلم�سة عقود وقد جاءهم بعد 

تراجع وانهيارات ..

لقد بداأ التفكك مع بداية انهيار الدولة العبا�سية و�سيطرة االجانب 
داهم  وحيث   .. ال�سالجقة  وال��رتك  احلكم  مقاليد  على  العرب  غري  من 
الثالث ع�سر  القرن  اوا�سط  ودمر اخلالفة  بغداد  العا�سمة  املغويل  الغزو 
الى  ذل��ك  قبل  تعر�ست  قد  العربية  البالد  وكانت   1258 ع��ام  وحت��دي��دًا 
غزوات الفرجنة منذ اواخر القرن احلادي ع�سر حيث اقاموا امارات يف 
يجدوا  ومل  والكرك  والقد�ض  �سوريا  و�سواحل  وانطاكيا  ون�سيبيني  الرها 
مقاومة رادعة من الفاطميني الذين هادنوا الغزو الى ان جاء �سالح الدين 
االيوبي الذي قدم من اذربيجان ليبداأ اكت�ساح الواليات واملدن واالمارات 
واملحميات التي احتلها الفرجنة او التي هادنتهم يف حلب ودم�سق وغريهما 
الى ان متكن من فتح القد�ض بعد معركة حطني اخلالدة عام 1187 وقد 
وحد بالد ال�سام وم�سر واقام الدولة االيوبية وكان ما زال يدعو للخليفة 

العبا�سي يف بغداد حفاظًا على روح وحدة االمة وبيعتها ..

ومع نهاية الدولة االيوبية عام 1250 بعد حكم دام )63( عامًا قامت 
دولة املماليك يف م�سر وهم من الرقيق الذي جلبه امراء البيت االيوبي من 
القوقاز وترك�ستان للخدمة يف اجلي�ض، الى ان ا�ستولوا على مقاليد احلكم 
واقاموا دولة املماليك املعروفة التي حكمت م�سر وفل�سطني و�سوريا واليمن 
واحلجاز وا�ستمرت لقرنني ون�سف القرن حتى ق�سى عليها ال�سلطان �سليم 
االول العثماين عام 1517وقد ا�ستولى على بالد العرب و�سمي خليفة با�سم 
الدولة ال�سنية العثمانية. لقد ظلت االمة يف انحدار ل�سبعة قرون خلت كانت 
ا�ستغلت  قد  الترتيك  �سيا�سات  فكانت   .. العثمانية  الفرتة  فرتاتها  اطول 
انفجرت احلال، واالهمال حتى  والف�ساد  البط�ض  وكان  الدولة  نهايات   مع 
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 على يد ال�سريف ح�سني �سريف مكة وامريها يف وجه كل ذلك وقد رفعت 
والوحدة  االجنبية  ال�سيطرة  من  والتحرر  الظلم  وج��ه  يف  اجلهاد  �سعار 
الثورة  ع�سية  طورو�ض.  جبال  الى  اجلزيرة  من  العربية  البالد  ت�سم  التي 
الفقر  وكان  يخيم  وال�سيا�سي  االجتماعي  الظلم  كان  العربية  )النه�سة( 
واجلهل والتخلف . وكان الرد الطبيعي على ذلك هو الثورة .. هو النه�سة 
التي انطلقت با�سم االمة وهي النه�سة التي نحتفل بها اليوم يف ظل الراية 
يقودها  التي  الرابعة  الها�سميني  مملكة  يف  الزمن  من  قرن  منذ  االول��ى  
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ، اذن كانت ثورة على الظلم واال�ستبداد 
بالعربية  التعليم  وحرمان  الترتيك  وعلى  القومية  الهوية  وطم�ض  والف�ساد 
وقد   . وزيد  وفي�سل  وعبداهلل  اوالده علي  وقادها  ال�سريف ح�سني  فجرها 
حرروا احلجاز وزحفوا الى �سوريا بقيادة االمري في�سل حيث دخل دم�سق 
)اململكة  العربية  الدولة  راي��ة  لريفع   1918/10/1 يف  حم��ررًا  العا�سمة 

العربية( وكان ذلك بعد �سبعة قرون من التبعية ..

ولكنه  ومقدراتها  االم��ة  مب�سري  عابثًا  او  متمردًا  ال�سريف  يكن  مل 
رف�ض �سيا�سات الظلم وقدم مطالب العرب وخري االتراك العثمانيني ان 
ميااًل  يكن  ومل  العرب  مع  التعامل  يف  اتبعوا  ما  غري  اخر  طريقًا  يختاروا 
للعمل مع غريهم ولكنهم ا�ستكرثوا عليه ذلك وا�ستكربوا ووا�سلوا القمع 
والقتل وحولوا البالد الى �سجون رهيبة وقتل قبل جمال با�سا الذي حمل 
لقب ال�سفاح وهو احلاكم الع�سكري ل�سوريا الذي قتل الكثريين من احرار 
اخرى  واماكن  وب��ريوت  دم�سق  يف  امل�سانق  اع��واد  لهم  ن�سب  وقد  العرب 
فكانت ال�سحايا من املثقفني و الكتاب والقادة ال�سيا�سيني والزعماء وممن 

امنوا باأمتهم وحريتها وجمدها.
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وحترير  العرب  جمد  وث��ورت��ه  وابنائه  ح�سني  ال�سريف  ه��دف  ك��ان   
الذين  الربيطانيني  مع  والرتا�سل  اللقاء  كان  هنا  ومن  ووحدتها  بالدهم 
خذلوه واعتربوا البالد العربية غنيمة حرب عاملية فقاموا بتق�سيمها بعد 
�سدور قرارات �سايك�ض-بيكو ووعد بلفور وغريها واداروا الظهر ملا عاهدوا 
فكان ان اعيد احتالل البالد العربية من امل�ستعمرين االأوروبيني، وجرى 
اقت�سام بالدنا بني بريطانيا وحليفتها فرن�سا .. فكانت ح�سة فرن�سا �سوريا 
ولبنان حيث و�سعتا حتت انتدابها، والعراق واالردن وفل�سطني و�سعت حتت 

االنتداب الربيطاين ..

الكفاح  وب���داأ  ج��دي��دة  مرحلة  العربي  ال�سرق  دخ��ل  وق��د   .. وه��ك��ذا 
القومي والوطني لتحرير البالد العربية وتخلي�سها من اال�ستعمار اجلديد 
با�ستيالء  ال�سحية  كانت  التي  فل�سطني  وانقاذ  اال�ستعمارية  القوى  ونفوذ 
ال�سهيونية عليها واإنفاذ وعد بلفور الذي �سنعته بريطانيا ونفذته ومكنت 
ال�سهيونية من اقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني والتي ما زالت حتت 

االحتالل يف اخر ا�ستعمار على االر�ض.

زادت وتائر �سيا�سة الترتيك وممار�سة العن�سرية �سد العرب الذين 
تردت او�ساعهم يف �سائر اقطارهم ب�سكل كبري . وقامت ردود افعال عديدة 
مل تعرب عن نف�سها ب�سكل وا�سح وملمو�ض وعملي اإال من خالل احتجاجات 
يف  ن�سطت  التي  العديدة  ال�سرية  جمعياتهم  يف  ممثلة  ال�سام  بالد  اهل 
مواجهة التنظيمات الرتكية املتطرفة مثل جمعية تركيا الفتاة.. وجماعة  
االحتاد والرتقي التي قامت بخلع ال�سلطان عبد احلميد الثاين عام 1909 
قب�ستها  ليكون يف  ر�ساد  ال�سلطان  حممد  وعينت  الد�ستور  على  وانقلبت 

جم�سدة من وراء ذلك نزعة عن�سرية قومية )الطورانية املتطرفة(.

ال�سلطان عبد احلميد الثاين
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وكانت اجلمعية العربية الفتاة التي اأ�س�سها احرار ومفكرون عرب هي 
الرد. حيث كانت حتمل الدعوة الى اال�سالح والنه�سة وباال�سافة الى هذه 

اجلمعية كانت اي�سا جمعية العهد وجمعية املنتدى االدبي.

جماعة  تطرف  ازداد   1914 عام  االولى  العاملية  احلرب  ن�سوب  ومع 
االحتاد والرتقي الرتكية التي حكمت �سوريا وفل�سطني وبع�سف وظلم من 
با�سا  الداخلية وجمال  وزير  با�سا  وزير احلربية وطلعت  با�سا  انور  خالل 

. �سالحياته  يف  مطلق  حكم  �ساحب  الذي �سمي  "ال�سفاح" وكان 

اما يف احلجاز فقد تفرد ال�سابط وهيب بك ب�سيا�سات حرمت ادارة 
واالمتيازات  احلقوق  من  الها�سميون  اال�سراف  يحكمها  كان  التي  مكة 
املمنوحة لهم منذ ال�سلطان �سليم االول عام 1517. ومن هنا بداأت االزمة 
وكان  العثمانية  عا�سمة اخلالفة  اال�ستانة  وبني  الها�سمية  مكة  ادارة  بني 
ال�سدام االول بينهما. ودفعت التوترات الى انتفا�سة �سعبية عارمة �سد 
�سعيد  الوزراء"  "رئي�ض  االعظم  ال�سدر  ا�ستعجل  هذا  كان  االتراك.وملا 
با�سا وار�سل الى ال�سريف ح�سني يف مكة برقية يوؤكد له فيها ان ال�سلطان 
حممد ر�ساد يويل اهتماما خا�سا باحلجاز ولن مت�ض احلقوق واالمتيازات 

فيها )انظر �سورة خا�سة( ر�سالة ال�سريف الى ال�سلطان ر�ساد .

وا�ستغل  ر�ساد،  وال�سلطان  ح�سني  ال�سريف  بني  ات�ساالت  وقوع  ومع 
ال�سلطان ر�ساد يف اب 1914 كتب  الى  ال�سريف ذلك ووجه ر�سالة �سرية 
فرن�سا  الكربى  ال��دول  �سد  احل��رب  يف  املانيا  مع  االن�سمام  "ان  فيها  له 
وبريطانيا ورو�سيا لي�ض يف �سالح الدولة العثمانية .. وا�ستحلف جاللتكم 

باأن ال تدخلوا احلرب". 

انور با�سا
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قد  املري�ض  بالرجل  و�سفت  التي  العثمانية  االم��رباط��وري��ة  وكانت 
انهكتها حروب البلقان .. ولكن �شباط االنقالب يف االحتاد ال�شرقي كانوا 
�شري فر�ض  اتفاق  توقيع  هوؤالء على  �شاعدهم  باالملان حني  ارتباط  على 
مع  احلرب  دخلوا  ان  لبثوا  وما   1914/8/3 يف  املانيا  مع  ال�سلطان  على 

املانيا يف 1914/10/14 اي بعد اقل من �سهرين. 

بريطانيا تدخل على اخلط ..

فا�ستغلت  العربي  الغ�سب  على  واطلعت  ح��دث  ما  بريطانيا  راأت 
ال�سراع لك�سب العرب من خالل ال�سريف ح�سني ومن خالل وجودها يف 
اخلليج العربي )اذ كانت هناك منذ عام 1820 ويف عدن منذ عام 1839 

وم�سر منذ عام 1882(..
توجهت انظار االجنليز الى ال�سريف ح�سني وبداأ ولده االمري عبداهلل 
الذي كان م�سوؤواًل عن ال�سوؤون اخلارجية واالت�ساالت يف امارة والده وقد 
ا�ستفاد االمري من خرباته يف نقل ر�سائل والده من والى اال�ستانة املوجهة 

الى ال�سلطان العثماين والى ال�سدر االعظم ..
وكان اأول واأهم االت�ساالت ما وقع يف كانون الثاين 1915 وهي الر�سالة 
التي تلقاها االمري عبداهلل من رونالد �ستورز رئي�ض ق�سم ال�سوؤون ال�سرفية 
)م�سري(  البزار  ال�سيد  حملها  وقد  بالقاهرة  الربيطانية  املفو�سية  يف 
التي كانت  التقليدية  الروابط  ان بريطانيا ا�سبحت يف حل من  ومفادها 
�سموكم  كنتم  "واذا  املانيا  مع  حتالفت  التي  العثمانية  بالدولة  تربطها 
ووالدكم ما زلتم على الراأي االول وهو العمل لتحقيق ا�ستقالل بالد العرب 
ما  بكل  العربية  احلركة  الم��داد  ا�ستعداد  على  الربيطانية  احلكومة  فان 

حتتاجه من م�ساعدات". 
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ال�سريف يقول ل للعر�ش الربيطاين

كان رد ال�سريف على الر�سالة التي حملها امل�سري البزار من القاهرة 
الى االمري عبداهلل ليحملها الى والده ال�سريف ح�سني  "ل�سنا على ا�ستعداد 
على  باملحافظة  ملتزمون  ونحن  العرب  بحق  للمطالبة  احلا�سر  بالوقت 
عالقتنا مع الدولة العثمانية التي ال بد ان ت�ستجيب ملطالب العرب وال يوجد 
لدينا هنا يف احلجاز اي خالف  مع االتراك. وكنا ال نريد قطعًا ان تدخل 
الدولة العثمانية اال�سالمية ال�سديقة يف حالة احلرب، وامل�سري ال يعلمه 

اال اهلل" ..

ال�سرارة

التحالف  نذر  بداأت  الرتك، حني  الى جانب  العرب  البداية وقف  يف 
العثمانية ع�سرات  الدولة  . وار�سلت  العثمانية  الغربية على االمرباطورية 
ومل   ، ال�سوي�ض  وقناة  القوقاز  يف  قتالها  ميادين  الى  العرب  من  االالف 
الى  ادى ذلك  وقد   .. كان �سعيفًا  بل  منا�سبًا  القوات  لهذه  التجهيز  يكن 
الفًا  القوقاز يف 1915/12/15 وفقدان )90(  الرتكية يف  انهيار اجلبهة 
من اجلي�ض ثم الهزمية الثانية يف ترعة قناة ال�شوي�ض يف �شباط من العام 
ال�سوي�ض  عبور  حملة  قائد  با�سا  جمال  احمد  حماوالت  وف�سلت   .. التايل 

الذي كان يريد طرد االجنليز من م�سر ..

واثر الهزائم املتكررة طلبت احلكومة العثمانية من ال�سريف ح�سني 
اتخاذ عدة خطوات منها :

با�سم  املكرمة  مكة  من  اال�سالم  بالد  يف  املقد�ض  اجلهاد  اع��الن   -
ال�سلطان حممد ر�ساد اخلام�ض 

- ار�سال متطوعني عرب الى �سوريا 
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- التعاون مع وهيب بك وايل ال�سام والدعوة لتجنيد الربان وت�سليمهم 

     اما جواب ال�سريف ح�سني فكان املطالبة ب� :

اعالن العفو عن املحكومني ال�سيا�سيني العرب ومنح �سوريا ادارة ال 
مركزية وكذلك العراق واعتبار )ال�سريف( وال�سرافة معرتفًا بهما وحقه 

املوروث فيها ..

اذن، كل ما �سبق كان من ا�سباب االزمة بني ال�سريف ح�سني والدولة 
العثمانية ونتاج تعكري العالقة بينهما ولذا عمل االجنليز على ال�سيد يف 
املياه املعكرة .. وعر�ض ال�سري هرني مكماهون املفو�ض ال�سامي الربيطاين 
يف ر�سالة لل�سريف الها�سمي يف ني�سان 1950 ا�ستعداد بريطانيا مل�ساعدة 

العرب لنيل ا�ستقاللهم .. 

ان  فيها  لل�سريف جاء  الثاين 1916  كانون  ر�سالة مكماهون يف  ففي 
حكومة �ساحب اجلاللة الربيطانية موافقة على �سيغة العر�ض املقدم .. 

وتلتها ر�سالة ثانية من مكماهون فيها: 

واجالء  بالدهم  لتحرير  للعرب  امل�ساعدات  بتقدمي  بريطانيا  تتعهد 
املوحدة،  العربية  الدولة  با�ستقالل  واالعرتاف  واالملانية،  الرتكية  القوات 

بعد احلرب. 

ومع كل هذا التطمني يف البداية، ومع ا�سرار ال�سريف ح�سني على ان 
التي ت�سمل احلجاز و�سوريا  العربية املوحدة  الدولة  تكون فل�سطني �سمن 

والعراق واالردن ولبنان وفل�سطني .. اال ان النتائج كانت خمتلفة ..

و�سّعد االتراك �سد العرب .. حيث عمل جمال با�سا على قتل ع�سرات 
�سخ�سًا   )21(  1916/5/6 يف  وبريوت  دم�سق  يف  �سنقًا  واعدم  املثقفني 

ب�سبب النه�سة العربية. 
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وزاد القمع واالرهاب �سد الفكر وال�سلوك، وزاد اجلوع والفاقة ومات 
�سوريا  وق��ع يف  قد  القمع  ان��واع  ا�سد  وك��ان  ذل��ك  ب�سبب  االل��وف  ع�سرات 
ولبنان.. وكل ذلك �سكل �سورة )�سفربرلك( الرهيبة املعرب عنها بامل�سانق 

واملذابح وامواج اجلراد التي التهمت االخ�سر والياب�ض ..

احل�سني  لل�سريف  نداء  الى  الرتك  بط�ض  من  العرب  معاناة  حتولت 
تنا�سده   .. والقد�ض  ت�سله من دم�سق وبريوت  الر�سائل  فبداأت   .. كمنقذ 
التدخل لدى ال�سلطان حممد ر�ساد النقاذ املعتقلني ورفع القيود ال�سارمة 
التي فر�سها جمال با�سا على بالد ال�سام، ويف خ�سم ذلك ار�سل ال�سريف 
ابنه في�سل الى دم�سق للتو�سط لدى جمال با�سا الطالق �سراح املعتقلني كما 
ابرق الى ال�سدر االعظم منا�سدًا العفو عن معتقلي بالد ال�سام وكان رد 
ال�سدر االعظم متغطر�سًا وقد جاء يف برقية خال�ستها “املجرمون بال�سام 
�سينالون اجلزاء العادل و�سوف ال ترون جنلكم في�سل مرة اخرى قبل ان 
تر�سلوا املتطوعني )املجاهدين ( الى اجلبهة وان مل تنفذوا هذا فالنتيجة 
بحقكم ال تكون خريًا” وكان االمري في�سل قد جرى احتجازه يف دم�سق 
املوافقة  النهاية جرت  ويف  املتطوعني  لوالده الر�سال  ان يربق  منه  وطلب 

على اطالق �سراح في�سل لي�ساحب املتطوعني ويعود بهم الى دم�سق ..

اخيه  �سحبة  يف  وكان  مكة  الى  ثم  املدينة  الى  وو�سل  في�سل  �سافر 
االمري علي ويف الطريق توقف عند “بئر املا�سي” ليوجه االمري علي انذارًا 
خطيًا الى جمال با�سا يف �سوريا يف 8 �سعبان / 9حزيران 1916 خال�سته 
الذين  العرب  واجلنود  العثمانية  الدولة  رف�ستها  التي  العربية  “املطالب 
اعدوا للجهاد �سيكون جهادهم يف �سبيل العرب واال�سالم واذا مل تنفذوا 
االمة  بني  العالقة  لقطع  اخ��ر  لبيان  ل��زوم  فال  ح�شني  ال�شريف  �شروط 
باأربع وع�سرين �ساعة �ستكون  وانه بعد و�سول كتابنا   .. العربية والرتكية 

حالة احلرب قد �سرت بني امة العرب والدولة العثمانية” ..
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الى جمال  املوجه  واحد  رقم  البالغ  او  واحد  رقم  االن��ذار  كان ذلك 
بك  وهيب  من  تركية  خطة  هناك  كانت  االنباء  هذه  يف   .. ال�سفاح  با�سا 
الغتيال  احلربية  وزير  با�سا  وانور  العثماين  الداخلية  وزير  با�سا  وطلعت 

ال�سريف ح�سني واوالده.

املجند  العثماين  بالوايل  ال�سريف  ثقة  وعدم  اخلطة  انك�ساف  ومع   
يف جماعة االحتاد والرتقي وحني طالب ال�سريف بنقله رف�ض طلعت با�سا 
وزير الداخلية ذلك ويف اليوم التايل انطلقت الثورة )10 حزيران 1916( 
ولقيت الثورة يف عموم اجلزيرة العربية تاأييدًا با�ستثناء �سيوخ اآل الر�سيد 

حلفاء االتراك .

وانطلقت القبائل العربية توؤيد ال�سريف ح�سني وتداعت قبائل حرب 
والعتيبة وجهينة وع�سائر النمور والوفدان وثمالة والرقعة واحلرة و�سبيع 
والبقوم بن احلارث واجلوازي والرتبة وهزت ال�سلطنة لردة الفعل العربي 
تتمرت�ض  حيث  احلجاز  من  الثورة  تاأتي  وان   .. ذلك  تتوقع  تكن  مل  والتي 

القوات العثمانية بكثافة ..

ولفتت الثورة انتباه االملان حلفاء ال�سلطنة العثمانية وطلب القي�سر 
االملاين غليوم يف ر�سالة الى ال�سلطان حممد ر�ساد يف 1916/7/17 �سحب 
العرب  ا�ستمالة  واع��ادة  الو�سع  لتهدئة  جديد  حاكم  وتعيني  با�سا  جمال 
قطع  اجل  من  املوقع  يف  م�ساعد  عربي  �سابط  وتعيني  ح�سني  وال�سريف 
انور  ولكن  ح�سني  بال�سريف  يت�سلون  بداأوا  الذين  االجنليز  على  الطريق 
با�سا وزير احلربية مل يجروؤ على �سحب جمال با�سا وايل �سوريا فاأبقاه يف 

مركزه بدعم من ال�سدر االعظم العثماين )رئي�ض الوزراء(.
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..فا�ستعلت الثورة

ال�سبت  فجر  وم��ع   .. العربية  ب��ال��ث��ورة  رح��ب��وا  وب��اري�����ض  لندن  ويف   
1916/6/10 هاجم الثوار الثكنات الع�سكرية الرتكية يف مكة حيث ا�ستمر 
القتال ثالثة  ايام بلياليها وا�ست�سلمت احلاميات الرتكية، وبعدها بثالث 
با�سلة  معارك  فيها  دارت  التي  الطائف  يف  وكذلك  جدة  يف  اخ��رى  اي��ام 

بقيادة االمري عبداهلل بن احل�سني.

قلعة جياد  �شقوط  والطائف, وتالها  ثكنات مكة وجدة  �شقوط  وبعد 
اجلنود  من  االف  بثالثة   تقدر  اع��داد  بالثورة  التحق  املدينة  على  املطلة 
وال�شباط العرب. الذين قاتلوا مع االتراك من قبل حرب ال�شوي�ض و�شيناء 
اجلرنال  يقودهم  كان  ال��ذي  الربيطانيني  اأ�سر  يف  وقع  قد  اغلبهم  وك��ان 

اللنبي .. الذي �سمح لهم باالن�سمام الى قوات ال�سريف ح�سني.

ابناء  بقيادة  وجماهدين  نظامية  ف�سائل  من  ذل��ك  كل  توفر  وم��ع 
لتحرير  العربي  اجلي�ض  زحف  وزي��د(  وفي�سل  وعبداهلل  )علي  ال�سريف 
املتبقي من احلجاز، حيث دارت معركة يف رابغ على بعد 200 كم عن املدينة 
املنورة ورغم املد االملاين لالتراك يف تلك املعارك اال انهم مل ي�ستطيعوا 
ان ي�سمدوا او ان يوقفوا الزحف العربي وكانت خ�سائر الرتك كبرية ووقع 
ومن  الرتكية  الرتب  خمتلف  من  �سابطًا  و187  جندي   7200 اال�سر  يف 
اال�سرى غالب بك واالمري االي حيدر بك واالمري االي �سيد بك علي والقائد 
ناظم بك، اأما الغنائم فكانت كبرية )14( الف بندقية و)9( مدافع كبرية 

و)21( مدفعًا �سغريًا وكميات من الذخائر.
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املعركة ا�ستمرت وجرت مبايعة ال�سريف ح�سني ملكًا ها�سميًا 

مكة  على  ت��واف��دت  حيث  املدينة،  با�ستثناء  احل��ج��از  حترير  ج��رى 
ال�سخ�سيات الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية من �سوريا ولبنان وفل�سطني 
ويف  العظيم،  باالنت�سار  ح�سني  ال�سريف  الثورة  لزعيم  التهاين  لتقدمي 
وممن  املكرمة،  –مكة  احل��رام  امل�سجد  يف  البيعة  متت   1916/10/29
وال�سيخ  الق�ساب  كامل  ال�سيخ  اال�سالمي  الزعيم  ال�سام  بالد  من  بايعوا 
فوؤاد اخلطيب والزعيم الوطني ن�سيب بك البكري واخوانه وعمر الداعوق 
و�شباط  اخلطيب  الدين  وحمب  ال�شلح  وخمتار  العظم  ورفيق  واخوانه 
عراقيون و�سوريون كانوا التحقوا بالثورة وكانت البيعة عامة وعلنية وتعترب 

االولى منذ قرون.

هذه خال�سة ملا �سناأتي على ذكره بالتف�سيل، اردنا بها ايجاز ا�سباب 
ودوافع الثورة العربية على احلكم الرتكي للبالد العربية. 

�سلطان احلطاب

ال�ساعر اللبناين فوؤاد اخلطيب





الفصل األول

مقدمات الثورة ومجرياتها
اأو�ساع البالد العربية قبيل قيام الثورة العربية الكربى
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الفصل األول

مقدمات الثورة ومجرياتها
اأو�ساع البالد العربية قبيل قيام الثورة العربية الكربى

يف  العربية  البالد  عا�ستها  التي  واخلارجية  الداخلية  لالأو�ساع  كان 
امل�سرق العربي قبيل قيام الثورة تاأثري يف حماولة العرب التخل�ض من هذه 
اإال  اأمامهم خيار  يكن  فلم  منها،  تخرجهم  و�سيلة  والبحث عن  االأو�ساع، 

القيام بالثورة.

من  تعاين  الكربى  العربية  الثورة  قيام  قبيل  العربية  البالد  كانت 
ال�سعف والتجزئة، فالبالد العربية يف قارة اآ�سيا )بالد ال�سام والعراق(، 
تتبع للدولة العثمانية، ويف �سبه اجلزيرة العربي �سادت االإمارات امل�ستقلة 
واآل حميد  واآل �سعود يف جند، واالأدار�سة يف ع�سري  )اآل ر�سيد يف حائل، 
منحته  العثمانية  التي  للدولة  خ�سع  فقد  احلجاز  اأما  اليمن(.  يف  الدين 

و�سعًا خا�سًا ميّزه عن االإمارات االأخرى.

وعانت بالد ال�سام من حالة الركود االقت�سادي والتخلف االجتماعي 
 -1516( قرون  اأربعة  نحو  ا�ستمر  الذي  العثماين  العهد  طوال  والتعليمي 
على  حفاظًا  الدولة  باإ�سالح  ينادون  العرب  املفكرون  وك��ان  1918م(، 
يكن رجالها يجاهرون  التي مل  العثمانية  بالدولة  يربطهم  الذي  االإ�سالم 

باأن هناك اأمة حاكمة واأمة حمكومة.

عانت بالد ال�سام 
من حالة الركود 

القت�سادي والتخلف 
الجتماعي والتعليمي 
طوال العهد العثماين 

الذي ا�ستمر نحو 
اأربعة قرون
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تدهورت االأو�ساع يف البالد العربية يف ظل احلكم الرتكي وبخا�سة يف 
اأواخر القرن الثامن ع�سر ب�سبب حتكم العديد من العنا�سر غري العربية، 
وقد اأّثر هذا على العرب، لذا يعترب القرن التا�سع ع�سر بداية نه�سة عربية 
لتاريخها  االأمة  با�ستعادة  تنادي  عربية  حركات  هناك  وظهرت  جديدة، 
والطموح  العربية  بالهوية  ال�سعور  وتنامى  بها،  الالئقة  ومكانتها  املجيد 

باال�ستقالل1.

نتيجًة لتنامي هذا ال�سعور وتعاظم املعار�سة الفكرية حلكومة االحتاد 
اأهمها  ق��رارات هامة يف عام 1914 من  اتخذت هذه احلكومة  والرتقي، 
البعيدة,  الرتكية  الواليات  اإل��ى  العا�شمة,  عن  العرب  ال�شباط  اإق�شاء 
واإبعاد  املعار�سة،  االإ�سالحية  احلركة  وتطويق  الترتيك،  برنامج  واإعداد 

االإ�سالحيني العرب، كما قامت بتعزيز نفوذ جمعية االحتاد والرتقي2.

العرب  االأح��رار  من  الكثري  ومعه  علي  بن  احل�سني  ال�سريف  يكن  مل 
لينتظروا ما �ستوؤول اإليه االأمور، بل كانت هناك �سل�سلة من املرا�سالت مع 
القيادة العثمانية للتنبيه اإلى خطر احلرب والنتائج ال�سيئة لها على العرب 
وامل�سلمني، وقدم ال�سريف احل�سني بن علي ن�سيحة لالأتراك باأن ال تدخل 
تركيا احلرب باأي �سكل من االأ�سكال حيث اأر�سل ال�سريف احل�سني ر�سالة 

�سرية اإلى ال�سلطان حممد ر�ساد عام 1914م جاء فيها: 

فرن�سا  ال��ك��ربى  ال���دول  �سد  احل��رب  يف  اأملانيا  اإل��ى  االن�سمام  »اإن 
العربية  البالد  واأهل  العثمانية،  الدولة  �سالح  لي�ض يف  ورو�سيا  وبريطانيا 

لي�سوا منظمني وال ميلكون ال�سالح ال �سيما واأن الدولة العثمانية �سعيفة«.

مل جتد اآراء ال�سريف احل�سني واأفكاره ون�سائحه اأي قبول لدى �سلطة 
فئة  -وهي  )الدومنة(  جماعات  قبل  من  ال�سيطرة  ب�سبب  العايل،  الباب 
فدخلت  العثمانية،  والقيادة  االإدارة  على  باالإ�سالم-  تظاهرت  يهودية 
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تركيا احلرب بعد ثالثة �سهور تقريبًا من ن�سوبها يف عام 1914م، فكانت 
هذه البداية لدى العرب للتفكري يف م�ستقبلهم، والتخطيط له على �سوء 
مل  اإذا  العرب  على  ووب��ااًل  �سيئة  �ستكون  وجميعها  القادمة،  االحتماالت 

يتخذوا اخلطوات املنا�سبة منذ تلك اللحظات.

العربية  الواليات  �شقوط  اأهمها  من  مهمة  اأحداث  الثورة  قيام  �شبق 
نفي  ومت  اجل��دي��د،  االأوروب���ي  اال�ستعمار  اأي��دي  االأخ���رى يف  تلو  ال��واح��دة 
ال�سريف احل�سني بن علي عام 1893 اإلى ا�ستانبول »النفي الذهبي«، وبعد 
حوايل خم�سة ع�سر عامًا متكن ال�سريف احل�سني بن علي من الو�سول اإلى 
اإمارة مكة، وعاد اإليها بعد موافقة ال�سلطان عبد احلميد وا�ستقبله العرب 

مهنئني وموالني.

قبيل احلرب العاملية االأولى قامت تركيا باإعالن اجلهاد املقد�ض �سد 
احللفاء، وطلبت من ال�سريف احل�سني بن علي اأن يعلن ذلك، فا�ستجاب 
لطلبات االأتراك واأنه يوؤيد الدعوة اإلى اجلهاد من كل قلبه، لكنه اعتذر عن 

اإعالن ذلك يف ظل الظروف التي كانت قائمة.
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العامل  يف  النار  اإ�سرام  للجهاد  دعوتها  وراء  من  تبغي  تركيا  كانت 
العربي وتهييجه، وقد اأثارت اأعذار ال�سريف احل�سني غ�سب االأتراك، رغم 
ملكة  اأمري  يخلفه  اأن  تفكريهم يف عزله، على  اإلى  اأدى  اأنها مفحمة، مما 
يكون اأ�سل�ض قيادًة منه، و�سدرت االأوامر اإلى "وهيب بك" الوايل الرتكي 
يف احلجاز ليمهد ال�سبيل �سرًا العتقاله دون اإثارة القبائل، ويف الوقت نف�سه 
وجهت اإليه دعوة تفي�ض بالرقة لزيارة دم�سق لكي يتباحث مع جمال با�سا.

االحتاد  جمعية  تويل  بعد  توترا  واالأت��راك  العرب  بني  العالقة  زادت 
والرتقي زمام ال�سلطة اثر اإعالن الد�ستور العثماين عام 1908، حيث ان 
للعرب  لي�ض  وا�سحا  عن�سريا  حكما  البالد  حتكم  اأخ��ذت  اجلماعة  هذه 
اأي م�ساركة فيه على الرغم من حماوالتهم العديدة تطوير هذه العالقة 
االآخر �سريا  والبع�ض  التي كان بع�سها علنيا  اإن�ساء اجلمعيات  من خالل 
لرفع مطالب العرب يف حتمل امل�سوؤوليات يف الدولة العثمانية وبحيث تتمتع 

اأقطارهم باالإدارة الذاتية.
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وقد طالب العرب باالإ�سالح االإداري والالمركزية واأن يكون التدري�ض 
يف بالدهم باللغة العربية بعد ان اأخذت الدولة العثمانية منذ بداية القرن 
اللغة  الرتكية  اللغة  جعل  خالل  من  العرب  ترتيك  على  تعمل  الع�سرين 
االإدارة  ذلك  يف  مبا  احلكومية  الدوائر  اأعمال  فيها  تتم  التي  الر�سمية 
باللغة  العربية  الواليات  يف  التدري�ض  جعلت  ذلك  من  واأك��رث  والق�ساء، 
الرتكية ويف جميع املدار�ض االبتدائية. ويوؤكد الدكتور طريف ان "جماعة 
االحتاد والرتقي حاربت الدين االإ�سالمي واللغة العربية ب�سدة وكانت تنفذ 

ممار�ستها بدعم من يهود الدومنا".

وا�ستمرت العالقة بني العرب وجمعية االحتاد والرتقي بني �سد وجذب، 
الى اأن دخلت الدولة العثمانية احلرب العاملية االأولى )1914-1918(، اإلى 
جانب دول املحور )اأملانيا واإيطاليا( �سّد دول احللفاء )بريطانيا، وفرن�سا، 

والنم�سا(.

يهود الدومنا

تدري�ض اللغة الرتكية
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ويف احلقيقة فان مو�سوع اال�سرتاك يف احلرب كان قرارا م�سرييا 
مب�سري  م�سريها  الفرتة  تلك  منذ  العثمانية  الدولة  ربطت  اإذ  وحا�سما 
املانيا والنم�سا، وعلى الرغم من ن�سيحة ال�سريف احل�سني بن علي طيب 
على  البقاء  ب�سرورة  العثمانية  الدولة  على  للزعماء القائمني  ث��راه  اهلل 
الأ�ساطيل  مك�سوفة  و�سواحلها  �سعيفة  كانت  العثمانية  الدولة  الأن  احلياد 
دول احللفاء، لكن اأولئك الزعماء مل ياأخذوا بن�سيحة ال�سريف احل�سني 

ودخلوا احلرب.

نفو�ض  كان يف  ال��ذي  ال�سخط  كل  ومع  االحت��ادي��ون  فعله  ما  كل   ومع 
العرب الناجم عن �سيا�سة جمعية االحتاد والرتقي التي اختطفت اخلالفة 
�سلطة  وجعلت  امل�سريية  العثمانية  الدولة  بقرارات  وحتكمت  العثمانية 
ال�سلطان ا�سمية يقول طريف: »رغم كل ذلك كان اجتاه العرب اأن يقفوا 
مطالبهم  تاأجيل  واجبهم  من  اأن  اعتربوا  اذ  العثمانية  الدولة  جانب  الى 

القومية الى ما بعد انتهاء احلرب«.

ال�سريف  الى  بهما  بعثت  ر�سالتني  بريطانيا من خالل  وقد عر�ست  
احل�سني بن علي قبل وبعد دخول الدولة العثمانية احلرب ان يتولى قيادة 
العرب وان ين�سم اإلى �سفوف احللفاء، لكن ال�سريف رف�ض وف�سل البقاء 
التع�سفية  االحت��ادي��ني  ممار�سات  اأن  غري  العثمانية،  للدولة  والئ��ه  على 
وروؤ���س��اء  ال��ع��رب  اأم���راء  ومعظم  احل�سني  بال�سريف  دفعت  واملتوا�سلة 
منهم. العداء  موقف  الوقوف  اإل��ى  وال�سرية  العلنية  العربية   اجلمعيات 

االأج��واء  وت�سحن  امل�ساعر  توؤجج  العثمانيني  ق��ادة  ممار�سات  كانت  وقد 
القائد  اتبعها  التي  وال�سدة  البط�ض  �سيا�سة  اأبرزها:  ومن  الثورة  باجتاه 
باعتقال عدد  اأوام��ره  اأ�سدر  اذ  العرب،  ال�سفاح �سد  با�سا  الرتكي جمال 
من ال�سبان العرب والزعماء االإ�سالحيني واإحالتهم للمحاكمة الع�سكرية 
وايل  وحم��اوالت  بعد،  فيما  اجلملة  يف  االإعدامات  وتنفيذ  واهية،  بحجج 

جمال با�سا وهو يتفقد القوات 
الع�سكرية يف دم�سق عام 1914

جمال با�سا وال�سحفي مراد غريب
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احلجاز وهيب بك باأمر من جمال با�سا الفتك بال�سريف واأوالده والق�ساء 
على ا�ستقالل احلجاز، غري اأن وثائق هذه اخلطة ك�سفها ال�سريف مبكرا 

واأبلغ احلكومة العثمانية بذلك دون اأن تبدي اأي اهتمام.

باالإ�سالح  املطالبة  العربية  العنا�سر  اإخ�ساع  الى  االحتاديون  و�سعى 
والالمركزية واال�ستقالل واأعملوا فيهم قتاًل وفتكًا وتهجريًا، باالإ�سافة الى 

موا�سلة �سيا�سة الترتيك يف الواليات العربية.

بن  في�سل  االأم��ري  اجتمع  العن�سرية  االحتاديني  ممار�سات  وب�سبب 
احل�سني مع اأع�ساء جمعيتي الفتاة والعهد ال�سريتني بتكليف من ال�سريف 

امللك في�سل االأول مع امللك عبد اهلل االأول ملك االأردن

االأمري في�سل بن احل�سني

امللك في�سل االأول
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احل�سني، وتعرف على وجهة نظرهم وعلى مطاحمهم القومية، ويف الوقت 
نف�سه حدثهم عن العر�ض الربيطاين لل�سريف احل�سني يف �سوء االأو�ساع 
ا�ستمرار  ب�ساأن  وراأيهم  به  راأيهم  و�ساألهم  العرب،  يعي�سها  التي  املاأ�ساوية 
�سرورة  اجل��واب  وك��ان  العرب،  �سد  التع�سفية  �سيا�ستهم  يف  االحتاديني 
يت�سمن  ميثاق  و�سع  اجلمعيتني  اأع�ساء  وق��رر  العرب،  مطالب  �سياغة 
ومت  والعرب,  بريطانيا  بني  اتفاق  مبوجبها  يعقد  اأن  ميكن  التي  ال�شروط 
ت�سليم ن�ض امليثاق الى االأمري في�سل كي ي�سلمه اإلى اأبيه من اجل مفاو�سة 

بريطانيا على اأ�سا�سه.

 1915 �سنة  �سدر  ال��ذي  دم�سق  ميثاق  ان  ال��ى  االإ���س��ارة  يجب  وهنا 
القوميني  مطالب  ت�سمن  واحد(  علم  واحدة،  دولة  واحدة،  )امة  بعنوان 
مر�سني  العربية من  البالد  با�ستقالل  بريطانيا  اعرتاف  ب�سرورة  العرب 
حتى  �سرقا  العربي  اخلليج  ومن  جنوبا،  العرب  بحر  حتى  �سماال  واأ�سنة 
وعقد  ع��دن،  با�ستثناء  غربا،  املتو�سط  االأبي�ض  والبحر  االأحمر  البحر 
اليها(،  )امل�سار  امل�ستقلة  العربية  والدولة  بريطانيا  بني  دفاعية  معاهدة 
واإلغاء االمتيازات االأجنبية مقابل اإعطاء االأولوية لربيطانيا يف امل�سروعات 
االقت�سادية، كما ت�سمن اتخاذ قرار للقيام بثورة عامة الإيجاد اأمة واحدة 

ودولة واحدة وعلم واحد، حتمي �سرف ال�سرق وتعيد املجد ال�سائع3.

وعاد االأمري في�سل الى مكة يف حزيران عام 1915 وهو يحمل ميثاق 
القوميني العرب يف دم�سق وحمل معه اأي�سا اأختام زعماء �سوريا يف كي�ض، 
للداللة على الوفاء بالوعد الذي قطعوه على اأنف�سهم يف العمل ال�ستقالل 
العرب، واأن زعماء العرب يفو�سون ال�سريف للتحدث باأ�سمائهم وعقد اأي 

اتفاق يراه منا�سبا مل�سلحة االأمة العربية.
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    ويف 21 اآب 1915 مت تنفيذ حكم االإعدام يف بريوت بالقافلة االأولى 
من �سهداء العرب، و�سادت بعد ذلك يف �سوريا موجة اإرهاب طاغية من 
اعتقاالت ونفي واإعدام وتعذيب، ومل تلبث جماعة اأخرى من اأحرار العرب 
وزعمائهم ان اعتقلت واقتيدت اأمام املحاكم الع�سكرية يف دم�سق، وبعث 
با�سا  جمال  الإقناع  دم�سق  اإلى  اأخرى  مرة  في�سل  ابنه  احل�سني  ال�سريف 
ال�سفاح باتباع �سيا�سة معتدلة مع العرب، وتو�سط االأمري في�سل من اأجل 
املعتقلني اإال اأن و�ساطته مل تنجح ومت تنفيذ االإعدام بحق قافلة اأخرى من 

ال�سهداء يف دم�سق.

االأمري في�سل
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مرا�سالت احل�سني مكماهون4

   ويف �سوء التطورات املت�سارعة، قرر ال�سريف احل�سني بن علي البدء 
العرب  جتاه  احلقيقي  موقفها  على  يتعرف  كي  بريطانيا  مع  بات�ساالته 
من  منت�سرة  احللفاء  مع  �ستخرج  بريطانيا  اأن  يعتقد  كان  واأن��ه  خا�سة 
يريد  يكن  فيها، ومل  �ستنهزم  املحور  ودول  العثمانية  الدولة  وان  احلرب، 
االأولى  فاأر�سل مذكرته  االأوروب��ي،  اال�ستعمار  العربية حتت  البالد  تقع  ان 
الى ممثل احلكومة الربيطانية يف القاهرة هرني مكماهون يف متوز من 
عام 1915 وتت�سمن مطالب العرب م�سددا فيها على وجوب حتديد منطقة 

اال�ستقالل العربي الأنها لل�سعب العربي كله ال ل�سخ�سه5.

 وجاء ذلك يف مذكرة بتاريخ 14 متوز 1915 اأر�سلها االأمري عبداهلل 
االأمة  با�سم  مطالبة  وفيها  مكماهون،  اإلى  احل�سني  ال�سريف  اأبيه  با�سم 
العربية باعرتاف بريطانيا با�ستقالل البالد العربية امل�ستملة على �سورية 
وجميع  و�سماله،  جنوبه  وال��ع��راق،  ولبنان(،  فل�سطني  )وفيها  الكربى 

اجلزيرة العربية ما عدا عدن التي كانت اآنئذ م�ستعمرة بريطانية.

وعدت  كما  على غريها،  بريطانيا  ف�سلوا  العرب  اأن  املذكرة  واأكدت 
اأن تف�سل بريطانيا على غريها يف امل�سالح االقت�سادية يف جميع البالد 
العربية، وطالبت بعقد حلف دفاعي– هجومي بني العرب والربيطانيني، 

ومبوافقة بريطانيا على اإعالن خالفة عربية.

ويف 24 ت�سرين االأول 1915 رد مكماهون على مذكرة احل�سني مبذكرة 
ت�سمنت وعدا له باأن تعرتف بريطانيا با�ستقالل العرب �سمن البالد التي 
اقرتحها ال�سريف وتاأييده، غري اأن املذكرة ا�ستثنت من �سورية الق�سم الواقع 
غربي والية ال�سام، وورد يف هذه املذكرة "اإن واليتي مر�سني وا�سكندرونة 
ال�سام  لواليات دم�سق  الغربية  الواقعة يف اجلهة  ال�سام  واأجزاء من بالد 

هرني مكماهون

رد مكماهون على 
مذكرة احلسني 
مبذكرة تضمنت 

وعدا له بأن تعترف 
بريطانيا باستقالل 
العرب ضمن البالد 

التي اقترحها 
الشريف
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وحم�ض وحماة وحلب ال ميكن اأن يقال اإنها عربية حم�ض، وعليه يجب اأن 
ت�ستثنى من احلدود املطلوبة، ومع هذا التعديل وبدون تعر�ض للمعاهدات 
احل���دود«.6 تلك  نقبل  نحن  ال��ع��رب  روؤ���س��اء  بع�ض  وب��ني  بيننا   امل��ت��ع��ددة 
 ويف 5 ت�سرين الثاين 1915 رد ال�سريف احل�سني بقوله »ت�سهياًل للوفاق، 
حلكومة  ومل��ا  /امل�ساق/،  يكلفها  مبا  وق���رارًا  االإ�سالمية،  لالأمة  وخدمة 
بريطانيا العظمى من ال�سفات واملزايا املمتازة لدينا، نرتك االإحلاح يف 
اإدخال واليات مر�سني واأ�سنة يف اأق�سام اململكة العربية، واأما واليتا حلب 
وبريوت و�سواحلهما فهي واليات عربية حم�سة ال فرق بني العربي امل�سيحي 

وامل�سلم فاإنهما اأبناء جد واحد7.

راأي��ت  ما  "�سرين  بقوله   1915 االأول  كانون   13 يف  مكماهون    ورد 
العربية،  البالد  ح��دود  من  واأ�سنة  مر�سني  واليتي  اإخ���راج  قبولكم  من 
فهمت  قد  العظمى  بريطانيا  فحكومة  وب��ريوت  حلب  واليتي  ب�ساأن  اأم��ا 
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ملا  ول��ك��ن  ت��ام��ة.  بعناية  عندها  ذل��ك  ودون���ت  ب�ساأنهما  ذك���رمت  م��ا  ك��ل 
نظر  اإل��ى  حتتاج  فامل�ساألة  فيهما  داخلة  فرن�سا  حليفتها  م�سالح  كانت 
املنا�سب". ال��وق��ت  يف  اأخ���رى  م��رة  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  و�سنخابركم   دق��ي��ق، 

   ويف االأول من كانون الثاين 1916 كتب ال�سريف احل�سني اإلى مكماهون 
تعديل  من  االإمكان  يف  كان  فيما  و�ساحلها  ال�سمالية  اجلهات  "اأما  يقول: 
االأمنيات  على  للحر�ض  اإال  ذاك  وما  ه��ذا،  ال�سابق.  رقيمنا  يف  به  اأتينا 
املرغوب ح�سولها مب�سيئة اهلل تبارك وتعالى. وهذا احل�ض والرغبة هما 
اللذان األزمانا مبالحظة اجتذاب ما رمبا اأنه مي�ض حلف بريطانيا العظمى 

لفرن�سا واتفاقهما".

اأخ��ربك��م  اأن  ي�سرين  "وقد   1916 اآذار   10 يف  مكماهون  واأج���اب 
واأن كل  م��ط��ال��ب��ك��م،  ع��ل��ى جميع  ���س��ادق��ت  امل��ل��ك  ب���اأن ح��ك��وم��ة ج��الل��ة 
حامل  ر�سولكم  مع  مر�سل  فهو  اإر�ساله  ويف  فيه  االإ���س��راع  رغبتم  �سيء 
اآخ����ر امل��را���س��الت8.  هذا". وك��ان��ت ه���ذه ال��ر���س��ال��ة، وه���ي ال��ع��ا���س��رة، 

االأمة  يبحث عن م�سلحة  بن علي  ال�سريف احل�سني  اأخذ  الفرتة  يف هذه 
بينه  املحادثات  ولكن  عليه،  االأت��راك  �سغط  وازداد  تكمن،  واأين  العربية 
يف  لها  حليف  عن  تبحث  كانت  بريطانيا  اإن  حيث  ب��داأت،  بريطانيا  وبني 
وا�ستقالل  العربية  اأُمته  م�سالح  عن  يبحث  احل�سني  وال�سريف  املنطقة 
احل�سني-مكماهون(  )حمادثات  طويلة  حمادثات  وبعد  العربي،  الوطن 
وا�ستمزاج راأي اأحرار العرب يف دم�سق، واالتفاق على ميثاق دم�سق الذي 
الدولة  قيام  مقابل  احللفاء  جانب  اإل��ى  الوقوف  على  فيه  املوافقة  متت 
العربية امل�ستقلة وفق حدود وا�سحة وافقت عليها بريطانيا عرب حمادثات 

احل�سني - مكماهون9 .

والناظر من اخلارج اإلى العالقة ورابطة الدين بني ال�سعبني  الرتكي 
فقد  كانت غري ذلك  االأمر  ولكن حقيقة  قويه،  كانت  اأنها  ي�سعر  والعربي 

خريطة  �سايك�ض -بيكو
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كانت ال�سيادة لالأتراك، ويقول امللك ال�سهيد عبد اهلل املوؤ�س�ض يرحمه اهلل 
يف مذكراته يف هذا االإطار: 

"وما العرب اإال باالإ�سالم وكان من احلق عليهم اأن ي�سعوا اإلى ا�ستعادة 
جمدهم وحقهم وخالفتهم، وان الثورة العربية االأخرية التي قام بها والدي 
ال�سام  وباإفتاء علمائهم وان�سمام عظماء  ومن معه من عظماء احلجاز، 
والعراق اليهم، كانت ثورة حق للدفاع عن االإ�سالم، ثم ليتبواأ العرب املقام 
الذي خ�سهم اهلل به، حيث قال يف كتابه العزيز "كنتم خري اأمة اأخرجت 
اأن يقي�ض لهذه  للنا�ض تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر"، فع�سى اهلل 
االأمة من يعرف مو�سع الداء فيها فيح�سمه وكيفية الدواء في�ستعمله قبل 

اأن يقال وا عرباه.

وخل�ض امللك عبد اهلل عالقة ال�سعبني العربي والرتكي بعبارة واحدة 
تغني عن ال�سرح الطويل، ففي راأيه اإن ل�سان حال العرب كان يقول "نحن 
وانتم اأهل االإ�سالم" فريد ل�سان حال الرتك قائال "نعم، ولكن نحن ال�سادة 

واأنتم التبع".

خلص امللك عبد اهلل 
عالقة الشعبني 
العربي والتركي 

بعبارة واحدة تغني 
عن الشرح الطويل، 
ففي رأيه إن لسان 

حال العرب كان 
يقول "نحن وانتم 
أهل اإلسالم" فيرد 
لسان حال الترك 
قائال "نعم، ولكن 
نحن السادة وأنتم 

التبع"

امللك ال�سهيد عبد اهلل املوؤ�س�ض
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تفوي�ش ال�سريف احل�سني بزعامة العرب

جاء تفوي�ض النواب العرب لل�سريف احل�سني، من خالل مذكرة رفعها 
االإ�سالحية  الب�سرة ورئي�ض اجلمعية  اأ�سراف  النقيب، نقيب  با�سا  طالب 
فيها، بر�سالة منه جاء فيها  »ونحن نعرتف بغريتكم على ديننا واأمتنا. اإننا 
م�ستعدون للقيام اإلى جانبكم اإذا قمتم خللع هذا النري الذي اأثقل كاهل 

العرب النت�سالهم مما هم فيه من الظلم والعبودية«.

اأما مذكرة النواب العرب، فقد خاطبت ال�سريف احل�سني »نحن نواب 
العرب يف جمل�ض املبعوثان نقّرك على اإمارة مكة، ونعرتف لك دون �سواك 
بالرئا�سة الدينية على جميع االأقطار العربية، واإجماعنا هذا هو بالنيابة 
عن اأهل بالدنا جنهر به عند احلاجة، واهلل يحفظك الأمتك، وي�ساعدك 

لدفع ال�سر عن دينك«.

ال�سريف احل�سني بن علي

طالب با�سا النقيب
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واآثر ال�سريف احل�سني تقدمي روؤاه ون�سائحه جتاه حمطات مهمة يف 
التاريخ، ومنها الن�سيحة التي قدمها لرتكيا بعدم دخول احلرب العاملية 
االأولى اإلى جانب اأملانيا، فقد كان ال�سريف يعتقد اأن العرب �سركاء لالأتراك 
يف اإدارة �سوؤون الدولة، واأن من حقهم امل�ساركة يف اتخاذ القرار ال�سيا�سي 

الذي يتعلق مب�ستقبلها وم�سريها.

رافق دخول تركيا للحرب قيام جمال با�سا باأعمال ا�سطهاد واعتقال 
ونفي واإعدام بحق العرب يف �سوريا والعراق من ناحية، ومن ناحية ثانية 
تدهُور اأو�ساع البالد العربية "ال�سورية خا�سة" االقت�سادية اإلى درجة اأن 
النا�ض راحوا يبحثون يف اأكوام النفايات لعلهم يعرثون على ق�سور الربتقال 

وقطع الطعام اأو اأي نوع من اأنواع الف�سالت ي�سدون به اجلوع ال�سديد.

دعوة  اإلى  والعراق  �سوريا  وطنيو  بادر  ال�سعبة،  الظروف  هذه   ويف 
ال�سريف احل�سني لتزعم الثورة �سد االأتراك، ب�سفته »اأبا العرب، وزعيم 
االإ�سالم، واأعظم اأمري عربي، واأجل نبيل«، ووقع الر�سالة التي وجهت اإلى 
ال�سريف عدد من الع�سكريني العراقيني وال�سوريني اأمثال: يا�سني الها�سمي 
وعلي ر�سا الركابي، اإ�سافة اإلى بع�ض املدنيني اأمثال: عبد الغني العري�سي. 
وحمل هذه الر�سالة اإلى ال�سريف، فوزي البكري يف كانون الثاين 1915م.

ال�سلطان  عهد  يف  الثاين  ال�سكرتري  العابد،  با�سا  ع��زت  لقاء   ويف 
عبداحلميد الثاين، مع اأحد موظفي اخلارجية الربيطانية "امل�سرت كالرك" 
بتاريخ 14 كانون الثاين 1915م، قال: »ال �سبيل اإلى اأن يقف العرب كتلة 
اإال حول خالفة عربية،  واحدة يف وجه االأت��راك، والتحرر من �سيطرتهم 
واملر�سح الوحيد ذو الكفاءة واالأف�سلية هو ال�سريف احل�سني �سريف مكة«، 
ال�سودان، وجهة نظر مماثلة،  اأكرب زعيم ديني يف  واأبدى علي املريغني، 
كما اأن االأمري �سعيد اجلزائري الذي زار مكة اأثناء وجود وهيب با�سا قال 

يا�سني الها�سمي

علي ر�سا الركابي

عزت با�سا العابد
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لل�سريف »اأنت ثاين رجل يف الدولة العلية بعد اخلليفة، ومن لنا اأمري غريك 
اإذا اأ�سيبت اخلالفة«.

وا�سح مما �سبق اأن ال�سريف احل�سني مل ين�سب نف�سه بنف�سه زعيما 
للعرب يف ثورتهم �سد االأتراك، ولكن العرب اأحزابا، وجمعيات، ونوادي، 
وحكاما و�سخ�سيات دينية واأدبية، هم اأنف�سهم الذين ن�سبوه زعيما لهم، 
يف  في�سل  االأم��ري  قاله  مما  ذلك  على  داللة  اأبلغ  ولي�ض  لثورتهم،  وقائدا 
اأثناء  اإلى موؤمتر ال�سلح 1919م  "لقد اأ�سبح والدي  املذكرة التي قدمها 
احلرب زعيما للحركة القومية العربية نزوال عند رغبة فرعي احلركة يف 

�سوريا والعراق اللذين بعثا بنداء اإليه ليتزعم احلركة«.

 وكرر االأمري في�سل نف�ض املعنى يف خطابه يف املوؤمتر ال�سوري، قائال 
»اإن والدي دخل احلرب يف �سفوف احللفاء بعد اأن ا�ستوثق من العرب يف 

اجلزيرة و�سوريا والعراق««.10

�سفات  علي  ب��ن  احل�سني  الها�سمي  ال�سريف  ل��دى  ت��واف��رت  وق��د 
وخ�سائ�ض جعلت العرب يوّلونه اأمرهم، ويلقون اإليه بزمام قيادتهم؛ فهو:

اأمري ها�سمي قر�سي، واالأئمة، كما يقول الر�سول، �سلى اهلل عليه   .1
و�سلم، من قري�ض.

2.  اأمري مكة وخادمها، وقد جعل له هذا املن�سب مكانة مرموقة يف 
نفو�ض العرب امل�سلمني جميعًا، وخا�سة القبائل العربية التي كان على �سلة 

دائمة مع زعمائها و�سيوخها.

لديه  توافرت  وق��د  وال�سيادة،  اال�ستقالل  نحو  بتوجهه  معروف    .3
النزعة اإلى ذلك منذ نفيه اإلى ا�ستانبول عام 1893م.

موؤمتر ال�سلح 1919م
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حمطات من حياة ال�سريف احل�سني

ميالدي،  عام 1854  اإ�سطنبول يف  مدينة  احل�سني يف  ال�سريف  ُوِلد   
وقد اأجاد اللغة الرتكّية واأتقنها كما اأّنه اأمّل باملذهب احلنفي. عاد ال�سريف 
ويف  �سنوات،  ثالث  وعمره  والديه  مع  املكرمة  مكة  اإلى  علي  بن  احل�سني 
مكة تاأّدب وتفّقه وتعلم اللغة العربية جّيدًا، ونظم الكثري من ال�سعر، كما 
اإليه عّمه اأمري مكة  اأنه تعلم ركوب اخليل و�سيد ال�سواري، وحينها اأوكل 
ال�سريف عبد اهلل الكثري من اأمور االإمارة مّما جعل �سلة ال�سريف بقبيلته 
وانتقل  احل�سني،  ال�سريف  ووالد  اهلل  عبد  ال�سريف  تويف  وجيدة.  حمكمة 
احلكم واالإمارة اإلى عّمه الثاين عون الرفيق، الذي مل يتعّلق باحل�سني ونفر 
منه واأبعده عن كافة اأمور و�سوؤون االإمارة التابعة باالأ�سل لالإدارة العثمانّية. 
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ا�ستقّل ال�سريف احل�سني بتفكريه وبداأ ُيفكر ب�سعبه وبكيفّية ن�سرهم 
على الظلم الواقع عليهم، وقد اأتهمه عمه عون بالتحري�ض، مما اأّدى اإلى 
عام 1893  ذلك يف  وكان  اإ�سطنبول  اإلى  بنفيه  يقر  ُعثماين  قرار  اإ�سدار 

ميالدي11.

 عا�ض ال�سريف احل�سني يف اإ�سطنبول �ست ع�سرة �سنة، اكت�سب فيها 
العديد من اخلربات فكان يجتمع باالأحرار العرب يف منزله. عاد ال�سريف 
اإلى احلجاز يف عام 1908 ميالدي، وهو العام الذي ا�ستلم فيه  احل�سني 
اإمارة مكة، كما اأّنه يف العام نف�سه مت االنقالب �سد احلكم العثمايّن من 
قبل جمعية االحتاد والرتقي الرتكّية التي تدعو اإلى �سيادة العن�سر الرتكّي 

فقط للبالد. 
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بقي  اأّنه  كما  البالد،  اأهل  مع  ووّثقها  ال�سريف احل�سني عالقته  وّطد 
ن�سبت  ميالدي   1914 عام  يف  اإ�سالمّية.  دولة  الأّنها  العثمانيني  ظل  حتت 
احلرب العاملية الثانية، واأمر ال�سلطان العثماين جميع االأمراء باالن�سمام 
لدول الو�سط والتدخل يف احلرب، فرف�ض الفكرة ال�سريف احل�سني، واأدرك 
العربّية، فاأر�سل ر�سالة  اأّن ذلك �سيجعل �سيا�سة الترتيك تزيد يف البالد 
لل�سلطان حممد ر�ساد بنّي فيها ذلك. بداأت املرا�سالت بني كل من ال�سريف 
احل�سني وبريطانيا، وكان ذلك بداية للتحالف بينهما �سد االأتراك، ومن 
خالل املرا�سالت تعّهدت بريطانيا باالعرتاف باال�ستقالل العربّي. بداأت 
من  االأولى  الطلقة  احل�سني  ال�سريف  اأطلق  بعدما  الكربى  العربّية  الثورة 

بندقّيته، وكان ذلك يف العا�سر من حزيران عام 1916 ميالدي12.

�سديد  التكتم  �سديد  الغور  عميق  رجال  كان  انه  احل�سني  عن  عرف 
احلذر قليل التحدث عن اآرائه ال�سخ�سية وكان ورعا �سديد التدين والتقوى 
ح�سن ال�سرية م�ستقيما مرتفعا عن الدنايا ولهذا كان حماطا بتقدير كبار 
رجال العا�سمة واحرتامهم �سواء العرب منهم او االأتراك، ومل يعرف عنه 
اإال الرزانة وقوة ال�سخ�سية �سديد الغرية على الدولة واالإ�سالم ومل يكن له 

اأي مطامع �سخ�سية الأنه كان رجال كبريا يف ال�سن13.

عرف عن احلسني 
انه كان رجال عميق 
الغور شديد التكتم 

شديد احلذر قليل 
التحدث عن آرائه 
الشخصية وكان 
ورعا شديد التدين 

والتقوى حسن 
السيرة مستقيما 
مترفعا عن الدنايا
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 وفاة ال�سريف احل�سني 

وُدف��ن يف  م��ي��الدي،  ع��ام 1931  علي يف  بن  احل�سني  ال�سريف  ت��ويّف 
القد�ض، وذلك تطبيقًا لو�سّيته النابعة من حّبه الأر�ض فل�سطني.

موؤمتر دم�سق

القاهرة  يف  كت�سرن  اللورد  مع   احل�سني   بن  اهلل  عبد  االأم��ري  التقى 
اأثناء زيارته للخديوي هناك، وبني اللورد كت�سرن  خالل اللقاء باأن حكومة 
لل�سريف  اأي عون وم�ساعدة  �ساحب اجلاللة الربيطانية م�ستعدة لتقدمي 
احل�سني يف اأي حركة عربية بقيادته ُيق�سد بها اال�ستقالل وتكوين الدولة 
العربية، فنقل االأمري عبد اهلل هذه االأفكار اإلى والده، وجاءت متزامنة مع 
ات�ساالت االأمري في�سل بن احل�سني مع االأحرار العرب يف دم�سق وبريوت 
الذين اجتمعوا يف موؤمتر عرف با�سم »موؤمتر دم�سق« يف عام 1915م الذي 
و�سع ميثاق دم�سق ال�سهري، الذي ر�سم حدود الدولة العربية، واأقر التوجه 
مكانته  ب�سبب  العربية  النه�سة  واإع��الن  الثورة  لتزعم  احل�سني  لل�سريف 
املتحدر  ال�سريف  ون�سبه  املقد�سة،  لالأماكن  وخدمته  والدينية،  التاريخية 

من الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم14.

جنازة ال�سريف احل�سني بن علي
اللورد كت�سرن
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وال��ده،  اإل��ى  دم�سق  موؤمتر  مقررات  احل�سني  بن  في�سل  االأم��ري  نقل 
اأ�سا�سها مرا�سالته مع ال�سري مكماهون املعتمد  فاأقرها، وبداأ على 
ال�سامي الربيطاين يف القاهرة وبلغت الر�سائل ع�سر ر�سائل، خم�ض 

يف كل اجتاه, اأكدت على نقاط ثالث وهي15:

اال�ستقالل التام للدولة العربية يف احلدود املر�سومة ح�سب ما جاء  	•
يف املرا�سالت، وميثاق دم�سق 1915م.

با�ستثناء  املر�سومة  احل��دود  من  عربية  اأر���ض  اأي  ا�ستثناء  عدم  	•
مفاو�سات  مو�سوع  �ستكون  والتي  الربيطانية  امل�ستعمرة  "عدن" 

م�ستقبلية.

للجي�ض  واملعونات  االأ�سلحة  وتقدمي  الكامل  الع�سكري  التعاون  	•
العربي حتى يتمكن من اأداء مهماته وواجباته.

وهنا بداأت اجلموع العربية تتهياأ  ليوم  يعلن فيه �سريف مكة ثورته 
الكربى، حيث بداأت اال�ستعدادات  لتنظيم جي�ض، واالت�سال مع الع�سائر 
واملواطنني اأينما كانوا، حتى كان يوم 6 اأيار 1916م حني اأقدمت ال�سلطات 
الرتكية على اإعدام جمموعتني من االأحرار العرب يف كل من �ساحة املرجة 
يف دم�سق و�ساحة ال�سهداء يف بريوت، فهزت هذه احلادثة م�ساعر العرب، 
لل�سريف  حافزًا  وكانت  البعري،  ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  مبثابة  وكانت 
احل�سني بن علي ليبداأ العمل فورًا باإعالن الثورة على االأتراك، وا�ستقبل 
االأمري في�سل خرب االإعدامات يف دم�سق، ف�ساح �سيحته امل�سهورة )طاب 
املوت يا عرب( واأر�سل اإلى والده ر�سالة ق�سرية قال فيها: "اأر�سلوا الفر�ض 
العربية  الثورة  اإع��الن  بدء  يعني  �سريًا  م�سطلحًا  هذا  وكان  ال�سقراء"، 

الكربى16 .

استقبل األمير 
فيصل خبر 

اإلعدامات في 
دمشق، فصاح 

صيحته املشهورة 
)طاب املوت يا عرب( 

وأرسل إلى والده 
رسالة قصيرة 

قال فيها: "أرسلوا 
الفرس الشقراء"،
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دوافع وم�سببات الثورة

ميثاق  يحمل  وهو  1915م  حزيران  يف  مكة  اإل��ى  في�سل  االأم��ري  عاد 
القوميني العرب، وتفوي�سهم ال�سريف احل�سني بن علي التحدث باأ�سمائهم، 
وعقد اأي اتفاق يراه مالئمًا. غري اأن ال�سريف ظل على حر�سه والتزامه جتاه 
الدولة العثمانية، على الرغم من كل ما فعله االحتاديون، وعلى الرغم من 
جناح مفاو�ساته مع بريطانيا )مرا�سالت احل�سني - مكماهون(، وح�سول 
با�ستقاللهم  تعرتف  واأن  بالعون،  باأن متدهم  بريطانيا  تعهد  العرب على 
ووحدتهم �سمن مملكة عربية حتفظ لهم مكانتهم. على الرغم من ذلك 
كّله بذل ال�سريف حماولة اأخرية مع االحتاديني فعر�ض عليهم يف اآذار من 

عام 1916م املطالب التالية17:

اإعالن العفو العام عن املتهمني ال�سيا�سيني.  .1

جعل احلكم يف �سوريا والعراق ال مركزيًا.  .2

االعرتاف با�ستقالل احلجاز الداخلي وجعل اإمارته وراثية يف اأبناء   .3
ال�سريف.

باأن   - املطالب  بهذه  القبول  ال�سريف احل�سني - يف حالة  تعهد  وقد 
يح�سد القبائل العربية للجهاد، واأن يتولى اأبناوؤه قيادتها يف ميداين العراق 
اأعدموا نخبة  بل  املطالب،  لهذه  ي�ستجيبوا  وفل�سطني. لكن االحتاديني مل 
من االأحرار العرب يف 6 اأيار 1916م، فما كان من ال�سريف اإال اأن دعا اإلى 
تلك  وكانت  يوم 10 حزيران 1916م،  الكربى  ثورته  واأعلن  ال�سالح  حمل 

الثورة اإجنازًا ها�سميًا ال يبارى.

بزج  االحتاديني  قيام  م��رارة  زاده  ال��ذي  املرير،  الواقع  هذا  واأم��ام 
الدولة العثمانية يف اأتون احلرب العاملية االأولى رغم حماولة اأحرار العرب 



47

طريق النهوض

ودرب الشهادة

اأن الثورة هي ال�سبيل الوحيد للتخل�ض من  ثنيهم عن ذلك، تاأكد العرب 
نري االحتاديني االأتراك، وتوجه اأحرار العرب باأنظارهم نحو احلجاز الأن 
اأهله � كما ورد يف العدد الثاين من جريدة )الِقبلة( � هم اأهل احلل والعقد 
يف مثل هذه االأمور، والأن احلجاز يتمتع بنوع خا�ض من اال�ستقالل االإداري.

وقد بايع اأحرار العرب �سريف مكة، احل�سني بن علي، الذي اأطلق عليه 
لقب )الفاروق الثاين( ليقودهم اإلى الن�سر. وا�ستجاب �سريف مكة الذي 
غ�سب لدينه ولقومه فلبى واأعلن ثورته املباركة بتاريخ 9 �سعبان 1334 ه�/ 
فاإنهم  ثورتهم  اأعلنوا  العرب وقد  اأن  املوافق 10 حزيران 1916م، موؤكدًا 
ال يقاتلون االأتراك وال غريهم من امللل، واإمنا يحاربون االحتاديني الذين 

طغوا و�سرب اهلل على �سمعهم وختم على قلوبهم.
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اأق�سى ما ميكن حتمله، عندها   اإلى  االأمور  وبعد هذا احلال و�سلت 
اأ�سباب الثورة واأهدافها  اأ�سدر ال�سريف احل�سني بن علي بيانًا و�سح فيه 

ودوافعها، وكانت على النحو التايل:

اأجل  التي حددها من  ال�شريف احل�شني  �شروط  االحتاديني  رف�ض   .1
دعمهم والوقوف اإلى جانبهم يف احلرب.

�سيا�سة القمع التي مار�سها االحتاديون �سد العرب واأحرارهم؛ فقد   .2
اأعدموا عددًا منهم بتهمة التاآمر على الدولة العثمانية، ويذكر هنا 
ما قام به جمال با�سا )ال�سفاح( يف 21 اآب 1915م و 6 اأيار 1916م 

عندما اأعدم عددًا من القيادات الوطنية يف بالد ال�سام18.

اأقل  من  حتى  العرب  املواطنني  وحرمان  العامة،  احلريات  خنق   .3
احلقوق التي يجب على اأي دولة توفريها الأبنائها. اإ�سافة اإلى تزايد 
القيود واالإجراءات الرتكية املتعلقة باحلريات والتنقل يف الواليات 

العربية، والتنكيل باأحرار العرب.

باالإ�سالحات  العربية  املطالب  مع  العثمانية  الدولة  جتاوب  عدم    .4
االإدارية وال�سيا�سية واالقت�سادية، وو�سع حد للف�ساد الذي ا�ست�سرى 

يف اأجهزة الدولة.

جيو�ض عثمانية

اأعدم عددًا من القيادات الوطنية 
يف بالد ال�سام

جمال با�سا وال�سحفي مراد غريب
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نحو  احل��ازم  وتوجههم  االحتاديون،  اتبعها  التي  الترتيك  �سيا�سة   .5
اأركانه  بل وحتريف  وقيمه،  االإ�سالمي  للدين  واإ�ساءتهم  العلمانية، 
مبا يخدم م�ساحلهم واأهواءهم. وحماربة اللغة العربية وا�ستبعاد 

ا�ستخدامها يف الكتابة واملرا�سالت19.

6.  فقدان االأمن يف الواليات العربية.

االلتحاق  على  العرب  االأه��ايل  واإرغ��ام  االإجباري  التجنيد  فر�ض    .7
اإلى جبهات  العرب  ال�سباب  و�سوق  االإجبارية،  الع�سكرية  باخلدمة 
اأت��ون  يف  وزجهم  القلة  اإال  حيًا  منها  يعد  مل  التي  البعيدة  القتال 

معارك االحتاديني اخلا�سرة.

ال��دول  اأطماع  عن  الناجمة  االأخ��ط��ار  من  العربية  املنطقة  حفظ   .8
الكربى.

اإهمال ال�سعب، وتزايد حاالت املر�ض والفقر.  .9

عندما  االحتادية  باحلكومة  احل�سني  ال�سريف  ا�ستغاثات  جتاهل   .10
فر�ست القوات الربيطانية احل�سار البحري على احلجاز يف اأثناء 
احلرب العاملية االأولى، مما اأدى اإلى انقطاع مو�سم احلج وحال دون 

و�سول االإمدادات الغذائية من م�سر اإلى احلجاز20.

وال��ظ��ل��م  واال����س���ت���ب���داد  ال��ت��خ��ل��ف  م���واج���ه���ة  يف  ث�����ورة  ه���ي  اإذن 
العرب  مطالب  االأت����راك  رف�ض  على  ردًا  وج���اءت  والق�سوة،  والف�ساد 
 ال���ع���ادل���ة، وج��ع��ل��ه��م ال���ب���الد ���س��ج��ن��ًا ك���ب���ريًا، وت��ف��ري��ط��ه��م ب���االأوط���ان.

وكان هدفها االأول واالأخري هو ح�سول البالد العربية على الوحدة واحلرية 
واال�ستقالل21.

التجنيد االإجباري
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اإعالن الثورة

اأطلق ال�سريف احل�سني بن علي ر�سا�سة الثورة العربية الكربى من 
ُقبيل فجر يوم ال�سبت 9 �سعبان 1334ه� /  �سرفة منزله يف مكة املكرمة 
10 حزيران 1916م، ايذانًا بقيام الثورة وبدء العمليات الع�سكرية لقوات 

الثورة العربية الكربى 

وملا بلغ �سداها م�سامع جي�سه الكامن حول ثكنات االأتراك اندفع �سيل 
اإلى مدافعهم قبل  واأ�سرعوا  االأتراك مذعورين،  النار من بنادقه، فانتبه 
اأن ي�سل اإليها العرب، فاأطلقوا القذائف يف كل اجتاه وب�سكل ع�سوائي، مع 
اأنهم كانوا يركزون بع�ض رمايتهم على ق�سر ال�سريف الذي كان جال�سًا 

فيه يتابع االأحداث.

املدفعية العثمانية

�ساحة ال�سريف احل�سني يف ينبع 
1917م
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االأول  اليوم  يف  اأطلقوا  االأت��راك  اأن  املوثوقة  امل�سادر  بع�ض  وتذكر 
الذي  ال�سريف  ق�سر  على  منها  كثري  ان�سب  مدفعية  قذائف  عدة  للثورة 
ظل يتعر�ض الإطالق النريان ملدة خم�سة وع�سرين يومًا، وال�سريف مثابر 
على عادته يف اجللو�ض فيه، ي�سع اخلطط الإجناز العمل الذي نه�ض له22.

وكانت اخلطة االأولية اأن تبداأ الثورة يف بالد ال�سام واحلجاز معًا، واأن 
يحدث ذلك مع نزول قوات احللفاء اإلى الرب يف موقع ما قرب االإ�سكندرونة 
حل�سر االأتراك بني نارين، اإال اأن احللفاء مل يقوموا بذلك، واأ�سدر ال�سريف 

احل�سني يف 26 حزيران 1916م املن�سور االأول بنّي فيه اأ�سباب الثورة23.
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  اأهداف الثورة

كانت الثورة حركة قومية تهدف ملواجهة التخلف واال�ستبداد والظلم 
والف�ساد والق�سوة، وجاءت ردًا على رف�ض االأتراك مطالب العرب العادلة، 

وجعلهم البالد �سجنًا كبريًا، وتفريطهم باالأوطان.

وكان هدفها االأول واالأخري ح�سول البالد العربية على الوحدة واحلرية 
واال�ستقالل. فمنذ حلظة بدء عمل الثورة العربية الكربى، كان الهدف هو 
حترير االأر�ض واالإن�سان، وحتقيق الدولة العربية امل�ستقلة، واإعادة ال�سيادة 

العربية واحياء القومية العربية االأ�سيلة.

اأجل حتقيقها وكان هذا هو  العرب بهذه االأهداف، وعملوا من  اآمن 
االإ�سرتاتيجية  االأهداف  من  وكان  الكربى،  العربية  الثورة  اأهداف  جوهر 

التي حتققت:

العربية. احلكومة  تكوين  	•

االأول. العربي  ال�سورى  جمل�ض  ت�سكيل  	•

ي�ساف  العاملي.  احل�سور  خالل  من  وتاأكيده  العربي  احلق  اإبراز  	•
اإلى ذلك النجاح التكتيكي الذي متثل فيما ياأتي:

جنحت الثورة العربية الكربى يف الدخول اإلى العقبة واحتاللها يوم  	•
6 متوز 1917م، و�سّكل ذلك حتواًل يف م�سار الثورة العربية الكربى.

متكنت من هزمية القوات الرتكية يف معركة قوية يف الطفيلة يوم  	•
25 كانون الثاين 1918م.

كبرية  قوات  ا�سرتاك  دون  وحالت  معان  حول  احل�سار  اأحكمت  	•
تركية يف احلرب العاملية االأولى يف ميدان ال�سمال وفل�سطني.

من أهداف الثورة 
حصول البالد 

العربية على الوحدة 
واحلرية واالستقالل. 

فمنذ حلظة بدء 
عمل الثورة العربية 
الكبرى، كان الهدف 

هو حترير األرض 
واإلنسان، وحتقيق 
الدولة العربية 

املستقلة، وإعادة 
السيادة العربية 
واحياء القومية 
العربية األصيلة
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دم�سق،  الحتالل  والتخطيط  االأزرق  نحو  الزحف  يف  �ساعدت  	•
العربية  الدولة  واإع��الن  1918م،  الثاين  ت�سرين   2 ي��وم  ودخولها 
االأولى فيها بقيادة االأمري في�سل بن احل�سني الذي �سار يف اخلطوات 
ذلك  مت  وقد  ال�سورية،  العربية  اململكة  الإعالن  الكاملة  الد�ستورية 
والأول  فوق دم�سق  االأول  العربي  العلم  فارتفع  اآذار 1920م.   8 يوم 
مرة منذ اأكرث من اأربعة قرون يف �ساحة املرجة ذات املكان الذي مت 

فيه اإعدام اأحرار العرب.

اإن الثورة العربية الكربى هي جمموعة االأهداف االإ�سرتاتيجية التي  	•
جمموعة  وهي  العربية،  والقومية  وال�سيادة  العربية  بالهوية  تتعلق 
املرا�سالت التي ترقى اإلى م�ستوى املعاهدات الدولية الإقرار احلقوق 
واالأنظمة  القوانني  الدولة، وهي جمموعة  وتو�سيح حدود  العربية، 
ُيظهر  الذي  للدولة  والتنظيمي  االإداري  الهيكل  وهي  والتعليمات، 
العرب كاأمة ذات ح�سارة عريقة وخربة وموؤ�س�سية، وهي جمموعة 
العرب  ح�سد  يف  اأو  الع�سكري  امليدان  يف  والنجاحات  االنت�سارات 

وتاأييدهم الأهداف الثورة 24.

قلعة العقبة

االأمري في�سل بن احل�سني
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الفصل الثاني

محطات أساسية في الثورة..
العمليات الع�سكرية

�سهدت الثورة عمليات ع�سكرية كربى ي�سنفها الباحثون يف ال�سوؤون 
العملياتية  �سواء  ال�سعد  كافة  على  اإ�سرتاتيجية  باأنها عمليات  الع�سكرية 
اأو امليدانية اأو التنفيذية اأو اال�ستخباراتية، ومن ابرز ما يلفت االنتباه يف 
العمليات الع�سكرية للثورة هو الت�سكيالت الع�سكرية وحجم القوات التي 

�ساهمت يف تنفيذها، وفيما يلي تف�سيل لذلك25.

اأول: ت�سكيالت جي�ش الثورة العربية26:

ت�سكلت جيو�ض عربية ثالثة هي:

رابغ. ومركزه  علي  االأمري  بقيادة  اجلنوبي  اجلي�ض  	•

بقيادة االأمري في�سل ومركزه ينبع. ال�سمايل  اجلي�ض  	•

عبداهلل ومركزه وادي العي�ض. االأمري  بقيادة  ال�سرقي  اجلي�ض  	•

مل�ساندة  احتياطي  جي�ض  وهو  زيد  االأمري  بقيادة  الو�سط  اجلي�ض  	•
بقية اجليو�ض27.

امللك علي بن احل�سني

االأمري زيد

امللك في�سل بن احل�سني
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ت�سّمت اجليو�ض بهذه االأ�سماء وفقًا الجتاه عملياتها الع�سكرية، وبلغ   
جمموع قوات الثورة العربية الكربى ما بني )25 و30( األف مقاتل بينهم 

حوايل االألفني من اجلنود النظاميني.

و قد بداأت بتنفيذ عمليات ع�سكرية ا�ستهدفت:

الرتكية. القوات  فيها  تتواجد  التي  واحل�سون  القالع  	•

مكة  يف  الرتكية  للقوات  معقل  كاأكرب  اأجياد  قلعة  نحو  التوجه  	•
واحتاللها وحتويلها اإلى مدر�سة حربية.

اأهمها: الأ�سباب  احلديد  �سكة  خط  على  الرتكيز  	•

�سكة  الرتكية منذ عام 1914م قد تركزت حول  القوات  اإن معظم  	•
احلديد وحمطاتها ل�سمان االإمدادات ول�سهولة احلركة.

االأ�سلحة  نقل  يف  الرئي�ض  املوا�سالت  ع�سب  هي  احلديد  �سكة  اإن  	•
والذخائر واجلنود حينها.

�سكة احلديد،  اإن جمتمعات عربية عديدة قد منت وتطورت حول  	•
واحل�سا  والقطرانة  واجل��ي��زة  املفرق  مثل  متكاملة  م��دن  فن�ساأت 
املتبادلة  واخلدمات  احلديد  �سكة  حمطات  بف�سل  واملدورة  ومعان 

بني ال�سكان واالأتراك.

املحطات  هذه  يف  املحليني  ال�سكان  مع  التوا�سل  من  بد  ال  كان  	•
ل�سمان تاأييدهم للثورة اأو على االأقل حتييدهم.

واإن  االأردنية  االأر�ض  يف  ا�سرتاتيجيًا  معلمًا  ت�سكل  احلديد  �سكة  	•
ال�سيطرة عليها تعني ال�سيطرة على االأر�ض .
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ثانيا: معارك الثورة العربية الكربى 1918-1916:

1. معارك الثورة يف احلجاز:

اأبناء القبائل  الثورة العربية الكربى والتف الكثري من  اأن بداأت  بعد 
قوات  نفذت  خلطوته،  موؤيدين  علي  بن  احل�سني  ال�سريف  حول  العربية 

الثورة العمليات االآتية:

 9 ال�سبت  ي��وم  ذل��ك  وك��ان  املكرمة  ومكة  جدة  على  الهجوم  	•
�سعبان 1334ه�/ املوافق 10 حزيران 1916 وهو يوم قيام الثورة، 
حيث متت مهاجمة الفرقة )22( التي ترابط يف احلجاز وتتاألف من 
يزيد  الرتكية  القوات  جمموع  وكان   ،)130  ،129  ،128( الكتائب 
كانت  حني  يف  والبنادق،  باملدافع  م�سلحني  رجل  )000ر12(  على 
القبائل  رج��ال  من  )000ر4(  بحوايل  تقدر  العربية  الثورة  ق��وات 
واأكرثهم من قبيلة حرب، وقد ا�ست�سلمت اأول حامية تركية للعرب 

قلعة بحرة بالقرب من جدة

قلعة قباء يف املدينة املنورة
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وهي حامية جدة يوم 16 حزيران 1916 وبعدها املواقع الرتكية على 
طريق مكة – جدة.

دار  حو�سرت  حيث   1916 حزيران   10 يوم  بداأ  مكة  يف  القتال  	•
وثكنة  اأجياد  وقلعة  قرقول(  )با�ض  ومركز  )احلميدية(  احلكومة 
جرول، وقامت قوات الثورة بقطع اأ�سالك الهاتف مع جدة والطائف 
وعزل املنطقة و�سقطت قلعة اأجياد ثم ثكنة جرول ثم بقية املناطق.

بن  عبداهلل  االأم��ري  بقيادة  الثورة  ق��وات  كانت  الطائف  ح�سار  	•
احل�سني والتي حتركت ملهاجمة الفرقة الرتكية النظامية املرابطة 
الطائف  على  الهجوم  ومت  واجب ع�سكري،  اأهم  وكان هذا  هناك، 
حزيران   12 املوافق  ه�/   1334 �سعبان   11 يف  الليل  منت�سف  بعد 
القوات  �سالح  وك��ان  ال�سمالية،  اجلهة  م��ن  الهجوم  ومت   ،1916
الرتكية  القوات  كانت  بينما  واحل��راب،  وال�سيوف  البنادق  العربية 
متتلك املدافع، وقد ا�ستمر املوقف متوازنًا بني قوات الطرفني اإلى 
اأن زودت القوات العربية باأربعة مدافع جبلية فرجحت الكفة ل�سالح 
القوات العربية، وبعد معارك متعددة �سقطت الطائف يف 22 اأيلول 
1916، وخالل الفرتة من حزيران اإلى اأيلول 1916 �سقطت "الليث" 
يف 23 حزيران و"القنفذة" يف 8 متوز، و"ينبع" يف 27 متوز و"بلح" 
ف�ي 1 اآب، وبذلك اأ�سبحت املدن الرئي�سة يف احلجاز حتت �سلطة 

ال�سريف احل�سني بن علي.

	القتال على اجلبهة ال�سمالية )املدينة املنورة( كان و�سع  	•
وفي�سل  علي  االأم��ريان  بادر  على هذه اجلبهة حرجًا، حيث  الثورة  قوات 
كميات  ونزع  �سكة احلديد  بقطع خط  القبائل  رجال  مع من حولهما من 

اآثار الطائف

بيوت قدمية يف جدة

من اأ�سلحة الثورة
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من الق�سبان على م�سافة )2( كم، وحاول االأمري علي فر�ض ح�سار على 
هاجما   1916 حزيران   8 ويف  اإليها،  املياه  و�سول  ومنع  املنورة،  املدينة 
حمطة املحيط، ولكن حماولة اال�ستيالء عليها مل تنجح، وخرج فخري با�سا 
واأُ�سيبت  ارتد  ولكنه  اآب   3 يوم  العربية  القوات  مع  وا�ستبك  مل�سادمتهما 
في�سل  االأم��ري  قوات  �سد  ة  الكرَّ عاود  اآب   19 ويف  كبرية،  بخ�سائر  قواته 
ودارت معركة دامية انتهت بارتداد االأتراك واأ�سر العرب عددًا من اجلنود 

االأتراك.

املدينة املنورة

فخري با�سا
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ا�ستئناف القتال

مت ا�ستئناف القتال مبهاجمة املدينة املنورة بوا�سطة اجلي�ض ال�سرقي   
اأرغم القائد الرتكي على  الذي يقوده االأمري عبداهلل، االأمر الذي 
اإعادة النظر يف خططه وينكفئ بقواته نحو املدينة، حيث ا�ستخدم 
االأمري عبداهلل اإ�سرتاتيجية التقرب غري املبا�سر، وهذا االأمر اأتاح 
ال�سغط  حتت  كانا  اللذين  وفي�سل  علي  االأم��ريي��ن  جي�سي  حت��رر 
ونزل  ال�سرقي(،  )اجلي�ض  العربية  القوات  تقدمت  حيث  الرتكي 
االأمري عبداهلل بوادي العي�ض28 يف ربيعان، وهاجمت قواته اخلط 
احلديدي ليل نهار، حتى حتررت القوات العربية مع االأمريين علي 
»الوجه«  اإلى  ال�ساحل  طريق  عن  في�سل  االأمري  توجه  ثم  وفي�سل، 
االأ�سطول  بوا�سطة  »ال��وج��ه«  ق�سف  ومت  »اأم��ل��ج«  على  فا�ستولى 
الربيطاين، ومتكن االأمري في�سل بعدها من دخول »الوجه« وبذلك 
ل�سالح   1917 �سنة  مطلع  يف  حت��ول  قد  الع�سكري  املوقف  يكون 
العرب، واأ�سبحت القوات الرتكية �سمن دائرة ح�سار وا�سعة ترتكز 

حول املدينة املنورة وحول �سكة احلديد29.
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ح�سار املدينة 

من  الها�سمية  القوى  حتركت  املدينة  ح�سار  اأ�سباب  ا�ستكمال  بعد 
وقاتلوهم  دروي�ض  بئر  يف  الرتك  قوات  وق�سدوا  علي  االأمري  بقيادة  رابغ 
وا�ستمر القتال ثالثة اأيام ظفر فيها اجلي�ض العربي الها�سمي ببئر دروي�ض 
وجمزان، وتراجع فخري با�سا اإلى »اآبار علي« وكان جمموع القوات الرتكية 

)000ر14( جندي يف املدينة.

بعد دخول االأمري في�سل الوجه، �سقطت كل من )ثغر�سيا واملويلح( 
واأ�سبح �ساطئ احلجاز خاليًا من القواعد الرتكية، حيث مت يف هذه احلالة 
وقد  املدينة،  عن  يدافع  بقي  با�سا  فخري  لكن  تركية،  فرق  ثالث  تعطيل 
تاأخر حترير املدينة اإلى ما بعد حترير بالد ال�سام، حيث مل يقدم الدعم 
والتعزيز الالزمني لقوات الثورة العربية الكربى، وذلك الأ�سباب �ساهمت 

بريطانيا وفرن�سا يف اإيجادها30.

بعد توقيع الهدنة مع االأتراك، بعث ال�سريف احل�سني بن علي بر�سائل 
اإلى فخري با�سا يحثه على اال�ست�سالم اإال اأنه رف�ض، وبعد ذلك حينما يئ�ض 

فخري با�سا من العناد واملكابرة ا�ست�سلم اإلى االأمريين علي وعبداهلل.
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2. معارك بالد ال�سام:

حترير الأردن:

ا�ستقبل االأمري في�سل يف مقره يف "الوجه" عددًا من �سيوخ القبائل 
اأبرزهم عودة اأبو تايه31، ومت جتنيد اأكرث من )500( من اأبناء القبائل 32.

جرت معارك الثورة يف م�سرح عمليات تاألف من عدة مناطق عمليات 
يف �سبه اجلزيرة العربية وبالد ال�سام وبخا�سة يف االأردن و�سورية، وكان 
اخلط  هو  الكربى  العربية  الثورة  اإب��ان  ا�سرتاتيجي  موا�سالت  خط  اأهم 
ثم  ومن  فحلب  بدم�سق  املنورة  املدينة  ي�سل  ال��ذي  احلجازي  احلديدي 

املو�سل وتركيا واأوروبا.

 3.  معارك الثورة يف الأردن.. �سري العمليات الع�سكرية:

كان للعقبة ومعان واملدينة املنورة ومكة املكرمة ودم�سق دور كبري يف 
االأعمال احلربية التي وقعت يف اجلزيرة العربية وبالد ال�سام كما �سكلت 
لعمليات  بالن�سبة  مهمة  اإ�سرتاتيجية  مدنًا  ومعان  وعمان  والطفيلة  درعا 

الثورة العربية الكربى وقد جرت املعارك االآتية :

يوم 2 متوز 1917م واأ�سفرت عن مقتل ) 300(  الل�سن  ابو  معركة  	•
جندي من االأتراك ووقوع )160 ( اأ�سريًا يف اأيدي العرب.

 ) 600( ح��وايل  وقتل   1917 مت��وز   6 ي��وم  العقبة  على  اال�ستيالء  	•
جندي من االأتراك ومت اأ�سر )780 ( ع�سكريًا بينهم )35 ( �سابطًا 
من اجلي�ض الرتكي، وكانت خ�سائر القوات العربية �سهيدين وعددًا 

من اجلرحى.

مقاتلو الثورة العربية من فر�سان 
ووجهاء ع�سائر الطفيلة

قلعة العقبة

جمموعة من �شباط ومقاتلي الثورة 
يف مع�سكر القويرة

القائد عودة ابو تايه
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مت  اأيلول  �سهر  اأواخ��ر  ويف  1917م،  اأيلول  يف  )دالغ��ة(  معركة  	•
اال�ستيالء على )ال�سوبك(.

يقود  وكان  1917م،  االأول  ت�سرين   21 يف  مو�سى(  )وادي  معركة  	•
اإلى  ا�سطر  كامل  يوم  معركة  وبعد  با�سا،  جمال  الرتكية  احلملة 
االن�سحاب بع�د خ�سارة ) 200( رجل بني قتيل وجريح واأ�سري فيما 

بلغت خ�سائر قوات الثورة )40 ( رجاًل ما بني �سهيد وجريح.

)القويرة(.  قرب  معركة  جرت  1917م  الثاين  ت�سرين  اأواخر  يف  	•
انتهت بارتداد االأتراك اإلى الوراء، ومت اإجالء االأتراك عن منطقة 

"اأوهيدة".

االآتية: املعارك  خاللها  وجرت  ومعان.  الطفيلة  معركة  	•

)جرف  حمطة  على  اال�ستيالء  مت  حيث  الدراوي�ض.  جرف  معركة   -
الدراوي�ض( يوم 12 كانون الثاين 1918م بعد معركة حامية �سقط 
فيها ) 80( قتياًل من االأتراك و)200 ( اأ�سري متت املحافظة عليهم 

بتوجيهات من االأمري في�سل.

حمطة قطار معان

عدد من فر�سان ع�سائر الطفيلة 
اأثناء عمليات الرتقب للقوات 

الرتكية

جرف الدراوي�ض
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ا�ست�سلمت حامية )الطفيلة( يوم 15 كانون الثاين 1918م، ويف 25   -
لواًء من  واأر�سلوا  ا�ستعادة )الطفيلة(  االأتراك  الثاين حاول  كانون 
الفرقة ) 48( موؤلفًا من ثالث كتائب وجرت معركة يوم 25 كانون 
الرتكية  الفرقة  قائد  وقتل  العربية  القوات  فيها  انت�سرت  الثاين 

حامد فخري.

تعطيل حركة النقل عرب البحر امليت واإغراق الزوارق الرتكية يوم   -
28 كانون الثاين 1918م.

وب��داأوا  الطفيلة  ا�ستعادة  من  االأت���راك  متكن  الطفيلة:  ا�ستعادة   -
بالزحف نحو ال�سوبك يف اأول اآذار 1918م، لكن ال�سغط تزايد على 
قوات  وقامت  قواتهم،  فان�سحبت  االأردن  نهر  قرب  االأتراك  مواقع 
من اجلي�ض ال�سمايل لقوات الثورة با�ستعادة الطفيلة مرة اأخرى يوم 

18 اآذار 1918م  .

هاجمت  1918م  ني�سان   11 يوم  فجر  مع  )معان(:  على  الهجوم   -
ق�سيب   ) 1000( ودم��رت  واحتلتها  احل��ج  غدير  العربية  القوات 
من خط �سكة احلديد، واأ�سرت )27 ( جنديًا من القوات الرتكية، 
ودمرت اجل��رذون  حمطة  العربية  القوات  هاجمت  ني�سان   13  ويف 

من  رج��ل   ) 200( واأ���س��رت  احل��دي��د،  �سكة  من  ق�سيب   )3000 (
ال�سمنات  تلول  العربية  القوات  هاجمت  ني�سان   13 ويف  االأت��راك، 
التي ت�سيطر على معان من اجلنوب الغربي واحتلتها واأخذت )35 ( 
اأ�سريًا من القوات الرتكية، بعد ذلك �سنت القوات العربية الهجوم 
وخالل  اأن��ه  اإال  معان  حمطة  احتالل  ومت  ني�سان   17 ي��وم  النهائي 
املعركة ودون �سبب وا�سح اأوقف الكابنت )بي�ساين( الرمي و�سحب 

اأثناء عودة قوات الثورة من القويرة 
بعد حترير جرف الدراوي�ض



67

طريق النهوض

ودرب الشهادة

�سرية املدفعية من العمل وعاد اإلى املع�سكر مما �سهل على القوات 
تراجعت  معان حيث  ال�ستعادة حمطة  معاك�ض  �سن هجوم  الرتكية 

القوات العربية اإلى تلول ال�سمنات .

 •		يف 17 اأيلول 1918م بداأت القوات العربية بتخريب �سكة احلديد 
يف حمطة )درعا(، حيث كان اجلي�ض ال�سمايل يعترب مبثابة جناح 

اأمين جلي�ض اجلرنال اللنبي.

حمطة درعا

اجلرنال اللنبي
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  مراكز قيادة جي�ش الثورة العربية على الأر�ش الأردنية

�سكلت بع�ض املناطق على االأر�ض االأردنية مراكز قيادة تنطلق منها 
قوات الثورة العربية الكربى وكما ياأتي :

البحر  �ساحل  على  الوجه  كانت  )العقبة(:  االأول  القيادة  مركز   -
التخطيط  فيها  مت  التي  املتقدمة  الع�سكرية  القيادة  هي  االأحمر 
الحتالل العقبة ومت جتهيز احلملة الع�سكرية التي انطلقت يوم 17 
اإلى مدائن �سالح ثم باير، وتبداأ عملها  اأيار 1917م لت�سري �سمااًل 
العربية  الثورة  جي�ض  عمليات  ميدان  هو  واالأردن  العقبة،  باجتاه 
الكربى ال�سمايل بقيادة االأمري في�سل بن احل�سني الذي انتقل من 
الوجه اإلى العقبة بعد احتاللها واتخذ منها مركزًا لقيادته االأولى.. 
وذلك  الكربى  العربية  الثورة  تاريخ  يف  حتول  نقطة  العقبة  وكانت 

لالأ�سباب االآتية:

يف  بيكو   - �سايك�ض  التفاقية  التق�سيم  خط  نهاية  هي  العقبة  اإن   -
اإلى منطقة نفوذ  العرب  العقبة يعني دخول  واإن احتالل  اجلنوب، 
اإلى هذا االأمر على  بريطانيا وفرن�سا، مما جعل احللفاء ينظرون 
اأنه تعدٍّ على االتفاقية وتطلب االأمر اإعادة النظر يف كيفية التعامل.

والفاطميني  وال��روم��ان  االأن��ب��اط  عهد  منذ  تاريخية  قيمة  للعقبة   -
واالأمويني والعبا�سيني، وكذلك يف عهد املماليك والعثمانيني، وهي 
مركز اإدارة وحكم عرب التاريخ، وكانت خالل فرتة احلكم العثماين 

مركزًا اإداريا هامًا.

�سيناء  ب��ني  ات�سال  مركز  فهي  اإ�سرتاتيجية  قيمة  ذات  العقبة   -
الطرق  اإليها  وتنتهي  هام،  بحري  ومنفذ  االأردن  وجنوب  واحلجاز 

واملنافذ الربية. 

م�سكن ال�سريف احل�سني بن 
علي يف العقبة

رجال الثورة العربية يف العقبة 
1917م
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تبداأ من العقبة طريق الرب باجتاه وادي عربة، وطريق وادي اليتم،   -
واملنافذ ال�سرقية التي ميكن الو�سول من خاللها اإلى املدورة.

قيادة  مع  االت�سال  ل�سهولة  اأول  قيادة  كمركز  العقبة  العرب  اتخذ   -
والطفيلة  معان  نحو  �سمااًل  لالنطالق  وكبداية  م�سر  يف  احللفاء 

وجرف الدراوي�ض وغريها.

ثالثة  اإلى  و�سلت  لفرتة  العربية  للثورة  قيادة  مركز  العقبة  وبقيت   
اأ�سهر، حيث غادرتها القوات العربية مع نهاية اأيلول 1917م لتتجه 
�سمال  كم   75 ح��وايل  يبعد  ال��ذي  القويرة  يف  االأردن  مع�سكر  اإل��ى 

العقبة.

وادي اليتم

قوات الثورة يف وادي اليتم
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ال��ث��اين  امل���رك���ز  وه����و  )ال����ق����وي����رة(:  ال���ث���اين  ال���ق���ي���ادة  م���رك���ز  	•
ل��ق��ي��ادة ال���ق���وات ال��ع��رب��ي��ة وف���ي���ه مت و����س���ع اخل���ط���ط ال��ك��ام��ل��ة 
 ل���ل���زح���ف ����س���م���ااًل وغ�����رب�����ًا ل���ت���ح���ري���ر االأر����������ض ال���ع���رب���ي���ة .
تلول  اأو  ال�سمنات  تلول  ال�سمنات":  "تلول  الثالث  القيادة  •	مركز 
�سمنه تقع اإلى الغرب من معان، واتخذتها القوات العربية كمركز 
قيادة الإدارة العمليات �سد موقع معان وحمطة �سكة احلديد الذي 

ا�ستغرق وقتًا طوياًل من احل�سار .

اأن  هو  الل�سن  اأبو  مييز  ما  الل�سن":  "اأبو  الرابع  القيادة  مركز  	•
التخطيط للتوجه �سمااًل قد مت فيه، خا�سة بعد عقد املوؤمتر املعروف 
با�سم موؤمتر "اأبو الل�سن" الع�سكري والذي تقرر فيه تو�سيع ميدان 

العمليات واإعادة تنظيم اجليو�ض العربية بعد زيادة اأعدادها.

مركز القيادة اخلام�ض"الطاحونة والفقي": وهما منطقتان تقعان  	•
اتخذ  )اأب��ي اجل���ردان(  اأو هي  الغرب من حمطة اجل���ردون،  اإل��ى 
االأمري في�سل هذه املنطقة كمركز قيادة لعملياته الع�سكرية باجتاه 
اإدارة  متت  ومنها  �سمااًل  عنيزة  منطقة  ونحو  اجل���ردون،  حمطة 

العمليات اال�ستطالعية واال�ستك�سافية حول معان .

مركز القيادة ال�ساد�ض "اأوهيدة": اأواهد هو يوم االثنني عند العرب  	•
قدميًا، واأما اأوهيدة فهي احلفرة اأو االأر�ض املنخف�سة، وينطبق ذلك 
على اأوهيدة املنطقة التي تقع اإلى الغرب من معان حوايل 17 كم، 
وترتفع حوايل 1325 مرتًا عن �سطح البحر، وتكاد اأوهيدة تكون يف 
مياه  وفيها م�سدر  االأقرب  وهي  معان،  يتو�سط غرب  الذي  القلب 
غزير ومراٍع طبيعية ذات اأهمية رعوية للحيوانات املختلفة، اإ�سافة 

عربة حمملة مبدفع يف طريق اأبو الل�سن

القويرة
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اإلى توفري احلماية الطبيعية من اجلبال املحيطة بها من هنا كانت 
حربية  قيادة  وكانت  املنطقة  يف  الع�سكرية  للقوات  اهتمام  مو�سع 

واإدارية و�سيا�سية لها.

االأر�ض  فوق  القيادة  مراكز  اآخر  "االأزرق":  ال�سابع  القيادة  مركز  	•
االأردنية، وفيها و�سعت اخلطة النهائية للتقدم �سمااًل نحو دم�سق، 
العربية  القوات  اأيلول 1918م حيث حتركت   29 يوم  التنفيذ  وكان 
اإلى درعا واجتهت �سماال لتدخل دم�سق يوم 1 ت�س�رين االأول 1918م، 

لتبداأ مرحلة الدولة العربية الكاملة.

قيادة  كمركز  اختريت  االأزرق  يف  العربية  القوات  تكاملت  اأن  وبعد 
الطريق  وهي  اآمنة،  خلفية  وكمنطقة  الرتكية  القوات  تواجد  عن  لبعدها 
االأق�سر اإلى دم�سق عرب خط ال�سحراء، وو�سل اإليها العرب من كل االأنحاء 
احلرب،  ميدان  يف  ا�سرتاتيجية  اأهدافًا  االأزرق  وحققت  وي�سر،  ب�سهولة 
فكان تواجد القوات العربية فيها قد اأفاد يف اإغالق املنطقة الداخلية اأمام 
م احلماية للجبهة اجلنوبية املمتدة من االأزرق  حترك القوات الرتكية وقدَّ

اإلى درعا وحتى بحرية طربيا .

القوات العثمانية
بحرية طربيا 1917
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ثالثا:امل�سارات الع�سكرية جليو�ش الثورة العربية على الأر�ش:

نفّذت جيو�ض الثورة العربية الكربى عمليات ع�سكرية ذات م�ستويات 
خمتلفة يف منطقة العمليات على االأر�ض االأردنية يف الفرتة من االأول من 
الثورة  قوات  ايلول 1918م، وحتركت  �سهر  نهاية  متوز عام 1917م حتى 
العربية بطريقة تعبوية تتفق وطبيعة ت�سليحها ومنطقة العمليات واالأهداف 
تقريبًا،  االأردنية  االأر���ض  كامل  عملياتها  و�سملت  لتحقيقها،  ت�سعى  التي 
وحتركت هذه اجليو�ض وفق خطط حمكمة، وبروؤية ع�سكرية دقيقة ات�سمت 

مبا ياأتي :

قوة  على  للتاأثري  الحتاللها  املوؤثرة  احليوية  املناطق  على  الرتكيز  	•
اجلي�ض االآخر وحرمانه من حرية احلركة والتنقل .

مع املباغتة و�سرعة االن�سحاب من املوقع . التنفيذ  يف  ال�سرعة  	•

ال  حتى  العربية  القوات  بني  القريبة  املوا�شالت  خطوط  اعتماد  	•
تنقطع اأو�سال هذه القوات وبالتايل ي�سهل ح�سارها وا�سعافها .

اأعمالها  وتن�سيق  بنجاح  الهجوم  يف  املختلطة  القوات  ا�ستخدام  	•
خا�سة واإن قوات الثورة العربية قد ت�سكلت يف معظمها من القوات 

النظامية والقوات غري النظامية اإ�سافة لقوات الفر�سان وامل�ساة.

اأن  جند  فاإننا  االأردنية  االأر���ض  فوق  العمليات  منطقة  درا�سة  وعند 
القوات العربية قد حتركت �سمن ع�سرين م�سارًا، ن�سيف اإليها م�سار خط 
م�ستقل هو م�سار خط �سكة احلديد وجميعها تداخلت فيما بينها، وقد مت 

حتديد هذه امل�سارات وفقًا للمعايري االآتية:

اجتاه حركة قوات الثورة العربية، والطريق التي ت�سلكها نحو هدفها. 	•

امللك في�سل

ال�سيخ عودة اأبو تايه 
متو�سطًا اأقاربه
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واحد  م�سار  خط  يف  الواحدة  الع�سكرية  القوة  اأه��داف  جتميع  	•
تنفيذها  يف  القوة  تلك  ا�ستغرقته  ال��ذي  الوقت  عن  النظر  بغ�ض 
لعملياتها، ونالحظ يف م�سارات جي�ض الثورة العربية اأنها ت�ستهدف 
اأن  اإم��ا  وهي  الع�سكرية،  القوات  فيها  تتواجد  التي  املناطق  كافة 
و�شيطرة على  نقاط �شبط  ت�شكل  التي  القالع واحل�شون  تكون يف 
املع�سكرات  تلك  اأو  غريها،  اأو  اجلبلية  واملداخل  الرئي�سة  الطرق 
موجهًا  الهدف  يكون  اأو  مياه،  م�سدر  ح��ول  تكون  ما  غالبًا  التي 
حتتاج  كانت  الرتكية  القوات  واأن  خا�سة  ال�سكانية  التجمعات  نحو 
اإلى ال�سكان املحليني للح�سول على املواد التموينية وبع�ض االأيدي 
العاملة، وكذلك كانت تعتمد على بع�ض ال�سكان كم�سادر معلومات 
لها، وكانت قوات الثورة العربية تدرك هذه االأهداف وتتوجه اإليها 
واإمنا  لها،  املتوقعة  الفوائد  لي�ض فقط حلرمان قوات اخل�سم من 
القادرين  وجتنيد  الثورة  اأه��داف  و�سرح  التجمعات  هذه  ال�ستمالة 
الثورة  قوات  اأن  فعاًل  ونالحظ  العربية،  الثورة  �سفوف  يف  للعمل 

العربية كانت بازدياد مّطرد خالل فرتة العمليات الع�سكرية .

قوات الثورة العربية الكربى

قلعة العقبة
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�سكلت امل�سارات الع�سرون �سبكة من العمليات الع�سكرية فوق االأر�ض 
بحجم  التعريف  اإل��ى  نهدف  فاإمنا  وندر�سها  نر�سدها  وح��ني  االأردن��ي��ة، 
عمليات الثورة العربية التي ت�سل اإلى م�ستوى العمليات الع�سكرية النظامية 
الكاملة وكذلك التعريف بقيمة االأر�ض االأردنية وامل�سرح االأردين الذي كان 
حا�سمًا يف احلرب مبجملها، جتدر االإ�سارة اإلى اأن االأر�ض االأردنية مثلما 
�سياحة  من  املعروفة  ال�سياحة  اأ�سكال  كل  فيها  وح�سارة  تاريخ  اأر�ض  هي 
ثقافية وعالجية ودينية فاإنها اأي�سًا ذات �سياحة تاريخية من نوع اآخر يتعلق 
منا  حتتاج  التي  الكربى؛  العربية  الثورة  �سياحة  اأو  الع�سكرية  بال�سياحة 
التعريف بها وفاًء الأولئك الرجال الذي بعثوا يف االأمة العربية روح النه�سة 

والعزم والذين �سنعوا اال�ستقالل واأر�سوا خطوات امل�ستقبل االأف�سل.

وميكن ر�سد م�سارات الثورة العربية الكربى يف اأر�ض االأردن كما ياأتي :

– راأ�ض  – اأبو الل�سن  – غدير احلاج  – اجلفر  امل�سار االأول: باير  	•
النقب – القويرة – خربة اخلالدي – كثارة – العقبة.

– القويرة )مع�سكر االأردن(– معان – وادي اليتم  امل�سار الثاين: العقبة  	•

. – الطفيلة  القويرة  الثالث:  امل�سار  	•

 – – رجم كركا  – حد الدقيق  – العي�ض  امل�سار الرابع: الطفيلة  	•
خربة نوخة – جمادل.

امل�سار اخلام�ض: جرف الدراوي�ض – بئر التوانة – خربة عابور –  	•
وادي احلرير – ال�سال�سل – العي�ض – الطفيلة.

الدراوي�ض. – جرف  )القويرة(  االأردن  مع�سكر  ال�ساد�ض:  امل�سار  	•



75

طريق النهوض

ودرب الشهادة

– وادي  الل�سن  – اأبو  )القويرة(  االأردن  مع�سكر  ال�سابع:  امل�سار  	•
مو�سى.

الطفيلة – موؤتة – غور املزرعة. الثامن:  امل�سار  	•

– مني�سري. والطوي�سة  – الدي�سي  – رم  القويرة  التا�سع:  امل�سار  	•

 – – ال�سحل  – وادي عربة  املق�ض  – تل  العقبة  العا�سر:  امل�سار  	•
غور ال�سايف – القلعة الرتكية )امل�سنقة( – غور املزرعة.

معان. ع�سر:  احلادي  امل�سار  	•

– املدورة. معان  ع�سر:  الثاين  امل�سار  	•

احلمراء-  الكوبانية   – اجلردونة   – معان  ع�سر:  الثالث  امل�سار  	•
عنيزة.

 – الفجيج  – �سهل  الدو�سك  – خربة  الرابع ع�سر: عنيزة  امل�سار  	•
ال�سوبك – را�ض احلديد – حوالة.

ع�سر: معان – ب�سطة – مريغة – دالغة. اخلام�ض  امل�سار  	•

– وادي مو�سى. معان  ع�سر:  ال�ساد�ض  امل�سار  	•

– الفريفرة. احل�سا  ع�سر:  ال�سابع  امل�سار  	•

ع�سر: عمان – ال�سلط – نهر االأردن. الثامن  امل�سار  	•

– اجليزة. – القطرانة  معان  ع�سر:  التا�سع  امل�سار  	•

. – االأزرق  الطوبة  – ق�سر  باير  الع�سرون:  امل�سار  	•
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رابعا: دخول في�سل اإلى دم�سق وانتهاء احلكم الرتكي:

واأ�سدر  درعا،  قيادته يف  في�سل  االأمري  اأ�س�ض  اأيلول 1918م،   29 يف 
طف�ض-   - »الزريب  احلج  طريق  على  دم�سق  اإلى  النهائي  بالتقدم  اأم��ره 
ال�سيخ م�سكني«، ويف منت�سف ليلة 30 اأيلول و�سلت قوات الثورة املتقدمة 
نحو دم�سق اإلى م�سارف املدينة ومتركزت يف مناطق االأ�سرفية، والزرافيه، 
العربي  التحرير  جي�ض  قطع  اأن  بعد  ب��ردى،  ومرتفعات  وامل��زة،  وكوكب، 

م�سافة 1000 ميل من مكة اإلى دم�سق.

وعقب و�سول القوات العربية اإلى م�سارف املدينة، ت�سربت بع�ض هذه 
اإليها،  العربية  القوات  و�سول  معلنة  دم�سق،  اإلى  النظامية  غري  القوات 

ورفعت العلم العربي على مبنى البلدية م�ساء يوم 30 اأيلول 1918م33.

ويف �سباح 1 ت�سرين االأول 1918م، دخل ال�سريف نا�سر بن علي املدينة 
م�سحوبًا بنوري ال�سعالن، وعودة اأبو تايه على راأ�ض القوات العربية، وكانت 
املدينة تلب�ض حلة من الزينة والفرح ابتهاجًا بيوم التحرير العظيم وزوال 

الكابو�ض الرتكي الذي دام اأربعة قرون34.

ال�سريف نا�سر بن علي

تتويج امللك في�سل يف دم�سق
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مطاردة فلول القوات الرتكية يف �سوريا ولبنان

حترير  ا�ستكمل  وقد  اإال  ينتهي  1918م  االأول  ت�سرين  �سهر  يكد  مل 
�سوريا ولبنان يف حركتني متوازيتني، حيث بداأت من دم�سق مارة بحم�ض- 
حماة – حلب حتى م�سلمية ملتقى ال�سكك احلديدية التي تربط بني �سوريا 
والعراق باالآ�ستانة فكانت اآخر نقطة الأن تركيا وقعت يف اليوم التايل 30 

ت�سرين االأول 1918م "هدنة مدرو�ض".

يف 30 اأيلول 1918م انتهى احلكم الرتكي يف دم�سق ويف ع�سر ذلك 
اليوم رفع العلم العربي على �سارية يف �ساحة املرجة وهي ذات ال�ساحة التي 
امل�سانق قبل �سنتني ون�سف من ذلك  اأعواد  العرب فيها على  اأحرار  ُعلِّق 
املتوازية  باألوانه  الكربى  العربية  الثورة  العلم هو علم  وكان ذلك  الوقت، 
اأحمر  لون  ذو  مثلث  الثالثة  االأل��وان  وي�سمل  واالأبي�ض،  واالأخ�سر  االأ�سود 

عنابي. 

1918م  االأول  ت�سرين  من  االأول  اليوم  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  وعند 
نا�سر  ال�سريف  و�سل  حيث  دم�سق  الكربى  العربية  الثورة  ق��وات  دخلت 

ال�سريف نا�سر

نوري ال�سعيد وجعفر الع�سكري 
وعلي جودت
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ونوري ال�سعالن لت�سلم اإدارة املدينة بعد اأن حتررت من االأتراك واأعلنت 
ترحابها احلار بالقوات العربية بقيادة ال�سريف نا�سر بن علي35 .

 يف 3 ت�سرين االأول و�سل االأمري في�سل القائد االأعلى لعمليات ال�سمال 
اإلى خارج مدينة دم�سق وو�سعت �سيارة حتت ت�سرفه ولكنه ف�سل الدخول 

ممتطيًا جواده يواكبه حوايل )1500( �سخ�ض.

احل�سني  بن  في�سل  الها�سمي  االأم��ري  اأق��ام  1918م  ع��ام  نهاية  يف 
حكومًة م�ستقلًة يف دم�سق، كما طلب يف موؤمتر باري�ض لل�سالم عام 1919م 
اال�ستقالل اإال اأن طلبه قوبل بالرف�ض من قبل القوى اال�ستعمارية، ويف عام 
االأمري عبداهلل منح  واأخوه  �سوريا  العر�ض يف  االأمري في�سل  تولى  1920م 
الربيطانية  احلكومة  ولكن  العراقيني  املمثلني  قبل  من  العراق  يف  احلكم 
قرار  املتحدة  االأم��م  ع�سبة  واأ���س��درت  العراقيني  واإرادة  رغبة  جتاهلت 
وفل�سطني  االأردن  على  وبريطانيا  ولبنان،  �سوريا  على  لفرن�سا  االنتداب 

والعراق.

يف ت�سرين االأول 1920م قاد االأمري عبداهلل بن احل�سني القوات من 
احلجاز ال�ستعادة عر�ض اأخيه يف مملكة �سوريا لكن االنتداب الفرن�سي كان 
ورّكز  اأهدافه،  تاأخري  على  عبداهلل  االأمري  واأُجرب  �سوريا،  على  ُفر�ض  قد 

جهوده على اإن�ساء حكومة يف عمان .

نوري ال�سعيد
ال�سريف نا�سر مع جمموعة من رجاله يف مع�سكرات الثورة
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خام�سا: معركة مي�سلون.. وعود احللفاء وموؤمتر دم�سق:

يف اليوم الثالث من دخول في�سل اإلى دم�سق، طلب اجلرنال اللنبي، 
القائد العام لقوات احللفاء يف البالد، من في�سل اأن يقيم اإدارة ع�سكرية 
عربية يف املنطقة الواقعة �سرق نهر االأردن واملمتدة من العقبة اإلى دم�سق، 
على اأن يكون حكامها الع�سكريون وموظفوها املدنيون من العرب واأن يكون 
احلرب.  مدة  طوال  اللنبي  اأمام  م�سوؤواًل  يكون  الذي  باالأمري،  ارتباطهم 
الذين  العرب  والزعماء  لالأمري  كبرية  اأمل  خيبة  �سبب  ذلك  اأن  وطبيعي 
والتي  احلرب  اإبان  احللفاء  اأ�سدرها  التي  والت�سريحات  الوعود  �سدقوا 
كانت توؤكد اأنهم �سيحظون باال�ستقالل، وبعد لقاء في�سل - اللنبي بيومني، 
اأّلف في�سل اأول حكومة عربية بدم�سق برئا�سة الفريق علي ر�سا الركابي.

وهكذا خا�ست الثورة العربية الكربى حروبًا مب�ستوى عمليات احلرب 
العاملية االأولى، وحققت انت�سارات كبرية، وقدمت للعرب منوذجًا يف الن�سر 
واالإجناز واعرتف احللفاء بف�سل الثورة العربية الكربى يف حتقيق الن�سر 
يف م�سرح احلرب العام، وتوج انت�سار الثورة بدخول اجلي�ض العربي اإلى 
دم�سق يوم الثاين من ت�سرين االأول من عام 1918م لتبداأ مرحلة الدولة 

العربية الد�ستورية بقيادة االأمري في�سل بن احل�سني. 

وتوالت االأحداث بعد ذلك ب�سرعة، وتبني من مواقف احللفاء اأنهم ال 
ينوون الوفاء بوعودهم لل�سريف احل�سني بن علي وتاأمني ا�ستقالل العرب، 
ولذلك عقد اأهل البالد ال�سورية مبن فيهم االأردنيون موؤمترًا وطنيًا قرر يف 
8 اآذار 1920م اإعالن ا�ستقالل �سورية مبا فيها االأردن وفل�سطني واملناداة 

باالأمري في�سل ملكًا د�ستوريًا عليها 36 .

االأمري في�سل واجلرنال اللنبي

علي با�سا الركابي رئي�ض الوزراء ال�سوري

اجلرنال اللنبي

االأمري عبد اهلل االأول ولورن�ض و�ساملوند 
وهريبرت �سموئيل
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اتفاقية �سايك�ش - بيكو37:

اإلى ثالث مناطق  ال�سام  اتفاقية �سايك�ض - بيكو على تق�سيم  ن�ست 
واملنطقة  الربيطانية  ل��الإدارة  وتخ�سع  العراق  وهي  الزرقاء  )اأ(  املنطقة 
املنطقة  اأم��ا  الفرن�سية،  لل�سيادة  وتخ�سع  �سوريا  وه��ي  )ب(  احل��م��راء 
لت�سليم  كمقدمة  ذلك  وياأتي  دولية  الإدارة  فتخ�سع  )فل�سطني(  ال�سمراء 

فل�سطني لليهود، وتاليا ن�ض االتفاقية:

بيكو

خريطة �سايك�ض- بيكو
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املادة الأولى:

 اإن فرن�سا وبريطانيا العظمى م�ستعدتان اأن تعرتفا وحتميا اأي دولة 
عربية م�ستقلة اأو حلف دول عربية حتت رئا�سة رئي�ض عربي يف املنطقتني 
باخلريطة  املبينتني  العراق(  )ب(-)داخلية  �سوريا(،  )داخلية   - )اأ( 
حق  )ب(  منطقة  فى  والجنلرتا  )اأ(  منطقة  يف  لفرن�سا  ويكون  امللحقة. 
وتنفرد فرن�سا يف منطقة )اأ(  والقرو�ض املحلية،  امل�سروعات  االأولوية يف 
بناء  االأجانب  واملوظفني  امل�ست�سارين  بتقدمي  )ب(  منطقة  فى  واجنلرتا 

على طلب احلكومة العربية اأو حلف احلكومات العربية. 

 املادة الثانية: 

 يباح لفرن�سا يف املنطقة الزرقاء )�سقة �سوريا ال�ساحلية( والجنلرتا 
يف املنطقة احلمراء )�سقة العراق ال�ساحلية من بغداد حتى خليج فار�ض( 
اإن�ساء ما ترغبان فيه من �سكل احلكم مبا�سرة اأو بالوا�سطة اأو من املراقبة 

بعد االتفاق مع احلكومة اأو حلف احلكومات العربية. 

 املادة الثالثة: 

بعد  �سكلها  يعني  )فل�سطني(  ال�سمراء  املنطقة  يف  دولية  اإدارة  تن�ساأ 
ا�ست�سارة رو�سيا باالتفاق مع بقية احللفاء وممثلي �سريف مكة. 

 املادة الرابعة: 

 تنال اجنلرتا ما ياأتى:

1. ميناء حيفا وعكا.
)اأ(  املنطفة  يف  والفرات  دجلة  ماء  من  حم��دود  مقدار  ُي�سمن    .2
يف  تدخل   ال  باأن  جهتها  من  امللك  جاللة  حكومة  وتتعهد  )ب(  للمنطقة 
مفاو�سات ما مع دولة اأخرى للتنازل عن قرب�ض اال بعد موافقة احلكومة 

الفرن�سية مقدما. 

مدينة عكا
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املادة اخلام�سة: 

وال  الربيطانية  االإمرباطورية  لتجارة  حرا  ميناء  ا�سكندرونة   تكون 
خا�سة  ت�سهيالت  ترف�ض  وال  امليناء،  ر�سوم  يف  خمتلفة  معامالت  تن�ساأ 
االجنليزية  للب�سائع  النقل  حرية  وتباح  الربيطانية  والب�سائع  للمالحة 
كانت  �سواء  ال��زرق��اء  املنطقة  يف  احلديد  و�سكة  ا�سكندرونة  طريق  عن 
واردة الى املنطقة احلمراء اأو املنطقتني )اأ( و )ب( اأو �سادرة منها. وال 
من  �سكة  اأي  على   - مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة   - خمتلفة  معامالت  تن�ساأ 
�سكك احلديد اأو يف اأي ميناء من موانىء املناطق املذكورة مت�ض الب�سائع 

والبواخر الربيطانية. 

وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرن�سا وم�ستعمراتها والبالد الواقعة 
حتت حمايتها وال يقع اختالف يف املعامالت وال يرف�ض اإعطاء ت�سهيالت 
بطريق  الفرن�سية حرا  الب�سائع  نقل  ويكون  الفرن�سية  والب�سائع  للمالحة 
كانت  �سواء  ال�سمراء،  املنطقة  فى  االجنليزية  احلديد  �سكة  وعلى  حيفا 
الب�سائع �سادرة من املنطقة الزرقاء اأو احلمراء اأو املنطقة )اأ( اأو املنطقة 
)ب( اأو واردة اليها وال يجري اأدنى اختالف يف املعاملة بالذات اأو بالتبع 
مي�ض البواخر الفرن�سية يف اأي �سكة من ال�سكك احلديد وال يف ميناء من 

املوانئ يف املناطق املذكورة. 

 املادة ال�ساد�سة: 

ال متد �سكة حديد بغداد يف املنطفة )اأ( اإلى ما بعد املو�سل جنوبا وال 
يف املنطقة )ب( اإلى ما بعد �سامرا �سماال اإلى اأن يتم اإن�ساء خط حديدي 
ي�سل بغداد بحلب مارا بوادي الفرات ويكون ذلك مب�ساعدة احلكومتني. 

لواء اال�سكندرونة
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 املادة ال�سابعة: 

 يحق لربيطانيا العظمى اأن تن�سئ وتدير وتكون املالكة الوحيدة خلط 
حديدي ي�سل حيفا باملنطقة )ب(، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل 
اجلنود يف اأي وقت كان على طول هذا اخلط. ويجب اأن يكون معلوما لدى 
اذا  واأنه  ببغداد  حيفا  ات�سال  ي�سهل  اأن  يجب  اخلط  هذا  اأن  احلكومتني 
حالت دون اإن�ساء خط االت�سال يف املنطقة ال�سمراء م�ساعب فنية ونفقات 
وافرة الإدارته جتعل ان�ساءه متعذرا فاحلكومة الفرن�سية تكون م�ستعدة اأن 
اي��دار - غ�سطا -   - قي�ض - ملقى  اأم   - بربوره  ت�سمح مب��روره يف طريق 

مغاير، قبل اأن ي�سل اإلى املنطقة )ب(.

 املادة الثامنة: 

 تبقى تعريفة اجلمارك الرتكية نافذة ع�سرين �سنة يف جميع جهات 
املنطقتني الزرقاء واحلمراء واملنطقتني )اأ(، )ب( فال ت�ساف اأي عالوة 
على الر�سوم وال تبدل قاعدة التثمني فى الر�سوم بقاعدة اأخذ العني. اإال اأن 
يكون باتفاق بني احلكومتني وال تن�ساأ جمارك دخلية بني اأية منطقة واأخرى 
من املناطق املذكورة اأعاله وما يفر�ض من ر�سوم اجلمرك على الب�سائع 
اإليها  املر�سلة  املنطقة  الإدارة  امليناء ويعطى  الداخل يدفع يف  اإلى  املر�سلة 

الب�سائع. 

حمطة قطار حيفا
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 املادة التا�سعة: 

من املتفق عليه اأن احلكومة الفرن�سية ال جتري مفاو�سة يف اأي وقت 
كان للتنازل عن حقوقها، وال تعطي مالها من احلقوق يف املنطقة الزرقاء 
توافق على ذلك  اأن  بدون  العربية  الدول  اأو حلف  للدولة  اال  اأخرى  لدولة 
فيما  الفرن�سية مبثل هذا  للحكومة  تتعهد  التي  امللك  �سلفا حكومة جاللة 

يتعلق باملنطقة احلمراء. 

 املادة العا�سرة: 

للدولة  حاميتني  ب�سفتهما  والفرن�سية  االجنليزية  احلكومتان   تتفق 
اأقطارا يف  اأن متتلك  اأن ال متتلكان وال ت�سمحان لدولة ثالثة  العربية على 
�سبه جزيرة العرب، اأو تن�سئ قاعدة بحرية يف اجلزائر على �ساحل البحر 
االأبي�ض ال�سرقي على اأن هذا ال مينع ت�سحيحا يف حدود عدن، قد ي�سبح 

�سروريا ل�سبب عداء الرتك االأخري. 

 املادة احلادية ع�سرة: 

ال�سابقة  بالطرق  احلكومتني  با�سم  العرب  مع  املفاو�سات   ت�ستمر 
نف�سها لتعيني حدود الدولة اأو حلف الدول العربية. 

قوات بريطانية
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 املادة الثانية ع�سرة: 

من املتفق عليه عدا ما ذكر، اأن تنظر احلكومتان يف الو�سائل الالزمة 
ملراقبة جلب ال�سالح اإلى البالد العربية،

ملعاهدة  التنفيذي  اخلا�ض  اجلزء  بيكو   – �سايك�ض  معاهدة  وكانت 
بطر�سربح التي عقدت بني بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا القي�سرية خالل اآذار 
وكانت  الرتكية  العثمانية  االإمرباطورية  اأمالك  فيها  وق�سمت   1916 �سنة 

اأهم مبادئ هذه املعاهدة: 

)اأ(  متنح رو�سيا الواليات الرتكية ال�سمالية وال�سرقية. 

االإمرباطورية  يف  العربية  ال��والي��ات  وفرن�سا  بريطانيا  متنح  )ب( 
الرتكية )مو�سوع معاهدة احل�سني - مكماهون(.

اليها  تدويل االماكن املقد�سة يف فل�سطني وتاأمني حرية احلج  )ج( 
احلجاج  وحماية  اإليها  للو�سول  الالزمة  ال�سبل  �سائر  وت�سهيل 

من كل اعتداء. 

�سايك�ض وبيكو
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معاهدة فر�ساي

رئي�ض  فيه  التقى  ال��ذي  باري�ض  موؤمتر  خالل  في�سل،  االأم��ري  متكن 
العربية  الق�سية  يف  البحث  وج��رى  كلمن�سو  ج��ورج  الفرن�سي  ال���وزراء 
وتطلعات العرب واملطالبة باال�ستقالل، من عر�ض مطالب العرب بعد اأن 
»اإن  فيها  بتقدمي مطالبها، من خالل مذكرة، جاء  الأي جهة  املجال  ُفتح 
والده اأ�سبح اأثناء احلرب زعيمًا للحركة القومية العربية نزواًل عند رغبة 
فرعي احلركة يف �سوريا والعراق، اللذين بعثا بنداء اإليه ليتزعم احلركة«.

وطالب االأمري با�ستقالل العرب، كما ن�ست عليه مرا�سالت احل�سني- 
�سوريا  على  �سيطرتها  فر�ض  برغبتها  مت�سكت  فرن�سا  ولكن  مكماهون، 
بحجة م�ساعدة ال�سعب هناك على التقدم وحماية االأرا�سي ال�سورية من 

اأي اعتداء اأو مطامع.

على  حافظ  في�سل  االأم��ري  لكن  املوؤمتر،  قاعة  داخل  احل��وار  وا�ستد 
هدوئه، اإلى اأن ا�ستفزته التلميحات باأن العرب �سعب غري مثقف اأو متطور، 
يتمتع  �سعب  اإل��ى  اأنتمي  "اإنني  جهور  ب�سوت  احل�سور  االأم��ري  فخاطب 

جورج كلمن�سو

مكماهون
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القاعة  هذه  يف  املمثلة  االأخ��رى  ال�سعوب  جميع  كانت  عندما  باحل�سارة 
م�سكونة بالربابرة"، وعندما حاول ممثل اإيطاليا اأوالند الرد،                  قاطعه 
االأمري في�سل قائاًل: "اأجل هكذا كان االأمر حتى قبل تاأ�سي�ض روما"، فتقرر 
للوقوف على  اأمريكية  اإر�سال جلنة  اآذار 1919م  تاريخ 21  بعد ذلك ويف 

حال ال�سعب العربي ومعرفة رغبته وراأيه.

ُق�سمت  والتي  فر�ساي،  معاهدة  توقيع  �سهد  باري�ض  موؤمتر  وك��ان 
اإلى مناطق وفر�ض االنتداب عليها, كما وفر�شت �شروط  اأملانيا  مبوجبها 

ع�سكرية �سديدة �سدها.

اللجنة الأمريكية كنغ - كراين تزور بالد ال�سام

لال�ستعداد  1919م  ني�سان   23 يف  �سوريا  اإل��ى  في�سل  االأم��ري  غ��ادر 
لزيارة اللجنة االأمريكية، بعد اأن وكل عنه يف ع�سوية موؤمتر ال�سلح عوين 
عبد الهادي، حيث ُعقد اجتماع �سعبي كبري برئا�سة حممد فوزي العظم 
يف �سالة النادي العربي بدم�سق، واألقى االأمري في�سل كلمة االفتتاحية التي 

و�سح فيها هدف اللجنة االأمريكية التي �ست�سل وطبيعة مهمتها.

اللجنة االأمريكية كنغ - كراين

حممد فوزي با�سا
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وزارت اللجنة، التي ا�ستغرقت مدة تواجدها يف املنطقة 42 يومًا، 36 
مدينة عربية، وا�ستمعت اإلى 1520 وفدا من قرى خمتلفة، وُقدمت اإليها 
1863 عري�سة، جميعها طالبت باال�ستقالل والوحدة. ويف 3 متوز 1919م، 
قابل وفد املوؤمتر ال�سوري اللجنة االأمريكية، واأبلغوهم بطلبهم با�ستقالل 

�سوريا الكربى واإقامة نظام ملكي فيها38 .

بعد انتهاء اللجنة االأمريكية كنج – كراين من عملها جاء يف تو�سياتها 
"اإن بالد ال�سام ترف�ض ال�سيطرة االأجنبية، وُيقرتح فر�ض نظام االنتداب 
حتت و�ساية ع�سبة االأمم املتحدة حيث اأن العرب جمتمعون على اأن يكون 

االأمري في�سل ملكًا على االأرا�سي العربية دون جتزئتها".

و�سلمت اللجنة تقريرها اإلى الرئي�ض االأمريكي ول�سن يف 28 اآب 1919م 
الذي كان مري�سا، واأهمل التقرير بعد تغيري ول�سن موقفه ب�سبب معار�سة 
ملخالفته  له،  "الكونغر�ض"  ال�سيوخ  جمل�ض  يف  االأمريكيني  ال�سا�سة  كبار 
�سيا�سة مرنو االنعزالية التي تتبعها اأمريكا منذ عام 1833م، والتي تق�سي 

بعدم التدخل يف �سوؤون اأوروبا وعدم تدخل اأوروبا ب�سوؤون اأمريكا.

عقب املناداة باالأمري في�سل ملكا على البالد، ارتفع العلم العربي فوق 
دم�سق، يف �ساحة املرجة التي �سهدت قبل اأربع �سنوات قرار اإعدام اأحرار 

العرب، الذي كان مفجرا للثورة.

العراق،  على  ملكا  اهلل  عبد  باالأمري  العراقيون  نادى  ذلك  اإثر  على 
ولكن احللفاء رف�سوا ذلك واأ�سدرت ع�سبة االأمم قرارا بفر�ض االنتداب 
الفرن�سي على �سوريا ولبنان، والربيطاين على االأردن وفل�سطني والعراق، 

ما كان بذرة لثورة يف العراق �سارت تعرف بثورة الع�سرين.

الرئي�ض االأمريكي ول�سن
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معركة مي�سلون "24 متوز 1920م"

بعد اإعالن اململكة ال�سورية وجه اجلرنال الفرن�سي غورو، اإنذارًا لالأمري 
في�سل واجلي�ض العربي لت�سليم ال�سكك احلديدية لل�سلطة الفرن�سية، وف�ض 

اجلي�ض العربي، وت�سليم دم�سق، وقبول تداول ورق النقد الفرن�سي.

رف�ض االأمري والثوار العرب ذلك، وجتمع اجلي�ض العربي والوطنيون 
ال�سوريون لن�سرة االأمري والدفاع عن البالد، حيث �سارع ال�سباب وال�سيوخ 
الدبابات  اإلى  يفتقر  العربي  وكان اجلي�ض  القتال يف مي�سلون،  �ساحة  اإلى 
القوات  مع  وا�ستبك  يرتاجع  مل  لكنه  الثقيلة،  والتجهيزات  والطائرات 
غري  معركة  يف  العظمة  يو�سف  بقيادة  1920م  مت��وز   24 يف  الفرن�سية 
الثقيلة،  واملدافع  والدبابات  الفرن�سية  الطائرات  فيها  ا�سرتكت  متكافئة 
ورغم ا�ستب�سال املجاهدين اإال اأن القوات الفرن�سية ا�ستطاعت هزميتهم، 

وا�ست�سهد العظمة والكثري من رجال اجلي�ض العربي والثوار ال�سوريني.

يو�سف العظمة

اجلرنال الفرن�سي غورو
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ما بعد مي�سلون

�سوريا  اأح��رار  فاأر�سل  العزائم،  ك�سر  من  مي�سلون  هزمية  تتمكن  مل 
اإلى ال�سريف احل�سني يطلبون م�ساعدته للتخل�ض من االحتالل الفرن�سي، 
فاأر�سل ابنه االأمري عبداهلل ليقود الثورة �سد الفرن�سيني، وحال و�سوله اإلى 
�سارت  ع�سكرية،  قوة  بتاأ�سي�ض  االأمري  �سرع  1920م،  اأواخر  معان  مدينة 
فيما بعد نواة للجي�ض العربي االأردين، كان قوامها 250 جنديًا و25 �سابطًا.

غري اأن بريطانيا وفرن�سا مل تعرتفا بذلك وعر�ستا االأمر على املجل�ض 
االأعلى لع�سبة االأمم يف مدينة �سان رميو، يف اإيطاليا، يف الفرتة من 18– 26 
ني�سان 1920م، فقرر و�سع البالد العربية الواقعة �سمن امل�ستطيل املمتد 
من �ساطئ البحر املتو�سط اإلى احلدود االإيرانية حتت االنتداب، وجتزئة 
وبقية  ولبنان،  فل�سطني،  كيانات منف�سلة هي:  اإلى ثالثة  ال�سورية  البالد 

االأر�ض ال�سورية. 

مع  الربيطاين  االنتداب  حتت  فل�سطني  تو�سع  اأن  املجل�ض  اأق��ر  كما 
االنتداب  حتت  ولبنان  �سورية  تو�سع  واأن  بلفور،  وع��د  بتنفيذ  االل��ت��زام 
في�سل،  للملك  ال�سهري  اإن��ذاره  غ��ورو  قدم  اأن  ذلك  بعد  وك��ان  الفرن�سي. 
اأبواب دم�سق يف 24 متوز 1920م،  وكانت معركة مي�سلون احلا�سمة على 

وغادر في�سل، الذي نحي عن عر�ض �سورية، دم�سق. 

طريق للمملكة العربية ال�سورية 1920
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�سرق الأردن يف عهد في�سل

وكان �سرق االأردن قد ق�سم يف عهد في�سل اإلى ثالثة األوية هي: لواء 
الكرك ومركزه بلدة الكرك وتتبعه اأق�سية الطفيلة ومعان والعقبة ونواحي 
ال�سوبك وذيبان وتبوك، ولواء البلقاء ومركزه ال�سلط ويتبعه ق�ساء اجليزة 
اأزرع  اأق�سية  وتتبعه  درع��ا  ومركزه  ح��وران  ول��واء  ماأدبا،  وناحية  وعمان 

وامل�سمية وب�سرى ال�سام وعجلون وجر�ض.

امللك في�سل االأول مع عبد اهلل االأول ملك االأردن
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خروج في�سل

اإليها،  الفرن�سية  القوات  ودخ��ول  دم�سق  من  في�سل  ان�سحاب  وعند 
حر�ض الفرن�سيون على اأال تتوغل قواتهم يف اأرا�سي �سرق االأردن، وهكذا 
االأمن،  االأردن يف هذه املرحلة بال حكومة وال جي�ض وال قوى حلفظ  غدا 
الربيطاين  ال�سامي  املندوب  فالتقى  الو�سع،  هذا  الربيطانيون  وا�ستغل 
واأعلن  ال�سلط،  يف  االأردن،  �سرق  واأعيان  �سموئيل،  هربرت  فل�سطني،  يف 
اإحلاق  الربيطانية ال تق�سد  اأن احلكومة  اللقاء  ال�سامي يف هذا  املندوب 
�سرق االأردن باإدارة فل�سطني، بل تريد تاأ�سي�ض اإدارة منف�سلة، يتولى االأمر 
فيها معتمدون �سيا�سيون بريطانيون وتكون مهمتهم تنظيم االإدارة والق�ساء 
واالأمن وال�سرائب، ويتعاونون مع عنا�سر حملية من اأهل البالد، ويعملون 
الع�سكرية  اخلدمة  عليهم  يفر�سوا  اأن  دون  من  االأه��ايل  م�ساعدة  على 
من  ع��ددًا  �سموئيل  هربرت  عني  االجتماع،  هذا  اأعقاب  ويف  االإجبارية. 

ال�شباط االإنكليز لتاأ�شي�ض االإدارة اجلديدة. 

خلقي  علي  مقام  القائم  برئا�سة  اإرب��د  يف  حملية  حكومة  وتاألفت 
والكرك  وجر�ض  والرمثا  عجلون  يف  اأخرى  حملية  وحكومات  ال�سرايري، 
و�سواها. ومل ت�ستطع هذه احلكومات املحلية اأن تواجه امل�سكالت العامة، 
�سيوع  عنه  جنم  الذي  االأمر  البالد،  يف  املتدهورة  االأو�ساع  حت�سن  اأن  اأو 
الفو�سى واال�سطراب  يف اأثناء هذه املرحلة التي امتدت من اأيلول 1920م 

حتى ني�سان 1921م.

اآرثر جيم�ض بلفور

امللك عبد اهلل االأول واجلرنال هربرت �سموئيل

هربرت �سموئيل
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النتداب وتاأ�سي�ش اإمارة �سرق الأردن

عبداهلل،  االأم��ري  وابنه  علي   بن  احل�سني  ال�سريف  فعل  ردة  كانت 
اآب 1920م، غا�سبة، كما ات�سل  اإخراج امللك في�سل من �سورية يف  على 
كثري من رجاالت ال�سيا�سة و�سيوخ القبائل بال�سريف احل�سني طالبني منه 
التحرك لتحرير ال�سام مما اأمل بها. وكان االأمري عبداهلل املر�سح االأمثل 
االأمري  وبلغ  املهمة.  القيام بهذه  والده  التحرير. وفعاًل كلفه  لقيادة حملة 
ات�ساالته  وبداأ  فيها،  فاأقام  1920م  الثاين  ت�سرين   21 يف  معان  عبداهلل 
املحتلني،  على  بثورة  للقيام  وتهيئتهم  النا�ض  حل�سد  ال�سام  بالد  باأعيان 
عبداهلل  االأمري  اإلى  الدعوة  توجيه  اإلى  �سموئيل  هربرت  ا�سطر  وعندئذ 
ملقابلة ت�سر�سل يف القد�ض للتباحث معه. وقد انتهت هذه املباحثات، التي 
بذل فيها االأمري عبداهلل جهودًا كبرية واأظهر حزمًا وا�سحًا، باالتفاق على 
اإقامة حكومة وطنية يف �سرق االأردن برئا�سة االأمري عبداهلل تكون م�ستقلة 
براأي  وت�سرت�سد  االأم��ن،  توطيد  يف  بريطانيا  وت�ساعدها  اإداري��ًا  ا�ستقالاًل 

امللك عبد اهلل االأول واجلرنال هربرت �سموئيل

امللك عبد اهلل االأول  ولورن�ض 
واجلرنال هربرت �سموئيل
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ت على اإن�ساء قاعدتني للطريان  مندوب بريطاين يقيم يف عمان. كما ن�سّ
على اأال ت�ستخدما للهجوم على �سورية اأو فل�سطني. وقد وقعت هذه االتفاقية 
يف 26 اآذار 1921م، وعاد االأمري عبداهلل بعدها اإلى عمان التي اختريت 
عا�سمة لالإمارة نظرًا ملوقعها ولوجود حمطة لل�سكة احلديدية فيها، و�سرع 

يف تنظيم �سوؤون البالد وتاأليف حكومة الإدارة اأمورها.

على  الربيطاين  االنتداب  1920م  ني�سان  يف  احللفاء  اأعلن  وعندما 
فل�سطني و�سرقي االأردن والعراق، واالنتداب الفرن�سي على �سوريا ولبنان، 
اعترب ال�سريف احل�سني ذلك خرقًا للعهود التي قطعتها بريطانيا للعرب، 
واأبدى معار�سة لالنتداب، وا�ستمر يف مطالبه بوحدة امل�سرق العربي،  مبا 

فيه االأردن وفل�سطني. 

اأجل زحزحته عن  ال�شريف احل�شني من  ال�شغوط على  ازدادت  وقد 
مواقفه دون جدوى؛ فقد اأعلن يف 18 كانون الثاين 1924م: »لن اأتنازل عن 
مبداأ واحد من املبادئ التي هي اأركان النه�سة العربية، وال اأتنازل عن حق 
واحد من حقوق البالد، ال اأقبل اإال اأن تكون فل�سطني الأهلها العرب، ال اأقبل 
التجزئة وال اأقبل االنتدابات وال اأ�سكت ويف عروقي دم عربي عن مطالبة 

احلكومة الربيطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب«.

وكانت احلركة ال�سهيونية قد بينت االأهمية احليوية ل�سرقي االأردن، 
معتربة اأن م�ستقبل فل�سطني اليهودية متوقف على �سرقي االأردن، ولذلك 
لبنان،  وجنوبي  و�سرقه  االأردن  غرب  فل�سطني:  ت�سمل  اأن  اليهود  طالب 
وقدم وايزمن يف اأوائل اآذار 1921م مذكرة اإلى ت�سر�سل، وزير امل�ستعمرات 
الربيطاين، با�سم اللجنة التنفيذية للحركة ال�سهيونية، يطلب فيها اإدخال 
�سرقي االأردن يف الوطن القومي اليهودي زاعمًا اأن عدد ال�سكان يف �سرقي 

االأردن قليل جدًا.

ت�سر�سل
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وهكذا ا�ستمرت احلركة ال�سهيونية يف مطالبتها ب�سم �سرقي االأردن 
فيها،  لليهود  قومي  وطن  باإن�ساء  وع��دًا  بلفور  اأعطى  التي  فل�سطني  اإل��ى 
وا�ستمر الها�سميون يف مطالبتهم احلثيثة با�ستثناء �سرقي االأردن من وعد 
بلفور. وقد متخ�ست مطالبتهم عن عقد حمادثات يف القد�ض بني ت�سر�سل 
واالأمري عبد اهلل يف اآذار 1921م مت خاللها االتفاق على تاأ�سي�ض حكومة 

وطنية يف �سرقي االأردن، برئا�سة االأمري عبداهلل. 

امللك عبد اهلل االأول مع ت�سر�سل يف القد�ض
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 �ساد�سا: اأحداث عام 1921م بني عمان وبغداد

اململكة العراقية وتاأ�سي�ش اإمارة �سرق الأردن:

و�سل �سمو االأمري عبد اهلل على راأ�ض قوته الع�سكرية اإلى معان يف 21 
العظميني  الدولتني  ا�ستحالة مواجهة  االأمري  االأول 1920م، وعلم  ت�سرين 
وبال  املقاتلني،  من  قليلة  اأع��داد  من  لديه  مبا  وبريطانيا  فرن�سا  اآن��ذاك 

اأ�سلحة ثقيلة اأو دبابات وطائرات.

لكن ذلك مل يثن االأمري عن اال�ستمرار باال�ستعداد، وح�سد القوات، 
فبداأ بدعوة اأهايل �سرق االأردن وحكوماتها املحلية لاللتفاف حوله، مما 
اأمرا  االأردن  �سرق  اإل��ى  اهلل  عبد  االأم��ري  و�سول  اعتبار  بالفرن�سيني  حدا 
خطريًا يهدد وجودهم يف �سوريا، وذلك ب�سبب ت�سريح االأمري عبداهلل اأنه 
ونائبا  وكيال  جاء  اأنه  واأعلن  ح��وران،  يف  خمدت  التي  الثورة  الإحياء  جاء 

لالأمري في�سل.

يف  �سوريا  حلكومة  املوؤقتة  العا�سمة  معان  تكون  اأن  يف  االأم��ري   فكر 
املنفى، ودعا اأع�ساء املوؤمتر ال�سوري للح�سور اإلى معان، واأر�سل ال�سريف 
علي احلارثي ممثال له يف عمان، مثلما اتخذ االأمري من اأحد اأبنية حمطة 
له  �ُسيد عام 1904م، مقرًا  والذي  ال�سكة احلديدية احلجازية يف معان، 
واأطلق على هذا املبنى ا�سم »مقر الدفاع الوطني«، ح�سبما ورد يف جريدة 
احلق يعلو، وهي اأول جريدة يف �سرق االأردن وكان ي�سرف على حتريرها 
حممد االأن�سي، وعبد اللطيف �ساكر، وهي جريدة عربية اأ�سبوعية، �سدر 

منها خم�سة اأعداد، اأربعة يف معان، وعدد يف عمان.

امللك  "ق�سر  ب�عد  الذي �سمي فيما  الوطني،  الدفاع  ومن مبنى مقر 
واتخاذ  ن�ساطاته  ممار�سة  احل�سني  بن  اهلل  عبد  االأم��ري  ب��داأ  املوؤ�س�ض"، 

قراراته ال�سيا�سية، نائبا عن اأخية في�سل ملك �سوريا ال�سرعي.

امللك عبد اهلل االأول

معان 
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الربيطاين  امل�ستعمرات  وزير  ت�سري�سل  ون�ستون  كان  الوقت  هذا  يف 
عقد موؤمتر القاهرة، وو�سع مقرتحات حول االأردن والعراق لعر�سها على 

االأمريين عبد اهلل وفي�سل.

عقب املوؤمتر، بداأت عملية الت�ساور على تاأ�سي�ض كيان �سيا�سي يف �سرق 
االأردن، ومب�سورة من ثوار واأحرار العرب املحيطني باالأمري، ومنهم ر�سيد 
ال�سيا�سي. وبعد  الكيان  تاأ�سي�ض  على  االأمري  وافق  مريود،  واأحمد  طليع، 
مبايعة االأمري يف معان، طلب زعماء االأردن من االأمري التوجه اإلى عمان، 

التي تواجد فيها ال�سريف احلارثي قبيل و�سول االأمري.

امللك عبد اهلل االأول وامللك في�سل االأول
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تاأ�سي�ش اإمارة �سرق الأردن

انطلق االأمري عبد اهلل بن احل�سني من معان اإلى عمان، وبحلول اآذار 
1921م، مت تاأ�سي�ض اإمارة �سرق االأردن.

الربيطانية  اأوفدت احلكومة  اإلى عمان،  االأمري عبد اهلل  بعد و�سول 
وزير امل�ستعمرات ت�سري�سل ملقابلة االأمري، ومت االتفاق على اإن�ساء حكومة 
ر�سيد  لها  رئي�ض  اأول  وكان  1921م،  ني�سان   11 يف  اإعالنها  مت  د�ستورية 
واحدة هي حكومة  املحلية يف حكومة  اندجمت احلكومات  وبذلك  طليع، 

اإمارة �سرق االأردن.

العهد  هو  ج��دي��دًا  عهدًا   - االإم���ارة  بتاأ�سي�ض   - االأردن  ب��داأ  وهكذا 
الها�سمي احلافل باالإجنازات.

يف  اأ���س��ر  ق��د  ك��ان  علي  ب��ن  احل�سني  ال�سريف  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

امللك عبد اهلل االأول وت�سري�سل يف القد�ض
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احلجازية  »املعاهدة  لتوقيع  بريطانيا  وب��ني  بينه  ج��رت  التي  املباحثات 
با�ستقالل فل�سطني  املعاهدة االعرتاف  تلك  تت�سمن  ان  الربيطانية« على 

باعتبارها جزءا من االأمة العربية. 

ويعود ت�سدد ال�سريف احل�سني يف مطلبه ان تكون فل�سطني جزءا من 
الدولة العربية املن�سودة اإلى اأ�سباب دينية، فهي ت�سم القد�ض مبقد�ساتها 
وثالث  القبلتني  اأول��ى  االأق�سى،  امل�سجد  واأبرزها  وامل�سيحية  االإ�سالمية 
احلرمني ال�سريفني، وقبة ال�سخرة امل�سرفة، عالوة على ان ق�سية فل�سطني 

ق�سية وطنية قومية.

واإقامة  فل�سطني  يف  العربي  باحلق  احل�سني  ال�سريف  ت�سبث  اأن  غري 
الدولة العربية الها�سمية انتهى به اإلى املنفى يف االآ�ستانة، مف�سال املنفى 

على التفريط بحقوق العرب وامل�سلمني.



100

الثورة العربية الكربى

ُيدفن  باأن  اأو�سى  انه  بها يف  وتعلقه  لفل�سطني  ال�سريف  ويتجلى حب 
اأراد، فقد دفن يف 1937/6/2 يف رحاب  ما  له  وكان  القد�ض،  يف رحاب 
احلرم القد�سي ال�سريف بعد اأن تداعى اأبناء القد�ض ووجهاوؤها واالأردنيون 
والفل�سطينيون والعرب لوداعه واإلقاء النظرة االأخرية على جثمانه الذي 

�سجي يف باحة امل�سجد االأق�سى39.

 في�سل ومملكة العراق

على الرغم من نتائج معركة مي�سلون، اإال اأن العراقيني مل يقبلوا اأن 
االحتالل  �سد  الع�سرين  ث��ورة  فقامت  احتالل،  اإل��ى  احتالل  من  ينتقلوا 
الربيطاين، فر�سخت حكومة االنتداب ومت عقد موؤمتر القاهرة بح�سور 
ون�ستون ت�سري�سل وزير امل�ستعمرات الربيطاين للنظر يف الو�سع يف العراق.

وعلى م�س�ض قبلت احلكومة الربيطانية بتغيري �سيا�ستها بالتحول من 
ا�ستعمار مبا�سر اإلى حكومة اإدارة وطنية حتت االنتداب، بعد تكبد القوات 

الربيطانية يف العراق خ�سائر فادحة.

عراقية  وطنية  حكومة  ت�سكيل  به  اأنيط  تاأ�سي�سي  جمل�ض  وانعقد 
انتقالية برئا�سة نقيب اأ�سراف بغداد عبدالرحمن النقيب الكيالين، وكان 
من مهام هذه احلكومة املناداة مبلك على عر�ض العراق، وت�سكيل الوزارات 

واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.

ور�سيد  با�سا،  ال�سعيد  ن��وري  �سم  ال��ذي  التاأ�سي�سي  املجل�ض  ون��ادى 
عايل الكيالين با�سا، وجعفر الع�سكري، ويا�سني الها�سمي، وعبد الوهاب 

النعيمي، باالأمري في�سل ملكًا على عر�ض العراق.

نوري ال�سعيد وجعفر الع�سكري

�سريح ال�سريف احل�سني يف القد�ض

جعفر الع�سكري



اليوزبا�سي عبد احلميد ال�ساجلي واقفا خلف االمري عبد اهلل بن احل�سني بعد التحاقه باجلي�ض العربي



اجلي�ض العربي امتداد جلي�ض الثورة العربية

امللك عبد اهلل يف تخريج دفعة من اجلي�ض العربي



اجلي�ض العربي حامي الديار

اجلي�ض العربي اليوم "�سالح اجلو"



�سعار اجلي�ض العربي
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الفصل الثالث

من ثمار الثورة..
اجلي�ش العربي الأردين

تع���ود ن�ساأة اجلي����ض العربي اإل���ى نخبة االأردنيني م���ن رجال الث���ورة 
العربي���ة الكربى الذين خرجوا مع االأمري عبد اهلل ب���ن احل�سني )املوؤ�س�ض 
والتحقوا به يف احلجاز النف�سال االأردن وبالد ال�سام عن الدولة العثمانية 
حيث عمل االأمري عبداهلل على ت�سكيل اأول حكومة وطنية يف �سرق االأردن يف 
11 ني�سان ع���ام 1921، واأطل���ق االأم���ري عل���ى الق���وات امل�سلح���ة االأردني���ة 

ا�سم اجلي�ض العربي منذ عام 1923م.
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القوات الربية:

ت�سكل القوات الربية النواة االأولى لتاأ�سي�ض اجلي�ض العربي الذي تعود 
بدايات ت�سكيله اإلى نخبة املقاتلني االأوائل من جنود الثورة العربية الكربى، 
وقد و�سع امللك عبداهلل االأول نواة اجلي�ض العربي االأولى يف مدينة معان يف 
1920/10/21 وتاألفت هذه النواة من 25 �سابطًا و)250( جنديًا حتركت 
من معان اإلى عمان وخلطت بالقوة ال�سيارة التي كانت موجودة. بعد �ست 
على  االأول  اهلل  عبد  امللك  اأطلق  العربي  اجلي�ض  نواة  ت�سكيل  من  �سنوات 
نف�ض  العربي" وهو  »اجلي�ض  ا�سم   االأردن  �سرق  اإم��ارة  جي�ض  قوات  نواة 
العربية  على جي�ض الثورة  علي  بن  احل�سني  اأطلقه ال�سريف  الذي  اال�سم 

الكربى عام 1917.

ومنذ ذلك التاريخ مت البدء بت�سكيل ال�سرايا والكتائب التابعة للجي�ض 
العربي، ولقد مرت مرحلة بناء وتطوير القوات امل�سلحة مبراحل مف�سلية 
 1956 اآذار  من  االأول  يف  العربي  اجلي�ض  قيادة  تعريب  اأبرزها  من  كان 
اأعيدت هيكلة  وبعدها حرب عام 67 والكرامة واال�ستنزاف واجلوالن ثم 
فرق   4 قوامها  كان  ع�سكرية  فرق  �سكل  على  اجلي�ض  وت�سكيالت  وحدات 
امل�ستقلة  والت�سكيالت  القيادات  وبع�ض  واخلدمات  االإ�سناد  اأ�سلحة  مع 
حيث واكب ذلك تطور كبري يف جماالت التدريب والتاأهيل والت�سليح وتعدد 

االأدوار واملهام خ�سو�سًا امل�ساركة مع قوات حفظ ال�سالم الدولية.
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القوات اجلوية:

تتاألف  بدايته  وكانت   1948 عام  امللكي  اجلو  �سالح  نواة  ت�سكيل  مت 
بثبات ملواكبة  امل�ستمر  بالتطور  ا�ستمر  من طائرات مروحية خفيفة حيث 
التطورات التقنية يف العامل اإلى ان و�سل اإلى ما هو عليه االآن با�ستخدامه 
"اإف-16" والرادارات ثالثية االأبعاد  اأنواع الطائرات كطائرة ال�  الأحدث 
ومنظومتي الدفاع اجلوي والقيادة وال�سيطرة للم�ساهمة يف حتقيق املهام 
امللكي  اجل��و  �سالح  يعتمد  واح���رتاف.  كفاءة  بكل  له  املوكلة  والواجبات 
مديرياته  خمتلف  يف  والعاملة  املوؤهلة  الفنية  الوطنية  ك��وادره  على  كليًا 
التخ�س�سية يف �سيانة واإدامة جميع االأنظمة واملعدات العاملة يف ال�سالح 
اجلوي  الدفاع  مبنظومتي  م��رورًا  متطورة  ات�سال  واأجهزة  رادارات  من 
لذلك  ي�ساف  للطائرات،  العظمى  لل�سيانات  و�سواًل  وال�سيطرة  والقيادة 

تاأمني خدمات االت�ساالت ومعايرة االأجهزة الفاح�سة للقطاع العام.

يويل �سالح اجلو امللكي اأهمية ق�سوى للعملية التدريبية والتاأهيل من 
اأجل احل�سول على اأعلى امل�ستويات نوعية وكفاءًة ملنت�سبيه، ولتحقيق هذه 
الغاية قام باإن�ساء العديد من املدار�ض والكليات املتخ�س�سة ذات ال�سمعة 
الراقية واملوؤهلة بكوادر متميزة تتولى تدريب خمتلف تخ�س�سات الطريان 
والتخ�س�سات الفنية واالإدارية لكوادر �سالح اجلو امللكي وموفدي العديد 
عدة  بتنفيذ  امللكي  اجلو  �سالح  يقوم  وال�سديقة،  ال�سقيقة  القوات  من 

متارين م�سرتكة مع اأ�سلحة اجلو يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
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القوات البحرية:

ت�سكلت نواة القوة البحرية امللكية �سنة 1951 يف مدينة العقبة واأطلق 
اأفرادها من  اختيار  العربي، حيث مت  اأ�سطول اجلي�ض  ا�سم  اآنذاك  عليها 
عام 1952  ويف  م�ساة  �سرية  تتجاوز  ال  اآنذاك  قوتها  وكانت  العام،  االأمن 
انتقلت قيادة البحرية اإلى منطقة كاليا يف البحر امليت، حيث مت تعزيزها 
تقوم  االأملنيوم  م��ادة  من  م�سنوعة  احلجم  �سغرية  دوري��ة  زوارق  بثالثة 
باأعمال احلرا�سة ويف عام 1957 مت ت�سكيل ف�سيل زوارق خا�سة يف خليج 
عام 1974 مت  العقبة.  اإلى خليج  الوحدة  نقل  عام 1967 مت  العقبة. ويف 
تزويد الوحدة باأربعة زوارق متو�سطة و�سهدت الوحدة مرحلة اإعادة تنظيم 

كافة فروعها خ�سو�سًا ق�سم الغطا�سني وال�سفادع الب�سرية.

يف الفرتة من عام 1980 لغاية 1983 متت اإ�سافة اأربعة زوارق دورية 
م�سلحة، اأربعة زوارق اقتحام طول )17( قدمًا وت�سعة زوارق لنقل الغطا�سني 
وال�سفادع الب�سرية. يف 1991/11/13 مت افتتاح الزوارق الثقيلة الثالثة 
خفر  ت�سمية  تعديل  ومت  ع�سكري  باحتفال  املعظم  احل�سني  امللك  برعاية 
ال�سواحل امللكي لي�سبح القوة البحرية امللكية، كما اعترب هذا اليوم عيد 
تاأ�سي�ض القوة البحرية امللكية. عام 1996 مت تزويد الوحدة بزورق اإنقاذ 
ملكافحة  مطاردة  بزورقي  الوحدة  تزويد  2002 مت  عام  نقل. يف  وزورق��ي 
عمليات الت�سلل والتهريب. يف عام 2003 بداأ العمل ببناء القاعدة البحرية 
الدفاعية  القدرات  تعزيز  مت   .2006 عام  بناوؤها  اكتمل  والتي  اجلديدة 

للوحدة من خالل رفدها بزوارق م�سلحة متطورة وحديثة.
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دور اجلي�ش العربي يف احلرب العاملية الثانية

العربي  للجي�ض  االآل��ي��ة  الكتيبة  احتلت  1941م  ح��زي��ران   27 يف 
اإلى  بيار وتقدمت  قرية �سبع  قوات في�سي يف  يف �سوريا مواقع  االأردين 
قرية ال�سخنة اإلى ال�سمال ال�سرقي من تدمر حلماية اجلناح االأمين للقوات 
احلليفة ويف 29 حزيران احتلت قرية ال�سخنة بعد اأن قاتلت قوات في�سي 
الفرن�سية املتفوقة عددًا وعدة وهزمتها وقامت بعمليات ا�ستطالع وا�سعة 
الربيطاين اجلرنال  اجلرنال  اأن  الزور حتى  بني حلب ودير  ال�سمال  اإلى 
ويل�سون اأده�سته معنويات اجلي�ض العربي و�سارع باإر�سال برقية اإلى االأمري 
العربي  اجلي�ض  من  ال�سحراء  دوري��ات  قامت  »لقد  فيها:  اهلل قال  عبد 
البارحة يف منطقة ال�سخنة بعملية ناجحة جدًا، اأقدم تهاين االحرتام على 

روح اجلراءة وقيم القتال التي تتمتع بها قواتكم«.



110

الثورة العربية الكربى

�سرايا  �سنة 1945م انت�سرت  �سنة 1941م ولغاية  م��ن  ال��ف��رتة  يف 
عرب فل�شطني  احللفاء  متوين  خطوط  طول  على  االأردين  العربي  اجلي�ض 
م�سوؤولية حماية  بها  اأنيطت  و�سوريا وم�سر والعراق واإيران حيث  واالأردن 
واجل�شور  وامل��وؤن  الذخائر  تكدي�ض  ونقاط  وم�شتودعاتها  اخلطوط  تلك 
امل�سافرة  الع�سكرية  ال��ق��ط��ارات  حماية  وك��ذل��ك  احل��دي��دي��ة  وال�سكك 
العاملية  احل���رب  ان��ت��ه��اء  بعد  بني �سوريا واالأردن وفل�سطني وم�سر. 
الثانية وتقديرًا لدور اجلي�ض العربي االأردين فيها فقد �ساركت جمموعة منه 
1946م والتي  8 حزيران  يف لندن بتاريخ  الن�سر ال�سهرية  يوم  يف م�سرية 
بفاعلية يف  التي حاربت  املنت�سرة  الدول  قوات متثل جميع  فيها  �ساركت 
تلك احلرب وقد قال غلوب با�سا يف اأفراد هذا اجلي�ض مبديًا اإعجابه بهم: 
»هوؤالء هم نف�ض الرجال الذين فتحوا العامل قبل ثالثة ع�سر قرنًا«. كتب 
املوؤرخ الع�سكري فاتيكيوت�ض يف كتابه عن احلرب العاملية الثانية ال�سفحة 
رقم 74 يقول »اإن اجلي�ض العربي قد دخل مرحلة جديدة من حياته، وهي 
حتوله من قوات اأمن داخلي )�سرطة ودرك( اإلى جي�ض نظامي وموؤ�س�سة 
ع�سكرية متكاملة ال ينق�سها من االأ�سلحة احلديثة �سوى الطريان واملدفعية 

الثقيلة«.
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حرب عام 1948

من ناحية تاريخّية موثقة، كان االأردن رغم اأنه اأقل اجليو�ض العربية 
ا�ستطاع  وقد  حرب 1948،  يف  الوحيدة  االنت�سارات  �ساحب  وعدة  عددا 
وا�ستثنائّية.  مهّمة  ميدانّية  انت�سارات  يحقق  اأن  االأردين  العربي  اجلي�ض 
اأن مت حترير القد�ض واحلفاظ  وكانت ثمرة البطوالت الع�سكرّية االأردنّية 
يف  اآن��ذاك،  االإ�سرائيلّية،  املخططات  واإف�سال  وطرد اليهود منها  عليها 
احتالل ال�سفة الغربّية، التي خا�ض فيها اجلي�ض العربي االأردين معارك 
�سارية، وم�ستميتة، ويعود له الف�سل امليداين، الوحيد، يف احلفاظ عليها. 
اهلل فقط  نحو القد�ض ورام  بالزحف  االأردين  اجلي�ض  مهام  حددت  وقد 
فحررهما اإال اأن تخلف القوات العربية االأخرى اأدى اإلى ات�ساع جبهة القتال 

االأردنية.

وقال بن غوريون - الزعيم ال�سهيوين ورئي�ض وزراء اإ�سرائيل – "اإن 
واجلي�ض  االإ�سرائيلي،  اجلي�ض  بني  القتال  على  يتوقف  احل��رب،  م�سري 
نقوم  اأن  اأو  مثلثنا،  االأردين  العربي  اجلي�ُض  يخرتق  اأْن  فاإّما  االأردين، 
نحن، باخرتاق مواقعه، فاإذا جنحنا، نكون قد اأو�سكنا اأن نك�سب احلرب، 
فاجلبهة الرئي�سية التي تواجهنا، هي التي يتمركز بها اجلي�ض االأردين، يف 
منطقة القد�ض وجبالها )منطقة و�سط فل�سطني(، ولي�ض تلك التي يتمركز 
بها اجلي�ض امل�سري يف النقب، اأو اجلي�ض ال�ّسوري يف اجلليل. اإنني اأحرتم 

قدرة اجلي�ض العربي االأردين، و�سجاعة جنوده ".
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حرب 1967

قناعته  من  بالرغم  العربي  املوقف  مع  ت�سامنًا  دخل االأردن احلرب 
اأهم متطلباته من  اأن  املطلقة بعدم ا�ستعداد االأمة العربية لذلك معتقدًا 
القوات الربية واجلوية خ�سو�سا �سوف يح�سل عليها قبل بدء املعركة من 

الدول العربية احلليفة غري اأن اأّيًا من هذه املتطلبات مل تتم تلبيتها.

اتفاقية الدفاع امل�سرتك بني االأردن وم�سر يف 30  اأن مت توقيع  فبعد 
ق�سوى،  تاأهب  حالة  يف  االأردين  العربي  اجلي�ض  و�سع  فقد   1967 اأي��ار 
من  االأردين  العربي  اجلي�ض  وح��ارب  اجلبهة  ط��ول  على  معارك  وج��رت 
جديد يف القد�ض واللطرون وباب الواد وجبل املكرب وتل الرادار وتل ال�سيخ 
واملطلع ونابل�ض وجنني ج��راح  �سموئيل وال�سيخ  النبي   عبدالعزيز وتل 
الغطاء اجلوي  وانعدام  والعدة  العدد  قلة  وطولكرم واخلليل وبالرغم من 
االأردين من  العربي  له اجلي�ض  تعر�ض  وما  )املوعود من م�سر و�سوريا(، 
فاإن  فيها  رجل  اآخر  حتى  قاتلت  ال�سرايا  بع�ض  اأن  حتى  ج�سيمة  خ�سائر 
واآخر  طلقة  اآخ��ر  حتى  القتال  على  واالإ���س��رار  وال�سجاعة  الت�سحية  روح 
بال�سجاعة  لهذا اجلي�ض  ي�سهد  اأن  ال�سديق على  قبل  العدو  اأجربت  رجل 
باأن  االإ�سرائيلي  اجلي�ض  جرناالت  اأحد  �سرح  والتفاين، فقد  واالح��رتاف 
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ال�ستة  االأي��ام  ال  ال�ست  ال�ساعات  ت�سمى حرب  اأن  كان ميكن  هذه احلرب 
انهزم  فيما  اأيامًا  منفردًا  يحارب  بقي  الذي  االأردين  اجلي�ض  �سمود  لوال 

االآخرون خالل �ساعات.

وقد كانت اخل�سائر االإ�سرائيلية على اجلبهة االأردنية اأكرب من جميع 
اجلبهات االأخرى جمتمعة.

اأنور اخلطيب للعقيد عطا علي اأحد  ويف ر�سالة من حمافظ القد�ض 
القادة االأردنيني يف معركة تل الذخرية يف القد�ض قال: �سي�سجل لك التاريخ 
، كلما ذكر  وجلنودك الوقفة البطولية، لقد بذلتم فوق امل�ستطاع، لك علَيّ
اجلي�ض االأردين اأمامي يف اأية منا�سبة اأن احني هامتي اإلى االأر�ض اإكراما 

ملا �ساهدت منك ومن رجالك من بطولة يف هذه املعركة.

حمافظ القد�ض اأنور اخلطيب
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معركة الكرامة »1968م«

القوات  على  عربي  جلي�ض  كامل  انت�سار  الكرامة اأول  تعترب معركة 
الكرامة  منطقة  االأردين يف  العربي  اجلي�ض  ا�ستطاع  حيث  االإ�سرائيلية 
اأ�سطورة  وحتطيم  االإ�سرائيلية  ال��ق��وات  على  الن�سر  حتقيق  ب��االأغ��وار 

)اجلي�ض الذي ال يقهر(.

األف جندي  اإ�سرائيل هجومًا بوا�سطة 15  ففي 1968/3/21م �سنت 
ومظلي مدعومني بق�سف مدفعي وجوي على جميع مواقع اجلي�ض العربي 
االأردين االأمامية واخللفية وواجهة الفرقة الثانية االأردنية وحاولت القوات 
االإ�سرائيلية التقدم عن طريق اأربعة مواقع على طول اجلبهة االأردنية هي : 

بب�سالة  القاد�سية  ل��واء  لها  ت�سدى  حممد: حيث  االأم���ري  ج�سر  	•
و�سمود واأجربها على الرتاجع اإلى غربي النهر موقعًا فيها الكثري 

من اخل�سائر يف معدات واالأرواح.

�سدها  من  ومتكن  حطني  لواء  لها  ت�سدى  �سومية: حيث  ج�سر  	•
واإف�سال عملية جت�سري على نهر االأردن.
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وامل�ساة  ال��دب��اب��ات  االإ�سرائيليون  ا�ستخدم  ال�سايف: حيث  غ��ور  	•
واملظليني ومتكنوا من الو�سول اإلى غور ال�سايف وا�سطدموا بقوات 
من  عدد  تدمري  من  متكنت  التي  البا�سلة  االأردين  العربي  اجلي�ض 
واجربتهم  االإ�سرائيليني  وقتل عدد من اجلنود  املهاجمة  الدبابات 

على االن�سحاب يف نف�ض اليوم.

الدبابات  بوا�سطة  االإ�سرائيليون  متكن  احل�سني: حيث  امللك  ج�سر  	•
اإلى ال�سونة والكرامة  والو�سول  اجتيازه  من  جوًا  املنقولة  وامل�ساة 
ودار قتال �ساٍر بني اجلي�ض العربي االأردين والقوات االإ�سرائيلية مل 

يتوقف اإال بان�سحاب القوات االإ�سرائيلية اإلى غربي النهر.

املقدم اأهارون  االإ�سرائيلية  القتال  جمموعة  قائد  و�سف  وق��د   
�ساهدت  لقد  بقوله:   االإ�سرائيلية  داف��ار  جلريدة  بعد  فيما  بيلد املعركة 
اأر �سيئًا كهذا من قبل لقد  ق�سفًا �سديدًا عدة مرات يف حياتي لكنني مل 

اأ�سيبت معظم دباباتي يف العملية ما عدا اثنتني فقط.



116

الثورة العربية الكربى

لوكالة  ت�سريح  يف  االإ�سرائيلي  االأرك��ان  رئي�ض  بارليف  حاييم  وقال 
اليونايتد بر�ض يوم 68/3/29 "اأن )اإ�سرائيل( فقدت يف هجومها االأخري 
على االأردن اآليات ع�سكرية تعادل ثالث مرات ما فقدته يف حرب حزيران 

حيث ت�سدت لها القوات االأردنية بكل �سراوة«.
وقال بارليف يف حديث له ن�سرته جريدة هاآرت�ض يوم 68/3/31 "اإن 
)اإ�سرائيل(  ال�سعب يف  يتعود  ومل  نوعها  من  فريدة  كانت  الكرامة  عملية 
مثل هذا النوع من العمليات، ومبعنى اآخر كانت جميع العمليات التي قمنا 
روؤية قواته  اعتاد �سعبنا على  لقواتنا، ومن هنا فقد  ت�سفر عن ن�سر  بها 
فقد  الكرامة  اأما معركة  كل معركة،  متن�سرة من  تخرج  وهي  الع�سكرية 
والظواهر  قواتنا،  بني  االإ�سابات  كرثة  ب�سبب  نوعها،  من  فريدة  كانت 
على  االأردنية  القوات  ا�ستيالء  مثل  املعركة  عنها  اأ�سفرت  التي  االأخ��رى 
املجتمع  اأ�سابت  التي  الده�سة  �سبب  هو  وهذا  واآلياتنا  دباباتنا  من  عدد 

االإ�سرائيلي اإزاء عملية الكرامة".

جري�سكو  املار�سال  وهو  العامليني  الع�سكريني  القادة  كبار  اأحد  وقال 
رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة ال�سوفياتية يف تلك الفرتة: لقد �سكلت معركة 

الكرامة نقطة حتول يف تاريخ الع�سكرية العربية.
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برملانية  جلنة  بت�سكيل  تامري(  )�سموئيل  الكني�ست  ع�سو  وطالب 
اأكرث  ال�سحايا  الأن عدد  االأردنية،  االأر�ض  على  نتائج احلملة  للتحقيق يف 

ن�سبيًا يف القوات االإ�سرائيلية.

وقال ع�سو الكني�ست االإ�سرائيلي )�سلومو جرو�سك(: ال ي�ساورنا ال�سك 
حول عدد ال�سحايا بني جنودنا. وقال ع�سو الكني�ست )توفيق طوين(: لقد 
برهنت العملية من جديد اأن حرب االيام ال�ستة مل حتقق �سيئًا ومل حتل 

النزاع العربي - االإ�سرائيلي.
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حرب ال�ستنزاف "1970-1968"

افتتحت معركة الكرامة البطولية مرحلة مهمة جدا يف تاريخ ال�سراع 
االأردنية  اجلبهة  على  اال�ستنزاف  حرب  يف  متثلت  االإ�سرائيلي   � االأردين 

 .)1970 � 1968(

وخالل هذه ال�سنوات الثالث كان القتال حمتدما على طول اجلبهة 
االأردنية التي متتد من احلمة �سماال اإلى وادي عربة جنوبا وا�ستهر خاللها 
املدن  وقدمت  ردع م�ساعف  ك�سالح  املح�سنة يف اجلبال  املدفعية  �سالح 
والبلدات االأردنية يف تلك الفرتة املجيدة ت�سحيات ج�ساما ب�سرب ورجولة.

انتهت حرب اال�ستنزاف على اجلبهتني االأردنية وامل�سرية معا بقبول 
نتيجة  ذاتها  بحد  املبادرة  هذه  وكانت  لل�سالم.  روج��رز  مبادرة  البلدين 

للتوازن القتايل احلا�سل.

اإال اأن نهاية حرب اال�ستنزاف اقرتنت على اجلبهة االأردنية بتطورات 
�سيا�سية واأمنية داخلية كادت تودي بالكيان الوطني االأردين ووحدة ال�سعب 
واملجتمع مما ا�سطر التحالف الوطني � ال�سعبي اإلى توجيه جهوده حلماية 
اجلبهة الداخلية ولكن لالأ�سف جزئيا حيث ن�ساأ �سياق �سيا�سي اأدى الحقا 

اإلى اإنهاء وحدة اململكة )ب�سفتيها(.



119

طريق النهوض

ودرب الشهادة

حرب ت�سرين عام 1973

ال�شباط  ال�شورية  اال�شتطالع  كتيبة  التقطت   1973 عام  حرب  يف 
االأردين  اللواء  من  »اأنقذونا  قادتهم  خماطبني  ي�سرخون  االإ�سرائيليني 
انهم يتقدمون باجتاهنا وال يعرفون الرتاجع ونحن نخلي مواقعنا لهم« وقد 
اإلى قائد اللواء االأردين )40( اللواء الركن خالد هجهوج  �سلم الت�سجيل 
م�سطفى  العماد  قبل  من  الغروب  يف  املعركة  ه��ذه  انتهاء  بعد  املجايل 
طال�ض وزير الدفاع ال�سوري. »هوؤالء رجال �سنعتهم احلرب« اأحد القادة 
ال�سوريني يتحدث عن رجاالت اجلي�ض العربي االأردين بعد انبهاره باأدائهم 

يف احلرب.

وما اأن اندلعت احلرب يف يوم 6 ت�سرين االأول عام 1973 بني م�سر 
و�سوريا من جهة واإ�سرائيل من جهة اأخرى حتى قام االأردن بو�سع قواته 
ال�ساعة  من  اعتبارًا  الفوري(  )االإن��ذار  الق�سوى  اال�ستعداد  درجة  حتت 
14:20 من ذلك اليوم و�سدرت االأوامر جلميع الوحدات والت�سكيالت باأخذ 
توؤمن  اأن  االأردنية  القوات  املقررة وكان على  الدفاع  مواقعها ح�سب خطة 
وااللتفاف  االأردنية  للجبهة  االإ�سرائيلية  للقوات  اخرتاق  اأي  �سد  احلماية 
اإلى  على القوات ال�سورية من اخللف، كما كان عليها اال�ستعداد للتحرك 
املحتلة يف  االأرا�سي  ال�ستعادة  النهر  التعر�ض غرب  اأو  ال�سورية  االأرا�سي 
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واأدت  وامل�سرية  ال�سورية  القوات  قبل  من  و�سيناء  اجلوالن  ا�ستعادة  حال 
االإجراءات هذه اإلى م�ساغلة قوات العدو االإ�سرائيلي فاجلبهة االأردنية من 
اإ�سرائيل  دفع  االأمر  االإ�سرائيلي هذا  العمق  اإلى  واأقربها  اأخطر اجلبهات 
اإلى االإبقاء على جانب كبري من قواتها حت�سبًا لتطور املوقف على الواجهة 

االأردنية.

ونظرًا لتدهور املوقف على الواجهة ال�سورية ورغم عدم اإعالم االأردن 
اجلبهة  اإل��ى  االأردين   40 امل��درع  اللواء  حترك  فقد  وقوعها  قبل  باحلرب 
اأولى  وخا�ض   1973 عام  االأول  ت�سرين   13 يوم  و�سوله  فاكتمل  ال�سورية 
 3 املدرعة  الفرقة  اإم��رة  حتت  و�سع  حيث  االأول  ت�سرين   16 يوم  معاركه 
العراقية فعمل اإلى جانب االألوية العراقية واأجرب اللواء املدرع ال�سارب 40 

القوات االإ�سرائيلية على الرتاجع 10 كم.

اأن  وبعد  املعارك  بدء  اأيام من   6 وبعد  يوم 1973/10/12  م�ساء  يف 
تدهور الو�سع على اجلبهة ال�سورية نتيجة قيام القوات االإ�سرائيلية بهجومها 

اأوامر ملكية بامل�ساركة يف حرب 1973 على اجلبهة ال�سورية
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املعاك�ض يوم 10/11 ب��� "75%" من قواتها اجلوية والربية بعد اأن نقلت هذه 
القوات من اجلبهة امل�شرية واأكملت دعوة االحتياط وزجت بهم يف معركتها 
مع اجلي�ض ال�سوري تراجعت القوات ال�سورية م�سكلة "و�سعية الدفاع" اأمر 
امللك احل�سني بتحريك اأقوى لواء مدرع يف اجلي�ض االأردين وهو اللواء املدرع 
40 وهو من اأ�سر�ض واأعنف وحدات القتال املدرعة االأردنية يقوده العميد 
الركن خالد هجهوج املجايل. وبعد الغروب من يوم 1973/10/12 حترك 
كانت منطقة احل�سفي  ال�سورية.  باجتاه احلدود  اللواء 40 على اجلنزير 
حمافظة درعا )جنوب �سوريا( ال�سيخ م�سكني، نوى، احلارة، نبع ال�سخر 
وهي تبعد عن دم�سق 100 كيلومرت وتعترب منطقة �سهلية منب�سطة تتبع اإلى 
�سهل حوران املنب�سط وبهذا تكون القوات املتواجدة بها مك�سوفة عارية اإال 
اأن القوات االأردنية مل تتعر�ض اإلى اأي غارة جوية اإ�سرائيلية وذلك بف�سل 
اأي  ت�سقط  كانت  والتي  القوية  ال�سوري  اجلوي  الدفاع  ومنظومة  اأ�سلحة 
ت�سرين   13 يوم  م�ساء  اللواء  اكتمل ح�سد  ان  ما  تعرت�ض جمالها.  طائرة 
االأول حتى بداأ و�سع اخلطط الع�سكرية وح�سب املوقف الراهن على جبهة 
القتال واأبلغت القيادة ال�سورية بجهوزية اللواء التامة للقيام بالهجوم على 
اخل�سب  جباتا  من  احتلتها  التي  املواقع  من  وطردها  االإ�سرائيلية  القوات 
العمليات  اإلى �سع�سع. و�ساحة  وخان ارينبة القريبة من القنيطرة و�سرقا 
هذه منطقة وعرة جدا حتد من حركة الدبابات جزئيا، منطقة بركانية 
الكبرية  بالتالل ال�سخرية ال�سغرية والرجوم احلجرية واحلجارة  مليئة 

املتناثرة بني جنباتها، وتكاد الطرق تكون معدومة.

والتي   3 العراقية  املدرعة  الفرقة  اإمرة  حتت   40 املدرع  اللواء  و�سع 
على   40 اللواء  ومتو�سع  بيومني  و�سوله  قبل  ال�سورية  اجلبهة  اإلى  و�سلت 
القوات  على  معاك�ض  بهجوم  للقيام  التخطيط  ومت  العراقية  الفرقة  ي�سار 
االإ�سرائيلية يف قاطع )�سع�سع وتل عنرت وجباتا اخل�سب وخان اأرينبة( حيث 
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بداأ الهجوم فجر يوم 1973/10/16. بعد ق�سف مدفعي هائل من املدفعية 
اللواء املدرع 40 على القاطع  االأردنية واملدفعية العراقية وال�سورية تقدم 
ا�سطدمت  العدو،  مع  للتما�ض  متلهفون  و�سباطه  وجنوده  له  املخ�س�ض 
مقدمة اللواء بالعدو حيث دمرت له 4 دبابات و3 عربات جيب يعتقد باأنها 
عربات تقل �سباطًا يهودًا حيث بعدها بداأ العدو بالرتاجع �سريعا، حينها 
 175 ه��اوزر  مبدفعية  وب�سدة  قواتنا  تق�سف  االإ�سرائيلية  املدفعية  كانت 
ملم و203 ملم ولكن حركتنا و�سرعة املناورة جعلتا ق�سف العدو ع�سوائيا 
وكانت مدفعيتنا ترد على م�سادر النريان )30 كتيبة مدفعية ا�سرتكت يف 

هذا الق�سف املرعب(.

م�سريها  اأثناء  تتلوى  نارية  كتاًل  �ساهدنا  قليل  وبعد  التقدم  تابعنا 
باجتاهنا مينة وي�سرة اأعلى واأ�سفل حتى ا�سطدمت بدبابتني من دباباتنا 
مقاوما  جديدا  �سالحا  كان  فيهما  من  وا�ست�سهاد  حرقهما  اإلى  اأدى  مما 
للدبابات مل ي�ستخدم بعد عرفنا فيما بعد باأن اأمريكا زودت به اإ�سرائيل 
الرامي  به  يتحكم  �سلكني  بوا�سطة  الهدف  على  يوجه  تو(  )م.د  وا�سمه 
مدى  كان  بينما  م��رتات  كيلو   4 اإل��ى  ي�سل  م��داه  واأن  يريد  حيث  ويوجهه 
دباباتنا 3 كيلو مرتات وكان ال بد من و�سع خطة �سريعة واآنية فورية من 
ال�سالح  للق�ساء على هذا  اللواء والذي كان يدير املعركة بيننا  قبل قائد 
الرهيب ثم ما هي اال ثالث دقائق حتى بداأت املدفعية االأردنية بق�سفها 
املركز والعنيف على كل ما يتحرك للعدو حيث بداأت املدفعية ت�سب حممها 
وغ�سبها باعتمادها خطة االأر�ض املحروقة بحيث ال يفلت مرت من ق�سفها 
�سمن القاطع املخ�س�ض للواء املدرع 40. كان يوم الغ�سب املدفعي االأردين 
و�سدر  دقيقة   20 بعد  االأردنية  املدفعية  توقفت  ثم  االأع��داء،  روؤو���ض  على 
 .40 اللواء  �سربات  من  يرتنح  العدو  وبداأ  جديد  من  بالتقدم  للواء   االأمر 
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كانت خ�سائر العدو يومها 20 دبابة و9 قاذفات تو و3 عربات جيب ومت طرد 
العدو ودحره من املواقع التي احتلها بعمق 6 كيلومرتات.

جرت اعادة تنظيم لكتائب اللواء املدرع 40 ليلة 1973/10/17-16 
الهجوم  بداأ   1973/10/19 فجر  ويف  والعتاد  العدة  يف  النق�ض  �سد  ومت 
املعاك�ض الثاين يف نف�ض القاطع )�سع�سع القنيطرة( وكان هجوما �ساعقا 
م�ستميتا م�سرتكا من القوات ال�سورية والعراقية واالأردنية وال�سعودية ومت 

دحر العدو غربا مل�سافة 4 كيلو مرتات �سمن قاطع اللواء.
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حرب 1973 على اجلبهة ال�سورية

1973/10/14م  يف  ب��احل��رب،  م�سبقا  االأردن  معرفة  ع��دم  رغ��م 
لواء اجلي�ض  يف اجل��والن،  ال�سورية  اجلبهة  على  املوقف  لتدهور  ونتيجة 
ال�سورية  اجلبهة  اإلى  ي�سل  ال�سيت(  )الذائع   40 االأردين املدرع  العربي 
يف اجلوالن ويخو�ض اأولى معاركه هناك �سد القوات االإ�سرائيلية ويجربها 
على الرتاجع اإلى اخللف م�سافة 10 كم ويف نف�ض الوقت فاإن حالة التاأهب 
من  حرمتها  اإ�سرائيل  مع  اجلبهة  طول  االأردين على  العربي  لدى اجلي�ض 

حماولة تطويق اجلبهة ال�سورية من اجلنوب عن طريق االأردن.

اال�ستطالع  كتيبة  االأردين التقطت  العربي  قتال اجلي�ض  واأث��ن��اء 
من  قادتهم  »اأنقذونا  خماطبني  ي�شرخون  ال�شهاينة  ال�شباط  ال�شوري 
نخلي  ونحن  الرتاجع  يعرفون  وال  باجتاهنا  يتقدمون  انهم  االأردين  اللواء 
اللواء   )40( االأردين  اللواء  قائد  اإلى  الت�سجيل  �سلم  لهم« وقد  مواقعنا 
انتهاء هذه املعركة يف الغروب من قبل  الركن خالد هجهوج املجايل بعد 

العماد م�سطفى طال�ض وزير الدفاع ال�سوري.40
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تعريب قيادة اجلي�ش الأردين

 هو القرار التاريخي للملك احل�سني بن طالل يف االأول من اآذار عام 
1956 باإعفاء قائد اجلي�ض العربي وهو ال�سابط االجنليزي غلوب با�سا من 
من�شبه اإ�شافة اإلى اإعفاء كافة ال�شباط االجنليز من مهامهم التي منحت 

لهم يف اتفاقية عام 1946.

وبعد   .1921 ع��ام  منذ  االأردن  على  منتدبة  دول��ة  بريطانيا  كانت 
اال�ستقالل عام 1946، وقعت اتفاقية مع االأردن تق�سي ب�سيطرة االجنليز 
على املنا�سب العليا يف اجلي�ض. يف خم�سينات القرن املا�سي، زاد التوتر بني 
امللك احل�سني بن طالل وكلوب با�سا باالإ�سافة اإلى زيادة الكراهية للوجود 
االأجنبي يف البالد. ويف فجر يوم االأول من اآذار، اتخذ امللك احل�سني قراره 
التاريخي بتعريب قيادة اجلي�ض العربي من الوجود االأجنبي واأ�سدر اأمره 
با�شا  لتنفيذ مغادرة غلوب  االأحرار  ال�شباط  تنظيم  اأع�شاء  اإلى  ال�شامي 
البالد فورًا. ومنذاك, ت�شلم ال�شباط االأردنيون كافة مواقع اجلي�ض العربي 

االأردين.

كلوب با�ساتعريب قيادة اجلي�ض حلظة فارقة
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املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  العالقات  وقطع  توتر  اإل��ى  ال��ق��رار  ه��ذا  اأدى 
وبريطانيا من جهة، واإلى حت�سنها مع م�سر و�سوريا من ناحيٍة اأخرى، كما 
كان لهذا القرار دور رئي�سي يف قرار الرئي�ض امل�سري جمال عبدالنا�سر 

بتاأميم قناة ال�سوي�ض بعد 6 اأ�سهر من تعريب قيادة اجلي�ض العربي.

احل�سني وعبد النا�سر
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م�ساركة اجلي�ش العربي الأردين يف حفظ ال�سالم

يعد االأردن اأكرث البلدان 
م�ساركة  العامل  م�ستوى  على 
يف قوات حفظ ال�سالم، حيث 
للدرا�سات   irm مركز  ا�سار 
فردا  اأن  ال��ى  االإ�سرتاتيجية 
فردا من  اربعة ع�سر  كل  من 
االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال���ق���وات 
�سارك يف قوات حفظ ال�سالم 
االأردين،  للجي�ض  ال��ت��اب��ع��ة 
لالأمم  خدماتها  تقدم  والتي 

املتحدة.
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اجلي�ش العربي يف عهد امللك عبد اهلل الثاين

وب�سفته  الد�ستورية،  �سلطاته  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ت�سلم  وعندما 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة االأردنية، اأعاد هيكلة وبناء اجلي�ض، ليكون 
عنوان مرحلة البناء والتطور امل�ستقبلية، وليكون التطور تطورًا نوعيًا من 
منطلق مرتكزات االأمن الوطني االأردين، وت�سم القوات امل�سلحة االأ�سناف 

الرئي�سية الثالثة :الربية، اجلوية، البحرية. 
االأ�سلحة التي ت�سمها:

الآلية وامل�ساة  امل�ساة  �سالح  	•
للظروف  منا�سبة  خفيفة  فالتجهيزات  ع��دة،  ن��واٍح  يف  تطورًا  �سهد 
وا�ستخدام  املوا�سالت،  و�سائل  يف  تطورًا  و�سهد  للحركة.  وقابلة  املختلفة 



129

طريق النهوض

ودرب الشهادة

التمارين التعبوية واالإلكرتونية لرفع م�ستوى كفاءة االأفراد القتالية، لذلك 
ميتاز هذا ال�سالح مبنظومة متكاملة من االأ�سلحة والكفاءة القتالية.

االأمري احل�سني... واالعتزاز بالقوات امل�سلحة
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جاللة امللك عبد اهلل الثاين، القائد االأعلى للقوات امل�سلحة
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اخلا�سة العمليات  	•
كان هذا ال�سالح وحدة مظليني، ثم �سدر االأمر امللكي بت�سكيل القوات 
منت�سبوها  واحرتف  والتحديث.  التطوير  و�سملها  عام 1971م،  اخلا�سة 
اللياقة البدنية املتميزة وتنفيذ املهام القتالية، وريا�سة الدفاع عن النف�ض، 
و�ساركت يف العديد من مهام حفظ ال�سالم الدولية باقتدار. وكان امللك 
اخلا�سة  القوات  دمج  ومت  وعاي�سها.  القوات  لهذه  قائدًا  الثاين  اهلل  عبد 
العمليات  لتت�سكل  القوات اخلا�سة  ومدر�سة  بن علي  امللك احل�سني  ولواء 
اخلا�سة حيث اأوكل لها مهمة الدفاع عن الوطن يف االأمن الداخلي اأو عمليات 
خا�سة خارج الوطن وزودت باحدث االأ�سلحة واملعدات والتقنيات املتطورة، 
قوات االمن اخلا�سة من ا�سر�ض القوات االأردنية بخا�سة قوات 71 التي هي 
تواجه االرهاب يف �ستى اأماكن اململكة االأردنية.. اأو خارج املناطق االأردنية.
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امللكي الدروع  �سالح  	•
وقام  حديثة،  ومعدات  ودبابات  مبدرعات  وزود  ال�سالح  هذا  ت�سكل 
وتطويرها  فنيًا  تعديلها  على  الفنيني  املهند�شني  من  االأردنيون  ال�شباط 

لرفع كفاءتها واأدائها بحيث اأ�سبحت مدرعات ذات كفاءة عالية.
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امللكي املدفعية  �سالح  	•
اأفرادها  مت ت�سكيل العديد من وحدات املدفعية اجلديدة التي يتمتع 
بكفاءة عالية يف ا�ستخدام االأ�سلحة املزودة بجهاز احلا�سوب والرادارات 
الكفاءة  من  عاليًا  م�ستوى  حتقق  التي  الر�سد  اأجهزة  واأح��دث  املتطورة، 
االأ�سلحة  اأن���واع  اأف�سل  وميتلك  وامل��ن��اورة،  احلركة  وقابلية  واجلاهزية 
اجلي�ض  خا�سها  معارك  يف  االأردين  املدفعية  �سالح  ا�سرتك  والذخائر. 

العربي بب�سالة وت�سحية و�سمود.
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امليداين امللكي اجلوي  الدفاع  	•
مت تزويد الدفاع اجلوي ب�سبكة �سواريخ واأطقم مدربة لهذا ال�سالح، 

ومت تزويده بالرادارات احلديثة.
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امللكي الهند�سة  �سالح  	•
لتبقى  الهند�سة  وح��دات  من  العديد  ت�سكيل  ومت  ال�سالح  هذا  تطور 
زوج  وقد  احلديث.  وتنظيمها  امل�سلحة  القوات  تطور  خدمة  على  ق��ادرة 
م�ساريع  من  العديد  بتنفيذ  بفعالية  اأ�سهمت  التي  واالآليات  بالتجهيزات 
التنمية يف اململكة، وقدم هذا ال�سالح خدمات وجهودًا متوا�سلة يف ال�سلم 

واحلرب، و�ساهم يف نزع االألغام اخلطرة يف العديد من مناطق العامل.

امللك يزور مديرية �سالح الهند�سة امللكي
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والت�سالت وال�سيطرة  القيادة  	•
ميتاز ب�سبكة ات�ساالت حديثة مع وحدات القوات امل�سلحة التي تعمل 
يف خمتلف الظروف اجلوية لتاأمني االت�سال املي�سر بني وحدات وت�سكيالت 
لالت�ساالت  جميل  ب��ن  نا�سر  ال�سريف  كلية  وي�سم  جميعها.  اجلي�ض 
الع�سكرية التي توؤهل كوادر مدربة على خمتلف اأجهزة االت�ساالت ال�سلكية 
االت�ساالت  بر�سد  تقوم  التي  االإلكرتونية  احلرب  ومديرية  والال�سلكية، 
للمعدات  ال�سيانة  خدمات  بتقدمي  وت�سهم  اأجهزة احلا�سوب،  با�ستخدام 

االإلكرتونية يف املوؤ�س�سات االأخرى للمملكة.

جاللة القائد االأعلى يفتتح مبنى القيادة وال�سيطرة
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امللكي ال�سيانة  �سالح  	•
اإن�ساء  ومت  عالية،  بكفاءة  كبريًا  اجن��ازًا  وحقق  ال�سالح  هذا  ت�سكل 
م�ساغل احل�سني الرئي�سية ذات امل�ستوى التكنولوجي العايل وم�سغل املعدات 
مع  لتتالءم  اجلي�ض  اأ�سلحة  على  متطورة  تعديالت  واأدخلت  االإلكرتونية، 
امللك  مركز  اإن�ساء  ومت  االأردن��ي��ة.  امل�سلحة  القوات  وعمل  ظ��روف  طبيعة 
مركزًا  ليكون  )كادبي(  والتطوير  للت�سميم  احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد 
اأ�سا�سيًا لرفد  لل�سناعات الدفاعية. ويعد �سالح ال�سيانة امللكي م�سدرًا 

ال�سوق املحلي بالكوادر الفنية املدربة مما ي�ساهم يف التنمية الوطنية.

امللك يزور م�ساغل احل�سني الرئي�سية يف �سالح ال�سيانة
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امللكي والنقل  التموين  �سالح  	•
للقوات  واملحروقات  التموين  الدعم من مواد  بتاأمني متطلبات  يقوم 
امل�سلحة، وامل�ساهمة يف عمليات نقل االآليات املجنزرة من موقع اإلى موقع 
باالإ�سافة اإلى تاأمني و�سائط النقل احلديثة لنقل اأفراد القوات امل�سلحة من 

موقع عملهم اإلى مناطق �سكناهم اأثناء االإجازة.
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امللكي اجلو  �سالح  	•
الأغرا�ض  مروحية  بطائرات  العربي  اجلي�ض  طريان  قوة  نواة  ب��داأت 
التدريب والنقل والربيد ثم توا�سل تطويره وزود بطائرات مقاتلة وعمودية 

حديثة وطائرات للنقل والتدريب.
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امللكية البحرية  القوة  	•
كان االهتمام بتعزيز قدرات �سالح خفر ال�سواحل عن 
وزود  والغو�ض،  الغط�ض  ومعدات  بالزوارق  جتهيزه  طريق 
حلماية  واملعدات  باالأ�سلحة  جمهزة  حديثة  حربية  ب��زوارق 
�سواطئ اململكة، وتاأمني احلماية وامل�ساعدة لل�سفن والبواخر 

التي تر�سو يف ميناء العقبة لتن�سيط االقت�ساد الوطني.
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من اأدبيات الثورة

دونت ال�سجالت كثريا من االأدبيات العظيمة التي �سبقت اأو رافقت اأو 
تلت اإعالن الثورة وحتقيق االنت�سار، ومن ابرز ما مت ر�سده هو بع�ض من 

اأقوال ال�سريف احل�سني قائد الثورة، حيث قال:

•	»..... اأو�سيكم باتباع املنهج الذي �سنته ال�سريعة الغراء مبراعاة 
االأ�سرى والالجئني اإليكم واملحافظة عليهم واإكرام نزلهم ومثواهم وعدم 

م�ض اأحدهم ب�سوء.....«41.

اأبناء جد واحد.  ...... وال فرق بني العربي امل�سيحي وامل�سلم فاإنهما   "•
و�سنقوم فيهم منا معا�سر امل�سلمني ما �سلكه اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 

من اأحكام الدين االإ�سالمي ومن تبعه من اخللفاء باأن يعاملوا امل�سيحيني 

على  عالوة  علينا"،  ما  وعليهم  لنا  ما  بقوله‘ "لهم  الأنف�سهم  كمعاملتهم 

امتيازاتهم املذهبية ومبا تراه امل�سلحة العامة وحتكم به....."42.







144

الثورة العربية الكربى

امللك في�سل االأول ملك العراق
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الفصل الرابع

شخصيات الثورة العربية

على  الهامة  ال�سخ�سيات  من  عددا  الكربى  العربية  الثورة  اأظهرت 
ال�سعيد الع�سكري واملدين لعبت دورا كبريا يف اأحداثها وجمرياتها، وقد 
�سمت كوكبة من عدد كبري من اأحرار العرب ومن خمتلف االأقطار العربية، 

ومن ابرز هذه ال�سخ�سيات:

اأول: الأ�سراف والأمراء:

امللك في�سل الأول

ولد امللك في�سل االأول يف مكة املكرمة يف 20 اأيار 1883 وتلقى تعليمه 
االبتدائي يف احلجاز وعندما دعي والده لالإقامة يف ا�سطنبول عام 1893 
عام  اإلى احلجاز  اأبيه  مع  عاد  ثم  تعليمه  اأمت  وهناك  اخويه،  مع  به  حلق 

.1908

امللك في�سل االأول
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ويف العام التايل 1909 انتخب في�سل نائبا عن لواء جدة يف جمل�ض 
الإخماد  ع�سري  على  احلملة  يف  وال��ده  راف��ق   1911 عام  ويف  )املبعوثان( 

ع�سيان االإدري�سي.

ال�سرية  اأع�ساء اجلمعيات  ات�سل  االأولى  العاملية  ن�سوب احلرب  بعد 
بال�سريف ح�سني وكلفوه بقيادة النه�سة العربية فاأوفد في�سل اإلى دم�سق 
جمال  طغيان  ا�ستد  وعندما  الو�سع،  حقيقة  على  يتعرف  كي   1915 عام 
با�سا )ال�سّفاح( يف �سورية اأوفده والده مرة اأخرى عام 1916 لكي يتو�سط 
اأ�سر  الذين كانت جتري حماكمتهم وعندما  والزعماء  االأحرار  اأجل  من 
اأيار  بتاريخ 6  ال�سوريني  جمال على بغيه ونفذ حكم االإع��دام يف االأح��رار 
اأن العرب يقفون على مفرتق طرق، واختار احل�سني  1916 ظهر وا�سحا 
بداأت  اأوائ��ل حزيران 1916  ويف  اإلى احلجاز  في�سل  فعاد  طريق احلرية 

الثورة.

تولى في�سل قيادة اجلي�ض ال�سمايل، يف بادئ االأمر اأدار مع اأخيه علي 
دفة القتال حول املدينة املنورة ثم حتول نحو ال�سمال، وبعدها على العقبة 

التي انتقل اليها يف اآب 1917.

االأجزاء اجلنوبية  يخو�ض معارك احلرب يف  ال�سمايل  وظل اجلي�ض 
من �سرقي االأردن حتى اأيلول 1918 عندما ا�سرتك يف الهجوم الكبري �سد 
جيو�ض االتراك يف �سورية فدخل درعا ثم دخل دم�سق �سباح يوم 1 ت�سرين 

االأول 1918.

 1919 ع��ام  اأب��وه  اأوف��ده  ثم  احلديثة  ال�سورية  الدولة  في�سل  اأ�س�ض 
لي�سرتك يف موؤمتر ال�سالم ممثال للعرب، وعندما قررت فرن�سا وبريطانيا 
وبايعوا في�سل  القرار  الطبيعية هذا  �سورية  اأبناء  انتدابهما رف�ض  فر�ض 
ولبنان  )�سورية  االأربعة  باأجزائها  �سورية  على  ملكا   1920 اآذار   8 يوم 

امللك في�سل االأول ملك �سوريا
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فقام  للعرب  تنكرت  ان  بريطانيا  تلبث  ومل  االأردن(،  و�سرقي  وفل�سطني 
ال�سوري  العربي  اجلي�ض  ووق��ف  �سورية  على  بالهجوم  الفرن�سي  اجلي�ض 

اأمامه ون�سبت معركة مي�سلون يف متوز 1920.

اأوروب��ا  اإل��ى  فم�سى  الفرن�سيون،  اأن��ذره  اأن  بعد  �سورية  في�سل  غ��ادر 
عملت   1921 اأوائ��ل  ويف  العرب،  بحقوق  للمطالبة  ال�سيا�سة  نهج  متخذا 
بريطانيا على اال�ستجابة لبع�ض مطالب العرب فوافقت على اإن�ساء دولتني 

عربيتني حتت االنتداب الربيطاين يف العراق و�سرق االأردن.

وجرى ا�ستفتاء يف العراق يف �سيف عام 1921 الختيار في�سل ملكا 
مت   1921 اآب   23 ويف  �ساحقة،  باأغلبية  مبايعته  على  العراقيون  فاأقبل 

االحتفال واملناداة به ر�سميا ملكا على العراق.

بالعراق  النهو�ض  يف  واالعتدال  الو�سطية  �سيا�سة  على  في�سل  و�سار 
وال�سعي ال�ستقراره وتثبيت وحدته من اأجل التخل�ض من قيود االنتداب اإلى 
اأن جنح يف حتقيق ذلك، ففي عام 1932 األغي االنتداب ودخل العراق ع�سوا 
يف ع�سبة االأمم ب�سفته دولة م�ستقلة ولكن االأجل مل ميهله لال�ستمرار يف 
خدمة العراق والعرب فقد تويف يف �سوي�سرا يوم 8 اأيلول 1933 ب�سكتة قلبية 
اإلى بغداد حيث دفن فيها وخلفه  بينما كان حتت العالج ثم نقل جثمانه 

ابنه امللك غازي.

قرب امللك في�سل يف بغداد

امللك في�سل الثاين وخاله االأمري عبد االله يف مدينة الرفاعي عام 1953م 
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ال�سريف �ساكر بن زيد

يعترب ال�سريف �ساكر بن زيد من اأبرز االأ�سراف يف الع�سر احلديث، 
وكان له دور كبري يف الثورة العربية الكربى ويف االأعوام االأولى من عمر 

االإمارة االأردنية.

فيها،  تعليمه  وتلقى   1885 �سنة  املكرمة  مكة  �ساكر يف  ال�سريف  ولد 
وقد  له،  �سخ�سيا  �سديقا  فاأ�سبح  احل�سني،  بن  عبداهلل  االأمري  مع  ون�ساأ 

اخت�ض باالهتمام بقبيلة عتيبة يف احلجاز فاأ�سبح يدعى "اأمري عتيبة".

اإحدى  قيادة  تولى   1916 عام  الكربى  العربية  الثورة  ن�سوب  وعند 
املجموعات امل�سلحة التي هاجمت معاقل االأتراك يف مكة، ثم التحق باالأمري 
املدينة  ميدان  اإل��ى  ذلك  بعد  ورافقه  الطائف  ح�سار  اأثناء  يف  عبداهلل 
الذي ظل يهاجم  ال�سرقي  االأول يف قيادة اجلي�ض  املنورة، فكان م�ساعده 
معاقل االأتراك حول املدينة من اأواخر عام 1916 الأواخر عام 1918، ويف 

اأثناء ذلك تولى قيادة حمالت عديدة واأبلى فيها بالء ح�سنًا.

اأواخ��ر  يف  االأردن  �سرقي  اإل��ى  جميئه  عند  ع��ب��داهلل  االأم���ري  وراف���ق 
تولت  التي  الوزارات  ا�سرتك ع�سوا يف  االإمارة  تاأ�سي�ض  وبعد  عام 1920، 
الع�سائر،  نائب  ب�سفته   1924 اإلى   1921 اأع��وام  خالل  احلكم  م�سوؤولية 
ولذلك  البالد،  اإلى خارج  �سفره  اأثناء  االأمري عبداهلل يف  ينوب عن  وكان 
وفاته.  االأردنية حلني  الدولة  االأمري يف هرم  بعد  الثاين  املقام  يحتل  ظل 
وكان االأمري �ساكر ذا معرفة وا�سعة بالق�ساء الع�سائري والتقاليد العربية 
يعمل  وكان  البدو،  على  االأ�سراف  جمل�ض  رئي�ض  من�سب  و�سغل  االأ�سيلة، 
دائمًا على عقد ال�سلح بني القبائل والع�سائر االأردنية، وي�سعى لزرع بذور 

التاآلف واالإخاء.

ال�سريف �ساكر بن زيد
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ال�سريف نا�سر بن علي اآل را�سي

مع  وعمل  1890م  ع��ام  يف  را�سي  اآل  علي  بن  نا�سر  ال�سريف  ول��د 
بالء  واأبلى  الثورة،  راية  لرفع  القبائل  ح�سد  على  وفي�سل  علي  االأمريين 

عظيما يف قيادة جموع القبائل ويف احلمالت منذ اليوم االأول للثورة.

البادية  اإلى  حملة  قيادة  في�سل  االأم��ري  اإليه  اأ�سند  1917م  اأي��ار  ويف 
ال�سورية، فغادر "الوجه" اإلى وادي ال�سرحان يرافقه ال�سيخ عودة اأبو تايه، 
اأن ح�سد قوة من رجال القبائل، وزحف جنوبا فا�ستولى على العقبة  بعد 

يوم 6 متوز 1917م .

كان موفقا يف حمالته فاأطلق عليه رفاقه لقب »املحظوظ«. ويف اأيلول 
1918م تولى قيادة احلملة ال�سريعة التي اأعدها اجلي�ض ال�سمايل، فدخل 

درعا وبعدها مدينة دم�سق ثم حلب.

عني حاكما على حلب وبعد معركة مي�سلون 1920م عاد اإلى احلجاز. ويف 
عام 1925م غادر اإلى العراق واأقام يف بغداد اإلى اأن وافته املنية عام 1943م. 

ال�سريف علي بن احل�سني احلارثي

ولد  احل���وارث،  االأ���س��راف  من  احل��ارث��ي  احل�سني  بن  علي  ال�سريف 
اأن  اإال  اأنه كان يف �سبابه الباكر عند انطالق الثورة،  عام 1895م، ورغم 
�سجاعته يف قيادة احلمالت جعلت منه اأحد القادة امليدانيني فيها. التحق 
باالأمري في�سل يف العقبة وقاد حملة بلغ فيها االأزرق ووادي الريموك، ثم 

حلق بفي�سل يف �سوريا.

يف اأواخر عام 1920م رافق االأمري عبداهلل اإلى معان. ثم انتدبه االأمري 
للذهاب اإلى عمان كي يكون طليعة له. وكان له اإ�سهامات يف بداية تاأ�سي�ض 

االإمارة. عاد اإلى احلجاز يف عام 1922م، وتويف عام 1955م.

ال�سريف نا�سر بن علي اآل را�سي

ال�سريف علي بن احل�سني احلارثي
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ال�سريف �سرف بن راجح

ولد يف الطائف عام 1881م، وا�سرتك يف حملة ع�سري قبيل احلرب 
اأن  وبعد  1915م.  عام  الطائف  اإم��ارة  يف  اأب��اه  خلف  ثم  االأول��ى.  العاملية 
وخا�ض  املنورة،  املدينة  ميدان  اإل��ى  انتقل  الرتكية،  احلامية  ا�ست�سلمت 
معارك القتال حولها، وقاد عددا من احلمالت على حمطات �سكة احلديد. 
وبعد اأن انتقل االأمري في�سل بن احل�سني اإلى العقبة يف اآب 1917م، بقي 
ال�سريف �سرف يف منطقة الوجه، واأ�سبح م�ساعدا اأول لقيادة جي�ض الثورة.

عام  اأوائ��ل  يف  وجي�سه  با�سا  فخري  الرتكي  القائد  ا�ست�سلم  وعندما 
املنورة،  املدينة  دخلت  التي  العربية  القوة  راأ�ض  على  �سرف  كان  1919م 
بعد،  العراق فيما  اإلى  انتقل  اإمارتها.  فتولى  الطائف  اإلى  بعد ذلك  وعاد 
وكان و�سيا على العر�ض لفرتة. وفيما بعد، انتقل اإلى عمان بدعوة من امللك 
عبداهلل حيث عني ع�سوا يف جمل�ض االأعيان االأردين يف االأعوام 1950 - 

1955م.

ال�سريف �سرف بن راجح

فخري با�سا وال�سريف علي حيدر با�سا
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ال�سريف جميل بن نا�سر

ابن �سقيق االأمري احل�سني بن علي، ولد يف مكة املكرمة عام 1888م، 
تعليمه  ا�ستانبول حيث وا�سل  الى  تعليمه االبتدائي فيها، ثم ارحتل  تلقى 
هناك،  وتولى بع�ض االأعمال فيها �سمن اإمارة مكة  لدى عودته عام 1910.

وبعد قيام الثورة العربية الكربى يف 1916م، �سارك ال�سريف جميل 
بن نا�سر يف اعمال هذه الثورة، �سمن جي�ض االأمري في�سل بن احل�سني، 
وا�ستمر معه، حتى مت ت�سكيل احلكومة الفي�سلية يف �سوريا عام 1919م،، 
وبعد �سقوطها التحق بخدمة االأمري عبداهلل بن احل�سني منذ عام 1921م 

حيث �سارك يف تاأ�سي�ض االإمارة االأردنية.

االأم��ريي  ال��دي��وان  رئي�ض  من�سب  نا�سر  بن  االأمري جميل  تولى        
العايل، و ا�ستمر يف من�سبه حتى وفاته يف 1938/8/30م .

نا�سر بن جميل  ال�سريف  اإبن واحد هو  نا�سر        لالأمري جميل بن 
وابنتان هما امللكة الوالدة زين ال�سرف، وال�سريفة نافعة.

ال�سريف جميل بن نا�سر
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ثانيا: ال�سخ�سيات الع�سكرية:

مولود خمل�ش

العربية  الثورة  تاريخ  يف  ال�سخ�سيات  اأب��رز  من  خمل�ض  مولود  يعد 
الكربى وكذلك يف تاريخ العراق، ويعد القائد الع�سكري للثورة العربية.

ولد خمل�ض يف املو�سل �سنة 1885 وتلقى علومه باملدر�سة احلربية يف 
ا�سطنبول وتخرج برتبة مالزم، وخدم يف اجلي�ض العثماين اإلى ان وقع يف 

االأ�سر باإحدى املعارك بني اجلي�سني العثماين والربيطاين.

ويف عام 1916 تطوع للخدمة يف الثورة العربية الكربى وكانت خدمته 
يف  واأب��دى  الها�سمي  اللواء  وقاد  في�سل،  االأم��ري  مع  ال�سمايل  اجلي�ض  يف 
اأكرث من مرة بجراح وهو يتقدم �سفوف  اإقداما وب�سالة فاأ�سيب  املعارك 

جنوده.

ويف الهجوم على معان يف ني�سان 1918 اأ�سيب بك�سور وجروح بليغة.

عهد  يف  حلب  يف  الع�سكرية  للفرقة  قائدا  وعني  ل��واء  رتبة  اإل��ى  رقي 
امللك في�سل، وبعد اإن�ساء مملكة العراق عني مت�سرفا ثم ع�سوا يف جمل�ض 

االأعيان ثم انتخب رئي�سا ملجل�ض النواب.

ا�ستهر ب�سجاعته ويف عهد بكر �سدقي جرت حماولة الغتياله وتويف 
بتاريخ 3 اآب 1951.

مولود با�سا خمل�ض
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نوري ال�سعيد

ا�ستهر نوري ال�سعيد الذي يعد احدى ال�سخ�سيات البارزة يف تاريخ 
العرب احلديث ب�سفته قائدا ع�سكريا يف الثورة العربية الكربى و�سيا�سيا 

ورجل دولة يف العراق وعا�ض حياة حافلة.

ولد نوري ال�سعيد يف بغداد �سنة 1888 ودر�ض فيها ثم تخرج من الكلية 
والتحق  العثماين  اجلي�ض  يف  خدم  م��الزم،  برتبة  ا�سطنبول  يف  احلربية 
بكلية االأركان وكان من موؤ�س�سي جمعية )العهد(، وبعد اعتقال عزيز علي 
ال�سعيد مو�سع مالحقة ففر  نوري  اأ�سبح  �سنة 1914  امل�سري وحماكمته 

اإلى الب�سرة واأقام فيها اإلى اأن ا�ستولى عليها االإجنليز.

القاهرة  اإلى  التايل  العام  نقلوه يف  ثم  للهند  اأ�سريا  االإجنليز  اأر�سله 
امل�سري  علي  لعزيز  م�ساعدا  فعمل  فيها،  العرب  القياديني  من  بطلب 
النظامية يف اجلي�ض  القوة  الأركان  رئي�سا  باالأمري في�سل وعني  التحق  ثم 
ال�سمايل. اأبدى �سجاعة واإقداما يف احلرب وخا�ض معارك عديدة وتولى 
قيادة القوة النظامية التي انطلقت من العقبة اإلى درعا ثم دخلت دم�سق 
موؤمتر  اإلى  فرافقه  له  ع�سكريا  مرافقا  في�سل  عينه   .1918 عام  وحلب 
ال�سالم وقام مبهمات ر�سمية، وبعد خروج في�سل من �سورية بقي نوري اإلى 

جانبه ورافقه عند �سفره اإلى العراق حيث نودي به ملكا يف �سيف 1921.

ويف العراق عني رئي�سا الأركان اجلي�ض ثم اأخذ ي�سارك ب�سورة فعالة يف 
احلياة ال�سيا�سية ويف اإدارة احلكم فخدم وزيرا وتولى رئا�سة الوزراء مرات 
عديدة يف عهود امللوك الها�سميني في�سل االأول وغازي وفي�سل الثاين واأ�سبح 
 ال�سخ�سية ال�سيا�سية االأولى يف العراق ومن اأبرز �سخ�سيات الوطن العربي.

قتل يف االنقالب الذي وقع يف العراق يوم 14 متوز 1958.

نوري ال�سعيد
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جعفر الع�سكري

يعد جعفر الع�سكري من اأبرز ال�سخ�سيات العربية يف الع�سر احلديث، 
واأكرب قائد للقوات النظامية يف جيو�ض الثورة العربية الكربى.

يف  احلربية  املدر�سة  يف  تعليمه  وتلقى   1885 �سنه  ب��غ��داد  يف  ول��د 
ا�سطنبول وتخرج برتبة مالزم وخدم يف اجلي�ض العثماين ثم اأر�سل يف بعثة 

اإلى اأملانيا لدرا�سة الفنون الع�سكرية.

ا�سرتك يف حرب البلقان �سنة 1913 ثم عني معلما يف مدر�شة ال�شباط 
بحلب.

وبعد دخول الدولة العثمانية يف احلرب العاملية االأولى اأوفدته قيادة 
اجلي�ض اإلى ليبيا برفقة يف بعثة ع�سكرية �سافرت خفية عن طريق البحر، 
يف  الربيطاين  اجلي�ض  �سد  ال�سنو�سيني  ق��وات  جانب  الى  قاتل  اأن  وبعد 
م�سر، وقع اأ�سريا فنقله االإجنليز الى القاهرة، وحاول الفرار من املعتقل 
اأن  اإلى  فوقع واأ�سيب بر�سو�ض، فاألقي القب�ض عليه وبقي رهن االعتقال 

ذاعت اأنباء قيام الثورة العربية، فتطوع للخدمة فيها يف �سيف 1917.

النظامية،  للقوات  قائدا  فعينه  في�سل  االأمري  بجي�ض  جعفر  والتحق 
عام  احلرب  نهاية  حتى  االأردن  و�سرقي  احلجاز  يف  معارك  عدة  وخا�ض 
عام  �سوريا  من  في�سل  خروج  وبعد  حللب،  ع�سكريا  حاكما  وعني   1919
1920 ذهب جعفر الى العراق، وخدم مع امللك في�سل وزيرا للدفاع، حيث 
العراق  ال��وزراء يف  رئا�سة  ت�سلم  العراقي احلديث،  اجلي�ض  بتاأ�سي�ض  قام 
ثالث مرات، ثم عني �سفريا للعراق يف لندن وهناك در�ض احلقوق واأحرز 
اإجازة املحاماة، كان يجيد عدة لغات، وكتب مذكراته بنف�سه واغتيل يف 

عام 1936 يف انقالب بكر �سدقي.

جعفر الع�سكري
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علي جودت الأيوبي

ي���ع���د ع���ل���ي ج������ودت االأي�����وب�����ي م����ن اأب�������رز ���س��خ�����س��ي��ات ال���ث���ورة 
م��ن  وت����خ����رج   1886 ���س��ن��ة  امل���و����س���ل  يف  ول�����د  ال����ك����ربى،  ال���ع���رب���ي���ة 
.  1906 ���س��ن��ة  ���س��اب��ط  ب��رت��ب��ة  ا���س��ط��ن��ب��ول  احل���رب���ي���ة يف   امل���در����س���ة 
وخدم االأيوبي يف اجلي�ض العثماين وا�سرتك مع عدد من زمالئه العرب يف 
اأثناء احلرب العاملية االأولى خا�ض  تاأ�سي�ض جمعية )العهد( ال�سرية، ويف 

عدة معارك ثم وقع يف اأ�سر االإجنليز يف جبهة العراق عام 1915.

اإلى احلجاز حيث  بعد قيام الثورة العربية تطوع للخدمة فيها وجاء 
خدم مع االأمري علي بن احل�سني ثم التحق بجي�ض االأمري في�سل يف العقبة 
وكان واحدا من كبار ال�شباط العرب يف اجلي�ض ال�شمايل الذين ا�شرتكوا 

يف القتال حتى دخول العرب اإلى دم�سق وبعدها اإلى حلب.

وبعد ا�ست�سالم الدولة العثمانية عني حاكما ع�سكريا ملدينة حلب وذهب مع 
امللك في�سل اإلى العراق يف عام 1921 ف�سغل عدة منا�سب اإدارية ثم عني 
وزيرا للداخلية و�سغل من�سب رئا�سة الوزراء عدة مرات كما �سغل من�سب 

رئا�سة الديوان امللكي ومنا�سب دبلوما�سية رفيعة.

بعد انقالب 14 متوز 1958 يف العراق اتخذ من بريوت دار اإقامة له 
وفيها كتب مذكراته التي ن�سرت عام 1967 وتويف يف بريوت عام 1969.
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حممد الأن�سي

اجلي�ض  يف  التحق  ثم  وتعلم،  در�ض  حيث  لبنان  يف  1880م  عام  ولد 
العربية  بالثورة  التحق  ذلك  وبعد  االأول��ى،  العاملية  احل��رب  يف  العثماين 
الحقه  �سقوطها  وبعد  �سوريا  يف  الفي�سلية  احلكومة  يف  خدم  ثم  الكربى 
الفرن�سيون فالتجاأ اإلى االأردن، حيث ح�سر اإلى اإربد ومنها اإلى عمان ثم 
اإلى معان حيث التحق يف خدمة �سمو االأمري عبداهلل بن احل�سني يف اأواخر 
عام 1920م، وقام باإ�سدار جريدة »احلق يعلو« باال�سرتاك مع عبداللطيف 
اأعداد يف معان وعددان يف عمان، وكانت توزع  �ساكر، وقد �سدر منها 4 
وظيفة  يف  عني  ذل��ك  وبعد  وفل�سطني،  ولبنان  و�سوريا  االأردن  يف  جمانًا 

الكاتب اخلا�ض يف الديوان االأمريي، ثم عني رئي�سًا للديوان االأمريي.

يف  ع�سوًا  انتخب  االأم���ريي،  ال��دي��وان  رئا�سة  من  ا�ستقالته  وبعد      
املجل�ض الت�سريعي االأول عن لواء البلقاء، خالل الفرتة 2 ني�سان 1929م - 
9 �شباط 1931م. اأعيد تعيينه رئي�سًا للديوان االأمريي »للمرة الثالثة«، ثم 

عني وزيرًا للداخلية واملعارف.

 ترك االأن�سي جمموعة من املقاالت يف العديد من ال�سحف واملجالت 
والتي مل جتمع حتى االآن، كما ورد اأنه قام باإعداد وترجمة طريقة »بريل« 

للكتابة والقراءة لفاقدي الب�سر اإلى اللغة العربية.

تويف االأن�سي يف عمان حوايل عام 1951م.  



157

طريق النهوض

ودرب الشهادة

حممد علي العجلوين

وملا  الرتكي،  اجلي�ض  �سفوف  يف  �سابطا  العجلوين  علي  حممد  كان 
اإلى  في�سل  االأمري  جي�ض  طالئع  وو�سلت  الكربى  العربية  الثورة  ا�ستعلت 
جنوب االأردن التحق العجلوين بجي�ض االأمري في�سل يف منطقة غرب معان، 
الواقعة جنوب اململكة، وكان من الرجال املقربني لالأمري في�سل، واأ�سندت 
له مهمة رئا�سة احلر�ض امللكي اخلا�ض بعد اأن بويع االأمري في�سل ملكًا على 

�سوريا يف 8 اآذار 1920م.

من  مكنه  ما  دم�سق،  ويف  الثورة  يف  في�سل  العجلوين االأمري   رافق 
الوقوف على خفايا اأمور عديدة ب�سبب وجوده يف الق�سر العربي بعد عام 

1920م. ومن االأدوار البارزة للعجلوين، ا�سرتاكه يف معركة مي�سلون.

االأردن��ي��ة،  ال�سفارات  يف  عديدة  �سيا�سية  منا�سب  العجلوين  �سغل 
العجلوين مرافقته  للقائد حممد علي  اأ�سندت  التي  البارزة  املهمات  ومن 
لل�سريف احل�سني بن علي اأثناء اإقامته يف قرب�ض من عام 1924-1931م. 
وافته املنية بعد اأن قدم خدمات جليلة للثورة العربية واإمارة �سرق االأردن 

واململكة االأردنية الها�سمية فيما بعد.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سهيد الطيار فرا�ض العجلوين، الذي ا�ست�سهد 
يف حرب 1967م هو اأحد اأجناله.

حممد علي العجلوين
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�سبحي العمري

العمري.  اأحمد  ال�سيخ  القا�سي  ابن  ولد يف دم�سق عام 1898م وهو 
ترك اجلي�ض الرتكي يف عام 1917م والتحق بجي�ض الثورة العربية الكربى 

و�سارك يف معظم معاركها.

رافق امللك في�سل اإلى العراق بعد خروجه من دم�سق.

وذك��رى  وم��ع��ان،  واال�ستقالل،  النه�سة،  و���س��ام  االأو���س��م��ة:  م��ن  ن��ال 
وال�سليب  االأملانيتني،  اخلدمة  وميدالية  احلديدي  وال�سليب  اال�ستقالل، 

احلربي االإنكليزي وامليدالية احلربية.

حكم عليه اأربع مرات باالإعدام من قبل االأتراك والفرن�سيني واالإنكليز.

علي خلقي ال�سرايري
التحق بالثورة العربية الكربى وكان له دور بارز يف جمريات االأحداث 
ع�سكريا  حاكما  في�سل  االأم���ري  وعينه  ال��ع��رب،  ق��اده��ا  التي  وامل��ع��ارك 
اجلوالن،  ملنطقة  ع�سكريا  حاكما  ُنقل  ثم  1919م،  اآب  يف  الكرك  ملنطقة 
غورو  اجل��رنال  بقيادة  الفرن�سية  اجليو�ض  و�سول  اأنباء  و�سلت  وعندما 
مل�سارف دم�سق، اإلى القائم مقام علي خلقي ال�سرايري �سارع باالن�سمام 
ل�سالح  املعركة  ُح�سمت  اأن  وبعد  مي�سلون،  االأردنيني يف معركة  الثوار  مع 
املجاهدين  على  االإعدام  اأحكام  من  املئات  اأ�سدروا  الفرن�سيني،  املحتلني 

العرب، وكان منهم ال�سرايري، لكنه مل ينفذ.
بعد انتهاء احلكم الفي�سلي، عمد ال�سرايري بالتعاون مع اأبناء االأردن 
هو،  تراأ�سها  التي  اإربد  حكومة  مثل  املحلي،  احلكم  حكومات  ت�سكيل  اإلى 
ال�شرايري م�شاورًا لالأمن واالن�شباط  تاأ�شي�ض االإمارة االأردنية ُعني  وبعد 
يف اأول حكومة لالإمارة، كما عني وزيرًا للمعارف، وت�سلم منا�سب عديدة 
يف عهد االإمارة، واململكة االأردنية الها�سمية فيما بعد، حتى وافاه االأجل يف 

25 حزيران 1960م.

�سبحي العمري

علي خلقي ال�سرايري
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ثالثا: ال�سخ�سيات املدنية:

الأمري عادل ار�سالن

انتخب ع�سوًا يف جمل�ض املبعوثان العثماين يف الفرتة ما بني 1908-
العثمانية منها، �سكرتري  الدولة  اأخرى يف  اأعمااًل حكومية  1912م، وتولى 
من الدرجة االأولى يف وزارة الداخلية، وبعد ت�سكيل احلكومة الفي�سلية يف 
دم�سق ُعني �سكرتريًا خا�سًا لالأمري في�سل، وبعدها م�ساعدًا اإداريًا لرئي�ض 
احلكومة ال�سورية، وا�ستمر حتى 1920م، وبعد انهيار هذه احلكومة على يد 
الفرن�سيني، غادر دم�سق متوجهًا اإلى اأوروبا، حيث حكم عليه الفرن�سيون 
باالإعدام »غيابيا«، واأقام قلياًل يف �سوي�سرا، ثم يف القاهرة، وبعدها جاء 

اإلى عمان ليعمل يف الدولة االأردنية احلديثة.

تولى االأمري اأر�سالن من�سب رئي�ض الديوان االأمريي خلفًا لل�سيد عوين 
عبد الهادي، وبعد اإقالته من املن�سب، غادر االأردن اإلى مكة املكرمة، واأقام 
الثورة  قامت  حتى  القاهرة،  اإلى  غادرها  وبعدها  الوقت،  من  فرتة  فيها 
با�سا  �سلطان  بقيادة  الفرن�سيني يف 1924-1926م  �سد  الكربى  ال�سورية 

االأطر�ض، فعاد اإلى �سوريا و�سارك يف هذه الثورة.

تويف يف بريوت عام 1954م ودفن يف م�سقط راأ�سه اإلى جانب �سقيقه 
االأمري �سكيب اأر�سالن، وله بع�ض املوؤلفات منها: ديوان �سعر "خمطوط"، 
ومذكراته التي طبعت يف بريوت عام 1983م يف ثالثة جملدات، وله العديد 

من املقاالت.

االأمري عادل ار�سالن

االأمري عادل ار�سالن
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ال�سيخ اأحمد علوي ال�سقاف

ال�سريف  بقيادة  الكربى،  العربية  الثورة  اإلى  ان�سم  1916م  عام  يف 
احل�سني بن علي، وعينه رئي�سا لديوانه وكان يلقب برئي�ض الديوان، وُعرف 
بابن �ساحب الرت�سيح، ن�سبة اإلى كتاب والده وعنوانه »تر�سيح امل�ستفيدين 

يف فقه ال�سافعية«.

وُعني ال�سيخ ال�سقاف رئي�سا لديوان امللك علي بن احل�سني، وا�ستمر 
حتى عام 1926م، ثم انتقل اإلى االردن بطلب من �سمو االأمري عبداهلل بن 
احل�سني، وعينه يف من�سب قا�سي الق�ساة يف احلكومة االأردنية، كما تولى 
رئي�ض  من�سب  توليه  اإلى  اإ�سافة  االأردنية،  الوزارية  املنا�سب  من  العديد 

الديوان االأمريي. تويف يف 23 ني�سان 1959م. 

عوين عبد الهادي

ولد يف مدينة نابل�ض الفل�سطينية يف ني�سان عام 1882م، وتلقى تعليمه 
االبتدائي واملتو�سط يف بريوت ونابل�ض، حيث التحق يف املدار�ض االإعدادية 
العثمانية يف ا�ستانبول عام 1905م، ثم �سافر اإلى باري�ض لدرا�سة احلقوق، 

واأ�س�ض مع جمموعة من زمالئه اجلمعية العربية الفتاة.

ح�سر يف عام 1918م موؤمتر ال�سلح يف باري�ض، �سمن الوفد العربي 
في�سل  االأم���ري  فطلبه  احل�سني،  ب��ن  في�سل  االأم���ري  برئا�سة  ك��ان  ال��ذي 
لي�سغل من�سب ال�سكرتري اخلا�ض له، ومدير املكتب احلجازي يف باري�ض 
وال�سكرتري، وبعد ذلك �سغل يف احلكومة العربية الفي�سلية يف دم�سق اأمينا 
انتهاء تلك احلكومة يف عام 1920م، غادر  عاما لوزارة اخلارجية، وبعد 

دم�سق اإلى القاهرة.

ال�سيد عوين عبد الهادي
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والتحق عوين عبدالهادي، باالأمري عبداهلل بن احل�سني يف معان، ثم 
اإمارة �سرق االأردن، ومت تعيينه رئي�سا  اإلى عمان، حيث مت تاأ�سي�ض  رافقه 
للديوان االأمريي العايل، كما تبواأ املنا�سب التالية: مفو�سا و�سفريًا لالأردن 
يف القاهرة، وع�سوا يف جمل�ض االأعيان االأردين اخلام�ض، ووزيرا للدولة يف 
وزارة �سعيد املفتي الرابعة، ووزيرا للخارجية والعدلية يف وزارة اإبراهيم 
ها�سم الرابعة، وع�سوًا يف جمل�ض االحتاد العربي »احتاد االأردن والعراق«، 
القاهرة،  العربية يف  الدول  القانونية يف جامعة  لالإدارة  عمل رئي�سا  كما 

وتويف يف 15 اآذار 1970م.

ر�سيد طليع

بني  لع�سائر  ينتمي  وه��و  1877م،  ع��ام  لبنان  يف  طليع  ر�سيد  ول��د 
معروف الدرزية التي ت�ستقر يف لبنان. تلقى طليع علومه يف املدر�سة امللكية 
باالآ�ستانة عام 1900م، ثم تخرج من دار الفنون يف ا�ستانبول التي كانت 
تعترب مبثابة اأهم اجلامعات يف الدولة العثمانية، ومنها كان يتخرج معظم 

رجاالت الدولة العثمانية.

العربية  اململكة  وقامت  العربية،  البالد  من  االأت���راك  خ��رج  عندما 
الها�سمية يف �سوريا التحق ر�سيد طليع بامللك في�سل بن احل�سني، فاأ�سبح 
حاكما ع�سكريا على منطقة حماة، وفيما بعد واليًا ملنطقة حلب ومدينتها، 
ولكن بعد معركة مي�سلون اأ�سبحت �سوريا حتت احلكم الفرن�سي، فا�سطر 
�سرق  اإلى  منهم  العديد  وجلاأ  �سوريا،  ترك  اإلى  العربية  اململكة  رج��االت 

االأردن، ومنهم ر�سيد طليع الذي اأ�سبح رئي�سًا حلزب اال�ستقالل العربي.

لت�سكيل  ما�سة  احلاجة  اأن  احل�سني  بن  عبداهلل  االأمري  راأى  وعندما 
حكومة يف �سرق االأردن تخلف احلكومة الفي�سلية، عهد االأمري اإلى ر�سيد 

ر�سيد بك طليع
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طليع بت�سكيل اأول حكومة اأردنية يف 11 ني�سان 1921م، وكانت حتمل ا�سم 
رئي�ض  كاأول  املعا�سر  االأردن  تاريخ  ر�سيد طليع  امل�ساورين، فدخل  جمل�ض 

الأول حكومة اأردنية ت�سكلت يف عهد اإمارة �سرق االأردن.

علي ر�سا الركابي

الفي�سلية،  العربية  احلكومة  يف  وزراء  رئي�ض  واأول  �سوري  �سيا�سي 
وكذلك ثالث رئي�ض وزراء يف االأردن.

اإلى  الفرن�سية  القوات  ودخ��ول  املتكافئة،  غري  مي�سلون  معركة  بعد 
دم�سق وانتهاء العهد الفي�سلي، رحل ر�سا الركابي اإلى م�سر. وانتقل منها 
اإلى احلجاز، وهناك كلفه ال�سريف احل�سني بالذهاب اإلى االأردن، مل�ساعدة 

االأمري عبداهلل يف تاأ�سي�ض اإمارة يف �سرق االأردن.

مت تكليف الركابي بتاأليف حكومة اأردنية جديدة يف 10 اآذار 1922م 
لندن،  اإلى  االأمري عبداهلل يف رحلته  اأر�سالن، ورافق  ا�ستقالة مظهر  بعد 

لعقد معاهدة بني االأردن وبريطانيا، وبحث ال�سوؤون العربية هناك.

ال��وزارة يف  بت�سكيل  ثانية  الركابي  ُكلف ر�سا  اأوائل عام 1924م  ويف 
ا�ستقال  حيث  1926م،  عام  من  حزيران  اإل��ى  من�سبه  يف  وظل  االأردن، 

وانتقل لالإقامة بني حيفا والقد�ض، وتويف يف عام 1942م.

علي ر�سا الركابي
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ال�سيخ عبد اهلل �سراج

للعرب  املعادي  والرتقي  االحتاد  اأوامر حكومة حزب  عندما �سدرت 
الذي كان قد ت�سلط على مقاليد احلكم يف الدولة العثمانية بانتخاب مبعوث 
املبعوثان  جمل�ض  يف  ع�سوا  ليكون  �سخ�ض  األ��ف  خم�سني  كل  عن  »نائب« 
مة املفتي ال�سيخ عبداهلل �سراج  َّ��ة املكرَّ »جمل�ض النواب« انتخب اأهايل مك�
نائبا لهم، ولكنه مل يلبث اأن ا�ستقال بعد اأن ظهرت بوادر العن�سرية لدى 

االأتراك �سد العرب.

�ان كان  وعندما قدم االأمري عبداهلل بن احل�سني اإلى معان ثمَّ اإلى عمَّ
ال�سيخ عبداهلل �سراج من بني ال�سخ�سيات التي رافقته.

عبداهلل  لل�سيخ  احل�سني  بن  عبداهلل  االأم��ري  عهد  1931م  ع��ام  يف 
�سراج بت�سكيل احلكومة العا�سرة يف عهد االإمارة، كما تولى من�سب قا�سي 
الق�ساة يف احلكومة نف�سها. وكان ال�سيخ �سراج تراأ�ض ثاين حكومة يف عهد 

امللك علي بن احل�سني يف احلجاز.

بن  عبداهلل  امللك  ورث��اه  1948م،  ع��ام  �سراج  عبداهلل  ال�سيخ  ت��ويف 
عا�ض  �سراج،  عبداهلل  اهلل  »رحم  عنه:  فقال  االأردن  جريدة  يف  احل�سني 

فقريًا، ومات فقريًا«، واأمر بدفنه يف املقابر امللكية بعمان.

ال�سيخ عبد اهلل �سراج
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رابعا: ال�سخ�سيات الأدبية:

فوؤاد اخلطيب

العربية  ال��ث��ورة  زم��ن  يف  ا�ستهرت  التي  العربية  ال�سخ�سيات  اأح��د 
الكربى، وينتمي الأ�سرة لبنانية معروفة بالعلم واالأدب والفقه. ولد يف بلدة 
»�سحيم« بالقرب من بريوت عام 1296-1297ه����/1879-1880م، تلقى 
تعليمه االبتدائي يف مدر�سة طانيو�ض بال�سويفات، ووا�سل تعليمه االإعدادي 
االأمريكية يف  باجلامعة  التحق  وبعد ذلك  الغرب،  �سوق  كلية  والثانوي يف 

بريوت.

وال�سعري  ال�سيا�سي  ن�ساطه  عنه  ع��رف  اجلامعية  درا�سته  اأث��ن��اء 
التي  ال�سورية  العربية  اجلمعيات  يف  �سارك  1904م  عام  ويف  واخلطابي، 
تخرج من اجلامعة  وقد  العرب حقهم يف احلرية،  باإعطاء  تطالب  كانت 
اإلى خارج وطنه ليبداأ حياته  يف 1904م، وبعد فرتة انتقل فوؤاد اخلطيب 
العملية، حيث عني مدر�سًا للغة العربية والتاريخ العربي وا�ستمر يف التدري�ض 
حتى 1909م، ويف تلك ال�سنة كان ع�سوًا بارزًا يف جمعية املنتدى العربي، 
االأمر  �سدر  الثاين،  عبداحلميد  ال�سلطان  على  االحتادي  االنقالب  وبعد 
املعادي  ن�ساطه  ب�سبب  غيابيًا  باالعدام  عليه  وحكم  عليه،  القب�ض  باإلقاء 

لالحتاديني، واثناء ذلك هرب �سرًا اإلى م�سر.

ويف عام 1916م ومع اإعالن ال�سريف احل�سني بن علي الثورة العربية 
يف  ليعمل  املكرمة  مكة  اإل��ى  ال�سودان  من  اخلطيب  ف��وؤاد  انتقل  الكربى، 
اجلريدة  وه��ي  "الِقبلة"  جلريدة  حم��ررا  الها�سمية،  العربية  احلكومة 
بن  في�سل  مع االأمري  وح�سر  احلجاز،  يف  العربية  للحكومات  الر�سمية 
احل�سني موؤمتر ال�سلح يف فر�ساي "فرن�سا" عام 1919م، ويف تلك ال�سنة 

فوؤاد اخلطيب

�سحيفة القبلة
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اأمينًا لل�سوؤون اخلارجية يف احلكومة الفي�سلية بدم�سق، وا�ستمر يف  عني 
من�شبه حتى �شقوط تلك احلكومة بعد احتالل الفرن�شيني يف عام  1920م 
ويف نهاية العام، ا�ستدعي اإلى مكة املكرمة ليتولى وزارة اخلارجية يف حكومة 
احلجاز الها�سمية، وا�ستمر يف ذلك املن�سب حتى عام 1924م، ثم  اجته 
اخلطيب اإلى �سرق االأردن، حيث وا�سل عمله يف الدولة االأردنية، ويف عام 
1926م عني م�ست�سارًا ل�سمو االأمري عبداهلل بن احل�سني وا�ستمر يف من�سبه 

هذا حتى 1933م.

ترك فوؤاد اخلطيب عددا من املوؤلفات واملقاالت والق�سائد ال�سعرية 
وله العديد من املحا�سرات والندوات ن�سرت يف ال�سحف واملجالت، ومن 
اأهم موؤلفاته: ديوان اخلطيب، م�سرحية �سعرية "فتح االأندل�ض"، فوؤاد اللغة 
العربية، جغرافية البالد العربية، تاريخ االأدب العربي، نظرات يف تاريخ 
تطبع.  مل  "خمطوط"  مذكراته  يتمه"،  مل  "خمطوط  واآدابها  اجلاهلية 
للخطيب ق�سائد من�سورة يف جريدتي االأهرام واملوؤيد، باالإ�سافة اإلى كم 
كبري من املقاالت واملحا�سرات التي ن�سرت يف اجلرائد واملجالت العربية 

لكنها مل جتمع.

تويف فوؤاد اخلطيب يف 15 ني�سان 1957م.
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ِرْكلي خري الدين الِزّ

 ولد يف 9 من ذي احلجة 1310 ه� /25 حزيران  1893م يف بريوت - 
تويف م���ن ذي احلجة 1396 ه���� / 25 ت�سري���ن الثاين 1976 كات���ب وموؤرخ 
ِرْكلي  و�ساع���ر وقومي �سوري. كان وال���ده تاجرا دم�سقيا معروف���ا. تنقل الِزّ
يف ع���دد من الب���الد العربي���ة بني دم�سق  ومك���ة املكّرمة والريا�ض  املدينة 
يهاجم اال�ستعم���ار  �ساع���رًا  كان  وغريه���ا.  املنورة وعّمان وب���ريوت، 
الفرن�سي ب�سع���ره البدي���ع، ويتعاون مع املجاهدي���ن يف مقاومة الفرن�سيني، 
فم���ا كان من الفرن�سيني امل�ستعمرين اإال اأن يحكموا عليه باالإعدام اأكرث من 

مّرة، وكان يفلت من اأيديهم يف كل مرة، ويهجوهم هجاًء مّرًا يف �سعره.

مولده ون�ساأته

ا�سم���ه الكامل خ���ري الدين بن حمم���ود بن حممد بن عل���ي بن فار�ض 
الِزِرْكِلّي م���ن اأ�سل ك���ردي. ن�س���اأ يف دم�سق وتعل���م يف مدار�سه���ا االأهلي���ة 
واأخ���ذ ع���ن معلميها الكثري من العل���وم خا�سة االأدبية منه���ا. كان مولعا يف 
�سغره بكت���ب االأدب، وقال ال�سعر يف �سب���اه. اأمت درا�سته )الق�سم العلمي( 
يف املدر�س���ة الها�سمية بدم�س���ق، ثم عمل فيه���ا مدر�سًا بع���د التخرج، كما 
اأ�سدر جمل���ة االأ�سمعي االأ�سبوعي���ة ف�سادرتها احلكوم���ة العثمانية. انتقل 
اإلى بريوت لدرا�س���ة االآداب الفرن�سية يف الكلي���ة العلمانية )الالييك(بعد 

التخرج عني يف نف�ض الكلية اأ�ستاذًا للتاريخ واالأدب العربي.

اأ�سماها  يومية  يف دم�سق جريدة  اأ�سدر  االأولى،  العاملية  بعد احلرب 
املفيد  جريدة  اإ���س��دار  يف  �سارك  ثم  اأُقفلت،  اأنها  اإاّل  ال��ع��رب(  )ل�سان 
اإثر  على  واالجتماعية.  االأدبية  املقاالت  من  الكثري  فيها  وكتب  اليومية 
معركة مي�سلون ودخول الفرن�سيني اإلى دم�سق ُحكم عليه من قبل ال�سلطة 

مدخل �سوق احلميدية

ِرْكلي خري الدين الِزّ
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اإلى  دم�سق  مغادرًا  كان  اإنه  اإاّل  اأمالكه  وحجز  غيابيًا  باالإعدام  الفرن�سية 
فل�سطني، فم�سر فاحلجاز.

يف احلج���از،  العربي���ة  باجلن�سي���ة  الزركل���ي  �سنة 1921م جتن����ض 
وانتدبه املل���ك احل�س���ني ب���ن علي مل�ساع���دة ابن���ه االأم���ري عبداهلل بان�ساء 
احلكومة االأولى يف عّمان، حيث كّلف مفت�سًا عامًا لوزارة املعارف ثم رئي�سًا 
لدي���وان احلكوم���ة )1921� 1923(. األغت احلكوم���ة الفرن�سية قرار اإعدام 
الزركل���ي فرجع اإل���ى بل���ده �سوري���ة، اأن�ساأ املطبعة العربي���ة يف م�سر حيث 
طبع فيها بع����ض كتبه وكتبًا اأخرى. اأ�سدر يف القد�ض مع رفيقني له جريدة 
)احلياة( اليومية، اإاّل اأن احلكومة االإجنليزية عّطلتها فاأن�ساأ جريدة يومية 
اأخرى يف يافا، واختري ع�سوًا يف املجمع العلمي العربي بدم�سق �سنة 1930م

م�ست�سارًا   1934 �سعود �سنة  اآل  العزيز  عبد  بن  االأمري في�سل  عينه 
مندوبًا  ُع��نّي  كما  مب�سر،  ال�سعودية  العربية  )املفو�سية(  ثم  للوكالة 
عن ال�سعودية يف مداوالت اإن�ساء جامعة الدول العربية، ثم كان من املوقعني 
على ميثاقها. مّثل االأمري في�سل اآل �سعود يف عدة موؤمترات دولية، و�سارك 
يف الكثري من املوؤمترات االأدبية واالجتماعية، ويف عام 1946م عني وزيرًا 
للخارجية يف احلكومة ال�سعودية متناوبًا مع ال�سيخ يو�سف يا�سني، وكذلك 
متناوبًا معه العمل يف جامعة الدول العربية، واختري يف نف�ض العام ع�سوًا 

يف جممع اللغة العربية مب�سر.

الدول  جامعة  لدى  دائمًا  ومندوبًا  مفو�سًا  وزي��رًا  عني  1951م  عام 
العربية، وهناك با�سر بطبع موؤلفه )االأعالم(. من عام 1957م وحتى عام 
للحكومة  الر�سمي(  التعبري  )ح�سب  ممتازًا  ومندوبًا  �سفريًا  عني   ،1963

ال�سعودية يف املغرب كما انتخب يف املجمع العلمي العراقي �سنة 1960م.
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منحته احلكومة ال�سعودية ب�سبب مر�ض اأمّل به اإجازة للراحة والتداوي 
غري حمدودة، فاأقام يف بريوت ودم�سق يزورها بني احلني واالخر وعكف 
اآل  العزيز  امللك عبد  االأول  اجلزيرة  عاهل  �سرية  يف  كتاب  اإجن��از  على 
�سعود واأخذ يقوم من حني الآخر برحالت اإ�سافة لدم�سق اإلى موطنه الثاين 
ال�سعودية والقاهرة وتركيا واإيطاليا و�سوي�سرا. وقام برحالت اإلى اخلارج 

يذكر اأنها اأفادته كثريًا:

للحكومة  ممّثال  فرن�سا،  اإل��ى  ومنها   )1946( اإلى اإجنلرتا �سنة  	•
ال�سعودية يف اجتماعات املوؤمتر الطبي االأول يف باري�ض.

اإلى الوالي���ات املتح���دة االأمريكية �سن���ة )1947( مبهم���ة ر�سمي���ة غري  	•
�سيا�سية، ح�سر خاللها بع�ض اجتماعات هيئة االأمم املتحدة.

وزي���ر  )1954(ب�سف���ة  �س����������ن���ة  اليوناني���ة  اإلى اأثينا العا�سم���ة  	•
منه���ا  عودت���ه  طري���ق  العادة وجع���ل  ف���وق  مفو�سًا ومندوب���ًا 

اإلى ا�ستانبول لزيارة بع�ض مكتباتها.

اأقامه احل���زب  موؤمت���ر  حل�س���ور  مندوب���ًا   )1955( اإلى تون�ض �سن���ة  	•
الد�ستوري فيها، ومنها اإلى اإيطاليا لزيارة اأهم مكتباتها.

"االأعالم".  �ساحب  اأنه  ويكفيه  ثقة،  وموؤرخًا  جميدًا،  �ساعرًا  كان 
قام خري الدين الزركلي يف م�سر بدور مميز يف تنفيذ املهمات القومية 
وكتابة  واالجتماعات  اللقاءات  خالل  من  وذلك  واالإعالمية،  ال�سيا�سية 
امل�ستعمرين  الزركلي  وتناول  والوطنية.  القومية  االأ�سعار  ون�سر  املقاالت 
عليه  كثريًا، فحكموا  �سوريا  الفرن�سيون يف  بنربة حادة خ�سيها  واأذنابهم 

غيابيًا باالإعدام وبحجز اأمالكه. 
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الزركلي  ثورة  انطلقت  1925م،  ال�سورية عام  انطلقت الثورة  عندما 
وير�سلها  الق�سائد  ينظم  فاأخذ  العربية،  وروحيتها  لهيبها  بكل  ال�سعرية 
واإمّا  وامل�سرية،  ال�سورية  من�سورة على �سفحات اجلرائد  اإمّا  دم�سق  اإلى 
األ�سنة  على  الوطنية  ق�سائده  اأبيات  فاأ�سبحت  االأخ��رى،  النقل  بو�سائل 
الفرن�سية  الفعل  ردود  كانت  ال�سورية.  املدن  �سوارع  بها يف  يتغنون  النا�ض 
اآنذاك اأقوى من ردود فعلها عام 1920م فاأذاعت حكمًا عليه ثانيًا غيابيًا 
باالإعدام، وطالبت احلكومة امل�سرية باإ�سكاته اأو طرده من م�سر، غري اأن 
الزركلي مل يكرتث وظل ير�سل ق�سائده الوطنية من القاهرة �سرًا، �ساحذًا 
همم العرب حتى ال ي�سكتوا على اال�ستعمار وال يتوانى اأحدهم عن الن�سال.

بنى الزركلي عالقات حميمة مع الكتاب وال�سعراء واملفكرين يف م�سر، 
من منطلق اأهمية الكلمة التح�سريية يف تعزيز ال�سعور الوطني والقومي يف 
نفو�ض اجلماهري العربية التي تعي�ض الهم القومي بكل جوانبه، ومن هوؤالء 
القاهرة عام  اأقيم يف  األقى ق�سيدته يف حفل  �سوقي الذي  ال�ساعر اأحمد 
ال�سورية  الثورة  1926، الإعانة املت�سررين يف �سوريا حني قامت وانطلقت 

�سد امل�ستعمر الفرن�سي والتي مطلعها:

ارق ب������������ردى  �����س����ب����ا  م�������ن  �������س������الم 

دم���������س����ق ي���������ا  ي�����ك�����ف�����ك�����ف  ال  ودم��������������ع 

اأحمد �سوقي

�سورة فريدة لزعماء الثورة ال�سورية

1( املرياالي عادل ار�سالن 

2( �سلطان با�سا االطر�ض 

3( �سباح بك االطر�ض 4

( القائد ح�سيب بك زيان 

5( الدكتور علي بك ال�سواف

 6( القائد املدفعي عبد الكرمي بك 
7( القائد �سوكت بك العائدي
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خام�سا: �سيوخ الع�سائر:

ال�سيخ مثقال الفايز

مثقال بن �سطام الفايز، هو �سيخ م�سايخ بني �سخر، وعقيد ال�سخور. 
�سارك مع فر�سان قبيلته يف معارك الثورة العربية الكربى، قبل اأن يغدر 
اال�ستعمار الفرن�سي ب�سوريا ويغادرها امللك في�سل االأول، فيبادر الوطنيون 
االأردنيون لاللتفاف حول راية االأمري عبداهلل بن احل�سني لتاأ�سي�ض اإمارة 
الدور  كان  وهنا  �سورية،  لتحرير  لالنطالق  ارتكاز  كنقطة  االأردن،  �سرق 
املوؤثر للفايز الذي اآزر الدولة النا�سئة، معتمدا على اأبناء قبيلته التي متتد 
اإلى  اإ�سافة  ال�سرقية،  البادية  عمق  حتى  البلقاء،  اأط��راف  من  م�ساربها 

امتدادها �سمااًل وجنوبًا.

ولد ال�سيخ مثقال اأواخر القرن التا�سع ع�سر وكان اأول درو�ض احلياة 
بالتدريب  والده  وتعهده  وال�سعاب،  امل�ساكل  مع  التعاطي  كيفية  يف  عنده 
ال�سجاعة  على  ف�سب  البندقية،  وا�ستخدام  واملبارزة،  اخليل  ركوب  على 
خبريًا  ك��ان  ال�سالح.  بحمل  �سنه،  �سغر  رغ��م  �ساعده  وق��وي  واالإق����دام، 
حل  يف  التفقه  ال�سيخ  والده  بيئة  له  اأتاحت  حيث  الع�سائرية،  ال�سوؤون  يف 
والع�سائر  ع�سريته  اأبناء  بني  تن�ساأ  التي  باخلالفات  واحلكم  امل�ساكل، 

االأخرى، فتو�سعت �سهرته يف جمال الق�ساء الع�سائري.

ال�سيخان مثقال وعاكف الفايز
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ال�سيخ عودة ابو تايه

ولد ال�سيخ عودة ابو تايه عام 1870م، وظهرت مواهبه القيادية منذ 
�سبابه، فذاع �سيته كعقيد مقدام للغزوات، وبلغ يف غزواته نهر الفرات يف 

العراق، واأطراف حلب يف �سوريا.

اإلى منطقة الوجه، بادر مع  اأنباء و�سول االأمري في�سل  بلغته  عندما 
عدد من اأقربائه بالذهاب اإليه، حيث اأعلن ان�سمامه اإلى الثورة العربية، 
وا�ستعداده لرفع رايتها يف معان، وعاد مع ال�سريف نا�سر اإلى دياره، وعمل 
العقبة يف  التي حررت  راأ�ض احلملة  وكان على  القبائل،  اأبناء  على ح�سد 

اأوائل متوز 1917م.  

ظل ال�سيخ عودة يخو�ض املعارك يف �سفوف الثورة، و�سارك يف احلملة 
دم�سق،  من  في�سل  امللك  خروج  وبعد  دم�سق.  وبعدها  درعا  دخلت  التي 
اأواخر عام 1920م، كان يف  االأردن يف  اإلى �سرق  االأمري عبداهلل  وو�سول 
طليعة موؤيديه واملن�سوين حتت رايته، وظل كذلك حتى وافاه االأجل �سيف 

عام 1924م.

ال�سيخ �سالح املحي�سن

القهر  م��ن  جيله  اأب��ن��اء  مثل  مثله  املحي�سن  �سالح  ال�سيخ   عانى 
يتاأخر يف  لذلك مل  العرب،  العثمانيون على  مار�سهما  اللذين  واال�سطهاد 
االن�سمام لطالئع الثورة العربية الكربى، بقيادة ال�سريف احل�سني بن علي 
عام 1916م، وخا�ض مع رفاقه يف تلك املرحلة معارك عديدة يف مواجهة 
اجلي�ض العثماين يف جنوب البالد، من بينها معركة معان التي اأ�سيب بها 
بجرح بليغ يف يده الي�سرى، كما �سارك يف معركة حد الدقيق بجوار الطفيلة، 
منت�سرا يف ذلك ل�سعارات الثورة وخيارات االأمة يف الوحدة والتحرر وبناء 

دولتها امل�ستقلة.

ال�سيخ �سالح املحي�سن

ال�سيخ عودة ابو تايه متو�سطا اأقاربه

ال�سيخ عودة ابو تايه



172

الثورة العربية الكربى

الذين  االأردن،  الع�سائرية يف جنوب  الوجوه  اأبرز  اأحد  املحي�سن  كان 
ا�ستقبلوا االأمري عبداهلل بن احل�سني يف مدينة معان عام 1921م، ومبايعته 
اأمريا على البالد، ويف �سنوات الحقة كان من �سباب الطفيلة ورجالها الذين 
حياته  ط��وال  املحي�سن  ظل  فل�سطني.  يف  اليهودية  امل�ستوطنات  هاجموا 
كلمة،  له  ترد  ال  ع�سائريا  قا�سيا  وكان  واأخالقيا،  ع�سائريا  مرجعا  ميثل 
بني  الدم  من  كثري  وذكائه يف حقن  بحنكته  واأ�سهم  ق��رار،  له  ينق�ض  وال 
متنازعني التجاأوا اإلى جمل�سه وارت�سوا بحكمه. تويف يف 8 �شباط 1974م، 

ودفن يف الطفيلة.

ال�سيخ �سالح ذياب العوران

�سكلت معارك الثورة العربية الكربى، التي جرت على االأر�ض االأردنية 
منذ عام 1917م، حالة ذات اأبعاد عميقة يف وجدان ال�سيخ �سالح العوران، 
الذي خا�ض غمارها �سابًا �سغريًا، وحمل ر�سالتها اخلالدة طوال �سنوات 
عمره، ومل يتقاع�ض عن دوره يف جهود بناء موؤ�س�سات الدولة االأردنية منذ 
املجل�ض  انتخابات  يف  مميزًا  جناحًا  حقق  حيث  1921م،  عام  تاأ�سي�سها 
يف  وم�ساركًا  الوطنية،  ال�ساحة  على  حا�سرًا  وك��ان  االأول،  الت�سريعي 
وفاته  املتميز واملخل�ض حتى  العمل  ووا�سل  املختلفة،  ال�سيا�سية  االأحداث 

عام 1955م، وووري الرثى يف الطفيلة.
قبل  م��ن  املهابني  الزعماء  م��ن  ال��ع��وران  ذي��اب  ال�سيخ  وال���ده  وك��ان 
امل�ساكل  العايل به حلل  الباب  ا�ستعان  العثمانية، وكثريًا ما  الدولة  رجال 
جهودًا  وق��دم  ال�سامي،  احلج  طريق  حماية  يف  وامل�ساهمة  امل�ستع�سية، 
ب�سبب  له  وكانت  الع�سائرية،  واالأع���راف  للقواعد  التاأ�سي�ض  يف  وا�سحة 
�سوؤون  على  والقيام  امل�ساكل  حل  يف  �سلطة  القوية،  و�سخ�سيته  زعامته 
االأهايل، ال تقل اأهمية عن �سلطة رجال احلكم االأتراك، ولعب دورًا �سجله 

التاريخ يف دعم جي�ض الثورة باملال واملتطوعني. 

ال�سيخ �سالح ذياب العوران
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ال�سيخ عبد احلميد النعيمي

النمريي  الدخيل  حميدي  احلميد  عبد  ال�سيخ  املجاهد  املرحوم  ولد 
النعيمي عام 1894 ن�ساأ وترعرع يف البيئة العربية البدوية التي عا�ض بها 
والتي هي �سمن  اكرب ع�سائر اجل��والن  بني منري من  �سيخ ع�سرية  وال��ده 
ع�سائر النعيم يف منطقة بالد ال�سام، واحلديث عن هذه الع�سرية البدوية 
انت�سبوا  الذين  الرجال  ت�سليح  م�سوؤولية  حتملت  اأنها  ويكفي  كثريا  يطول 

جلي�ض الثورة العربية الكربى عام 1917.

املدار�ض  اأ�سهر  من  وهي  بدم�سق  التجهيز  مدر�سة  يف  التعليم  تلقى 
اآنذاك، وبعد اأن اأراد االأتراك انتقاء اخلرية من اأبناء الع�سائر واحلمايل 
يف منطقة بالد ال�سام فتم انتقاوؤه ليكون اأحد طالب الكلية احلربية من 
عام )1916 – 1918( حيث رافق يف هذه االأثناء االأمراء والزعماء ومنهم 
االأمري حممود الفاعور وال�سيد احمد مريود وعلي با�سا خلقي ال�سرايري، 
وقد ذكر ذلك يف مذكرات علي با�سا خلقي التي ن�سرت يف جريدة ال�سعب 

عام 1985 .

ماآثره ومواقفه البطولية:

 اأوال: م�ساركته يف اتفاقية اأم قي�ض ومعار�سته ملعاهدة عام 1928.

ثانيا: كان رحمه اهلل طيبا كرميا �سخيا كرمي النف�ض حمبا اهلل ور�سوله 
ومليكه الها�سمي ووطنه وعروبته، واأل�سنة اخللق هي اأقالم حق..انه قدم 
م�ساغ وحلي ن�ساء ع�سريته وباعها وا�سرتى بثمنها �سالحا لرجال الثورة 
العربية الكربى ومنها املدفع املوجود حاليا اأمام ق�سر رغدان العامر يف 

العا�سمة عمان، ح�سبما جاء يف مذكرات علي خلقي ال�سرايري.

ال�سيخ عبد احلميد النعيمي
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دور النعيمي يف الثورة العربية الكربى

بتاريخ 12  اإلى مدينة معان  االأمري عبد اهلل من احلجاز  عند قدوم 
ت�سرين الثاين 1920 كان املجاهد عبد احلميد النعيمي على راأ�ض قائمة 
بالزعامات  اهلل  عبد  االأمري  اجتماع  الحق  وقت  ويف  ل�سموه،  امل�ستقبليني 
حممود  )االأم��ري  ال�سادة  االجتماع  و�سم  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الوطنية 
الطحان  اهلل  عبد   – النعيمي  احلميد  عبد   – مريود  احمد  الفاعور- 
النعيمي – نبيه العظمة – خري الدين الزركلي – نور الدين البزرجني– 
اأ�سد االأطر�ض – خلف مقبل املحاميد - م�سطفى اخلليلي – �سامل عكا�ض 
ال�سالمات(، وكان عدد الذين ح�سروا اللقاء 31 �سخ�سية قال لهم االأمري 
عبد اهلل: )كل عربي يعلم اأنكم �ست�ستن�سرون وت�ستثريون حميته لياأتيكم 
اأول من لباكم لن�سارككم يف �سرف  اأتيت مع  اأنا ذا قد  م�سرعا ملبيا فها 
دفاعكم لطرد املعتدين عن اأوطانكم بقلوب ذات حمية، وحتدث يف هذا 
العظمة، حيث  ونبيه  مريود  واحمد  النعيمي  احلميد  عبد  املجاهد  اللقاء 
اجمعوا على مقاتلة اجليو�ض املحتلة حتى حتقيق اال�ستقالل وكلف االأمري 
ومنحة  االأردين  العربي  للجي�ض  االأول��ى  النواة  بتاأ�سي�ض  النعيمي  املجاهد 

رتبة قائد/ نقيب، وانت�سب جلي�ض الثورة العربية الكربى عام 1917.
وكان املجاهد النعيمي يفخر اأن املدفع املوجود حاليا اأمام ق�سر رغدان 
العامر قد ا�سرتاه من م�ساغ ن�ساء ع�سريته لذلك قال امللك املوؤ�س�ض عبد 
اهلل االأول »هذا املدفع يا عبد احلميد ي�ساوي عندي ذهب الدنيا، ون�ساء 
لقد خ�سرن  ال�سحابة،  بن�ساء  افتخر  كما  بهن  التاريخ  �سيفخر  ع�سريتك 

م�ساغهن وربحن الذكرى الطيبة".
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معركة الزوية 

العربية  للمقاومة  االأردين  ال�سعبي  التاأييد  النعيمي  املجاهد  ا�ستغل   
ف�سكل عدة جمموعات م�سرتكة من االأردنيني وال�سوريني قاموا مبهاجمة 
ال�سهيوين حاليا ومت  الزوية، وهي حتت االحتالل  الفرن�سيني يف منطقة 
الفرن�سيني )عبدو  قبل  املعني من  االإداري  وقتل حاكمها  اال�ستيالء عليها 
اإليه العديد من املواطنني يف بلدة حرثا/ اربد،  القدو�ض( بعد ان ان�سم 
بقيادة املجاهد  االأردنيني  العميلة اجلهادية ع�سرات من  و�سارك يف هذه 
قام  وبعدها  كنانة،  بني  ل��واء  )خرجا(  قرية  من  الزعبي  ق�سيم  حممد 
املجاهد النعيمي باإبالغ املرحوم اللواء علي خلقي با�سا والذي كان ي�سغل 
وظيفة �سابط يف مدينة اربد بانت�سارهم والذي بدوره طلب من املجاهدين 
االن�سحاب بعد اأن واجههم الفرن�سيون بقوتني ت�ساندهم املدفعية والطائرات 

ومت االن�سحاب لعدم وجود القوى الكافية التي تواجه هذا احل�سد .

دم�سق،  مدينة  املحتل  الفرن�سي  اجلي�ض  ودخول  مي�سلون  معركة  بعد 
حممود  واالأم��ري  مريود  احمد  املجاهدين  مع  االأردن  الى  النعيمي  توجه 
الفاعور فاختار احمد مريود بلدة كفر �سوم ومعه )318( جماهدا واختار 
االأمري حممود الفاعور منطقة )عني راجوب( وع�سكر هناك مع قوة من 
املجاهدين واختار النعيمي بلدة )حرثا( مع 200 من جماهدي ع�سريته، 
كبار  من  النعيمي  ك��ان  املحلية  ارب��د  حكومة  خلقي  علي  �سكل  وعندما 
�شباط واأحد وزراء حكومته و�شارك يف املباحثات التي اجراها علي خلقي 
والزعامات الوطنية يف ال�سمال االأردين مع امليجر الربيطاين )�سمر�ست( 
نائب املندوب ال�سامي يف فل�سطني وجرت املباحثات بني الطرفني يف بلدة 

اأم قي�ض .



176

الثورة العربية الكربى

اجلا�سو�ض  بحق  االإع���دام  حكم  تنفيذ  مت  1921م،  اآب   17 بتاريخ 
ال�سامل  الثوار )عكا�ض  يد  ناحية فيق على  القدو�ض مدير  الفرن�سي عبدو 
ال�سالمات، وحممد فيا�ض املذيب، وعبد احلميد الدخيل النعيمي، وعربي 
ذياب، وحممد ق�سيم الزعبي من خرجا، ونهار الرو�سان من �سما الرو�سان، 
وقد اأراد اأحمد مريود اإ�سراك اأبناء االأردن ليتوزع دم القتيل على الع�سائر 
بلدة  يف  الفرن�سية  احلامية  اأف��راد  وجميع  القدو�ض  مقتل  بعد  االأردنية(. 
فيق، توجه املجاهد عكا�ض ال�سامل وبرفقته جمموعة من الثوار اإلى االأردن، 
وعن طريق اأحمد مريود ات�سل عكا�ض باالأمري عبداهلل وطلب منه احلماية 
واالإقامة املوؤقتة يف االأردن، فرحب به االأمري وقال له: "حقوقك م�سمونة 
ما دمت اأنا وفي�سل اأحياء"، بعد هذه احلوادث قامت ال�سلطات الفرن�سية 
باأعمال عدوانية �سد اأهايل قرى الزوية الغربية وال�سرقية، ونفذت حكم 

االإعدام ببع�ض املجاهدين .

حياته الع�سكرية 

عاد ال�سيخ عبد احلميد النعيمي وزمالوؤه اإلى عمان وبا�سروا بتاأ�سي�ض 
العربية وعني يف  االأر���ض  نواة من اجل حترير  اعد  الذي  العربي  اجلي�ض 
اإلى رتبة رئي�ض/ نقيب يف  اأول ومن ثم رفع  اجلي�ض العربي برتبة مالزم 
اجلي�ض العربي االأردين وق�سى اأربع �سنوات كان خاللها الفرن�سيون بالتعاون 
الفرن�سي عند  للجي�ض  ت�سدوا  الذين  االأح��رار  كل  االإجنليز يالحقون  مع 
غزوه ل�سوريا، ومن ثم طلب اجلرنال الفرن�سي اوغاند من املندوب ال�سامي 
باتخاذ  مهددا  اإليهم،  ت�سليمه  �سموئيل  هربرت  فل�سطني  يف  الربيطاين 
االإجراءات ال�سديدة اإذا مل ينفذ طلبه، وبالفعل قام االإجنليز بت�سليمه اإلى 
ال�سلطات الفرن�سية مبدينة درعا حيث كان قد حكم عليه باالإعدام غيابيا 
وبعد ذلك اأعيدت حماكمته ثانيا واأخذت بني اخذ وبعد حوايل اأربع �سنوات 

ال�سيخ عبد احلميد النعيمي
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وهو م�سجون يف �سجن القلعة بدم�سق حلني �سدور العفو العام عن ال�سجناء 
ثم  ومن  االإقامة اجلربية،  وو�سعوه حتت  ال�سجن  من  وخرج  ال�سيا�سيني، 
التحق هو واأبناوؤه واأبناء ع�سريته مبعاقل االأبطال يف االأردن واخلدمة يف 

�سفوف اجلي�ض العربي امل�سطفوي يف عدة جماالت ويف �سلك الدولة.

 التحق باجلي�ض العربي الفي�سلي يف مطلع عام 1918 وكانت مهمته 
االأولى يف هذا اجلي�ض اأن اختاره اللواء علي خلقي ال�سرايري ملرافقته الى 
الهند حيث يوجد مئات اجلنود وال�شباط العرب يف مع�شكرات االعتقال 
اأ�سرهم يف معركة )كوت العمارة( يف العراق عام 1915  الربيطاين بعد 
وذلك من اجل االإفراج عنهم ونقلهم الى القاهرة لتدريبهم على ال�سالح 
الربيطاين ثم نقلهم الى العقبة وتن�سيبهم للجي�ض العربي الفي�سلي برتبهم 
كتيبة  اأول  تدريب  اإنهاء  "وبعد  مذكراته:  علي خلقي يف  يقول  الع�سكرية. 
عربية �سافرنا بالباخرة الى م�سر ومن اال�سكندرية الى العقبة والتحقنا 
باالأمري في�سل الذي كان با�ستقبالنا وكان النعيمي يف ذلك الوقت يحمل 

رتبة مالزم يف اجلي�ض الفي�سلي والذي كان يعرف )باجلي�ض ال�سمايل(.

 كان النعيمي اأحد �شباط الدرك االحتياطي التي مت ت�شكيلها بقيادة 
القائد عبدالرحمن �سليم وعددها املقرر 400 فار�ض ولكن العدد احلقيقي 
مل يتجاوز 150 فار�سًا الأنها حلت قبل امتام التجنيد وعدل عنها الى تاأليف 
ومن  )برانتون(  الكابنت  �سكلها  التي  ال�سرية  �سمت  وقد  ال�سيارة.  القوة 
�سباطها ال�سادة: عمر لطفي، �سبحي العمري، عبدالقادر اجلندي، �سعيد 
عمون، حممود الهندي، حممد توفيق النجداوي، ح�سني املدفعي، �سكري 
العموري، منيب الطرابل�سي، حممد جانبك، �سعيد ا�سحاقات، عبد الكرمي 

احل�ض، عبد احلميد النعيمي، احمد التل .
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الذي عني  الع�سكري  النعيمي مع جعفر  العهد الفي�سلي خدم  - ويف 
قائدا عاما للقوات الع�سكرية التي كانت متتد من البلقاء �سماال الى تبوك 
كانت  التي  الثانية(  الفرقة  حرب  )اأرك��ان  وظيفة  النعيمي  و�سغل  جنوبا 

بقيادة القائد ر�سيد املدفعي ومركزها عمان .

القوات  تدريب  على  وا�سرف  )نقيب(  برتبة  كان   1924 عام  حتى 
امللتحقة باجلي�ض االردين و�سارك يف �سد هجمات الغزو التي تعر�ض لها 
االأردن من قبل االإخوان التي عرفت بالغزوات النجدية الوهابية، حيث يف 
عام 1922هجمت جماعة من الوهابيني فجاأة على اأعراب �سرقي االأردن 
االآمنني، فهجموا على اأُم العمد وجوارها، فقتلوا ونهبوا، وما لبثوا اأن ارتّدوا 
مدحورين ماأ�سورين، وا�سرتكت الدبابات والطائرات االإنكليزية يف قتالهم 
مع عرب �سرقي االأردن، واجنلت املعركة عن قتل ثالثمائة من الوهابيني .

نوري وجعفر و�سباح ابن نوري
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القائد جعفر الع�سكري
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الفصل الخامس

الثورة العربية الكبرى وتأسيس 
الدولة األردنية43

القرن  مطلع  يف  وال��ع��روب��ة  االأم���ة  جم��د  االأط��ه��ار  ها�سم  اآل  ويعيد 
لبناء  ويتقدمون من جديد  الكربى عام 1916  العرب  ثورة  الع�سرين يف 
وب��داأت  جميعا.  العرب  نفو�ض  يف  القومية  ال��روح  وبعث  العربية  الدولة 
م�سرية الدولة العربية احلديثة بثبات وعزم موؤ�س�ض على االإرادة العربية 

ولي�ض على اإرادة االأ�سخا�ض.
وكانت القيادة الها�سمية يف م�ستوى ال�سحوة العربية، وطموح االأمة 
واآمال ال�سعوب التي كانت تتطلع الى املوؤ�س�سة العربية الفاعلة.. فجاءت 
العربية  الدولة  ان  يف  وثابتة  وا�سحة  ونظامها  واأهدافها  الثورة  �سياغة 
وهو  بالعر�ض  علي  بن  احل�سني  ال�سريف  و�سحى  االأ�سا�ض.  هي  امل�ستقلة 
من  واحد  �سرب  عن  التنازل  راف�سا  ال�سيا�سة،  اأروق��ة  يف  جماهدًا  يقاتل 
القد�ض وار�ض فل�سطني، وي�سر على وحدة ار�ض العرب وال�سعوب العربية.



184

الثورة العربية الكربى

حق  ع��ن  اأت��ن��ازل  "ال  ع��م��ان:  يف  العربية  ال��وف��ود  ال�سريف  وخ��اط��ب 
وال  العرب،  الأهلها  فل�سطني  تكون  ان  اال  اقبل  ال  البالد،  واحد من حقوق 
احلكومة  مطالبة  عن  عربي  دم  عروقي  ويف  ا�سكت  وال  باالنتداب،  اقبل 
ال�سبب يف  ذلك  وكان  للعرب"،  قطعتها  التي  بالعهود  بالوفاء  الربيطانية 
اإقدام بريطانيا عام 1925 على نفيه من العقبة الى جزيرة قرب�ض، منهية 
حلمه بتحقيق وحدة العرب وبقي يف املنفى الى ان لقي وجه ربه عام 1931 

ودفن بجوار امل�سجد االأق�سى املبارك يف القد�ض ال�سريف.
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اإمارة �سرق الأردن

لعب االأمري عبد اهلل دورا مهما يف الثورة العربية الكربى وكان ابانها 
قائدا للجي�ض ال�سرقي الذي حرر الطائف واملدينة املنورة. ويف 8 اذار 1918 
العراق  ا�ستقالل  فيه  اأعلنوا  دم�سق  يف  موؤمترا  العراقيون  الوطنيون  عقد 
ونادوا باالأمري عبد اهلل ملكا د�ستوريا عليه و�سل االأمري عبد اهلل الى معان 
اإداريا للحجاز - على راأ�ض قوة من املقاتلني  - التي كانت حينذاك تابعة 
اإلى دم�سق واإعادة  النظاميني وغري النظاميني، ومنها �سمم على الزحف 
في�سل اإلى عر�ض �سوريا وطلب من ال�سوريني الت�سامن معه واإعالن الثورة.

اأما فرن�سا وبريطانيا فقد �سعرتا بالقلق جتاه حركة االأمري وطلبتا منه 
العودة اإلى احلجاز باأ�سرع وقت واأبلغته بريطانيا باأنها لن ت�سمح بان تتحول 

امللك عبد اهلل مع االأمري عبد االله وامللك في�سل الثاين
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ملهاجمة  قاعدة  اإلى  االنتداب  مبوجب  لنفوذها  اخلا�سعة  املناطق  اإحدى 
حليفتها فرن�سا يف �سوريا وطلبت بريطانيا من االأمري مغادرة معان اإال انه 
اإ�سر على ان يقيم يف ار�ض تابعة للحجاز، على ان رد الفعل الوطني على 
دعوة االأمري عبد اهلل مل يكن موؤثرا كما اأراد او كما متنى له ان يكون، مل 
يكن معه �سوى عدد قليل من الرجال واأ�سلحة قليلة ومل يكن االأمري ميلك 
نف�سها خا�سعة  �سوريا  كانت  كما  فرن�سا..  نفقات حملة �سد  لتغطية  ماال 

حلكم فرن�سي مت�سدد .

غري ان رد فعل االأردنيني على دعوته كان اأكرث ايجابية وت�سجيعا من رد 
فعل ال�سوريني اأنف�سهم. وكان �سرقي االأردن يف ذلك الوقت اجلزء الوحيد 
ب�سكل  اأوروب��ي��ة  ع�سكرية  قوة  الحتالل  خا�سعا  يكن  مل  ال��ذي  �سوريا  من 
مبا�سر ورغم ان بريطانيا و�سعته يف اإطار �سك االنتداب اال اأنها مل ت�سم 

امللك عبد اهلل االأول والرئي�ض فوزي امللقي
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املنطقة الى اإدارة فل�سطني املحلية بل اكتفت بتعيني م�ست�سارين �سيا�سيني 
للم�ساعدة يف تاأ�سي�ض حكومات حملية للمقاطعات الثالث التي كانت تتكون 
منها اآنذاك وهي اربد، وال�سلط، والكرك وكانت هذه احلكومات املحلية قد 
تاأ�س�ست يف اأيلول 1920 غري اأنها اأثبتت �سعفها وعدم متكنها من املحافظة 
الربيطانية  االأثناء قررت احلكومة  تلك  �سلطتها، ويف  االأمن وفر�ض  على 
الإجراء حمادثات  لندن  الى  في�سل  ولهذا دعت  العرب  مع  تفاهم  اإجراء 
بانتظار ما  االأمري عبد اهلل باي حتركات  ان ال يقوم  �سيا�سية وا�سرتطت 
االأردنيني لق�سية  نتائج، غري ان حما�ض  تلك املحادثات من  �ست�سفر عنه 
اال�ستقالل العربي ظهر من خالل عقد اجتماعات �سعبية واإر�سال الوفود 

الى معان لدعوة االأمري عبد اهلل واالإحلاح عليه بالتقدم نحو ال�سمال .
اأربعة �سهر، و�سل االأمري الى  اإقامة ق�سرية دامت نحو  وهكذا وبعد 
البالد  اأرج��اء  من  وفود  وا�ستقبلته   1921 عام  اآذار  من  الثاين  يف  عمان 

ت�سر�سل و�ستالني
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الربيطاين  امل�ستعمرات  وزي��ر  ك��ان  الوقت  ذات  ويف  ل��ه،  والءه��ا  واأعلنت 
ون�ستون ت�سر�سل يعقد موؤمترا مهما يف القاهرة يبحث فيه اإمكانية اإيجاد 
احللول املنا�سبة مل�ساكل املنطقة. وقد اتخذ املوؤمتر قرارا باحتالل �سرقي 
االأردن احتالال ع�سكريا، اإال اأن ت�سر�سل غري راأيه عندما تلقى ر�سالة من 
االأمري عبد اهلل ي�سرح له فيها وجهة النظر العربية فدعا ت�سر�سل االأمري 
اآذار  اأواخر  اجتماعات يف  اأربعة  معه  وعقد  القد�ض  لقاء يف  الى  عبداهلل 
1921 حاول خاللها اإقناع ت�سر�سل ب�سرورة توحيد فل�سطني و�سرقي االأردن 

منظر عام ملدينة ال�سلط عام 1945م وتظهر فيه الواجهة اخللفية للجامع ال�سغري
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يف دولة واحدة بزعامة اأمري عربي، غري ان ت�سر�سل ابلغ االأمري ان بريطانيا 
ال ميكنها تغيري �سيا�ستها املعلنة جتاه فل�سطني.

زمام  وتويل  االأردن  �سرقي  البقاء يف  االأمري  على  اقرتح  النهاية  ويف 
االأمور فيها ثم تو�شل الطرفان االأمري وت�شر�شل اإلى اتفاق �شمن النقاط 

التالية:

تاأ�سي�ض حكومة وطنية يف �سرقي االأردن برئا�سة االأمري عبد اهلل بن   .1
احل�سني.

قيام احلكومة االأردنية با�ستكمال اإجراءات اال�ستقالل.  .2

تعيني معتمد بريطاين يف عمان لتمثيل �سلطة االنتداب.  .3

تقدمي بريطانيا الدعم الالزم ل�سرقي االأردن .  .4

او  �سوريا  �سد  هجوم  الأي  كقاعدة  االأردن  �سرقي  ا�ستخدام  عدم   .5
فل�سطني.

املناق�سات  وخالل  عمان.  يف  مطار  اإن�ساء  بحق  بريطانيا  احتفاظ   .6
اأ�سار ت�سر�سل اإلى ان امل�ساحلة مع فرن�سا قد توؤدي اإلى قيام حكم 
تبذل حكومته كل ما يف  بان  ووعد  االأمري عبد اهلل  برئا�سة  عربي 
اتفق  التي  ال�شروط  جملة  من  وكان  الهدف,  هذا  لتحقيق  و�شعها 
االأمري عبد اهلل وامل�سرت ت�سر�سل عليها اأن ي�ستثني �سرقي االأردن من 
اأن ت�سمله ن�سو�ض وعد بلفور القا�سية باإن�ساء وطن قومي لليهود يف 

فل�سطني.
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ملوك اململكة الأردنية الها�سمية

امللك املوؤ�س�ش عبد اهلل بن احل�سني

 )1951 – 1882(

ُولد عبد اهلل بن احل�سني بن علي �سنة 1882 يف مّكة املكّرمة، تعّلم 
من  نخبة  اأيدي  على  العلوم  ومبادئ  الكرمي،  والقراآن  والكتابة،  القراءة 
ال�سيوخ وعلماء الدين. ارحتل �سنة 1893 مع والده ال�سريف احل�سني بن 
علّي اإلى االآ�ستانة حيث تابع درا�سته؛ فتعّلم الرتكية والعلوم الع�سرية على 

ني. اأيدي معّلمني خمت�سّ

جمل�ض  يف  ملّكة  نائبًا  انُتخب   1909 �سنة  ففي  ع��ّدة،  منا�سب  تقّلد 
املجل�ض. هذا  لرئي�ض  نائبًا  ثم  "املبعوثان"، 

الكربى،  العربية  الثورة  اإع��الن  عند  ال�سرقي  اجلي�ض  قيادة  توّلى 
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اإن�ساء  وهاجم احلامية الرتكية يف مدينة الطائف، وا�سرتك مع والده يف 
احلكومة امل�ستقّلة، وتقّلد فيها من�سب وزارة اخلارجية. ويف 1920/3/8 
اأعلن املوؤمتر الوطني الذي عقده العراقيون املناداة به ملكًا على العراق. 
يوّحدهم،  ق��وي  زعيم  اإل��ى  بحاجة  اأّن��ه��م  االأردن  �سرقي  اأه��ل  �سعر  وق��د 
فاأجمعوا على قيادته لهم، وا�ستقبلوه يف معان �سنة 1920 بالرتحاب، ثّم 
اأ�س�ض  االإمارة على  بتاأ�سي�ض  بداأ  ومنذ ذلك احلني  �سنَة 1921،  يف عّمان 
متينة، وجمع حوله نخبة من ال�سيا�سيني، والعلماء، واالأدباء، اأمثال: فوؤاد 

امللك عبد اهلل و االأمري عبد االله الو�سي على عر�ض العراق
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اخلطيب، وال�سيخ �سعيد الكرمي، وال�سيخ حمّمد ال�سنقيطي، وخري الدين 
الزركلي، وعبد املح�سن الكاظمي.

مع  نا�سَل  �سعبة،  �سيا�سية  ظروف  �سغط  حتت  البالد  وقعت  وحني 
االأحرار من اأبناء االأردن اإلى اأن مت احل�سول على اال�ستقالل �سنَة 1946، 

ونودي به ملكًا د�ستوريًا على اململكة االأردنية الها�سمية.

كاَن بالُطه يعّج باالأدباء ورجاِل الفكِر والعلماء، يقّربهم، وي�ست�سرُيهم 
ذلَك  عن  ن�ساأت  وقد  القول،  وفنوَن  عَر  ال�سِّ هم  ويقار�سُ االأمور،  ملّمات  يف 
حركٌة اأدبّية وفكرّية و�سيا�سّية كاَن لها اأثُرها يف احلياِة الثقافّية والفكرّية 

العاّمة يف االأردّن.

االأردن��ي��ة  اململكة  موؤ�س�ض  احل�سني،  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  ل��ه  املغفور 
الها�سمية، �سخ�سية فريدة وجليلة برزت مع تاريخ العامل العربي املعا�سر. 
وكانت �سخ�سيته جتمع التقليدية واحلداثة. وكان يف م�سرية حياته العامة 
ع�سريًا يتطلع اإلى االأمام. وجت�سد هذا فيه كونه من اأوائل الزعماء العرب 
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اأعقبت  التي  االأول��ى  ال�سنوات  خالل  د�ستوريًا  ملكيًا  نظامًا  تبنوا  الذين 
تاأ�سي�ض بلده كما متثل ذلك بتجربته الواقعية وم�ساركته ل�سعبه.

ا�سُت�سهد يوم اجلمعة 1951/7/20 يف بيت املقد�ض، وُدفن يف املقابر 
املَلكية بعّمان.

اأعماله:

الأدبّية: 	•

ليفي  اأ.  )حتقيق:  و�سرية  مذّكرات  اهلل"،  عبد  االأمري  "مذكرات  	•
بروفن�سال(، دار املعارف، القاهرة، 1955. ط2، املطبعة الها�سمية، 

عّمان، 1970.

بريوت، 1973. للن�سر،  املتحدة  الدار  الكاملة"،  •"االآثار 

)وح��دة  احل�سني  ب��ن  اهلل  عبد  اأوراق  الها�سمية..  "الوثائق  	•
ال�سفتني(" )م11(، وثائق ومذّكرات )جمع واإعداد: حمّمد عدنان 

البخيت واآخرون(، جامعة اآل البيت، املفرق، 1998.

مو�سوعات اأخرى: يف  	•

ويتناول  وحديثهم،  قدميهم  العرب:  عن  فيه  يتحّدث  اأنا"،  "من  	•
و�سيئًا من  العثماين،  الع�سر  والفتوحات حتى  االإ�سالم،  تاريخ  فيه 
االإمارة الها�سمية يف مّكة املكّرمة، اإ�سافة اإلى نبذة حول العلوم عند 
العرب، وخامتة حول الثورة العربية الكربى. وجتري ف�سول الكتاب 

على اأ�سلوب ال�سوؤال واجلواب.
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اإجابًة لل�سيخ  "جواب ال�سائل عن اخليل االأ�سائل"، ر�سالة و�سعها  	•
فوؤاد اخلطيب، وتكّلم فيها حول ف�سائل اخليل، واأ�سنافها، واألوانها، 

وجيادها، واأن�سابها، واأجنا�سها، وو�سف اخليل يف ال�سعر العربي.44
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امللك طالل بن عبداهلل
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امللك طالل بن عبد اهلل )1909- 1972( 

تولى جاللة املغفور له امللك طالل بن عبداهلل العر�ض بعد ا�ست�سهاد 
والده،  والأ�سباب �سحية، مل يتمكن من اال�ستمرار يف احلكم، فاأعفي جاللته، 
بعد اأقل من �سنة، من العر�ض، يف 11 اآب 1952، واأجنز امللك طالل، خالل 
عهده، الكثري لتطوير العالقات بني االأردن من جهة وال�سعودية وم�سر من 

جهة اأخرى.

واالعتدال  الو�سطية  قواعد  على  احلكم  اأُ�س�ض  املوؤ�س�ض  امللك  اأر�سى 
بنهج  واحلكم  البناء  م�سرية  عبداهلل  بن  طالل  امللك  وليوا�سل  وامل�ساواة 

اخلري والتطلع الى امل�ستقبل.

اأجنز  اهلل،  رحمه  ط��الل  امللك  جاللة  حكمها  �سنة  من  اأق��ل  خ��الل 
الد�ستور االأردين لعام 1952م الذي ج�سد اآفاق التطور ال�سيا�سي املرتكز 
اإلى �سرورة م�ساركة ال�سعب يف �سنع القرار من خالل العملية الدميقراطية 

الكاملة واإجراء انتخابات دورية ملجل�ض االأمة. 

من  العديد  واأجن���زت  امل��ج��اين  التعليم  ح��ق  جاللته  عهد  يف  واأق���ر 
ال�سعودية  مع  االأردنية  العالقات  توطيد  اإلى  جاللته  و�سعى  الت�سريعات، 
فكان  مر�سه،  ب�سبب  احلكم  يف  ا�ستمراره  تعذر  ولكن  وم�سر،  و�سوريا 
يبلغ  ريثما  اآب 1952م  الو�ساية يف 11  بت�سكيل جمل�ض  الد�ستوري  القرار 
امللك احل�سني ال�سن القانونية مبوجب الد�ستور وهو ذات اليوم الذي متت 

فيه املبايعة جلاللته ملكا على اململكة االأردنية الها�سمية.
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امللك احل�سني بن طالل )1935 – 1999(

الثاين 1935، وهو االبن  ولد امللك احل�سني يف عمان يف 14 ت�سرين 
البكر لالأمري طالل بن عبد اهلل واالأمرية زين ال�سرف بنت جميل. وبعد 
يف  فكتوريا  كلية  يف  جاللته  انتظم  عمان  يف  االبتدائية  درا�سته  اأكمل  اأن 
وتلقى  اجنلرتا.  يف  هارو  مدر�سة  يف  بعدها  ومن  م�سر،  يف  اال�سكندرية 
جاللته بعدها تعليمه الع�سكري يف اأكادميية �ساند هري�ست امللكية للعلوم 
الع�سكرية يف اجنلرتا. نودي به ملكًا على اململكة االأردنية الها�سمية يف 11 
اآب 1952 والأن جاللته مل يكمل بعد الثماين ع�سرة �سنة قمرية مت ت�سكيل 
جمل�ض و�ساية ليتولى اإدارة البالد اإلى حني اال�ستحقاق الد�ستوري لت�سلم 
ايار 1953م حيث جرت مرا�سم ت�سلم  جاللته �سلطاته الد�ستورية يوم 2 

جاللته ل�سلطاته وفقًا للد�ستور.
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حرجة  ودولية  عربية  ظ��روف  يف  الد�ستورية  �سلطاته  جاللته  تولى 
ودقيقة، ورغم كل هذا وخالل فرتة حكمه ا�ستطاع اأن يحقق اأعلى م�ستويات 
والو�سطية  االعتدال  الأردن  الباين  يكون  واأن  وال�سيا�سية  املدنية  النهو�ض 
وان يحقق اأف�سل نوعية حياة ل�سعبه، وان ي�ستمر االأردن باأداء دوره العربي 
واالإقليمي بتكامل وتاأثري وبروؤية امل�ستقبل واخلري لبني االإن�سان من حيث 

التطور يف م�ستوى اخلدمات والتعليم والتقدم العلمي.

االأردن  �سهد  فقد  جاللته  قيادة  من  عاما  واأربعني  �سبعة  مدى  على 
تقدما ملمو�سا يف كل املجاالت االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية، وكان 
جاللته يرحمه اهلل يركز على االرتفاع بامل�ستوى املعي�سي للمواطن االأردين 
وقد رفع جاللته �سعار )االإن�سان اأغلى ما منلك( ركيزة اأ�سا�سية يف توجيه 
اخلطط التنموية والتاأكيد على �سرورة توزيع مكت�سبات التنمية لت�سمل كل 

املناطق وجميع فئات ال�سعب االأردين.

واأولى جاللته القوات امل�سلحة االأردنية االهتمام اخلا�ض، وقد عا�ض 
اأثرت على خطط  نتائج  اإليه من  اآلت  وما  اأحداث حرب حزيران  جاللته 
حمو  يف  م�سى  اهلل  يرحمه  احل�سني  امللك  جاللة  ولكن  االأردنية،  التنمية 
املحو  يوم  كان  النهو�ض حتى  وتنفيذ خطط  اأحداث حرب حزيران  الآثار 
االأكرب يف معركة الكرامة االأردنية يف 21 اآذار 1968م حني حقق اجلي�ض 

العربي االأردين اأعظم انت�سار اأعاد روح الثقة واالنت�سار لكل العرب.

امللك احل�سني والرئي�ض كلينتون وا�سحق رابني
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املوؤ�س�سني  من  االأردن  ك��ان  فقد  والعربي  االإقليمي  ال�سعيد  وعلى 
جلامعة الدول العربية وامللتزم واملحرتم لقراراتها، وقد اأدى جاللة امللك 
العربي  ال�سف  وحدة  م�سوؤوال يف  دورا  ثراه  اهلل  بن طالل طيب  احل�سني 
ودعم الق�سايا العربية خا�سة الق�سية املركزية "فل�سطني"، وكان موقفه 
وا�سحا من بداية امل�ساألة العراقية بالدعوة الوا�سحة الى ان يكون احلل 

عربيا واإال فان املنطقة �ست�سهد كوارث ال حد لها.

ورعى جاللته م�سرية احلياة ال�سيا�سية وتعزيز نهج الدميقراطية وقد 
واجه االأردن م�ساألة د�ستورية ب�سبب احتالل ال�سفة الغربية من االأردن فكان 
امليثاق الوطني االأردين وجمال�ض ال�سورى مللء الفراغ الد�ستوري، وعندما 
االأردين  القرار  كان  باأنف�سهم  امل�سوؤولية  يتولوا  بان  االأ�سقاء  اإرادة  كانت 
الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  باالعرتاف   1974 عام  الرباط  موؤمتر  يف 
ممثال �شرعيا ووحيدا لل�شعب الفل�شطيني, وليتبع ذلك قرار فك االرتباط 
ا�ستئناف م�سريته  ت�سنى لالأردن  وبالتايل  واالإداري عام 1988،  القانوين 
االأردنية  الدميقراطية  بداية   1989 عام  فكان  الد�ستورية،  الدميقراطية 
احلديثة على قاعدة التعددية ال�سيا�سية وتاأكيد نهج ال�سورى وتو�سيع قاعدة 

امل�ساركة ال�سيا�سية لت�سمل املراأة، مر�سحة وناخبة.

كان جاللة املغفور له امللك احل�سني طيب اهلل ثراه رجل حرب و�سالم، 
وميتاز بال�سجاعة وبعد الروؤيا، ومن اأقواله ال�سجاعة:

نف�شها  الق�شية  �شبيل  يف  اأجيال،  اأربعة  منذ  الها�شميون  قاتل  »لقد 
والهدف والغاية نف�شهما، كان ال�شريف احل�شني يف مكة اأول من رفع الراية 
ثم جاء بعده امللك عبد اهلل وتاله والدي، اأما اأنا فمن اأبناء اجليل الرابع الذي 

قاتل يف الق�شية نف�شها والهدف والغاية نف�شهما ..«
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جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني
الثالث واالأربعني من  اإلى اجليل  الثاين  ينتمي جاللة امللك عبد اهلل 
�سلطاته  جاللته  ت�سلم  وقد  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  اأحفاد 
�شباط  �شهر  من  ال�شابع  يف  الها�شمية  االأردنية  للمملكة  ملكا  الد�شتورية 

1999م، يوم وفاة والده جاللة امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه.
ولد جاللة امللك عبداهلل الثاين يف عمان يف الثالثني من كانون الثاين 
1962م، وهو االبن االأكرب جلاللة امللك احل�سني طيب اهلل ثراه و�ساحبة 
ال�سمو امللكي االأمرية منى احل�سني. تلقى جاللته علومه االبتدائية يف الكلية 
العلمية االإ�سالمية يف عمان عام 1966م، بداية، لينتقل بعدها اإلى مدر�سة 
�سانت اإدموند يف �ساري باإجنلرتا، ومن ثم مبدر�سة اإيجلربوك واأكادميية 

دير فيلد يف الواليات املتحدة االأمريكية الإكمال درا�سته الثانوية.
جاللة  التحق  االأردنية  امل�سلحة  القوات  يف  ك�سابط  تدريبه  اإطار  يف 
امللك عبداهلل الثاين باأكادميية �ساند هري�ست الع�سكرية امللكية يف اململكة 
رتبة مالزم  قّلد  فيها  الع�سكرية  علومه  اإنهاء  وبعد  املتحدة عام 1980م، 
ثان عام 1981م، وعنّي من بعد قائد �سرية ا�ستطالع يف الكتيبة 18/13 
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القوات  هذه  مع  وخدم  الربيطانية،  امللكية  )اخليالة(  الهو�سار  قوات  يف 
يف اأملانيا الغربية واإجنلرتا، ويف عام 1982م، التحق جاللة امللك عبداهلل 
الثاين بجامعة اأوك�سفورد ملدة عام، حيث اأنهى م�ساقا للدرا�سات اخلا�سة 
التحق  الوطن،  اأر�ض  اإلى  عودة جاللته  ولدى  االأو�سط.  ال�سرق  �سوؤون  يف 
بالقوات امل�سلحة االأردنية، برتبة مالزم اأول، وخدم كقائد ف�سيل وم�ساعد 

قائد �سرية يف اللواء املدّرع االربعني.
فورت  يف  املتقدمة  ال��دروع  �شباط  ب��دورة  التحق  1985م,  عام  ويف 
نوك�ض بوالية كنتاكي يف الواليات املتحدة االأمريكية. ويف عام 1986م، كان 
قائدا ل�سرية دبابات يف اللواء املدرع 91 يف القوات امل�سلحة االأردنية برتبة 
نقيب. كما خدم يف جناح الطائرات العمودية امل�سادة للدبابات يف �سالح 
اجلو امللكي االأردين، وقد تاأهل جاللته قبل ذلك كمظلي، ويف القفز احلر، 
باال�سافة خلدمة جاللته  العمودية.  الكوبرا  وكطيار مقاتل على طائرات 
الع�سكرية ك�سابط، فانه قد تولى مهام نائب امللك عدة مرات اأثناء غياب 
جاللة امللك احل�سني طيب اهلل ثراه عن البالد. وقد �سدرت االرادة امللكية 
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ال�سامية يف 24 كانون الثاين 1999م، بتعيني جاللته وليًا للعهد، علما باأنه 
تولى والية العهد مبوجب اإرادة ملكية �سامية �سدرت وفقًا للمادة 28 من 
االأول من  ولغاية  الثاين 1962م  كانون  يوم والدة جاللته يف 30  الد�ستور 

ني�سان 1965م.
  1999 عام  حزيران  من  التا�سع  يف  العر�ض  جاللته  اعتلى  اأن  ومنذ 
وهو ي�سري ملتزما بنهج والده امللك احل�سني طيب اهلل ثراه، يف تعزيز دور 
احلل  الإيجاد  جاهدا  ويعمل  العربي،  العامل  يف  واملعتدل  االإيجابي  االأردن 
العادل والدائم وال�سامل لل�سراع العربي االإ�سرائيلي. وي�سعى جاللته نحو 
مزيد من ماأ�س�سة الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية التي اأر�ساها جاللة 
النمو  يف  اال�ستدامة  حتقيق  نحو  والتوجه  ثراه،  اهلل  طيب  احل�سني  امللك 
اأف�سل  حياة  نوعية  اإلى  الو�سول  بهدف  االجتماعية  والتنمية  االقت�سادي 
على  احلكم  مقاليد  توليه  منذ  امللك  جاللة  عمل  وقد  االأردنيني.  جلميع 
تعزيز عالقات االأردن اخلارجية، وتقوية دور اململكة املحوري يف العمل من 

اأجل ال�سالم واال�ستقرار االإقليمي.
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وقد ان�سم االأردن يف عهد جاللته، اإلى منظمة التجارة العاملية، ومت 
اتفاقية  وتوقيع  عربية،  دولة  ع�سرة  �ست  مع  حرة  جتارة  اتفاقيات  توقيع 
التجارة احلرة مع الواليات املتحدة االأمريكية، واتفاقية ال�سراكة بني االأردن 
االقت�ساد  االأردن يف  الإدماج  اأ�سا�سا �سلبا  اأر�سى  االأوروبي، مما  واالحتاد 
العاملي. و�سارك جاللة امللك عبد اهلل الثاين ب�سورة �سخ�سية نا�سطة يف 
وامل�ساءلة يف  ال�سفافية  وتر�سيخ  الوطني،  االإداري  االإ�سالح  قواعد  اإر�ساء 

العمل العام.
وقد عمل دون كلل على تقدم احلريات املدنية، جاعاًل االأردن واحدا 
من اأكرث البلدان تقدمية يف ال�سرق االأو�سط. كما عمل باهتمام على �سن 
يف  منقو�ض  غري  كامال  دورا  للمراأة  توؤمن  التي  ال�سرورية  الت�سريعات 
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احلياة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية يف اململكة. وقد اقرتن جاللة 
امللك عبداهلل الثاين بجاللة امللكة رانيا يف العا�سر من حزيران 1993م، 
ورزق جاللتاهما بنجلني هما �سمو االأمري ح�سني الذي ولد يف 28 حزيران 
2005م،  الثاين  كانون   30 يف  ول��د  ال��ذي  ها�سم  االأم��ري  و�سمو  1994م، 
اأيلول 1996م، و�سمو  وبابنتني هما �سمو االأمرية اإميان التي ولدت يف 27 

االأمرية �سلمى التي ولدت يف 26 اأيلول 2000م.
عبداهلل  امللك  جاللة  ويحمل  اأخ��وات.  و�ست  اأخ��وة  اأربعة  وجلاللته 
الثاين العديد من االأو�سمة من الدول العربية واالأجنبية. وهو موؤهل كطيار، 

وكمظلي يف جمال الهبوط احلر باملظلة.
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ومن هواياته �سباق ال�سيارات )وقد فاز ببطولة �سباق الرايل الوطني 
االأردين(، وممار�سة الريا�سات املائية والغط�ض خا�سة اأنه قد تدرب على 

اأعمال ال�سفادع الب�سرية، ومن هواياته االأخرى اقتناء االأ�سلحة القدمية.
على  الثاين م�سمما  امللك عبداهلل  كان جاللة  العر�ض  اعتالئه  منذ 
ال�سرق  لبناء  حمفزًا  يكون  املنطقة،  يف  حيوي  منوذج  اإلى  االأردن  حتويل 
والرعاية  االقت�سادي،  والنمو  امل�ستدامة،  التنمية  فاإن  لذلك،  االأو�سط. 
االجتماعية هي يف راأ�ض اأولويات االأجندة الوطنية، ويتم حتقيقها يف مناخ 
من  االجتماعي،  والرتابط  والدميقراطية  ال�سيا�سية  االإ�سالحات  يكفل 
اأجل تزويد االأردنيني باالأدوات الالزمة لتمكينهم من امل�ساهمة يف تطوير 

بلدهم.
ي�سع جاللة امللك عبداهلل الثاين يف �سلم اأولوياته الق�سايا االقت�سادية، 
ويبذل كل جهده لتطبيق برامج االإ�سالح االقت�سادي وتعظيم دور القطاع 
واقت�سادية  اجتماعية  تنمية  لتحقيق  االقت�سادي  التحرر  يف  اخلا�ض 
م�ستدامة وتوفري فر�ض العمل وتاأمني م�ستوى معي�سي اأف�سل الأبناء �سعبه 

االأردين.

امللك عبداهلل الثاين مع رجل االأعمال منيب امل�سري
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وقد حدد جاللته عددًا من الق�سايا، منها حترير االقت�ساد وحتديثه 
ورفع م�ستوى معي�سة جميع االأردنيني، مبا يف ذلك تخفي�ض عبء املديونية، 
واالندماج  حتررية،  اقت�سادية  �سيا�سة  وتبني  امل��وازن��ة،  عجز  وتقلي�ض 
العربية،  الدول  مع  االقت�سادية  العالقات  وتعزيز  العاملي،  االقت�ساد  يف 
التي  الق�سايا،  من  اآخر  عدد  اإلى  اإ�سافة  والفقر،  البطالة  على  والق�ساء 
تن�سجم مع روؤية جاللته، كما عمل جاللة امللك على التقريب بني القطاعني 
العام واخلا�ض وبناء الثقة بينهما وجعل القطاع اخلا�ض �سريكًا حقيقيًا يف 

تطوير هذا البلد.
يف 26 ت�سرين الثاين 1999 بادر جاللة امللك عبداهلل الثاين بدعوة 
فندق  يف  لالجتماع  واخلا�ض  العام  للقطاعني  ممثاًل   160 على  يزيد  ما 
العالقة  لتعزيز  يومني  دام��ت  اقت�سادية  خلوة  يف  امليت  البحر  موفنبك 
بني هذين القطاعني. وقد �سارك يف االجتماع مزيج من ال�سباب واجليل 
االأكرب �سنًا وبريوقراطيون مهنيون و�سناعيون ورجال اأعمال بارزون، وكان 
الهدف منه التعرف على الو�سائل التي ميكن بوا�سطتها اإنعا�ض االقت�ساد 
الوطني بهدف حتقيق تنمية م�ستدامة يف املجالني االقت�سادي واالجتماعي 

وحياة اأكرث ازدهارًا لل�سعب االأردين.
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الفصل السادس
من أدبيات الثورة

اأول: �سحافة الثورة ووثائقها

وثائق الثورة: 

�سهدت مرحلة ما قبل الثورة واأثناءها �سدور العديد من املن�سورات 
الثورة  بلورة  يف  االأث��ر  كبري  لها  كان  التي  الهامة  واملرا�سالت  والبيانات 
ووجودها، ومن ابرز هذه الوثائق هو املن�سورة االأول الذي اأ�سدره ال�سريف 

احل�سني بن علي .

املن�سور الأول:  -

جاء على ل�سان ال�سريف احل�سني، وفق املن�سور االأول »اإن االحتاديني 
ا�ستولوا على ال�سلطة يف الدولة العثمانية و�سلبوا اخلليفة جميع ال�سلطات 
�سيا�سة  على  �ساروا  واأنهم  االإ�سالمية،  بالتعاليم  التقيد  عن  وابتعدوا 
عن�سرية وا�سطهدوا العرب ولغتهم وعلقوا اأحرارهم على اأعواد امل�سانق 
و�ساروا على �سيا�سة ترمي اإلى قتل الروح العربية، واأنهم اأ�ساعوا ب�سيا�ستهم 
اإ�ساعة  اإلى  �سيوؤدي  احلرب  دخولهم  واأن  عثمانية،  اأقطار  عدة  اخلرقاء 
البقية الباقية، لذلك وجب على العرب العمل الإنقاذ اأنف�سهم واإن�ساء كيان 

م�ستقل لهم«.
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املن�سور الثاين:  -

1916م(،  اأيلول   20( الثاين  املن�سور  يف  احل�سني،  ال�سريف  وك��رر 
احلجج واملربرات التي ت�سمنها املن�سور االأول، ولكنه �سدد على القول »اإن 
الذين  واأن عداءهم يقت�سر على االحتاديني  االأتراك،  لي�سوا �سد  العرب 

اأحلقوا ال�سرر بالعرب«.

املن�سور الثالث:  -

ال�سريف  يخاطب  الثاين 1916م(،  ت�سرين  الثالث )29  املن�سور  ويف 
قومه العرب، ويعلن »اأنه مل يقم بالثورة اإال لدفع االأذى والظلم عنهم جميعا 
قيامًا بواجب القومية والوطنية«. والأول مرة ي�سري اإلى طبيعة العالقة مع 

حلفاء العرب بالقول »اإنها تقوم على ال�سداقة وعلى املنافع املتبادلة«.

املن�سور الرابع:  -

اأما املن�سور الرابع )7 اآذار 1917م(، فيخاطب امل�سلمني عمومًا وعلى 
الدين  لتعاليم  االحتاديني  خمالفات  ويعدد  والهنود،  االأت��راك  االأخ�ض 

االإ�سالمي، ويقول »اإنه ما يزال يدعو للخليفة يف �سلوات اأيام اجلمعة«.

ومت توزيع املن�سور االأول يف اجلزيرة العربية وم�سر وال�سودان واحلب�سة 
واالأقطار العربية واالإ�سالمية اخلا�سعة لفرن�سا يف افريقيا، ووقع ال�سريف 
املن�سورين االأول والثاين حتت لقب »�سريف مكة واأمريها«، اأما الثالث، فقد 

وقعه حتت لقب »ملك البالد العربية«.

ومن املن�سورات الهامة، البيان العام الذي اأ�سدره ال�سريف احل�سني 
ابن علي لدعم اال�ستقالل العربي عام1916 45:

�سعار الثورة العربية الكربى
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قام ال�سريف احل�سني باإ�سدار بيان اإلى االأمة االإ�سالمية عام 1916م 
ي�ستحثها على م�ساندة املطالب العربية العادلة �سد االأتراك ودعم م�سروع 
اال�ستقالل العربي. وي�سرح هذا البيان الق�سية العربية، ويو�سح االأ�سباب 
التي تدفعه اإلى العمل على تغيري الواقع ال�سيا�سي الذي حاول االحتاديون 

فر�سه. ونظرا الأهمية هذا البيان و�سموله نورده فيما يلي: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
من�شور عام من �شريف مكة واأمريها، اإلى جميع اإخوانه امل�شلمني: »رّبنا افتح 

بيننا وبني قومنا باحلق واأنت خري الفاحتني«.
»كل من له اإملام بالتاريخ يعلم اأن اأمراء مكة املكرمة هم اأول من اعرتف بالدولة 
واإحكامًا  امل�شلمني  كلمة  جمع  يف  منهم  رغبة  واأمرائهم  امل�شلمني  حكام  من  العلّية 
لعرى اأخوتهم لتم�شك �شالطينها من )اآل عثمان( العظام، طاب ثراهم وجعل تعالى 
عليه،  و�شالمه  اهلل  �شلوات  ور�شوله،  اهلل  بكتاب  الإميان  بعروة  مثواهم،  اخللد  دار 
اأحكام دولتهم على ال�شريعة الغراء، ولنف�س تلك الغاية ال�شامية الرفيعة، ما  ولبناء 
العرب  بالعرب على  اأنني حملت  عليها، حتى  يحافظون  اإليهم  امل�شار  الأمراء  زال 
بذاتي يف �شنة �شبع وع�شرين وثالثمائة واألف، اأثناء ح�شار اأبها، حمافظة على �شرف 
الدولة، ويف ال�شنة التي تلتها كان مثل هذه احلركة حتت قيادة اأبنائي اإلى غري ذلك مما 
هو يف هذا املعنى وكما هو م�شهود ومعهود، اإلى اأن ن�شاأت يف الدولة جمعية الحتاد، 
�صراط  عن  بها  فحادوا  الثورة،  بقوة  �صوؤونها  وجميع  اإدارتها  على  القب�ض  وتولت 
و�شلبوا  اأئمته  واحتقار  منه  للمروق  ال�شبل  ومهدوا  القومي،  ال�شرع  ومنهج  الدين 
وجعلوه  اأي�شًا،  والقانوين  ال�شرعي  الت�شرف  حق  من  له  ما  املعظم  ال�شلطان  �شوكة 
الثورية،  جلمعيتهم  ال�شرية  للقرارات  منفذين  الوكالء  وجمل�س  الأمة  وجمل�س  هو 
خطرها  اأمر  يخفى  ل  التي  الفاح�شة  الديون  وحملوها  الدولة  اأموال  يف  واأ�شرفوا 
�شمل  ومزقوا  ممالكها،  من  كبرية  ممالك  عدة  واأ�شاعوا  اأحد،  على  عاقبتها  ووخامة 
الأمة العثمانية مبحاولة جعل �شعوبها كلها تركية بالقوة القاهرة، فاأوقعوا بينها وبني 
العرب  والبغ�شاء وخ�شوا  العداوة  فيه  واإدغامها  ت�شويده عليها  اأرادوا  الذي  العن�شر 

ولغتهم بال�شطهاد.

علم الثورة راية الدولة العربية الها�سمية
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احلرب  هذه  غمرات  والأم��ة  بالدولة  خا�شوا  حتى  كله  بذلك  يكتفوا  ومل 
الأوروبية ال�شاحقة املاحقة، فوقفوا بالدولة موقف الهلكة واألقوا باأيديهم اإلى التهلكة 
ذريعة  اتخذوها  ثم  الدولة،  ثروة  قبله  ا�شتنزفوا  كما  الأمة  ثروة  با�شمها  وا�شتنزفوا 
وللتنكيل  الظاملة  واإدارتهم  اخلرقاء  �شيا�شتهم  يف  لراأيهم  املخالفني  بجميع  للفتك 
بالعرب خا�شة، حتى اإن حرم اهلل، �شبحانه وتعالى، وحرم ر�شوله الأعظم، �شلى 

اهلل عليه و�شلم، مل ي�شلما من �شرهم فاإنهم عر�شوهما للخوف واجلوع واخلراب.
اأما انحرافهم عن �صراط الدين، فال ناأخذ فيه هنا مبجرد ما ا�صتهر عن زعمائهم 
�شوء  من  نعلم  مبا  ول  والأوروب��ي��ة،  الإ�شالمية  ال�شحف  يف  والإحل��اد  الكفر  من 
واأفعالهم.  باأقوالهم  فيهم  ناأخذ  بل  فيهم،  وغريهم  الآ�شتانة  علماء  جمهور  اعتقاد 
جاهرت  التي  وال�شحف  الكتب  من  ال�شلطنة  دار  يف  ن�شروه  ما  الأقوال  باب  فمن 
خلفائه  وقدر  ر�شله  خامت  قدر  من  تعالى  اهلل  عظم  ما  وانتقا�س  بالإ�شالم  الطعن  يف 
وال�شالل  الكفر  من  فيه  مبا  ا�شتهر  الذي  جديد(،  )قوم  ككتاب  الكرام،  الرا�شدين 
)اجتهاد(  وجملة  ال�شنّية،  وال�شنة  العزيز،  الكتاب  ن�شو�س  وحتريف  والإ�شالل، 
اهلل  �شلوات  امل�شطفى،  �شرية  وهي  واأ�شرفها،  اخللق  يف  �شرية  اأجمل  �شّوهت  التي 
اأمثال هذه املطبوعات يف دار ال�شلطنة على مراأى  اأن تن�شر  عليه و�شالمه، ول ميكن 
وم�شمع من �شيخ اإ�شالمها وعلمائها، ومن رجال ال�شلطنة ووزرائها، لول اأن اجلمعية 
اأو  بالقتل  يعاقبونه  بحق،  ولو  جمعيتهم،  ينتقد  من  نرى  بالنا  وما  لها.  النا�شرة  هي 
ويكرم؟! يعزز  خلقه  و�صفوة  اهلل  دين  يف  يطعن  ومن  املوؤبد،  ال�صجن  اأو   النفي 
ومن باب الأفعال، اأنهم اأبطلوا ما كان حمتمًا على تالميذ املدر�شة احلربية وغريها، 
الع�شكري  نظامهم  يف  ال�شالة  فجعلوا  ال�شالة،  التزام  من  الع�شكر  جميع  وعلى 
اختيارية غري واجبة، تو�شاًل بذلك اإلى اإبطالها بالفعل، وقد جعل كتاب )قوم جديد( 
هذه  اأثناء  يف  اأوامرهم  جاءت  ثم  حج،  ول  �شيام  ول  فيها  �شالة  ل  اأركانًا  لدينهم 
احلرب اإلى اجلنود املقيمني يف مثل املدينة املنورة اأو مكة املكرمة اأو ال�شام حتتم عليهم 
الرو�س  الذين يقاتلون يف حدود  الإفطار يف رم�شان بعلة امل�شاواة بينهم وبني اجلنود 
وجل:  عز  قوله  وهو  التاأويل  يقبل  الذي ل  ال�شحيح  الن�س  ملعار�شة  اأقاويل  ولفقوا 
)فمن كان منكم مري�شًا اأو على �شفر فعّدة من اأيام اأخر(،بل �شرعوا يف اإبطال اأحكام 
ال�شريعة املن�شو�شة يف القراآن الكرمي املجمع عليها املعلومة من الدين بال�شرورة، وقد 
باأن ل يحكم  ال�شرعية،  قا�شي حمكمة مكة  اإلى  اأخريًا  ما ورد  القبيل  يعد من هذا 
التي  ال�شهادات  اإلى  يلتفت  واأل  يديه،  التي حتررت يف حمكمته وبني  بال�شهادة  اإل 
يكتبها امل�شلمون يف ما بينهم غري مبالني يف اآية �شورة البقرة، ومنه ا�شتحاللهم لقتل 

اأ�سرى اأتراك يف عربات القطار

احدى فرق الثورة عام 1917
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اهلل  اأنزل  ما  عرفية  باأحكام  اأو  حكم،  ول  �شرعية  حماكمة  بغري  والذميني  امل�شلمني 
ديارهم،  من  واإخراجهم  اأموالهم  و�شلب  م�شادرتهم  وا�شتحالل  �شلطان،  من  بها 
و�شياأتي �شيء من �شواهد ذلك يف املن�شور، ول ميكن هنا اإح�شاء جرائمهم ول بدعهم 
اأغربها م�شروع �شجالت امل�شت�شفعني الذي قرره �شيخ  واإحداثهم يف الإ�شالم، ومن 
اإ�شالمهم ال�شابق واأ�شدر به اإرادات �شنّية ببيع ال�شفاعة النبوية لطالبها بلرية عثمانية 

وكتابة اأ�شماء امل�شرتين لل�شفاعة يف �شجالت تودع يف احلرم النبوي ال�شريف.
واأما �شلبهم ما لل�شلطان املعظم من حق الإ�شراف ال�شرعي وكذا القانوين فهو ل 
يجهله اأحد من اأهل العا�شمة واأهل املعرفة يف جميع اأقطار اململكة ول من الأجانب 
اأي�شًا حتى اإنه ل قدرة له على اختيار رئي�س الكتاب )املابني( يف �شلطته ال�شريفة ول 
الإ�شالم،  و�شيخ  الأعظم  ال�شدر  اختيار  عن  ف�شاًل  املنيفة،  املبجلة  خا�شته  رئي�س 
بقايا  بهذا  اأ�شقطوا  وقد  والبالد،  العباد  وم�شالح  امل�شلمني  اأمور  يف  النظر  عن  ف�شاًل 
�صروط اخلالفة التي يطالب بها امل�صلمون كافة؛ اإذ يجب على امل�صلمني اأن يكون لهم 

اإمام )خليفة( �شرعي م�شتقل، قادر على الت�شرف يف اإقامة ال�شرع ورفع لواء العدل.
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معلوم  فاأمره  الفاح�شة،  بالقرو�س  واإرهاقها  الدولة،  اأموال  يف  اإ�شرافهم  واأما 
البو�شنة  كمملكتي  الدولة  من  ممالك  لعدة  اإ�شاعتهم  وكذلك  والعامة،  للخا�شة 
اإثارة  وكذلك  وبرقة،  الغرب  وطرابل�س  واملقدونية  الألبانية  واملمالك  والهر�شك 
اأ�شاعوا  ال�شيئة  ال�شيا�شة  وبهذه  العثمانية،  الأمة  ل�شمل  املمزقة  اجلن�شية  الأحقاد 
اأمام  البا�صل الذي كان �صياجًا للدولة  اململكة الألبانية، وفقدوا ال�صعب الأرنوؤوطي 
من  بالأرمن  الفتك  من  الأيام  هذه  يف  خربه  ا�شتهر  ما  على  حملتهم  وهذه  البلقان. 
الأعظم،  الر�شول  قول  من  مع�شاره  ع�شر  �شح  اإن  هذا  واأين  واأطفال،  ون�شاء  رجال 
�شلى اهلل عليه و�شلم: )من اآذى ذميًا، فاأنا خ�شمه، ومن كنت خ�شمه خ�شمته يوم 
القيامة(، رواه اخلطيب يف التاريخ من حديث ابن م�شعود. ويف التو�شية بحفظ حقوق 
هذا  يف  املخيفة  الأحاديث  ومن  وال�شنن،  ال�شحاح  يف  اأحاديث  والعهد،  الذمة  اأهل 
اأهل الذمة، كانت الدولة دولة  الباب ما رواه الطرباين من حديث جابر: )اإذا ظلم 

العدو(، واإن كان يف �صنده �صعف فاإن متنه يف غاية القوة توؤيده ال�صنن الجتماعية.
واأما ما خ�شوا به العرب ولغتهم من ال�شطهاد، فهو اأعظم ما جنوه على الدين 
والدولة من الف�شاد: حاولوا قتل اللغة العربية يف جميع الوليات العثمانية باإبطالها 
من املدار�س ومنعها من الدواوين واملحاكم واأ�شدروا يف ذلك اأوامر كثرية لقيت من 
لذلك  واألفوا  اجلديدة،  كتبهم  يف  عنها  ونفروا  �شديدة  معار�شات  العرب  مبعوثي 
اجلمعيات الكثرية، ول يخفى اأن قتل اللغة العربية قتل لالإ�شالم نف�شه، فالإ�شالم يف 
احلقيقة دين عربي مبعنى اأن كتابه اأنزل باللغة العربية، وجعل متعبدًا بتالوته وتدبره 
وفهمه، ل مبعنى اأنه خا�س للعرب، فمن املعلوم من الدين بال�شرورة اأنه عام جلميع 

الأمم، وقد قال اهلل يف �شورة الرعد: )وكذلك اأنزلناه حكمًا عربيًا(.
ما  كل  تنفيذ  من  البالد  يف  العرفية  الأحكام  اإعالنهم  فر�شة  اأمكنتهم  وقد 
العربية،  النه�شة  رجال  ونوابغ  كرباء  وي�شلبون  يقتلون  فطفقوا  العرب  يف  يريدون 
وحملة  والأفكار  املعارف  اأرباب  من  والدولة  الأمة  على  بغريتهم  ا�شتهروا  الذين 
اأنهم  اإلينا من بالغاتهم الر�صمية يف ذلك،  الأقالم وبارعي ال�صباط، واآخر ما و�صل 
اآن واحد منهم �صفيق بك املوؤيد وال�صيد عبداحلميد  �شلبوا يف ال�شام )21( رجاًل يف 
الزهراوي وال�شابط الكبري �شليم بك اجلزائري والأمري عارف ال�شهابي وعبد الغني 
العري�صي و�صكري بك الع�صلي وعبد الوهاب بك الإنكليزي وتوفيق بك الب�صاط، 
واإنه لي�شعب على كثري من ذوي القلوب القا�شية اإزهاق مثل هذا العدد الكبري من 
اأمثال  يقتلون  الأنعام،واإمنا  بهيمة  اأو  الدواب  من  كانت  ولو  النتقام  لأجل  الأنف�س 
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يقول  باأن  عربي  يطمع  ل  حتى  �صلبًا  العامة  ال�صوارع  يف  وي�صلبونهم  جهرًا  هوؤلء 
الدولة الإ�شالمية الكربى م�شاعدتنا على  اإن لغتنا لغة الإ�شالم فيجب على  بعدهم 
حفظها واإن لنا يف اململكة حقوقًا �شرعية وقانونية يجب علينا املطالبة بها، واأما من 
يقتلون رميًا بالر�شا�س بعلل ع�شكرية ومن يقتلون اغتياًل يف ال�شجون وال�شوارع فال 
�شبيل اإلى العلم باأخبارهم اإل اإجماًل، واإنه ليعز على كل اإن�شان اأن ير�شى لقومه اأو 
لغريهم من اأبناء جن�صه باأن تكون دماوؤهم مهينة غري حمرتمة اإلى هذا احلد. وقد عظم 

الإ�شالم اأمر احرتام الدماء، وجعل من يتعمد القتل خالدا يف النار.
ثم اإنهم �شادروا اأموال عدد ل يح�شى من النا�س، وعمدوا اإلى كثري من الأ�شر 
اأموالهم  من  فاأخرجوهم  �شيا�شية،  لأ�شباب  عليها  املغ�شوب  اأو  الغنية  )العائالت( 
وديارهم وعقارهم واأبعدوا ن�شاًء واأطفاًل اإلى بالد الأنا�شول بال كافل �شرعي، فهتكوا 
اأطفالهن  ال�صيا�صة وعّر�صوا  اللواتي ل يعرفن  املوؤمنات  الن�صاء  حرمة املخدرات من 
للهالك بني اأيديهن يف الطريق الطويل الذي ل يجدن فيه من القوت والأ�شباب الواقية 
من الربد اأو احلر، واهلل تعالى يقول: )ول تزر وازرة وزر اأخرى(، والظاهر اأن الغر�س 
الن�صاء والأطفال كالإماء والعبيد  الهالك من هوؤلء  ي�صلم من  اأن يكون من  من هذا 
لالأتراك يف الأنا�شول، ول بد من اأن ين�شى الأطفال لغتهم هناك، فيكونوا اأتراكًا تعمر 
بهم بالد الرتك، ولعلهم يريدون اأن ياأتوا باأتراك يحلون حمل هوؤلء املنفيني، في�صهل 

جعل البالد ال�شورية كلها تركية.
على  بق�شاوة  ونفيًا  وم�شادرة  وت�شليبا  تقتياًل  بالأحياء  بالتنكيل  يكتفوا  ومل 
بل  ح�شرات،  الأنف�س  وتذهب  القلوب  ت�شورها  ملجرد  تنفطر  واملخدرات  الأطفال 
و�شل حقدهم على العرب اإلى اإهانة الأمراء فتجراأوا على قرب الأمري الأبر املجاهد 

النقي الزاهد، مولنا ال�شريف عبدالقادر احل�شيني باإهانته وحتقريه.
واأي م�شلم، بل اأي ب�شر، ير�شى لقومه مبثل هذا الظلم واخل�شف؟ وقد جعل اهلل 
تعالى اأمر نفي املرء من وطنه مقاربًا لأمر قتاله لريتد عن دينه و�شببًا مل�شروعية القتال؛ 
باأنهم ظلموا واأن اهلل على  فقال تعالى يف تعليل الإذن باجلهاد: )اأذن للذين يقاتلون 
ن�شرهم لقدير. الذين اأخرجوا من ديارهم بغري حق(... الآية، وقال يف �شاأن معاملة 
يف  يقاتلوكم  مل  الذين  عن  اهلل  ينهاكم  )ل  والإح�شان:  والرب  بالعدل  امل�شلمني  غري 
الدين ومل يخرجوكم من دياركم اأن تربوهم وتق�شطوا اإليهم اإن اهلل يحب املق�شطني. 
على  وظاهروا  دياركم  من  واأخرجوكم  الدين  يف  قاتلوكم  الذين  عن  اهلل  ينهاكم  اإمنا 

اإخراجكم اأن تولوهم ومن يتولهم فاأولئك هم الظاملون(.
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واأما ن�شيب احلجاز و�شكان احلرمني ال�شريفني من هذه الأرزاء، فلو �شكتنا على 
ما كان من بوادره واأوائله، لطغى مّده حتى ل يعلم اإل اهلل اأين يكون حده، و�شاقوا 
اإلينا الألوان الكثرية من جنودهم املنظمة م�شتكملة الأ�شلحة والذخائر، وهم يعلمون 
كما نعلم اأن احلجاز ل يهاجمه اأحد من الدول املتحاربة حتى يحتاج اإلى قوة مدافعة، 
اأنهم يريدون  اأ�صد احلاجة اإلى هوؤلء اجلنود يف ميادين القتال، فلم يبق اإل  واأنهم يف 
اأن يفعلوا يف احلجاز ما فعلوه يف �شوريا والعراق ليتم لهم الق�شاء على الأمة العربية 
اآمنًا،  اهلل  الذي جعله  احلرم  هذا  ويذيقوا  وفخارها،  منعتها وعزها  دارها وموطن  يف 
جتبى اإليه ثمرات كل �شيء، ما اأذاقوا جنة الدنيا )ال�شام( من اجلوع واخلوف وي�شلبوه 
اجلنود  هذه  وجود  فكان  العزيز،  كتابه  يف  �شكانه  على  به  وامنت  به  عليه  اهلل  مّن  ما 
�شببًا ملنع ورود الأقوات على الثغور احلجازية، وعليها مدار معي�شة البالد، و�شببًا ملنع 
ورود احلجاج اإليها، ول ك�شب لأهلها اإل منهم، فا�شتد ال�شيق حتى ا�شطر كثري من 
اأبناء الدرجة الثانية من الأهايل اإلى بيع اأبواب بيوتهم خ�شية اأ�شباب الهالك، عن قوم 
جعلني اهلل راعيًا م�صوؤوًل عنهم، و�صبب منع �صواد امل�صلمني الأعظم من اإقامة ركن 
من اأهم اأركان دينهم. ولو كان ذلك البالء يف �شبيل الدفاع عن الأوطان اأو امل�شلحة 
الراجحة لالإ�شالم، لتحملته البالد بالفتخار ول�شاوى فيه ال�شرفاء واملو�شرون غريهم 

ولو بالختيار، ولكنه كما اأ�شلفنا �شد م�شلحة الإ�شالم وامل�شلمني.
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فيا اأيها الإخوان امل�شلمون...
اإننا قد و�شلنا اإلى حال من اخلطر، مل ي�شبق لها يف الإ�شالم نظري، كان لنا دول 
فكنا  العثمانية،  الدولة  العربية، وقد ورثتها هذه  اأ�شالفنا  اأف�شلها دول  قوية،  عزيزة 
نحن العرب اأحر�س النا�س على حياتها، مع كونها هي التي خذلت اللغة العربية، 
قبلها، وكنا نحن،  والكردية  الرتكية  الدول  لنف�شها من�شب اخلالفة دون  وانتحلت 
بالدنا،  حرمانها  على  لها،  وغريهم  العرب  زعماء  اأخل�س  و�شرفاءها،  مكة  اأمراء 
العرب  ومن  مّنا  حر�شًا  ذلك  كل  والدنيا،  الدين  علوم  من  والعرفان  الوحي  مهبط 

كافة على اأن يكون لالإ�شالم دولة قوية حتفظ ا�شتقالله وتنّفذ �شرعه ولو يف اجلملة.
وقد �شار اأمر هذه الدولة اإلى جمعية اغت�شبت حق اآل عثمان الكرام بقوة الثورة 
وجعلته يف اأيدي زعانف لي�س لأكرثهم يف ال�شعب الرتكي الإ�شالمي اأ�شل را�شخ، 
وطلعت  با�شا  وجمال  با�شا  كاأنور  �شالح،  عمل  ول  �شحيح،  علم  الإ�شالم  يف  ول 
بك، وكان من �شوء ت�شرفهم فيها وفينا ما اأجملناه لكم يف هذا املن�شور، وقد كانت 
اأو  �شمعنا  فكنا كلما  اأما نحن،  العرب.  مقاومة  اأ�شد من  لهم  الرتك  اإخواننا  مقاومة 
راأينا �شيئًا من هجماتهم على الإ�شالم ندفعه بالتاأويل، اإلى اأن اأعيانا التاأويل، وكلما 
علمنا منهم اأو على العرب ذنبًا نقول لعله ذنب عار�س يرجعون عنه بعد قليل، ول 
ن�شتغل مقاومتهم لأجله، لئال يرتتب عليه �شدع يف الدولة، يزيد ويوقع التفرقة بني 
العرب والرتك، حتى اإنني �شاعدتهم على مقاومة قومي ومقاومة اأبناء اأبي واأمي، فلم 

ير�شهم كل ذلك من العرب.
وملا راأيناهم عر�شوا ا�شتقالل هذه الدولة التي نحر�س عليها للزوال، ومل يبقوا 
على كرامة الدين ول على اأحكام ال�شرع، ول على ا�شتقالل ال�شلطان، ومل يبق من 
اإلينا، يف  �شبب نحتمل لأجله منهم هذا اخل�شف والهوان، وملا و�شل �شيل طغيانهم 
ال�شالة  بيته واإقامة دينه وحرم جدنا ور�شولنا، عليه  اأكرمنا بخدمة  الذي  حرم ربنا 
الإ�شالم(،  ذل  العرب،  ذلت  )اإذا  ال�شحيح:  حديثه  من  نحفظ  الذي  وال�شالم، 
ا�شطررنا اإلى مقاومة بغيهم من اأ�شلم الطرق، وهي ح�شر جنودهم يف معاقلها، من 
اأن نبادلهم بقتال، فمن �شّلم منهم �شلم، ومن قاتلنا كانت جنايته على نف�شه،  غري 
فما كان من حاميتهم مبكة اإل اأن فعلت ما يعد برهانًا على ما تكن �شدورهم للدين 
والعرب، وهو رميهم للبيت العتيق الذي اأ�شافته العزة الأحدية لذاتها العلية يف قوله 
بقنبلتني  املوّحدين،  وكعبة  امل�شلمني،  قبلة  وهي  للّطائفني(،  بيتي  )وطّهر  تعالى: 
من مدافعهم بح�شن )جياد(، عندما علموا بقيام البالد باملطالبة با�شتقاللها، وقعت 
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اأذرع،  اإحداهما فوق احلجر الأ�شود بنحو ذراع ون�شف، والثانية تبعد مبقدار ثالثة 
فالتهبت بنارهما اأ�شتار البيت حتى هرع الألوف من امل�شلمني لإطفاء لهيبه بال�شجيج 
اإطفاء  للتمكن من  اإلى �شطحه  البيت وال�شعود  باب  فتح  اإلى  والنحيب، وا�شطروا 
اإبراهيم،  اأمرهم بهذا حتى عززوا الثنتني بثالثة وقعت يف مقام  اللهيب، وما انتهى 
عليه ال�شالة وال�شالم، وهذا عدا ما وقع من القذائف يف بقية امل�شجد الذي اتخذوه 
الثالثة  يقتلون  زالوا  وما  والر�شا�س،  بالقنابل  مقذوفاتهم  غالب  يف  الوحيد  هدفهم 
والأربعة يف نف�س امل�شجد كل يوم حتى تعذر على العباد التقرب من الكعبة امل�شرفة. 
ويف هذا من ال�شتهتار بالدين، وازدراء بيت اهلل تعالى، والإحلاد فيه ما نرتك القول 
بقول اهلل  بعد تذكريهم  الأر�س ومغاربها  امل�شلمني يف م�شارق  مللة  اأي�شاً  فيه  واحلكم 
األيم(، وتذكريهم باأن اجلاهلي كان  عز وجل: )ومن يرد فيه باإحلاد نذقه من عذاب 
يرى قاتل اأبيه يف هذا امل�شجد فال مي�شه ب�شوء. نعم، نرتك احلكم يف هذا ال�شتخفاف 
اأيدي  األعوبة يف  ديننا و�شعائره  م�شاعر  الإ�شالمي، ولكننا ل نرتك  للعامل  والزدراء 
الحتاديني، ول نبيح لهم الت�شرف يف حرم اهلل ور�شوله ما ا�شتباحوا يف ديار ال�شام، ول 
يف الآ�شتانة نف�شها، ول ن�شكت لهم على �شيء من بغيهم على اأحد من اأبناء جن�شنا؛ 
امل�شلحة  بل �شارت  للدولة،  للدين ول  ال�شكوت م�شلحة راجحة ل  يعد يف  اإذ مل 

الإ�شالمية والعربية، وهما متالزمتان، يف مقاومة هذه الفئة الباغية.
فيه  اهلل  فر�شه  ما  واإقامة  والعدوان،  البغي  اأمر حماية احلجاز من هذا  وملا كان 
ا�شتهدفت  الذي  اخلطر  من  العربية  والبالد  العرب  ووقاية  الإ�شالمية،  ال�شعائر  من 
اإل  الباغية، كل ذلك ل يتم تداركه  له الدولة العثمانية ب�شوء ت�شرف هذه اجلمعية 
وقد  لالأموال.  الناهبني  للدماء  ال�صفاكني  بهوؤلء  �صلة  كل  وقطع  التام،  بال�صتقالل 



223

طريق النهوض

ودرب الشهادة

اأيدي  اأن �شربت على  بعد  ا�شتقاللها،  باأمر  للنهو�س  تعالى  بتوفيق اهلل  البالد  هبت 
عمال الحتاديني ورجال حامياتها، فا�شتقلت فعاًلً وانف�شلت عن البالد التي مل تزل 
تئن حتت �شلطة املتغلبني من الحتاديني انف�شاًل تامًا مطلقًا، بكل معاين ال�شتقالل 
الذي ل ت�شوبه �شائبة؛ فلي�س ثمة مداخلة اأجنبية ول حتكم خارجي، جاعلة مبداأها 
وغايتها، ن�شرة دين الإ�شالم، وال�شعي لإعالء �شاأن امل�شلمني، وامل�شاواة ال�شرعية يف 
احلقوق بينهم وبني جميع من يدخل يف حوزة ا�شتقاللها من املخالفني، قائمة يف كل 
اأعمالها على اأ�شا�س حكم ال�شرع ال�شريف الذي ل يكون لنا مرجع �شواه، ول م�شتند 
ينطبق  ما  لقبول  ا�شتعدادها  الق�شاء وفروعه، مع  واأ�شول  الأحكام  اإياه يف جميع  اإل 
النه�شة  اأنواع فنون الرتقي احلديث واأ�شباب  الدين ويالئم �شعائره من  اأ�شول  على 
على  النا�س  بني  وتعميمه  العلم  لإعزاز  والطاقة  اجلهد  يف  ما  كل  باذلة  ال�شحيحة، 

اختالف الطبقات، وعلى ح�شب احلاجة وال�شتعداد.
اإخواننا امل�شلمني  الديني علينا، راجني من  الواجب  هذا ما قد قمنا به، لأداء 
اإحكام  لنا عليهم من  يرونه واجبًا  ما  يوؤدوا كذلك  اأن  الأر�ض ومغاربها،  يف م�صارق 
روابط الإ�شالم والتنا�شح على الرب والتقوى، وليعلموا اأننا قد قمنا مبا قمنا به ونحن 
اأماين امل�شلمني  اأف�شل خدمة لالإ�شالم، واإذا مل تتحقق به  اأنه  نعتقد اعتقادًا را�شخًا 
ال�شادقني، حتى الرتك منهم، فاإنه ل �شرر فيه يوازي ع�شر مع�شار ال�شرر يف تركه، 
اإن اهلل مع ال�شابرين، واهلل ن�شاأل وبحبه  و�شتظهر لهم الأيام حقيقة ذلك، فلي�شربوا 
الإ�شالم  خري  فيه  ما  اإلى  بالهداية  وميدنا  بالتوفيق  يتولنا  اأن  نتو�شل  ر�شوله  وحب 

وامل�شلمني، والعتماد على اهلل العلي الكبري، وهو ح�شبنا ونعم الن�شري" 46

�شريف مكة واأمريها/ احل�شني
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ثانيا: �سحافة الثورة العربية الكربى:

�سدرت يف ركاب الثورة وبعدها العديد من اجلرائد وال�سحف التي 
كانت تنطق بل�سان حال الثورة وقد كان من اأبرزها:

الِقبلة - اأول جريدة عربية ها�سمية  .1

اتخذت جريدة الِقبلة االآية الكرمية "وما جعلنا الِقبلة التي كنت عليها 
االآية  البقرة،  ينقلب على عقبيه" �سورة  الر�سول ممن  يتبع  لنعلم من  اإال 
143، �سعارًا لها، ومنها اختار ال�سريف احل�سني بن علي ا�سمها لتكون اأول 

جريدة عربية ها�سمية ت�سدر يف احلجاز.

االأ�سبوع  يف  مرتني  ت�سدر  كانت  التي  الِقبلة،  حترير  رئا�سة  تولى 
ال�سا�سي،  الطيب  ال�سيخ  ثم  اخلطيب  الدين  حمب  واخلمي�ض"،  "االثنني 
"النه�سة  الكربى  العربية  الثورة  اأخبار  على  منها  االأول  العدد  واقت�سر 
العربية" يف احلجاز، م�سجاًل ت�سل�سل اأحداثها، اإ�سافة اإلى مقاالت النه�سة 

العربية، كما ت�سمن العدد ق�سيدة لل�ساعر فوؤاد اخلطيب.

ح����ّي ال�����س��ري��ف وح����ي ال��ب��ي��ت احل��رم��ا

وان��ه�����ض ف��م��ث��ل��ك ي���رع���ى ال��ع��ه��د وال���ذمم���ا
ب�سري  املتعلقة  واالإع��الن��ات  والبالغات  االأخبار  العدد،  ت�سمن  كما 
جليو�ض  الع�سكرية  والعمليات  احلجاز  يف  الفتية  للدولة  العربية  احلياة 

النه�سة العربية ال�سرقية وال�سمالية.
وات�سمت الِقبلة، التي اأ�سرف على حترير مقاالتها ال�سريف احل�سني، 
مقاالتها  وكتبت  بالعامية،  الكتابة  عن  مبتعدة  والرتتيب  املظهر  بب�ساطة 
باأ�سلوب عربي ر�سني، وكانت اأعمدتها حافلة باملقاالت التي تعالج الق�سايا 

العربية واالإ�سالمية وحتى العاملية.

ال�ساعر اللبناين فوؤاد اخلطيب املعروف 
ب�ساعر الثورة العربية الكربى

جريدة الثورة العربية الكربى
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مل تكن جمرد جريدة حملية للحجاز بل تعدى جمال اهتمامها ذلك، 
تلك  يف  املطروحة  واالإن�سانية  واالإ�سالمية  القومية  الق�سايا  مع  متفاعلة 
الفرتة بجراأة، وهذا برز من خالل تعاملها مع ال�سحافة العربية والعاملية، 
فنجد اأنها حافلة بتبادل االأخبار واملقاالت مع ال�سحف واملجالت ووكاالت 
االأنباء ومن اأهمها: وكالة رويرت، و�سحف وادي النيل، واملوؤيد، ونري اإي�ست، 

واملقطم، وغريها.

و�سرحت الِقبلة، التي كانت ت�سدر باأربع �سفحات من القطع الكبري، 
امل�سروع النه�سوي الها�سمي وردود الفعل عربيًا وعامليًا واإ�سالميًا باإ�سهاب 
امل�سدر  كانت  ال�سحف، حتى  وبني هذه  بينها  القائم  التعاون  من خالل 
االأ�شا�ض وال�شجل احلافل للن�شاط الفكري وال�شيا�شي الذي �شهدته املنطقة 
النه�سة  بدايات  اأو�سحت  كما  1916و1924م،  بني  ما  الفرتة  يف  العربية 
والتي متثلت  واالجتماعية يف احلجاز،  والزراعية  واالقت�سادية  التعليمية 

باإن�ساء املدار�ض واملعاهد واإقامة امل�سايف وتنظيم االأحوال العامة.

خ للنه�سة  اكت�سبت اجلريدة اأهميتها لكونها امل�سدر الرئي�ض الذي اأرَّ
العربية الكربى من جوانب متعددة، فكرية وع�سكرية واجتماعية و�سيا�سية، 
غري غافلة عن االأحداث ال�سيا�سية والعاملية، مربزة موقف االأمتني العربية 
واالإ�سالمية منها لكونها ملتقى مفكري االأمة والناطقة با�سم الذين كانوا 

طرفا رئي�سا يف هذه النه�سة ومنطلقاتها واأ�سبابها وبعدها اجلغرايف.

الها�سمي هي  العهد  قبل  اأول جريدة �سدرت  اأن  ذكره  ومن اجلدير 
ثم  والرتكية،  العربية  باللغتني  حترر  وكانت  1908م،  عام  "احلجاز" يف 
كانت  "احلجاز"  جريدة  لكن  احلقيقة"،  "�سم�ض  با�سم  اأخ��رى  جريدة 
اجلريدة الر�سمية، وظلت ت�سدر حتى حترير مكة، فانتقل مكان �سدروها 

اإلى املدينة املنورة.



226

الثورة العربية الكربى

جريدة  باإ�سدار  علي  بن  احل�سني  ال�سريف  اأذن  الِقبلة  جانب  واإل��ى 
"الفالح"، التي كانت ت�سري على �سيا�سة جريدة الِقبلة، كما اأمر ال�سريف 
باإ�سدار جملة زراعية با�سم "املجلة الزراعية "، لكن بقيت الِقبلة اجلريدة 

االأولى على م�ستوى املنطقة.

جريدة احلق يعلو:  .2

�سدرت اأولى اجلرائد االأردنية حتت ا�سم »احلق يعلو« من مدينة معان 
��ض عبد اهلل بن احل�سني اإليها قادما من احلجاز،  بعد و�سول االأمري املوؤ�سًّ
�ساكر(  اأحمد  الزميل  �ساكر اخلاجني )عم  عبداللطيف  وكان حمرراها 
يف  طباعة  ماكينة  توفر  عدم  ب�سبب  اليد  بخط  يكتبانها  االأن�سي  وحممد 
التي  الكربى  العربية  الثورة  حال  بل�سان  ناطقة  ال�سحيفة  وكانت  معان، 
بالعرب  التي كانت توقعها  ال�سريف احل�سني بن علي �سد املظامل  اأعلنها 
حكومة حزب االحتاد والرتق�ّي التي كانت قد ت�سلطت على الدولة العثمانية 

والذي كان معظم قادته من يهود الدومنة ومن املا�سونيني.

جريدة ال�سرق العربي:  .3

��ض يف عم�َّان �سدرت جريدة »ال�سرق العربي«  بعد ا�ستقرار االأمري املوؤ�سًّ
لتكون اجلريدة الر�سمية لالإمارة االأردنية.

وفيما يلي ملخ�ض الأبرز ال�سحف واجلرائد واملجالت التي  �سدرت 
يف االأردن خالل مرحلة االإمارة:



227

طريق النهوض

ودرب الشهادة

�ساكر  اللطيف  عبد  االأن�سي،  حممد  1921م«�   �  1920« يعلو  احلق   .1
اخلاجني، وهي �سحيفة تبن�َّ�ت مبادئ الثورة العربية الكربى.

ال�سرق العربي 1923م �  حممد ال�سريقي، وكانت اجلريدة الر�سمية   .2
حلكومة االإمارة.

جملة  وكانت  اأبوغنيمة،  �سبحي  حممد  د.   � "1923م"  احلمامة    .3
وطنية �سدر منها عددان فقط.

4.  االأردن، خليل ن�سر، با�سيال اجلدع، �سدرت يف 1923 اأوال يف حيفا 
لت اإلى  ثم انتقلت اإلى االأردن يف عام 1927 وكانت ا�سبوعية، ثم حتوَّ

يومية يف عام 1949، �سمري خليل ن�سر.

5.  احلكمة »1923م« ال�سيخ ندمي املالح، وهي جملة �سهرية �سدر منها 
ع�سرة اأعداد.

6.  اجلريدة الر�سمية "1926م"، واأ�سبحت اجلريدة الر�سمية لالإمارة 
بدال من "ال�سرق العربي". 

7.  االأنباء "1926م" � م�سطفى وهبي التل وقد ا�سرتى امتيازها من 
ترخي�سها  ب�سحب  قرار  �سدر  النجداوي،  مف�سي  �سالح  �ساحبها 

اأثناء طباعة عددها االأول. 

 35 منها  �سدر  اخلطيب  الدين  ح�سام  العرب"1927م" �  جزيرة    .8
عددا.

9.  ال�سريعة حممود الكرمي �سدر منها 10 اأعداد فقط.

10.  �سدى العرب »1928م« � �سالح ال�سمادي . 

امللك املوؤ�س�ض
 عبداهلل االأول بن احل�سني

ناجي العزام

ح�سني الطراونة

�سعيد خري

طاهر اجلقة
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11.  امليثاق »1933م«� الدكتور حممد �سبحي اأبوغنيمة، عادل العظمة، 
االأردين  الوطني  للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  با�سم  ناطقة  وكانت 

و�سدر منها ب�سعة اأعداد فقط.

12.  الوفاء »1938 - 1947 م«� �سبحي زيد الكيالين.

اجلزيرة »1939 – 1945م«. وبداأت اأ�سبوعية ثم حتولت اإلى يومية،   .13
تي�سري ظبيان.  

ثالثا: موؤلفون معا�سرون عن الثورة:

�ساهم نفر كبري من الباحثني والدار�سني االأردنيني والعرب يف الكتابة 
والتاأليف عن الثورة العربية وتوثيق اأحداثها وجمرياتها وتفا�سيلها؛ فكان 
لهم الف�سل يف تبيان اأهميتها وقيمتها كنه�سة عربية حديثة اأنقذت البالد 
العربية من التبعية واجلهل والتخلف، ولعل من ابرز من كتب عن الثورة 

العربية يف الزمن احلديث من االأ�ساتذة:

�سليمان املو�سى

املوؤرخ  قدم  �سنة،   67 نحو  املمتدة  والتاأليف  التاأريخ  رحلته يف  خالل 
خمتلف  تناولت  التي  الكتب  من  �سل�سلة  العربية  للمكتبة  املو�سى  �سليمان 
جوانب الثورة العربية التي ينظر اإليها كحركة ذات مبادئ عظيمة ومتثل 
طموحا كبريا للعرب باأن ينه�سوا وي�ستعيدوا اأجمادهم بعد اأن مرت قرون 

عديدة وهم خا�سعون الأمم غربية.
واأ�ساف اأن اأول كتاب قام بتاأليفه كان عام 1939 ويتناول قائد الثورة 
العربية اخلالد ال�سريف احل�سني بن علي وقام بن�سره بعد 17 �سنة، عام 
1956 من خالل اأول نا�سر يف االأردن عبد الرحمن الكردي الذي ن�سر اأي�سا 

ديوان عرار "ع�سيات وادي الياب�ض". 

�سليمان ال�سودي الرو�سان

حديثة اخلري�سة بني �سخر

تركي الكايد العبيدات

�سامل الهنداوي

عبد الرحمن ار�سيدات
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امل�سادر  من  العديد  على  تاأريخه  يف  اعتمد  انه  اإلى  املو�سى  واأ�سار 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى امل�����س��ادر ال��ربي��ط��ان��ي��ة ح��ي��ث ذه��ب 
الثقايف  امل��رك��ز  م��ن  مبنحة   1974 ع��ام  الربيطانية  ال��وث��ائ��ق  دار  اإل���ى 
هناك  اأم�سى  حيث  احلكومة  من  ال�سفر  بتذكرة  مدعوما  الربيطاين 
. العربية  ب��ال��ث��ورة  املتعلقة  ال��وث��ائ��ق  ع��ن  خاللها  بحث  اأ���س��ه��ر   ب�سعة 

الدار�ض،  اأو  للباحث  املجال مرجعا مهما ال غنى  موؤلفاته يف هذا  وتعترب 
ومنها:

�سفحات مطوية: مفاو�سات املعاهدة بني ال�سريف ح�سني وبريطانيا   -
1920 اإلى 1924.

الثورة العربية الكربى: احلرب يف االأردن 1917 - 1918 م.  -

مذكرات االأمري زيد.  -

- يف �سبيل احلرية: ق�سة الثورة العربية الكربى .

- الثورة العربية الكربى: املرا�سالت التاريخية 1914، 1918، 1919 .

- الثورة العربية: االأ�سباب واملبادئ واالأهداف.

- الثورة العربية الكربى: رجال �سنعوا التاريخ .

- الثورة العربية الكربى: احلرب يف احلجاز 1916 - 1918 .

- الثورة العربية الكربى: وثائق واأ�سانيد.

تي�سري ظبيان

مثقال الفايز بني �سخر

اأديب وهبة

را�سد اخلزاعي الفريحات

حممد علي العجلوين
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قا�سم الدروع

الت�سجيعية  الدولة  جائزة  ال��دروع  حممد  قا�سم  نال   1995 عام  يف 
الع�سكري  »التاريخ  درا�سته  خالل  من  قدمه  الذي  املتميز  للنتاج  تقديرا 
للثورة العربية الكربى فوق االأر�ض االأردنية« حيث اعتربتها وزارة الثقافة 
االنباء  لوكالة  ق��ال  كما  النظري  االأردن  لتاريخ  جديدة  اإ�سافة  مبثابة 

االأردنية.

وقال الدروع اأن الدرا�سة التي جاءت باال�سرتاك مع الدكتور بكر خازر 
الوثائق  "اأننا من خالل  امليدان، مبينا  ا�ستغرقت مدة عامني يف  املجايل 
املراجع  يف  موقع  ذك��ر  فكلما  ال��ث��ورة..  مواقع  على  ن�ستدل  كنا  القدمية 
القدمية نقوم بزيارته ون�ستطلع من خالله املكان ونربط جغرافية املكان يف 
ق�سة املعركة التي حدثت حتى اأ�سبح لدينا ت�سور وا�سح لطبيعة املعركة".

ر�سد  من  الدرا�سة  ت�سمنتها  التي  اجلديدة  االإ�سافات  اإل��ى  واأ�سار 
لبع�ض االأ�سعار النبطية وبع�ض االأ�سماء التي �ساركت يف املعارك باالإ�سافة 
العثمانية  واحل�سون  والقالع  واملحطات  احلديد  �سكة  خط  ر�سد  اإل��ى 

الواقعة عليه .

وحللت الدرا�سة �سري العمليات من خالل املعارك الع�سكرية مبا يتالءم 
ووجهة النظر الع�سكرية احلديثة كما اأعيدت كتابة بع�ض املعامل الرئي�سية 
يف تاريخ الثورة مبا يتنا�سب ويتالءم مع الروايات التاريخية مثل دور واأثر 
جبل عنيزة يف العمليات الع�سكرية، ور�سد الباحثان املواقع الع�سكرية التي 

ما زالت ماثلة، حيث خنادق االت�سال على �سل�سلة اجلبل.

ال��دروع  يعدها  التي  العربية  الثورة  يف  درا�سات  �سل�سلة  من  و�سدر 
واملجايل:

امللك املوؤ�س�ض عبد اهلل بن احل�سني.  -
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حمطات وثائقية يف م�سرية الثورة العربية.  -

م�سائل يف الثورة العربية.  -

امل�سامني الفكرية يف اأدب الثورة العربية.   -

ذكريات عن الثورة العربية الكربى ملحمد علي العجلوين.   -

لقا�سم  ع�سكرية  حتليلية  درا�سة  الكربى  العربية  الثورة  رحاب  يف   -
حممد �سالح.

 -  1916 ال�سام  وبالد  احلجاز  يف  الكربى  العربية  الثورة  حروب    -
1918 للدكتور ممدوح عارف الرو�سان.

-  الثورة العربية الكربى للدكتور �سعد اأبو دية.

-  اأبعاد الثورة العربية الكربى للدكتور نقوال زيادة.

نهاية  وحتى  العربية  الثورة  قيام  منذ  االأردن  يف  ال�سيا�سي  الفكر    -
عهد االإمارة للدكتور علي حمافظة.

روحي، حتقيق  الرابعة حل�سني  الرحلة  العربية:  الثورة  وثائق  من    -
الدكتور �سالح جرار.

العربية  والثورة  الها�سميون  ط��الل:  بن  احل�سني  حديث  تف�سيل    -
الكربى ملحمد ابو علبة، م�سريا اإلى انه كموؤلف وباحث اأعاد اإ�سدار 

جزاأين من جريدة الثورة العربية الكربى "الِقبلة".

الدكتور �سالح جرار

الدكتور علي حمافظة
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موؤلفات �سادرة عن جلنة كتابة تاريخ الأردن

العليا  اللجنة  قامت  والقدمي  احلديث  االأردن  تاريخ  حول  كتابا    66
لكتابة تاريخ االأردن باإ�سدارها منها تلك الكتب التي تتناول الثورة العربية 

الكربى ب�سورة مبا�سرة و�ساملة.

اآل  موؤ�س�سة  تتبع  التي  اللجنة  ان  قال  جرار  فاروق  االأ�ستاذ  اللجنة  مقرر 
العلمية  واجلمعية  الر�سمية  اجلامعات  مب�ساركة  االإ�سالمي  للفكر  البيت 
الثورة  بالكتابة حول  �سامل  م�سروع وخمطط  موؤلفني �سمن  كلفت  امللكية 
العربية باالإ�سافة اإلى اأن عددا من الكتب التي قامت اللجنة بن�سرها عبارة 

عن اأطروحات دكتوراه ور�سائل ماج�ستري متميزة.

واأ�سار جرار الى بع�ض من�سورات اللجنة يف هذا املجال مثل:

الِقبلة الذي  العربية من خالل جريدة  للثورة  الفكرية  -  االجتاهات 
�سدر عام 1992 للمرحومة �سهيلة الرمياوي.

احل�سني بن علي والثورة العربية 1992 لالأ�ستاذ �سليمان املو�سى.  -

م�سرية الثورة العربية على ال�ساحة االأردنية 1994 للدكتور ممدوح   -
الرو�سان.

خريية  للدكتورة   1995 الها�سميون  والقادة  الفل�سطينية  الق�سية    -
قا�سمية.

-  فهر�ض امل�سادر ومراجع عن الثورة العربية 1996 لالأ�ستاذ حممد 
علي ال�سويركي.

ال�سريف احل�سني بن على والنه�سة 1996 للدكتور ن�سال املومني.  -

الدكتور خريية قا�سمية
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-  العالقة بني اأمراء االدار�سة يف ع�سري واأ�سراف مكة 1908 - 1925 
لال�ستاذة  حنان ملكاوي. 

ومن الكتاب العرب الذين عاينوا الثورة وكتبوا عنها:

حممد طاهر العمري عام 1925 )عراقي(.  -

اأمني �سعيد 1934 )�سوري(.   -

-  م�سطفى طال�ش )�سوري(:

�سيا�سي   ،)1932 اأي���ار   11 ( ط��ال���ض  ال��ق��ادر  عبد  م�سطفى  ه��و 
حتى   1972 عام  من  بالفرتة  الدفاع  وزير  من�سب  وع�سكري �سوري �سغل 
ال�سابق حافظ  ال�سوري  الرئي�ض  م��ن  املقربني  اأب���رز  م��ن  يعترب   .2004

االأ�سد �سمن ما �سمي باحلر�ض القدمي.

االبتدائية  درو���س��ه  حم�ض تلقى  بلدة الر�سنت يف حمافظة  يف  ول��د 
واالإعدادية يف بلدة الر�سنت حتى العام 1948. ح�سل على ال�سهادة الثانوية 

-الق�سم االأدبي يف ثانوية الزهراوي يف مدينة حم�ض 1951 .

ان�سم اإلى حزب البعث منذ �سنة 1947.

�سالح  الع�سكرية �سنة 1952 وتخرج كمالزم يف  اإلى الكلية  انت�سب 
املدرعات �سنة 1954 .

بالرئي�ض اأمني  اأط��اح  ال��ذي  االن��ق��الب  �شباط 1966 يف  يف  ا�شرتك 
اخلام�ض.  امل��درع  واللواء  الو�سطى  للمنطقة  قائدا  بعدها  احلافظ وعني 

�سنة 1968 اأ�سبح رئي�سا لالأركان ونائب وزير الدفاع.

العماد م�سطفى طال�ض



234

الثورة العربية الكربى

التي  الت�سحيحية  احل��رك��ة  ال���ث���اين 1970 يف  يف ت�سرين  ا���س��رتك 
اجلانب  اأكتوبر يف  خمططي حرب  اأب��رز  من  االأ�سد-كان  قادها حافظ 
ال�سوري. انتخب ع�سوًا يف القيادة القطرية حلزب البعث ال�سوري يف املوؤمتر 

القطري ال�ساد�ض يف ني�سان 1975 .

عني رئي�سا للجنة احلزبية الع�سكرية يف كانون الثاين 1977 .

يف  واأخ��رى  ال�سيا�سية  العلوم  له دكتوراه يف  يف اأيار  2004.   تقاعد 
التاريخ، وعدة موؤلفات يف ال�سيا�سة واالإ�سرتاتيجية وال�سعر.

رابعا: ال�سعر يف ركاب الثورة:
نظرا  والرجال  ال�سالح  اإل��ى  كحاجتها  ال�سعر  اإل��ى  الثورة  احتاجت 
املعنوية وحتمي�ض اجلموع،  الروح  ورفع  امل�ساعر  تاأجيج  ال�سعر يف  الأهمية 
وقد ا�سرنا اإلى التحاق العديد من االأدباء وال�سعراء يف ركاب الثورة وقد 

كان من اأبرزهم:

ال�ساعر فوؤاد اخلطيب  -
لقب ب�ساعر الثورة العربية الكربى والذي قال العديد من الق�سائد 
اأبرزها ق�سيدة »ملن امل�سارب«، والتي قالها  الهامة يف تاريخ الثورة ومن 

عام  1916:

ال�������وادي؟ مِلَ�������ِن امل���������س����ارُب يف ظ������الِل 

����������ا ال�������رح�������اِب َت�����َغ�����������ضُّ ب�������ال�������ُوراِد؟ َريَّ

ي����ع����رٍب ���������������ُة  اأُمَّ ت�����ل�����َك  اأك�����������رُب  اهلل 

جن���������������اِد َن��������َف��������رْت م������ن االأغ���������������وار واالأَ

ٌع ����رَّ �����ُة �����سُ َط���������َوِت امل�����راح�����َل واالأ������س�����نَّ

وال�����ب�����ي�����������ضُ م����ت����ل����ع����ٌة م������ن االأغ�������م�������اِد
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���ْت ت�����دكُّ ال���َب���ْغ���َي م�����س��ي��َة واث����ٍق وَم�������سَ

ب������������اهلل، وال��������ت��������اري��������خ، واالأَج��������������������داِد

���ِك ي���ا اأر�������ض اجل����زي����رة وا���س��م��ع��ي ل���ب���يَّ

�����ْدوي وم�����ن اإن�������س���ادي م����ا ����س���ئ���ِت م����ن ������سَ

واإن�������ه ال������وف������اء  َح��������قُّ  ل�������ِك يف دم�������ي 

ب������������اٍق ع�����ل�����ى احل���������دث���������ان واالآب�����������������اِد

اإن���ه���م اأه������ل������ِك  ب�����ني  ُق  اأف������������رِّ اأن��������ا ال 

اأه�������ل�������ي، واأن��������������ِت ب������الده������م وب��������الدي

���ٍة ول����ق����د ب�����رئ�����ُت اإل������ي������ِك م�����ن وط���ن���يَّ

ل���ي�������س���ت جُت����������������اِوُز م������وط������َن امل�����ي�����الِد

َف����ِل����ُك����لِّ َرب��������ٍع م����ن رب�����وع�����ِك ُح����رم����ٌة

ف���������وؤادي ����س���م���ي���م  يف  ت���غ���ل���غ���َل  وه�����������وًى 

َع ك���ه���ُل���ه���م وغ���الُم���ه���م ع��������رٌب ت������ط������وَّ

������ٍر ب����ق����ي����اِد ������خَّ ل�����ل�����م�����وت غ���������رَي ُم�������������سَ

ك���ري���ه���ٍة ك�����ل  ن����ق����ع  ب����ه����م يف  وَث�������َب�������ْت 

�������اِد هَّ ������ُة ال�������زُّ ِه������َم������ُم ال��������ُغ��������زاِة وع������فَّ

وم������ن ا�����س����رتى ا����س���ت���ق���الل���ه ب���دم���ائ���ِه

ا����س���ت���ع���ب���اِد وال  الأذى  ي���������س����َت����ِن����ْم  مل 

�����������ُه واإنَّ ب����ن����ي����ِك  ويف  ف�����ي�����ِك  امل������ل������ُك 

َح������������قٌّ م��������ن االآب��������������������اِء ل��������الأَْح��������ف��������اِد
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اأع���م���اق���ه���م يف  ال�����ت�����اري�����خ  واأم�������ان�������ُة 

م�����ن ع����ه����د ب������اِب������َل ي��������وَم ن���ه�������س���ِة ع�����اِد

اأَْو ب��ن��ي ق��ح��ط��اَن  ِم���ن  وم����َن االأ����س���او����ضِ 

ب������اِد اأْو  ����ٍر  م����ت����ح���������سِّ م������ن  ع�������دن�������اَن 

ْوا ل��ل��م��ج��ِد ف��ه��و ���س��ب��ي��ُل��ه��م ف������اإذا اْن���������رَبَ

�������داِد مي���������س����ون ف����ي����ه ع����ل����ى ه�������دى و��������سَ

َدَروا وم����ا  اأم������وَت  ب������اأَْن  ع���ل���يَّ  َح���َك���م���وا 

ُم����������رادي اخل������ل������ود  م������ن  ب����ل����غ����ُت  اأين 

ول�������س���وف ُي���ن�������س���ُر ي������وَم ُن����ذك����ُر يف غ���ٍد

م������ا ك��������ان م������ن ج�����ربوت�����ه�����م وج�����ه�����ادي

َظ���َل���م���وا وم�����ا َع���ِل���م���وا ب��������اأَنَّ وراءه������م

ب������امِل������ر�������س������اِد اهلل  واأنَّ  ������س�����ع�����ب�����ًا 
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ومن االأدبيات اجلميلة التي رافقت الثورة هو ن�سيد العلم الذي كتبة 
ب�سارة اخلوري )االخطل ال�سغري(:

يا علمي - يا علمي

يا علم العرب اأ�سرق واخفق - يف االأفق االأزرق يا علم

من ن�سيج االأمهات يف الليايل احلالكات يا علم يا علم

لبنيهن االأباة كيف ال نفديك؟ كل خيط فيك

دمعة من جفنهن خفقة من �سدرهن - قبلة من ثغرهن يا علم

يا علمي - يا علمي

يا علم العرب اأ�سرق واخفق - يف االأفق االأزرق يا علم

�سر اإلى املجد بنا وابن منا الوطنا - قد حلفنا للقنا حلفة تر�سيك 
اأننا ن�سقيك

من دماء ال�سهداء من جراح الكربياء - ع�ست للمجد �سماء يا علم

يا علمي - يا علمي

يا علم العرب اأ�سرق واخفق - يف االأفق االأزرق يا علمي

وقد كتب ديوانا كامال وج�سد يف ق�سيدة عنوانها: حتية النه�سة، التي 
اإلى النه�سة  قالها يف مكة املكرمة مرحبًا بقيام احلكم العربي والدخول 
اخلطيب: اأن�سد  وفيها  ثورته  احل�سني  ال�سريف  اأعلن  حني   1916  العام 

ح���ي ال�����س��ري��ف، وح���ي ال��ب��ي��ت واحل��رم��ا

وان��ه�����ض ف��م��ث��ل��ك ي���رع���ى ال��ع��ه��د وال���ذمم���ا
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له����ا اأن����ت  ال�����س��م��اء  ال��ه��م��ة  ���س��اح��ب  ي��ا 

وال�����س��اأم��ا االأي�����ن  ي��ر���س��ى  ك����ان غ����ريك  اإن 

مكانه�����ا م��ن  ث����ارت   ق�����س��ائ��د  وا���س��م��ع 

رجم��������ا ���س��ئ��ت��ه��ا  اأو  ���س��ه��ب��ًا  ���س��ئ��ت��ه��ا  اإن 

ع�����وج  ذي  غ���ري  ع���رب���ي  ���س��اع��ر  م���ن 

والكلم�������ا ال��ن��ف�����ض  م��ن��ه  اهلل  ب����ارك  ق���د 

قافي��ة الي��������وم  ب��ع��د  اأك���ت���ب  ه��ي��ه��ات 

قلم����������ا يل  ال�����س��ي��ف  ح���د  ك����ان  اإذا  اإال 

وكتب اخلطيب ن�سيد راية الدولة العربية الها�سمية )اآنذاك(

�����وا ال�����ل�����واء وق����وف����ا اأي����ه����ا ال���ع���رب ح�����ُيّ

ه������ذا ه����و ال���ن�������س���ب امل����������وروث واحل�������س���ب

وزه�����ت ال�����ق�����رى  اأم  ن���ب���غ���ت  ظ���ل���ه  يف 

ب������غ������داد اإث���������ر دم���������س����ق ب����ع����ده����ا ح��ل��ب

مل���م���ل���ك���ة رم����������ز  ب��������ه  ل����������ون  ك��������ل  يف 

ق����ام����ت ل���ك���م ح���ف���ظ���ت اآث������اره������ا احل��ق��ب

ب�����ه ا�����س����ت����ع����زت رج��������ال ق���ب���ل���ك���م وب����ه

���س��ي�����س��ت��ع��ز ع���ل���ى ط������ول امل��������دى ال���ع���رب
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ال�ساعر اإبراهيم اليازجي )1847 - 1906 م(:  -

هو اإبراهيم بن نا�شيف بن عبد اهلل بن نا�شيف بن جنبالط, عامل 
باالأدب واللغة اأ�سل اأ�سرته من حم�ض، وهاجر اأحد اأجداده اإلى لبنان، ولد 

ون�ساأ يف بريوت، وقراأ االأدب على اأبيه.

املر�سلون  وان��ت��دب��ه  1872م،  �سنة  ال��ن��ج��اح  ج��ري��دة  حت��ري��ر  وت��ول��ى 
الي�سوعيون لال�ستغال يف اإ�سالح ترجمة االأ�سفار املقد�سة وكتب اأخرى لهم 

فق�سى يف هذا العمل ت�سعة اأعوام.

وتعلم العربية وال�سريانية والفرن�سية وتبحر يف علم الفلك و�سافر اإلى 
اأوروبا وا�ستقر يف م�سر، فاأ�سدر جملة البيان م�سرتكًا مع الدكتور ب�سارة 
زلزل فعا�ست �سنة ثم جملة ال�سياء �سهرية فعا�ست ثمانية اأعوام وكان من 
الطباعة  با�سطناع حروف  العربية  كتاب ع�سره وخدم  االأول يف  الطراز 
وانتقى  واالآ�ستانة  املغرب  امل�ستعملة حروف  فيها ببريوت وكانت احلروف 
الكثري من الكلمات العربية ملا حدثت من املخرتعات ونظم ال�سعر اجليد 

ثم تركه. ومما امتاز به جودة اخلط واإجادة الر�سم والنق�ض واحلفر.

وكان رزقه من �سق قلمه فعا�ض فقريًا غني القلب اأبي النف�ض ومات يف 
القاهرة ثم نقل اإلى بريوت ودفن فيها.

تولى كتابة )جملة الطبيب( واألف كتاب )جنعة الرائد يف املرتادف 
واملتوارد( جزاآن وما زال الثالث خمطوطًا.

الل�شان-خ(  تالئد  من  احل�شان  و)الفرائد  �شعر-ط(  )دي��وان  وله 
معجم يف اللغة.

وقد ا�ست�سرف ظروف االأمة العربية اإبان الثورة وقال ق�سيدة ج�سدت 
الواقع العربي اآنذاك وهي:

ال�ساعر ابراهيم اليازجي
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تنبهوا وا�ستفيقوا اأيها العرب

فقد طمى اخلطب حتى غا�ست الركبت��ن��ب��ه��وا وا���س��ت��ف��ي��ق��وا اأي���ه���ا ال��ع��رب
واأن���ت���م ب���ني راح�����ات ال��ف��ن��ا �سلبف���ي���م ال��ت��ع��ل��ل ب�����االآم�����ال ت��خ��دع��ك��م
ف��ق��د امل����ن����ام  ه�����ذا  م����ا  اأك������رب  ال��رتباهلل  وا�ستاقتكم  املهد  �سكاكم 
وك��م ت�ستكون  ول�ستم  تظلمون  غ�سبك��م  لكم  يبدو  فال  ت�ستغ�سبون 
���س��ار عندكم ح��ت��ى  ال���ه���ون  مكت�سباأل��ف��ت��م  امل��رء  طباع  وبع�ض  طبعًا 
عطبوف��ارق��ت��ك��م ل���ط���ول ال�����ذل ن��خ��وت��ك��م وال  خ�����س��ف  ي��وؤمل��ك��م  فلي�ض 
����س���ربك���م اأن  ل�����و  �����س����ربك����م  يف ملتقى اخليل حني اخليل ت�سطربهلل 
ل��ل��ذل جمتلبًا غ����دا  ���س��رب  ب���ني  يحتلبك���م  ل��ل��ع��ز  غ����دا  ���س��رب  وب����ني 
واب��ت��دروا ل��الأم��ر  وانه�سوا  من دهركم فر�سة �سنت بها احلقبف�سمروا 
ال ي�سدق الفوز ما مل ي�سدق الطلبال ت��ب��ت��غ��وا ب��امل��ن��ى ف�����وزًا الأن��ف�����س��ك��م
ع�سبًا وا�ستووا  عنكم  التع�سب  تعت�سبخلوا  الظلم  ودف��ع  ال��وث��ام  على 
الغلبالأن����ت����م ال���ف���ئ���ة ال����ك����رثى وك�����م ف��ئ��ة ل��ه��ا  ���س��م��ت  اإذ  مت  ق��ل��ي��ل��ة 
قوتكم بال�سعف  رم��ى  قد  ال��ذي  من�سعبه��ذا  وهو  منكم  ال�سمل  وغ��ادر 
اأق��ط��ارك��م فغدت امل��ال خربو���س��ل��ط اجل���ور يف  اأق��ط��ار  وار���س��ه��ا دون 
ينقلبوح���ك���م ال��ع��ل��ج ف��ي��ك��م م���ع م��ه��ان��ت��ه ح��ي��ث  ل���ه���واه  ي��ق��ت��ادك��م 
اأدبم���ن ك���ل وغ����د زن���ي���م م���ا ل���ه ن�سب وال  دي����ن  ل���ه  ول��ي�����ض  ي����درى 
منغم�ض الفخ�ض  يف  خنث  ذي  اجلربوك��ل  وجعاآئه  يف  باحلك  ي��زداد 
مكرهم اخل�سم  وج��وه  يف  وال��ك��ذب�سالحهم  التدلي�ض  جندكم  وخ��ري 
ع��ق��دوا اإذا  ع��ه��د  ل��ه��م  ي�ستقيم  �سربواال  اإذا  وع���د  ل��ه��م  ي�سح  وال 
���س��ب��ب��ًا ل���ه���م  ود  اإل������ى  ط��ل��ب��ت  �سبباإذا  اخلنى  غري  وده��م  اإل��ى  فما 
�سرع م��ي��زان��ه��م  وال��ب��ط��ل يف  ف��ال مي��ي��ل ���س��وى م��ا م��ي��ل ال��ذه��بواحل���ق 
ل��ك��م وم������ا  رق  ل���ه���م  منتهباأع����ن����اق����ك����م  وال��رند  والطال  الدمى  بني 
وب�������ات غ����ريك����م ل����ل����در ي��ح��ت��ل��بب���ات���ت ���س��م��ان ن���ع���اج ب���ني اأذرع���ك���م
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مغرتبف�ساحب االأر�ض منكم �سمن �سيعته ال����دار  ورب��ي��ب  م�ستخدم 
�سفكت اإذا  اأغ���ل���ى  دم����اوؤك����م  من ماء وجه لهم يف الفح�ض ين�سكبوم����ا 
انتهكت اإذا  اأغلى  اأعرا�سكم  من عر�ض مملوكهم بالفل�ض يجتلبولي�ض 
واخلطبب�����اهلل ي����ا ق���وم���ن���ا ه���ب���وا ل�����س��اأن��ك��م االأ���س��ع��ار  تناديكم  فكم 
ذهبوااأل�ستم من �سطوا يف االأر�ض وافتتحوا اأينما  وع��زوا  وغربًا  �سرقًا 
فارتعدت ال�سيد  امللوك  اأذل���وا  الرهبوم��ن  االأر���ض مما حتتها  وزل��زل 
تنقلبوم����ن ب��ن��وا ل�����س��روح ال��ع��ز اأع��م��دة وهي  عنها  ال�سواعق  تهوى 
منتقبف��م��ا ل��ك��م وي��ح��ك��م اأ���س��ب��ح��ت��م هماًل ب���ال���ه���ون  ع���زك���م  ووج�����ه 
اأزرك��������م ي�������س���ت���د  ل����ك����م  دول��������ة  ينتدبال  ل��ل��خ��ط��ب  ن��ا���س��ر  وال  ب��ه��ا 
لكم رح���م���ة  اأو  ح���رم���ة  م���ن  النوبول��ي�����ض  ع�ستكم  اإذا  عليكم  حتنوا 
مغت�سباأق����دراك����م يف ع��ي��ون ال����رتك ن��ازل��ة الرتك  اأيدي  بني  وحقكم 
�سرف وال  ���س��اأن  ل��ك��م  ي���درى  ل��ق��بفلي�ض  وال  ا����س���م  وال  وج������ود  وال 
الن�سبف��ي��ا ل��ق��وم��ي وم���ا ق��وم��ي ���س��وى ع��رب ذل���ك  ف��ي��ه��م  ي�سيع  ول���ن 
ال��رت��به���ب اأن����ه ل��ي�����ض ف��ي��ك��م اأه����ل م��ن��زل��ة ل��ه  تعطى  اأو  االأم����ر  يقلد 
ينتخبول��ي�����ض ف��ي��ك��م اأخ�����و ح����زم وخم���ربة االأح��ك��ام  يف  واحل��ل  للعقد 
ف�سل الق�ساء ومنكم جاءت الكتبول��ي�����ض ف��ي��ك��م اأخ����و ع��ل��م ي��ح��ك��م يف
اأن����ف ي��ه��ت��اج��ه  دم  ف��ي��ك��م  يثباأل���ي�������ض  اإذ  ال��ع��ار  ف��ي��دف��ع ه���ذا  ي��وم��ًا 
رن��ات��ه��ا ط��ربف��اأ���س��م��ع��وين ���س��ل��ي��ل ال��ب��ي�����ض ب��ارق��ة اإل���ى  اإين  ال��ن��ق��ع  يف 
منطلقًا ال��ب��ارود  ���س��دى  ي��دوي ب��ه ك��ل ق��اع ح��ني ي�سطخبواأ���س��م��ع��وين 
ي�����س��ن به ����س���يء  ي��ب��ق ع��ن��دك��م  ين�سحبمل  ال��ذل  عليها  النفو�ض  غري 
تعبف���ب���ادروا امل����وت وا���س��ت��غ��ن��وا ب��راح��ت��ه ملوؤه  موتًا  مات  عي�ض من  عن 
ال��ت��ي ظلمت ال���رتك  اأم���ة  احلجب���س��ربًا هيا  ت��رف��ع  قليل  فعما  ده����رًا 
اأربل��ن��ط��ل��ن ب���ح���د ال�������س���ي���ف م���اأرب���ن���ا ج��ن��ب��ه  ل��ن��ا يف  ي��خ��ي��ب  ف��ل��ن 
ق���د ق��دم��ت��ه اأي���ادي���ه���ا وت��ن��ت��ح��بون���رتك���ن ع���ل���وج ال�����رتك ت���ن���دب ما
العجبوم�����ن ي��ع�����ض ي����ر واالأي����������ام م��ق��ب��ل��ة اأح��داث��ه��ا  يف  للمرء  ي��ل��وح 
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ال�ساعر ر�سيد الها�سمي

 ،1885 عام  ولد  عراقي  �ساعر  البغدادي،  الها�سمي  مطر  بن  ر�سيد 
نهج يف �سعره طريقة معروف الر�سايف، مولده ووفاته ببغداد، �سارك يف 
اإلى  ومنها  الب�سرة  اإل��ى  وفر  حياته  مطلع  يف  و�سجن  الوطنية،  االأعمال 
فيها حتى  ال�سعر  من  واأكرث  العربية )1916(  الثورة  ف�سارك يف  احلجاز 
لقب ب�ساعر الثورة، وتغري راأيه يف القائمني بها، فرجع اإلى ال�سام ثم اإلى 
بغداد، وبعد تاأ�سي�ض احلكم العربي يف العراق، وا�سل حمالته على بع�ض 
حكامه، وفقد عقله فاأدخل م�ست�سفى املجانني ببغداد ومكث نحو ع�سرين 

�سنة وتويف فيه �سنة 1943.

 له )ديوان �شعر- ط( �شغري, جمعه وعلق عليه عبد اهلل اجلبوري.

ال�����س��ري��ف  م��و���س��ح��ا دور  ال��ه��ا���س��م��ي  ر���س��ي��د  ال�����س��اع��ر  وك���ت���ب 
 يف ح��م��ل ر����س���ال���ة االأم������ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن اأج�����ل ال���ت���ح���رر وال��ن��ه�����س��ة:

�سرخ احل�سني بقومه:

 يا اآل يعرب للنفريلنعيد مغ�سوب احلقوق   جمد م�سقول الدكور
 يا اآل قومي نه�سة          للمجد وال�سرف اخلطري

العربية  االأم��ة  الأح��رار  بالثاأر  لالأخذ  ال�سريف  هبة  الها�سمي  وجمد 
الذين علقوا على اأعواد امل�سانق من قبل ع�سابة االحتاد والرتقي بالقول:

ه�����������ذا احل�������������س������ني ق���������د ان����ت���������س����ى

��������س�������ي�������ف�������ا ي�����������������دك ال��������را���������س��������ي��������ة

اإن�������������������ا ���������س��������ن��������اأخ��������ذ ث����������اأرن����������ا

امل�����ا������س�����ي�����ة ال�������������س������ي������وف  ب�����ظ�����ب�����ا   
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������س�����ن�����ك�����ي�����ل م�����������ا ك���������ال���������ت ل����ن����ا

ول�������ن���������������س�������ف�������ع�������ن ب������ال������ن������ا�������س������ي������ة

لقومه  واإخال�سه  القومية  وم�ساعره  العربية  احل�سني  بنخوة  وي�سيد 
العرب فيكتب :

ل�������ذا ق�������ام ال���������س����ري����ف اأب��������و امل����ع����ايل

وا�����������س����������ت����������ف����������ز ب��������������ه ال��������ه��������ي��������ام

ق�����وم وج����������ه  يف  �����س����ي����ف����ه  وُج��������������رد 

ع���ظ���ام اأف�������ع�������ال  ����������������ْزي  اخْلِ يف  ل����ه����م 

ون����������������ادى ق�������وم�������ه ل������ل������ح������رب ه���ي���ا

ع�����ل�����ى م�������ا �����س����ن����ه ال������������رتك ال����ط����غ����ام

ف����ل����ب����ى ال������ع������رب دع������وت������ه وث����������اروا

الأخ�����������ذ ال��������ث��������اأر وا������س�����ت�����د اخل���������س����ام

ال�ساعر القروي "ر�سيد �سليم اخلوري"

انه ر�سيد �سليم اخلوري املولود يف ال�سابع من ني�سان �سنة 1887 يف 
البحر.  على  وتطل  وجبيل  البرتون  ق�ساءي  بني  تقع  التي  الرببارة.  قرية 
هاجر الى الربازيل �سنة 1913 وعمل هناك مثل معظم اللبنانيني، وواجه 
�سعوبات جمة يف العثور على عمل يف ريو دي جانريو، ثم انتقل الى �ساو 

باولو �سنة 1915.

ال�ساعر ر�سيد �سليم اخلوري
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�سنة  »االأعا�سري«  ديوانه  ثم   ،1916 �سنة  »الر�سيديات«  ديوانه  طبع   
1933 وي�سم خمتارات من �سعره الوطني املنطوي على احلنني والع�سبية 
اجلالية  مواقف  عن  وع��رب  �سعره  يف  بلفور  وع��د  ناه�ض  العربية.  لالأمة 

اللبنانية يف املهجر. عاد الى وطنه �سنة 1958 وهو القائل: 

وطني  يف  الأم���وت  ع��ائ��د  اأن���ا  كفني  هيئي  ال��ع��روب��ة  بنت 

بالبدن  اأ�سن  ثم  ب��ال��روح،  له  البحار  خلف  من  اأاأج���ود 

ومن اأ�سعاره الوطنية التي تغنت بالثورة ق�سيدته »الها�سمية«  وفيها 
يقول:

م���ه���ددا احل���ن���ي���ف  ال�����دي�����ن  راأى  مل�����ا 

ك����ف����ره يف  مم����ع����ن����ا  امل�������ه�������دد  وراأى 

ب���رب���ه���ا ت�������س���ت���ع���ني  ال�����ع�����روب�����ة  وراأى 

 م�����ن ج�������ور ط����������وران ال����غ����ري����ب وغ�������دره

ل����ب����ى ف�����ج�����رد ����س���ي���ف���ه م������ن غ���م���ده

ب������ل ق������ل ف�����ج�����رد ع�����زم�����ه م������ن ����س���ربه

ودع�����ا االأ�����س����ود م���ن ال���ق���ف���ار ف��اأق��ب��ل��وا

ي����ت���������س����اب����ق����ون اإل����������ى اإط�������اع�������ة اأم��������ره

كذلك فقد ندد بوعد بلفور يف اأ�سعاره حيث قال:

احل�������ق م����ن����ك وم�������ن وع����������ودك اأك�����رب

 ف���اح�������س���ب ح�������س���اب احل������ق ي�����ا م��ت��ج��رب 
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ع�����د م�����ن ت�������س���اء مب�����ا ت�������س���اء ف���اإمن���ا

دع�����������واه خ����ا�����س����رة ووع�����������دك اأخ���������س����ر 

   
ثم يخاطب بريطانيا بل�سان الثائر العربي فيقول 

ف�����س��ل اخل���ط���اب ه��ن��ا ب��ح��د ال��ف��ي�����س��ل

ف���اق���ط���ع ب���ل���ن���دن م�����ا ب������دا ل�����ك اأو������س�����ل 

ي������ا م����غ����ري����ا ب������ي ع���ن���ك���ب���وت ده����ائ����ه

امل�������غ�������زل؟ ه����������ذا  ب�����غ�����ري  غ�������زل�������ت  ال 

ر�سيد اأيوب )1871 - 1941 م(

)من  �سبكتنا  ولد يف  االأمريكي،  )املهجر(  ا�ستهر يف  لبناين،  �ساعر 
قرى لبنان( ورحل �سنة 1889 م، اإلى باري�ض، فاأقام ثالث �سنوات، وانتقل 
اإلى مان�س�سرت فاأقام نحو ذلك، وهو يتعاطى ت�سدير الب�سائع، وعاد اإلى 

قريته، فمكث اأ�سهرًا.
وه�����اج�����ر اإل��������ى ن�����ي�����وي�����ورك، ف����ك����ان م�����ن �����س����ع����راء امل���ه���ج���ر 
ينعت  ك����ان  ب���روك���ل���ن.  ودف����ن يف  ت����ويف،  اأن  اإل����ى  وا���س��ت��م��ر  امل��ج��ل��ني، 
 ب��ال�����س��اع��ر ال�����س��اك��ي، ل���ك���رثة م���ا ن��ظ��م��ه م���ن ���س��ك��وى ع��ن��ت ال���ده���ر.

له: االأيوبيات من نظمه، ن�سره �سنة 1916، و)اأغاين الدروي�ض( ن�سره �سنة 
1928، و)هي الدنيا( �سنة 1939 .

فيها  مكة"  "�سريف  بعنوان  مو�سحه..  اأيوب  ر�سيد  ال�ساعر  وينظم 
ال�سريف  فيها  يحيي  الطللية  ونفحاتها  ال�سعرية  االأندل�ض  روح  من  الكثري 
املتغطر�سة  الطورانية  نري  من  العرب  حترير  اأجل  من  ت�سحياته  ويثمن 

ويفتخر بقيادته و�سجاعته:

ال�ساعر ر�سيد اأيوب
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من قدمي الزمن         اأنت من قوم لهم تعنوا الرقاب  

لكرام ذهبوا يا �سريفا اأنت يا خري خلف  

من له تنت�سب يا معيدا جمد من كان �سلف  

بكماة اأ�سد خ�ستها حربا على الباغي تدور  

 خليل ال�سكاكيني:

ولد خليل ال�سكاكيني يف القد�ض عام 1878، وتلقى تعليمه يف املدر�سة 
االجنليكانية اوال، ثم انتقل الى مدر�سة »�سهيو« االجنليزية . تابع درا�سته 
يف »كلية ال�سباب« حيث عقد عليه مربيه الفا�سل »زريق نخلة« اآماال عرا�سا. 
بح�سن تدبريه، واهتمامه ال�سديدين لل�سري يف طريق املعرفة والعلم، فقد 
ادخر خليل ال�سكاكيني بع�ض املال لدرا�سة الطب يف رو�سيا، ولكن موت ابيه 
قو�ض كل م�ساريعه. ق�سد اأمريكا، حيث كان اأخوه يو�سف يعمل يف منطقة 
فيالدلفيا، واأمده ببع�ض املال كي ي�سق طريقه يف بالد الغربة. �ساءت احوال 
اأخيه املادية، فتوقف عن م�ساعدته، مما ا�سطره للبحث عن عمل �سريف 
اخر، وكان يف حمل جتاري �سرعان ما غادره لعدم مقدرته على التكيف مع 
ما تتطلبه هذه االأعمال من قلة يف ال�سفافية، وعدم ال�سدق مع الزبائن 
يف كثري من االأحيان. تنقل بني مناطق عدة يف اأمريكا، فتارة ُيدّر�ض اللغة 

العربية، وتارة يقوم باأعمال الرتجمة جلهات اأخرى.
مل يكد ي�سمع بنباأ اإقرار ال�سلطان عبد احلميد للد�ستور للبالد، حتى 
الطيبة.  االر���ض  يف  املعرفة  بذور  اأول��ى  ليزرع  راأ�سه،  مل�سقط  راجعا  قفل 
وكانت اأولى ثمار هذا الزرع هي »املدر�سة الد�ستورية« التي اأن�ساأها يف وقت 
متفتق  االفق،  وا�سع  متطور،  وكمرب  اأجنبية.  اآنذاك  املدار�ض  اأكرث  كانت 
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الذهن، فقد امن بتطوير وحتديث و�سائل التعليم، وخا�سة الب�سرية، كما 
عمل على حت�سني نظام الرتبية بالن�سبة للبنات خا�سة.

الكثري من اأفراد الرعيل االأول ما زالوا يذكرون الدر�ض االول يف منهاج 
اللغة العربية يف االردن خلليل ال�سكاكيني، والذي يبداأ ب���� »را�ض، رو�ض«، 
ورمبا قناعات البع�ض ان تلك الطريقة كانت �سمن اكرث الطرق الرتبوية 
جناحا يف التعليم، رغم قدمها. فمن قناعات خليل ال�سكاكيني يف التعليم، 

نوجز ما يلي:

�سخ�سية  تهذيب  الطالب،  اإذالل  عدم  الق�سا�ض،  اأ�سلوب  معار�سته 
الطالب، عالقات اجتماعية مفتوحة مع الطالب، الغاء قيام الطلبة حني 

دخول املدر�ض لل�سف، الرتكيز على تعليم الدين.

تعر�ض لالعتقال اثر اإيوائه �سديقا يهوديا اأمريكيا له اأثناء احلرب، 
واأودع �سجن اجلامع الكبري يف دم�سق )1918( ثم اخرج بكفالة، ثم التحق 

بالثورة العربية الكربى حتت لواء ال�سريف احل�سني. 

ما  �سعرا،  فيها  فاألف  الكربى،  الثورة  مبادئ  مع  ال�سكاكيني  متاهى 
لبث اأن اأ�سبح ن�سيدا للثورة:

اأي���ه���ا امل���ول���ى ال��ع��ظ��ي��م ف��خ��ر ك���ل ال��ع��رب

م��ل��ك��ك امل��ل��ك ال��ف��خ��ي��م م��ل��ك ج����دك ال��ن��ب��ي

الزمن ف��وت  قبل  ���س��ريوا  امللك  ه��ذا  نحو 

وع��ل��ى اخل�����س��م اأغ������ريوا خل��ال���ض ال��وط��ن
لقد متكن منه �سحر الثورة العربية الكربى، ف�سد الرحال على جمل 
للقاء االمري في�سل بن احل�سني يف منطقة »اأبي الل�سن«. وبعد مدة، توجه 
الى م�سر عرب ثغر االأردن البا�سم- العقبة، ولكن االجنليز منعوه بداية، 
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ثم ما لبثوا ان �سمحوا له، فكانت فر�سة �سانحة لاللتقاء باأ�ساطني الفكر 
واملعرفة هناك اأمثال العقاد، طه ح�سني، من�سور فهمي، اأحمد زكي با�سا، 

وغريهم الكثري.

مديرا  فعني  التدري�ض؛  يف  ليتفانى  القد�ض  الى  عاد   1919 عام  يف 
لدار املعلمني. فاألهب حما�ض الطلبة، وا�ستنه�ض هممهم الوطنية؛ ف�سجع 
جملة  فاأن�ساأ  الفكرية،  وامل�ساجالت  املتقدة،  الكلمات  واإلقاء  اخلطابة، 
ا�ستقال،  اأن  لبث  ما  عاما،   12 ملدة  للتعليم  مفت�سا  عني  كما  »اجل��وزاء«. 
يف  لربيطانيا  �ساميا  مندوبا  �سموئيل«  »ه��رب��رت  تعيني  على  احتجاجا 
ي�ساهم  اأ�سحى  فقد  اأح��د،  على  بعلمه  ال�سكاكيني  يبخل  مل  فل�سطني. 
حملية  �سواء  واملجالت،  ال�سحف  يف  معار�سة  �سيا�سية  واأ�سعار  مبقاالت 

كانت اأم م�سرية، ك��� »الهالل«، و »ال�سيا�سة االأ�سبوعية«.

حمل ال�سكاكيني هم الوطن، بنف�ض القدر الذي حمل فيه هم الرتبية 
واللغة العربية، ففي عام 1925 اعتلى منرب امل�سجد االأق�سى واألقى خطبة 
نارية الهبة، ي�ستنه�ض الهمم الوطنية، وحمذرا مما �ستوؤول اليه االأمور ان 

مل يتحد اجلميع يدا واحدة للذود عن حيا�ض الوطن.

وبعيدا عن ال�سيا�سة والفكر، فطاملا تردد ال�سكاكيني على مقهى بلدية 
باب اخلليل، الذي اطلق عليه ا�سم مقهى »ال�سعاليك«، وكان معظم رواده 
فيئا  القد�ض  واث��روا  ديارهم،  من  نفيهم  مت  الذين  العرب  املنا�سلني  من 

وموئال.

 وم����ن ال�����س��ع��راء امل��ح��دث��ني ال���ذي���ن ����س���اروا ع��ل��ى خ��ط��ى ال�����س��ي��خ 
فوؤاد اخلطيب هو:
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 ال�ساعر حيدر حممود:

والذي كتب العديد من الق�سائد اجلميلة يف الثورة كان اآخرها هذه 
الق�سيدة:

1
َرفاْء لَك الَعْهُد،  لَك امَلْجُد يا �سّيَد ال�سُّ
ْهِر: َنْخاًل،  والَوْعُد: اأّنا �سَنْبَقى على النَّ

َم: طيبًا َتْيِه، وَتْن�ُسُر حوَلُهما الدَّ فَّ وُدْفلى ُتعاِنُق اأرواُحنا �سِ
وُكْحال َوَمْوِعُدنا »الُقد�ُض«، 

« اإِ�ساَرَتُها وب�سارُتها ونحُن َنراها على ُبْعِد  »وامِلْنرَبُ العبديلُّ
بويَّ ال�ّسريَف،  َق النَّ »َتْكِبريٍة« َنرى الَبرْيَ

َة العنِي،  ُيَرْفِرُف َفْوَق ُذراها ويهتُف: يا ُقرَّ
يا ابَن احُل�سنِي، �سباُح الكرامِة، والُكَرماْء �سباُح الوفاْء الأَحلى واأغلى 

هداْء!  اأحّبِتنا ال�سُّ

2  
�سامى حَتّيًة ِمَن الَقْلِب،  ُهُم القادُة الُفر�سان اأبا االأردنّينَي النَّ

ْعُب الذي َقْد َنَذْرَتُه  ُيهديها لَك الَوَطُن احُلرُّ َوَيْرَفُعها ال�سَّ
 الأّمِتِه.. بوركُتما: اأنَت، والنُّْذُر 

َوَح�ْسُب بالدي اأنَّها قد تاأ�ّس�َسْت 
، واالإِن�ساُن فيها ُهَو اخَلرْيُ  على احُلبِّ

ِدِه وَمْن كاَن »عبُداهلِل« َبرْيَق جَمْ
ُر..   وحادي ُخطاُه للُعلى.. َفَلُه النَّ�سْ

•		•		•
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َنَعْم نحُن، اأبناُء الذين اْنَحَنْت لهم رماُل الفيايف، 

ٌع يف االأر�ِض، ْخُر فال َمْو�سِ واْنحنى لهُم ال�سَّ

ِل   اإاّل َوَو�ْسُمنا عليِه، ويف ُكلِّ اجلهاِت لنا ِذْكُر اأَطلَّ علينا الَفْجُر ِمْن اأوَّ
املَدى 

وما زاَل فينا �ساِكنًا ذلَك الَفْجُر وما َعَرَف التَّاريُخ،

هِر كاَن لنا َدْهُر َنَعْم نحُن،  َقْبَل ُح�سوِرنا ُح�سورًا، وَقْبَل الدَّ

 ُقْلها واْفَتِخْر ِبُحروفها: �ُسمو�ُض بالِد الُعْرِب، 

نيا، واالأَجنُم الّزْهُر على اخَلرْيِ والّتقوى اأََقْمت ِبناَءها َفَطاَوَلِت الدُّ

ْحِوها، ْت يومًا مواعيَد َغْيِمها وال �سَ ِ  وذاَك ُهَو الَفْخُر وما َغريَّ

 ، رْبِ ْهُر ويا ها�سميَّ ال�سَّ  اأو حَاد عن درِبِه النَّ

رْبُ  ارًا، ِبِه َي�ْسُرُف ال�سَّ َك َجبَّ رْبِ ُه َك�سَ رْبُ َمْن كاَن �سَ

•		•		•
بالدي التي قد بارَك اهلُل َحْوَلها وباَرَك فيها.. 

ها  َف اأر�سَ اُب ِبها ِترْبُ باآِل ر�سوِل اهلِل �َسرَّ َ فالرتُّ

َب فيها من اأَياديِهُم الَقْفُر ُهُم القادُة الُفر�ساُن،  فاأْخ�سَ

ْعُب الذي ِباأْ�ُسُه ُمرُّ َوَمْن كاَن »َعْبُداهلل«  ْعُب َجْي�ُسُهْم َوَجْي�ُسُهُم ال�سَّ وال�سَّ
ِدِه  َق جَمْ َبرْيَ

ُر    وحادي ُخطاُه للُعلى، فله النَّ�سْ
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3

ْخل لَك هذه ال�سحراُء،   .. واأِقْم �سالَة النََّ

ْخِل«،  فاْطِو �سعاَبها واأِعْد اإليها ُروَحها، و�سباَبها واأَِقْم »�سالَة النَّ

ًة.. وعلى احُل�سوِر  َطفَّ َتْلَق ُخيوَلها ُم�سْ

ًة،  ًة ُقَر�سيَّ ها َعربيَّ حراَبها يا �َسْيَف ها�ِسَم، ُردَّ

واْفَتْح ِب�َسْيِفَك باَبها واْفِرْد عباَءتَك ال�سريفة خيمًة 

ياأوي اإليها العا�سقوَن ِرحاَبها احلافظوَن ُعهوَدها، 

واحلار�سوَن حدوَدها،

افعوَن ِقباَبها ُقْل يا »�سريُف« لَنْخِلها:  والرَّ

 ُكْن َنخَلها ولرمِلها: ُكْن ُكْحَلها.. وخ�ساَبها  

4 

، والِفدا، واجلهاِد اجَلْمُر الذي ُيوِقُد اجَلْمر رايُة احَلقِّ

 �َسَكَنْت يف الُقلوِب، واالأكباِد 

ا الأّي جواٍد ها�سمّي،  مل ُتغاِدْر َكفًّ

 ،» اإاّل لكفِّ جواِد »وال�سريُف احُل�َسنْيُ

ُي�ْسِرُق �َسْم�سًا يف ُعيوِن االأبناِء، واالأحفاِد 

هَي اأُمُّ الراياِت، اأَْعَطْت، وُتْعِطي ُكلَّ ُحرٍّ �سهادَة امليالِد 

وعلى َخْفِقها ا�ستفاَقْت �ُسعوٌب من ظالِم الُقيوِد، واالأ�سفاِد 

�ُض رماِد!  َجْمُرها َوْحَدُه الذي ُيوِقُد اجَلْمَر وُكلُّ الّنرياِن حَمْ
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ومن ال�سعراء املحدثني الذين تغنوا بالثورة العربية الكربى: ال�ساعر 
حمد احلجايا والذي كتب ق�سيدة بعنوان يا ا�سرف الن�سب قال فيها:

الن�س��ب  اأك���رم  ي�ا  بعد  اأم���ا  هلل،  احل��م��د   

ف��ق��د جت������اوزت ب��ن��ا االأح��������داث واخل��ط�����ب

�سيدنا ان���ك  اب���ا احل�����س��ني  ي���ا  وال��ف�����س��ل 

الك��تب اأق���د����ض  ب��ي��وت��ه��م  يف  ت��ن��زل��ت  مم���ن 

ي���ا اب����ن االأك����رم����ني م���ن ب��ن��ي ه��������ا���س��م

الن�س�ب ا����س���رف  ق��ري�����ض  م���ن  م��ك��ة  اأ���س��ي��اد 

واأك��رم��ه��م ب��ك��م  االأردن  اأه����ل  اهلل  ح��ب��ا 

ال��ع�����������رب ���س��ائ��ر  ب��ن��ي ه��ا���س��م دون  مب�����ل��ك 

ال��ث��ائ��ر احل�����س��ني جدك�م ال�����س��ي��خ  وم��ن��ذ 

يك�تب ومل  دم��ن��ا  وث�����اق��ه  ع��ه��دا  نكثنا  ف��م��ا 

ح��روف��ه ���س��ط��رت  االأردن  ث����رى  وع���ل���ى 

ون�سب و���س��م  ل���ه  زال  م���ا  احل�����س��ا  وب�����وادي 

لكم بيعة  اأع��ن��اق��ن��ا  م��ن  ي��وم��ا  نخلع  ومل 

وال�����ك��ذب ب��ال��ق��ول  ان جن���دده���ا  ���س��ل��ون��ا  وال 

ف��ت�����س��ه��د ال��ك�����رام��ة وح��ي��ف�����اء وال��ق��د���ض

ال�س�كب  ���س��ه��داوؤن��ا  دم���اء  م�سك  ف���وح  ع��ل��ى 

ال�ساعر حمد احلجايا
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ومن الق�سائد اجلميلة التي قيلت مبئوية الثورة العربية الكربى،:

ق�سيدة لل�ساعر حممد  الدومي 47:

ِع����ْرَق����ا امل����ج����ِد  اأزه�����������رْت يف  ب�������الدي 

ُع����ْن����َق����ا َواْم��������َت��������دَّ  ��������َدَه��������ا  جَمْ ْت  َوروَّ

ِب�������اَلِدي يِف  ����ْع����ِري  �����سِ اأَْب����ل����ج����ُت  َواإِْن 

َوَع����ْب����َق����ا  ���ًك���ا  ِم�������سْ َن�����ى  ال�����دُّ يِف  َع  ����وَّ َت���������سَ

���ْي���ُم َي����ْوًم����ا  اه�����ا ال�������سَّ ِب������الٌد َم����ا اع�����رَتَ

ن�����ا َم�������ْه�������ًدا َوِرْزَق���������������ا  َوَك��������اَن��������ْت ِل�����ل�����دُّ

ُع����الَه����ا  يف  َراَرى  ك��������ال��������دُّ واأم���������س����ْت 

َوَب������ْرَق������ا  َرْع�����������ًدا  َت�����َخ�����ْف  مَلْ  َل����ع����م����ِري 

ك����ان����ْت  م����ن����ُذ  ُرَب������اه������ا  ����ْت يف  و�����س����مَّ

ُن����ْط����َق����ا  احل�������قِّ  يف  حت������ْد  مل  �����ق�����وًرا  ������سُ

ى ي��ق��ي��ًن��ا  �����س����ق����وَر ال������ث������ورِة ال������ُك������رْبَ

����ْب����َق����ا  ���������������اًدا َو�����سَ َب�����َن�����وا ِل�����ل�����ُع�����ْرِب اأَجْمَ

��ا  ��ُم��ْو���سً ���َم���ْت اأجم�����اُدُه�����م ِف���ْي���ِه���م ���سُ ����سَ

������َدَن������ا َف�������������اْزَداَد َف���ْه���َق���ا  �������اَءْت جَمْ اأَ��������سَ

ُج������وا َن�����ْظ�����َم ال������َق������َوايِف  �����س����ق����وًرا َت������وَّ

ُط�����ْرَق�����ا  ���ع���ُر يف االأم������ث������اِل  ال�������سِّ َف�����َخ�����طَّ 

َل����ِك����ْن  امل�������دِح  يِف  ���ْف���ُت���ُه���م  اأَْن�������سَ َوَم�������ا 

َح����ّق����ا  َك��������اَن  ����َن����اُه����ْم  �����سَ يِف  ����ي  َق����ِرْي���������سِ

ال�ساعر حممد  الدومي
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����وَب امْلَ�����َع�����ايِل  ���وا يف ال����وَغ����ى �����سَ َف���َه���بُّ

���ا  ���قَّ ����سَ االأَه�����������واِل  يِف  اخل����ط����َب  ���وا  ���قُّ َف�������سَ

َع ع����ْزُم����ُه����م ُغ���������ْوَل اْل����َل����ي����ايِل  َف�����������َروَّ

�����ْوالِت�����ِه�����ْم َي�������������ْزَداُد َخ����ْف����َق����ا  َوْم����������ْن ������سَ

ِرَج����������اٍل  يف  ح������لَّ  ال���������س����رُب  م�����ا  اإذا 

������ا  َدقَّ ���ْخ���َر يف االأق�����������داِم  ال�������سَّ اأَزاُل������������وا 

ح�ساًما  ���َح���ذوا  ����سَ َك����ْم  االأَع��������داِء  اإَِل������ى 

ا  ُم�ستَحقَّ ���َح���ى  اأَ����سْ اخل�������س���ِم  ���ْرِب  ِل�������سَ

خ�������الٍء  م����ل����ًق����ى يف  ال������ذئ������ُب  ف�����ب�����اَت 

����س���ن���َق���ا  م��������اَت  ال�������ع�������داوَة  َج��������رَّ  َواإْن 

ِغ�������ذاًء  راَم��������ْت  اإِْن  ال����غ����اِب  اأ������س�����وُد 

ت���������دوِّ ال�����������س�����وَت حت������ذي������ًرا َوِع�����ْت�����َق�����ا 

وَم������ْن ي��ع�����ضِّ ال��غ�����س��ن��ف��َر يف ِط�����الٍب 

َخ����ْن����َق����ا  م��������اَت  اأو  ج�������س���ُم���ُه  �������ضَ  ت���ن���هَّ

����ُف����وا خ����و�����ضَ امْلَ�����َن�����اَي�����ا  خ�������س���وٌم ُك����لِّ

َوَح�����ْرًق�����ا  ���ْع���ًق���ا  ال����وَغ����ى ����سَ َف����م����اُت����وا يف 

ُوُروًدا  ال���َع���ط�������س���ى  ي���ب���ه���ُج  ك���ب���ح���ٍر 

َغ�����ْرَق�����ى  امل��������وِج  ُع�����َب�����اِب  يِف  َف�������َراُح�������وا 

َت��������اٌج  �����اري�����ِخ  ال�����تَّ ُذرا  يِف  ب���������الِدي 

������ْدَق������ا  �����ا َو�������سِ ����ُر َم�����ْت�����َن�����ُه َح�����قَّ ُت���������س����طِّ
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ب�������الٌد م����ا َج����َف����اه����ا ال�������س���ي���ُف ي����وًم����ا 
���ا  ���قَّ ����سَ اخل�������رِي  يِف  َدْرَب�������ه�������ا  �����ْت  �����قَّ َو������سَ

م����ت����ق����ن����اٍت  ب������������الٍد  يف  اأَر  ومل 
����َق����ا  ����وى االإح�����������س�����اِن اإت����ق����اًن����ا َوَن���������سْ �����سُ

م����ق����ااًل  اأب���������دى  اإْن  ال�����ت�����اري�����ُخ  ل���ه���ا 
������ْرَق������ا  ُج ن�������������وَرُه َغ�������ْرًب�������ا َو�������سَ ُي��������َت��������وِّ

ُت ل�������������الأردِن َم������ْرًق������ى  َف�����َل�����و ُخ������������ريِّ
َم�����ْرَق�����ى  اأخ������ت������اُر  االأَف������������الِك ال  ����وى  �����سُ

ف������ه������ذا م�������وط�������ُن االأب����������ط����������اِل مَلَّ���������ا 
ال����وَغ����ى ����س���رًب���ا ور����س���َق���ا  َت�������س���اَم���وا يف 

���اًل  َن�������سْ ي�����ِن  ال�����دِّ ف���ظ���ل���وا يف ����س���ي���اِء 
اإَِل����������ى االإِ���������س��������الِم اأَع��������واًن��������ا َوِع������رَق������ا 

���ا  ب��������الِدي اأَجْن������ب������ْت ِل����ل����ح����قِّ َج���ْي�������سً
���ْح���َق���ا  ���كُّ اخل�������س���َم ب�����ْل ُي���ف���ن���ِي���ِه ����سَ َي�������سُ

َف����ق����اَد اجل���ي�������َض ����س���ق���ٌر ِم�����ن ق���ري�������ضٍ 
وُخ����ل����َق����ا  اإح�����������س�����اًن�����ا  االأردنَّ  َب�����َن�����ى 

َت�������َن�������اَدْت  ُم����ْل����ًك����ا  ع�����زِم�����ِه  ب���ن���ى يف 
����ا  ُي����َع����قَّ اأَْن  َي�������اأَب�������ى  االأب��������ط��������اُل  ِب��������ِه 

���َد ال�������س���واِق���َي ِب����اْع����ت����زاٍم  وَم������ْن َق�������سَ
وُي�������س���َق���ى  َي�������س���ِق���ي  اأَو  اخل��������رياِت  َج����َن����ى 

ِغ�����ِن�����اًء َب������ل������ِدي  امل�����ج�����ُد يف  ����ى  ف����َغ����نَّ
���َق���ا ����ا َوِع�������سْ ���َم���ع���ي ُح����بَّ ����َه����ى َم�������سْ َف����اأَ�����سْ
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راية الثورة العربية الكربى ملهمة ال�سعر:

النه�سة  رم��وز  خ��الل  من  الكربى  العربية  الثورة  علم  فكرة  ب��داأت 
العربية  الثورة  ق��وات  رفعت  فقد  ذل��ك،  يف  اأجنبي  الأي  دور  وال  العربية، 
الكربى اأواًل العلم الها�سمي االأحمر وهو علم الها�سميني منذ عهد ال�سريف 
اأبي مني الذي عا�سر ال�سلطان العثماين �سليم االأول عام 1517م، وحتى 

انطلقت الثورة العربية الكربى عام 1916م.

العربي  ال��ت��اري��خ  ميثل  علم  ت�سميم  اأه��م��ي��ة  م��ن  وجاءت فكرتها 
التي هي ها�سمية عربية،  الثورة  اأهداف  ويتفق مع  الزاهرة  واحل�سارات 
فكان الت�سميم االأول على �سكل اأربعة م�ستطيالت، تبداأ باالأبي�ض ثم االأ�سود 
فاالأخ�سر ثم االأحمر، ثم جرى التعديل على �سكل العلم ليكون اللون االأحمر 
الها�سمي على �سكل مثلث يت�سل باالألوان الثالثة: االأ�سود وهو علم الدولة 
العبا�سية، واالأخ�سر وهو علم الدولة الفاطمية، واالأبي�ض وهو علم الدولة 
االأموية، ليكون بالتايل علما ممثال حل�سارات االأمة العربية واالإ�سالمية، 

واأن الثورة العربية الكربى هي االمتداد لهذه احل�سارات االأ�سيلة.

وحملت  كبري  ع�سكري  ا�ستعرا�ض  تخلله  بالراية  احتفال  وقدجرى 
اأق�سم  الذي  في�سل،  االأمري  اإلى  ُقّدمت  ثم  ومن  على عربة مدفع،  الراية 
على املحافظة على هذه الراية مرفوعة عالية، ومن ثم اأق�سم اجلي�ض من 

ورائه هذا الق�سم.

العربي يف ميداين  اإلى جميع وحدات اجلي�ض  الراية  انتقلت  بعدها، 
احلجاز واالأردن، واأبلغ ال�سريف احل�سني موا�سفات الراية اجلديدة للحلفاء 
بر�سالة اأر�سلها للمعتمد الربيطاين يف القاهرة طالبا عدم التعر�ض لل�سفن 

والوحدات الع�سكرية التي ترفع الراية العربية اجلديدة.
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ون�سرت جريدة الِقبلة يف عددها رقم 82 بيانا اأو�سحت فيه موا�سفات 
راية الثورة العربية الكربى.

كما ن�سرت جريدة "الِقبلة" بياًنا ر�سمًيا برفع العلم العربي ذي االألوان 
االأولى  ال�سنوية  الذكرى  يوم  وهو   1917 حزيران   10 من  ابتداء  االأربعة 
للثورة. وقال البيان اأن العلم اجلديد يتاألف من مثلث اأحمر اللون تلت�سق 
اأفقية متوازية هي االأ�سود يف االأعلى متبوع�ًا باالأخ�سر يف  األوان  به ثالثة 
الو�سط واالأبي�ض يف االأ�سفل. وت�سري االألوان االأفقية املرفوعة اإلى �سعارات 
)االأخ�سر: الدولة  العبا�سية(  )االأ���س��ود  الدولة  رفعها العرب قدميا 
اإلى في�سري  االأحمر  املثلث  اأم��ا  االأم��وي��ة(؛  الدولة  )االأبي�ض:   الفاطمية( 
اال�ستقالل  رموز  األوانه  يف  العلم  جمع  وقد  الها�سمية(.  االأ�سراف  )دولة 

والتاريخ العربي يف كل االأزمنة، وا�ستمر العلم حتى عام 1964.

 حملت الثورة العربية الكربى هذه الراية اجلديدة ودخلت قوات الثورة 
الراية،  يوم  6 متوز 1917م، وهي ترفع هذه  العقبة  اإلى  العربية وحدها 
وانتقلت فيما بعد قيادة الثورة اإلى العقبة لتوا�سل عملياتها وانت�ساراتها 
امللك  بقيادة  امل�ستقلة  العربية  الدولة  لتوؤ�س�ض  دم�سق  اإلى  دخلت  اأن  اإلى 

في�سل االأول يف 2 ت�سرين االأول 1918م.

وب�سبب تاريخية هذا العلم وقيمة معانيه، فقد دخل يف ت�سميم اأعالم 
خمتلفة يف اأرجاء الوطن العربي، واأ�سبح علم الثورة العربية الكربى علما 
اإعالن  يوم  ال�سباعية  النجمة  اأُ�سيفت  ثم  عام 1918م،  ال�سورية  للمملكة 

ا�ستقالل اململكة ال�سورية بقيادة في�سل بن احل�سني، يف 8 اآذار 1920م.

اعتمد  1921م  عام  عمان  اإلى  املوؤ�س�ض  اهلل  عبد  االأمري  و�سل  وحني 
نف�ض الراية علما حلكومة �سرق االأردن، ويف عام 1922م مت تغيري ترتيب 

االألوان لي�سبح اللون االأبي�ض يف الو�سط لي�سبح مميزا عن بعد.
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واأ�سار العدد 84 من اجلريدة املوؤرخ يف 14 �سعبان 1355ه� اإلى رفع 
مرموقة  العربية  الراية  حتية  ق�سيدة  حم�ض(  )دليل  جريدة  �ساحب 
الأعتاب احل�سني بن علي ملك البالد العربية والتي جاءت كما قال "تيمنا 
بذكرى هذا اليوم ال�سعيد الذي يجب اأن ينق�ض تاريخه على �سدر كل عربي 
حرر  ومن  الق�سد  وبعد  املعاين  �سمو  من  ال�سريفة  نه�ستكم  ر�سالة  يقدر 

اأمتي من رق اال�ستعباد وظلم امل�ستبدين".

واتخذت حركة التحرير الوطني الفل�سطيني راية الثورة العربية علمًا 
لها ولغاية االآن، بتعديل اللون االأبي�ض بالو�سط.

متثل  اأنها  باعتبار  ال�سباعية  النجمة  لوجود  تف�سريا  االأردن  وو�سع 
فاحتة الكتاب الكرمي، والتي ت�سري اإلى املثاين ال�سبع، وهي التوحيد باهلل 
املنى  واإدراك  امل�ستقيم،  للنهج  والدعاء  االجتماعية  والعدالة  والتوا�سع 

واالأهداف و�سمو االإن�سانية، وال�سعور باالإح�سا�ض القومي.

من  واح��دة  االأ�سلي،  بنموذجها  االأردن  ميتلكها  التي  الراية،  وتعد 
رايتني بقيتا منذ بدايات انطالق الثورة العربية الكربى، فيما توجد الراية 

االأخرى يف املتحف احلربي االإمرباطوري يف لندن.

نع منها عدد قليل يف تلك الفرتة، ال�سريف  و�سمم هذه الراية، التي �سُ
احل�سني بن علي، قائد الثورة العربية الكربى.

وكان االأردن ا�ستعاد يف وقت �سابق هذه الراية، التي كانت تعر�ض يف 
"�سوذبي" يف لندن املخت�ض باملقتنيات الرتاثية العريقة والقدمية،  قاعة 

بناء على توجيهات ملكية.

والثورة  اجلي�ض  ي��وم  مبنا�سبة  2012م  ع��ام  ج��رى  احتفال  وخ��الل 
العربية الكربى، قدم جاللة امللك عبداهلل الثاين هذه الراية االأ�سلية اإلى 
القوات امل�سلحة االأردنية حاملة لواء الثورة العربية الكربى، هذا اجلي�ض 
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الذي نواته االأولى هي اجلي�ض ال�سرقي الذي قاده امللك املوؤ�س�ض عبداهلل 
ابن احل�سني خالل الثورة العربية.

ولعلنا هنا نقف عند بع�ض من كلمات ال�ساعر االأردين الكبري حيدر 
حممود، حني قال بني يدي جاللته يف ذلك االحتفال:

 وال�سريُف احل�سنُي، ي�سرق �سم�سا يف عيوِن االأبناِء، واالأحفاِد

وينادي: �سلمًت يا قرَة العي��ِن الذي �سان رايَة االأج�����داِد

هَي اأُم الراياِت، اأعطت وتعطي كل ح��ٍر«�سه���ادَة املي��الِد«

�سيدي، �سيَد الرجاِل، وعيُد اجلي�ِض اأحلى واأكرُم االأعياِد

�سوَف تبقى "هذه الهديُة" للفر�ساِن مزروعٌة بكِل فوؤاِد

فهَي اأغلى من كل غاٍل، واأعلى من نخيِل الدنيا، نخيُل بالدي

فاأقيمي ،يا من يقيُم "اأبو الثواِر" فيها ال�س��الَة ف��ي املي�ع��اِد

 قادٌم جي�سِك الذي ت�سهُد »ال�سخرُة«، كم يف الرحاِب من اأكباِد

اإنُه قادٌم ، فقويل الأبوابِك اأن نلتقي بباِب الواِد
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الثورة يف خطابات قادتها:

ال�سريف احل�سني بن علي:  -

اآخر ت�سريح �سحفي لل�سريف احل�سني بن علي يف عام 1929، والذي 
اأجراه معه ال�سحفي الفل�سطيني ح�سن �سدقي الدجاين، قال48:

» انتم تعلمون واهلل على ما اأقول وكيل، باأنني مل اأ�سل الى ما و�سلت 
اإال من اجل فل�سطني ولو مل اأمت�سك بها ومل اأحافظ على  اليه من النكبة 
وانه  االآن،  فيه  اأنا  مما  �سيء  ح�سل  ملا  الطاهرة،  البقعة  بهذه  التفريط 
فلماذا  وال�سقاق،  التخاذل  ال�سورة من  اأراكم على هذه  ان  واهلل  ليوؤملني 
اأعمالكم هذه  اإنكم يف  ال توحدوا �سفوفكم وملاذا تقاتلون بع�سكم بع�سا، 
اأذهان  ت�سعون البقية الباقية من احلرمة واالعتبار التي كانت عالقة يف 

االأجانب بل تك�سفون من اأموركم فتخ�سرون كل �سيء ".
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واأ�ساف ال�سريف احل�سني يف ذلك الت�سريح: »�سياأتي يوم تعرف فيه 
االأمة العربية اأنني قمت بكل ما اوحاه علي ال�سمري واالإخال�ض، و�سحيت 
كما  االآم��ال«،  الذي �سيع  هو  وتفرقنا  تخاذلنا  ان  وغ��ال، غري  بكل عزيز 
عرب يف لقائه ال�سحفي هذا ان نفيه يف قرب�ض كان نتيجة تعلقه ال�سديد 
له  و�سكلت  وعروبتها،  القد�ض  ق�سية  وباالأخ�ض  الفل�سطينية  بالق�سية 

فل�سطني حمورًا من حماور الثورة العربية الكربى.

يف كانون الثاين عام 1924 جاء يف خطاب ال�سريف الها�سمي احل�سني 
ابن علي يف عمان اأمام الوفود العربية التي جاءت للرتحيب به ما يلي: "ال 
اأركان النه�سة العربية، ولن  اأتنازل عن مبداأ واحد من املبادئ التي هي 
اأتنازل عن حق واحد من حقوق البالد، وال اقبل اإال اأن تكون فل�سطني الأهلها 
العرب، ال اقبل بالتجزئة وال االنتداب وال ا�سكت ويف عروقي دم عربي ولن 
اأوقع معاهدة اذا رف�ست مطالبي وهي ا�ستقالل كل االأقطار العربية، واين 
عامل دائما يف �سبيل الوحدة العربية واال�ستقالل التام، اأقول اال�ستقالل 

التام لالأقطار العربية كلها".



263

طريق النهوض

ودرب الشهادة

امللك عبد اهلل املوؤ�س�ش:  -

كان اأول خطاب ها�سمي فوق ار�ض االأردن يف الثالث من اآذار العام 
اآنذاك اجلموع على  االأمري عبداهلل بن احل�سني  1921 حني خاطب �سمو 
االأرا�سي االأردنية قائال »�سروركم بنا وترحيبكم لنا واإجماعكم علينا اأمر 
ال ي�ستغرب، انتم لنا ونحن لكم واإنني مل اغفل كلمة مما جاء به خطباوؤكم، 
ووطنيتكم امر ال يخفى على الكون كله و�سالتكم املن�سودة عبارة عن حقكم 
�سبيل  يف  لبذلتها  نف�سا  �سبعون  يل  كان  »ولو  اأي�سا  وقال  تطلبونه«،  الذي 

االأمة وملا عددت نف�سي اين فعلت �سيئا«.
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من اأقوال امللك احل�سني بن طالل:  -

بها  اأهم مرحلة مرت  االأردنية عام 1921  الدولة  تاأ�سي�ض  كان   ....«
العاملية  اإبان احلرب  املوؤامرة عليها،  افت�ساح  بعد  الكربى  العربية  الثورة 
بعدا  الدولة  قيام  اكت�سب   ،1971 عام  بلفور  وعد  �سدور  وب�سبب  االأول��ى، 
جديدا، اإذ اأ�سبح و�سيلة الإخراج البالد الواقعة �سرقي نهر االأردن من فلك 

ذلك الوعد، واإنقاذها من امل�ساريع ال�سهيونية...« 
من خطاب احل�سني يف 1972/3/16
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امللك عبد اهلل  الثاين بن احل�سني:  -

من خطاب امللك عبد اهلل الثاين مبنا�سبة االحتفال بالعيد ال�سبعني 
ال�ستقالل اململكة، ومئوية الثورة العربية الكربى:

الوحدة  اإل��ى  بالدعوة  الثاقبة  احل�سني  ال�سريف  روؤي��ة  من  اأ�ستلهم   
واحلرية والتعددية، ومن دعوته للتعاي�ض واالإخاء الديني، حني قال »العرب 

عرٌب قبل اأن يكونوا م�سلمني اأو م�سيحيني«.
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يف  ور�سالتها  الكربى،  العرب  ثورة  اإرث  اليوم  ن�ستلهم   ».......اإننا 
العزيزة  املنا�سبة  وه��ذه  االإن�سان.  وكرامة  والت�سامح  والعدالة  احلرية 
علينا ال بد اأن تذكرنا جميعا مببداأ املواطنة الذي نلتقي حوله، كما التقى 
االأردنيون من �سائر منابتهم واأ�سولهم على ثرى الوطن واأ�س�سوا دولتهم، 

و�ساروا كلهم بنعمة اهلل اإخوانا.

وال بد من االتفاق على اأن ال�سعور والقناعة باالنتماء لهذا الوطن، هو 
وواجباتها،  املواطنة  ويحدد حقوق  لالإن�سان،  الوطنية  الهوية  الذي يحدد 
اأو  الدينية،  املعتقدات  اأو  واالأ�سول،  املنابت  خ�سو�سية  عن  النظر  بغ�ض 
التوجهات الفكرية وال�سيا�سية. وعلى ذلك،  فنحن جميعا على هذه االأر�ض 
وال  والواجبات،  احلقوق  يف  مت�ساوون  مواطنون  واحدة،  اأ�سرة  الطاهرة، 

ف�سل الأحد على االآخر اإال مبا يعطي لهذا الوطن.

اأن  اأن م�سوؤوليتي وواجبي يفر�سان علّي  التاأكيد هنا على  وال بد من 
اأو  فرد  الأي  ينحاز  ال  االأ�سرة  واحدة من اجلميع، فرب  م�سافة  اأقف على 
ولكم جميعا،  فاأنا منكم  اآخر،  وال مييز طرفا على  اأ�سرته،  جمموعة من 

حمبة وعطاء دون متييز وال ا�ستثناء.  

واليوم نعلن روؤيتنا  لالأردن الذي نريد، لتكون املنارة التي يلتف حولها 
االأردنيون ال�ستكمال م�سريتهم، يف ظل د�ستورهم ونظامهم النيابي امللكي 
االأمة،  اأم��ام  وم�سوؤولياتها  ال�سلطات،  بني  الف�سل  على  القائم  الرا�سخ، 

باعتبارها م�سدرا دائما لل�سلطات«. 49

الثانية،  العادية  الدورة  نفتتح  اهلل،  بركة  وعلى  اهلل  ".....فبا�سم 
وتعزيزا  الدميوقراطية،  مل�سريتنا  ا�ستمرارا  االأمة اخلام�ض ع�سر،  ملجل�ض 
من  والرقابة،  الت�سريع  وتفعيلها، يف  ال�سعبية  امل�ساركة  تو�سيع  لدورها يف 
خاللكم اأنتم اأعيان الوطن ونواب االأمة، واأنتم النخبة املختارة من ال�سعب 
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دولة  بناء  وا�ستكمال  االأف�سل،  للم�ستقبل  ي�سعى  الذي  االأ�سيل،  االأردين 
املوؤ�س�سات، التي ورثت ر�سالة الثورة العربية الكربى،..."50

ملجل�ض  الثانية  العادية  ال��دورة  افتتاح  يف  ال�سامي  العر�ض  خطاب  يف 
االأمة ال�ساد�ض ع�سر قال جاللة امللك عبداهلل الثاين: لقد تاأ�س�ض االأردن 
هنا  ومن  القانون،  اأمام  للجميع  والعدالة  اهلل  وتقوى  البيعة  مب�ادئ  على 
انطلقت الث�ورة العربية الكربى، مطالبة بالوحدة واحلرية، واأ�سبح االأردن 
موئال جلميع االأحرار من اإخوتنا يف القومية والعقيدة، وقد بنى اأجدادنا 
لكل  فاالأردن  وامل�ساواة،  والعدالة  للحرية  وطنا  احلمى  هذا  يف  االأردنيون 
االأردنيني، واالنتماء ال يقا�ض اإال باالإجناز والعطاء للوطن، اأما تنوع اجلذور 
والرتاث فهو يرثي الهوية الوطنية االأردنية، التي حتت�رم حقوق املواطن، 
وتفتح له اأبواب التنوع �سمن روح وطنية واحدة تعزز الت�سامح والو�سطية.
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قيم النه�سة51:

العرب  ثورة  اجلها  قامت من  التي  ال�سامية  واملبادئ  القيم  زالت  ما 
وت�سرفاتهم  �سلوكياتهم  عليها  ترتكز  االأردنيني  نفو�ض  يف  حية  الكربى 
يوؤمنون بها ويطبقونها وي�ستلهمون منها العطاء والوالء واالنتماء لهذا البلد 

الطيب،  ومن ابرز هذه القيم:

احلرية والعدالة وال�ستقالل  -

ونيل  و�سيانة حقوقهم،  العرب،  اأجل حرية  قامت الثورة العربية من 
االأمة، واحلاجة  وبناء  ال�ستنها�ض  م�سروعا  مثلت  فالثورة  ا�ستقاللهم، 
م�ستمرة لهذا امل�سروع، كما فر�ست مكانة العرب على اخلريطة ال�سيا�سية 

يف التاريخ املعا�سر.

النتماء والعتزاز  -

 تعد الثورة العربية الكربى ومبادئ النه�سة العربية حمطات تاريخية 
ت�سكل اأحداثها م�سدرا لل�سعور باالعتزاز واالنتماء لها ولالأردن الذي ميثل 
بالثورة  مت�سلني  واإرث��ه  االأردن  يعد تاريخ  كما  املبادئ،  لهذه  ا�ستمرارا 

والنه�سة ومواقفه من الق�سايا العربية واالإ�سالمية مدعاة لالفتخار.

الوفاء ملن �سحوا  -
�ساهموا  ال���ذي  واالأردن���ي���ني  ال��ع��رب  االأب���ط���ال  ا���س��ت��ذك��ار   يج�سد 
معاين  اأ�سمى  واال�ستقالل  والعدالة  احلرية  اأج��ل  من  يف الثورة و�سحوا 
التي  املبادئ  متّثل  يف  يكون  االأبطال  لهوؤالء  فالوفاء  واالإخ��ال���ض،  الوفاء 
االأجيال،  �سائر  كله ومن  املجتمع  وبتكرمي ذكراهم من  اأجلها  �سحوا من 
ويف مقدمة هوؤالء االأبطال ال�سريف احل�سني بن علي، ب�سفته قائد الثورة.
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ال�ستمرار يف العطاء والبناء   -

النه�سة  اإجنازات الثورة العربية الكربى وامتداد ملبادئ  اأحد  االأردن 
املوؤثرين من خالل املواقف  العربية، حيث حقق املكانة واحل�سور الدويل 
 – االأردنية  امل�سلحة  القوات  واحرتافية  واالأخالقية،  املعتدلة  وال�سيا�سات 
اجلي�ض العربي واالأجهزة االأمنية، وقدرتفها على حماية الوطن واملواطن، 
والتكنولوجيا،  واالقت�ساد  التحتية  والبنى  وال�سحة،  التعليم،  والتطور يف 

وغريها.
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الوحدة الوطنية اأ�سا�ش قوة الأردن و�سموده وا�ستقراره  -

 فالهوية الوطنية االأردنية اجلامعة �سمنت االندماج جلميع املكونات، 
وهي عن�سر قوة ومنعة االأردن يف وجه ال�سدمات. ويعد احتفال االأردنيني 
من خمتلف االأ�سول والتوجهات الفكرية بالثورة العربية الكربى دليال على 

قوة الوحدة الوطنية.

احرتام التنوع والتعددية  -

ت�سونه  ومتّيز،  وفخر  قوة  االأردن م�سدر  والتعددية يف  التنوع  يعترب 
املواطنة احلقيقية ودولة القانون، ورافق الدولة االأردنية منذ ن�ساأتها وتكوين 

اأول حكومة لها، والتي �سمت �سخ�سيات من خمتلف املناطق العربية.

الو�سطية والعتدال  -

�سرعية  من  اإرث الثورة العربية الكربى امل�ستمد  اإلى  االأردن  ي�ستند 
ميلي  ما  واحلنيف،  احلقيقي  الو�سطي  االإ���س��الم  تعتمد  ها�سمية  دينية 

م�سوؤولية اأخالقية للت�سدي لالإرهاب والتطرف والتكفري.

منوذج التعاي�ش املثايل  -

ميثل التاآخي االإ�سالمي امل�سيحي يف االأردن منوذجًا يحتذى، وم�سدرا 
ملبادرات االأردن املتعددة يف جمال العي�ض والوئام الديني، واعتبار امل�سيحية 

العربية مكونًا جمتمعيًا اأ�سا�سيًا.
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القومية العربية  -

�سيا�سية  العربي كوحدة  العامل  ر�سخت الثورة العربية الكربى مفهوم 
متكاملة، و�ساهمت يف اإحياء ونه�سة اللغة العربية عرب حركة اأدبية مبدعة، 
وت�سحيات  القومية  فمواقف االأردن  العربي،  القومي  بال�سعور  مرتبطة 
الها�سميني اإزاء ق�سية فل�سطني والقد�ض والالجئني ال�سوريني ترتجم اإرث 
مبادئ الثورة العربية الكربى والنه�سة العربية، وهي م�ستمرة عرب خمتلف 

االأجيال.

البناء على ما حتقق واحلفاظ على املنجزات  -

�سيكون  امل�ستقبل  باأن  للثقة  باإرث الثورة مدعاة  ممثال  املا�سي  يعد 
والفرح  لالحتفال  الكربى منا�سبة  العربية  مئوية الثورة  وت�سكل  اأف�سل، 
واالإيجابية وبعث ر�سالة من االأردن اإلى العامل بالثقة واال�ستقرار واال�ستمرار 
العمل  واالإجناز، خا�سة  بالعمل  االحتفال  ويكون  ال�سحيح،  الطريق  على 
اجلماعي وامل�سرتك من اأجل خدمة هدف �سام: »الوطن وم�ستقبل االأجيال«.
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املرا�سلة االأولى

ر�سالة ال�سريف ح�سني يف 14 يوليو 1915

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مكة يف 28 رم�سان �سنة 1333 ه� )14 يوليو �سنة 1915م(

ل�ساحب ال�سعادة والرفعة نائب جاللة امللك مب�سر، �سلمه اهلل .

واأرجو  واحرتاماتي،  الودية  حتياتي  اأح�سن  العزيز  جلنابكم  اأق��دم 
اأن تعملوا كل ما يف و�سعكم لتنفيذ املذكرة املر�سلة اإليكم طيه، املت�سمنة 

ال�شروط املقرتحة املتعلقة بالق�شية العربية.

واأود بهذه املنا�سبة اأن اأ�سرح حل�سرتكم وحلكومتكم انه لي�ض هناك 
اإلى  ميال  باأجمعه  الأن��ه  هنا،  ال�سعب  ب��اآراء  اأفكاركم  ت�سغلوا  الأن  حاجة 

حكومتكم بحكم امل�سالح امل�سرتكة.

ثم يجب اأال تتعبوا اأنف�سكم باإر�سال الطيارات اأو رجال احلرب، الإلقاء 
قد  الق�سية  الأن  قبل،  تفعلون من  كنتم  كما  ال�سائعات،  واإذاع��ة  املنا�سري 

قررت االآن.



276

واأين الأرجوكم هنا اأن تف�سحوا املجال اأمام احلكومة امل�سرية، لرت�سل 
الهدايا املعروفة من احلنطة لالأرا�سي املقد�سة "مكة واملدينة" التي اأوقف 

اإر�سالها منذ العام املا�سي.

واأود اأن األفت نظركم اإلى اأن اإر�سال هدايا هذا العام، والعام الفائت، 
اأن هذا يكفي  واأعتقد  اأثر فعال يف توطيد م�ساحلنا امل�سرتكة  له  �سيكون 

الإقناع رجل ذكي مثلك اأطال اهلل بقاءكم.

تروا  اأن  قبل  ر�سالة  اأي  باإر�سال  اأنف�سكم  تزعجوا  اأال  اأرجو  حا�سية: 
نتائج اأعمالنا هنا، خال اجلواب على مذكرتنا وما تت�سمنه.

تعطوه  اأن  نرجو  كما  ر�سولنا  بوا�سطة  اجل��واب  هذا  يكون  اأن  ونرجو 
بطاقة منكم لي�سهل عليه الو�سول اإليكم عندما جند حاجة لذلك. والر�سول 

موثوق به.

املذكرة: ملا كان العرب باأجمعهم دون ا�ستثناء قد قرروا يف االأعوام 
مقاليد  يت�سلموا  واأن  املطلقة،  بحريتهم  يفوزوا  واأن  يعي�سوا  اأن  االأخ��رية 
احلكم نظريا وعمليا باأيديهم . وملا كان هوؤالء قد �سعروا وتاأكدوا اأنه من 
اإلى  للو�سول  وتعاونهم  ت�ساعدهم  اأن  العظمى  بريطانيا  حكومة  م�سلحة 
وكرامتهم  �سرفهم،  بقاء  على  املوؤ�س�سة  االأماين  وهي  امل�سروعة،  اأمانيهم 

وحياتهم.

بريطانيا  حكومة  م�ساعدة  يف�سلوا  اأن  العرب  م�سلحة  من  كان  وملا 
عن اأية حكومة اأخرى بالنظر ملركزها اجلغرايف، وم�ساحلهم االقت�سادية 

وموقفهم من حكومة بريطانيا.

اأنه بالنظر لهذه االأ�سباب كلها يرى ال�سعب العربي اأنه من املنا�سب اأن 
ي�ساأل احلكومة الربيطانية اإذا كانت ترى من املنا�سب اأن ت�سادق بوا�سطة 

مندوبيها اأو ممثليها على االقرتاحات االأ�سا�سية االآتية:
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اأواًل: اأن تعرتف اإجنلرتا با�ستقالل البالد العربية من مر�سني - اذنه، 
حتى اخلليج الفار�سي �سمااًل ومن بالد فار�ض حتى خليج الب�سرة �سرقا، 
ومن املحيط الهندي للجزيرة جنوبًا ي�ستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما 

هي -� ومن البحر االأحمر والبحر املتو�سط حتى �سينا غربا.

على اأن توافق اإجنلرتا اأي�سًا على اإعالن خليفة عربي على امل�سلمني.

ثانيًا: تعرتف حكومة ال�سريف العربية باأف�سلية اإجنلرتا يف كل م�سروع 
اقت�شادي يف البالد العربية, اإذا كانت �شروط تلك امل�شاريع مت�شاوية.

قوة  كل  جمابهة  يف  والعربية  االإجنليزية  احلكومتان  تتعاون  ثالثا: 
وتاأمينا  العربية.  البالد  ال�ستقالل  حفظا  وذل��ك  الفريقني  اأح��د  تهاجم 
الأف�سلية اإجنلرتا االقت�سادية فيها.. على اأن يكون هذا التعاون يف كل �سيء 

يف القوة الع�سكرية، والبحرية، واجلوية …

رابعا: اإذا تعدى اأحد الفريقني على بلد ما ون�سب بينه وبينها عراك 
وقتال، فعلى الفريق االآخر اأن يلزم احلياد. على اأن هذا الفريق املعتدى اإذا 
رغب يف ا�سرتاك الفريق االآخر معه ففي و�سع الفريقني اأن يجتمعا معا واأن 

يتفقا على ال�شروط.

املعاهدة  هذه  من  والرابعة  الثالثة  املادتني  يف  االتفاق  مدة  خام�سا: 
خم�ض ع�سرة �سنة. واإذا �ساء اأحد الفريقني جتديدها عليه اأن يطلع الفريق 

االآخر على رغبته قبل انتهاء مدة االتفاقية بعام .

هذا وملا كان ال�سعب العربي باأجمعه قد اتفق "واحلمد هلل" على بلوغ 
الغاية وحتقيق الفكرة مهما كلفه االأمر فهو يرجو احلكومة الربيطانية اأن 
جتيبه �سلبا اأو اإيجابا يف خالل ثالثني يوما من و�سول هذا االقرتاح. واإذا 
انق�ست هذه املدة ومل يتلق من احلكومة جوابًا فاإنه يحفظ لنف�سه حرية 

العمل كما ي�ساء.



278

ي�سل  مل  اإذ   � اأنف�سنا  نعترب  ال�سريف  عائلة  نحن  فاإننا  ه��ذا  وف��وق 
اجلواب � اأحرارا يف القول والعمل من كل الت�سريحات، والوعود ال�سابقة 

التي قدمناها بوا�سطة علي اأفندي.

جواب ال�سري مكماهون يف 30 اأغ�سط�ش 1915

من ال�سري هرني مكماهون اإلى ال�سريف ح�سني، 30 اأغ�سط�ض 1915 
اإلى ال�سيد احل�سيب الن�سيب �ساللة االأ�سراف وتاج الفخار وفرع ال�سجرة 
واملكانة  الرفيع  املقام  �ساحب  االأحمدية  القر�سية  وال��دوح��ة  املحمدية 
املبجل  اجلليل  ال�سيد  ال�سريف  بن  وال�سريف  ال�سيد  ابن  ال�سيد  ال�سامية 
دولتلو ال�سريف ح�سني �سيد اجلميع اأمري مكة املكرمة قبلة العاملني وحمط 

رجال املوؤمنني الطائعني عمت بركته النا�ض اأجمعني .

بعد رفع ر�سوم وافر التحيات العاطرة والت�سليمات القلبية اخلال�سة 
الإظهاركم  ال�سكر  واج��ب  بتقدمي  ال�سرف  لنا  اأن  نعر�ض  �سائبة  كل  من 
عاطفة االإخال�ض و�سرف ال�سعور واالح�سا�سات نحو االإجنليز. وقد ي�سرنا 
عالوة على ذلك اأن نعلم اأن �سيادتكم ورجالكم على راأي واحد واأن م�سالح 
العرب هي نف�ض م�سالح االإجنليز والعك�ض بالعك�ض . ولهذه الن�سبة فنحن 
نوؤكد لكم اأقوال فخامة اللورد كت�سرن التي و�سلت اإلى �سيادتكم عن يد علي 
اأفندي وهي التي كان مو�سحا بها رغبتنا يف ا�ستقالل بالد العرب و�سكانها 

مع ا�ست�سوابنا للخالفة العربية عند اإعالنها.

واإنا ن�سرح هنا مرة اأخرى اأن جاللة ملك بريطانيا العظمى يرحب 
النبوية  الدوحة  تلك  فروع  من  �سميم  عربي  يد  اإلى  اخلالفة  با�سرتداد 

املباركة.

واأما من خ�سو�ض م�ساألة احلدود والتخوم فاملفاو�سة فيها تظهر اأنها 
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�سابقة الأوانها، وت�سرف االأوقات �سدى يف مثل هذه التفا�سيل يف حالة اأن 
تلك  الأغلب  يزالون حمتلني  ال  اأي�سا  االأت��راك  والأن  رحاها  دائ��رة  احلرب 
ويحزن  يده�ض  ما علمناه وهو مما  االأخ�ض  فعليا وعلى  اجلهات احتالال 
اأن فريقا من العرب القاطنني يف تلك اجلهات نف�سها قد غفل واأهمل هذه 
على  الفريق  ذلك  اأق��دام  وبدل  منها،  اأعظم  لي�ض  التي  الثمينة  الفر�سة 
م�ساعدتنا نزاه قد مد يد امل�ساعدة اإلى االأملان، نعم مد يد امل�ساعدة لذلك 

ال�سالب النهاب اجلديد وهو االأملان والظامل الع�سوف وهو االأتراك.

مع ذلك فاأنا على كمال اال�ستعداد الأن نر�سل اإلى �ساحة دولة ال�سيد 
الكرام من احلبوب وال�سدقات  العربية املقد�سة والعرب  اجلليل وللبالد 
ويف  �سيادتكم  من  اإ�سارة  مبجرد  و�ست�سل  امل�سرية  البالد  من  املقررة 
املكان الذي تعينونه . وقد عملنا الرتتيبات الالزمة مل�ساعدة ر�سولكم يف 
جميع �سفراته اإلينا ونحن على الدوام معكم قلبا وقالبا م�ستن�سقني رائحة 
�سبحانه  �سائلني اهلل  بعرى حمبتكم اخلا�سة  وم�ستوثقني  الزكية  مودتكم 

وتعالى دوام ح�سن العالئق بيننا.

ويف اخلتام اأرفع اإلى تلك ال�سدة العليا كامل حتياتي و�سالمي وفائق 
احرتامي.

حتريرا يف 19 �سوال 1333

املوافق 30 اأغ�سط�ض 1915

املخل�ض

ال�سري اأرثر مكماهون

نائب جاللة امللك
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املرا�سلة الثانية

ر�سالة ال�سريف ح�سني يف 9 �سبتمرب 1915

من ال�سريف ح�سني اإلى ال�سري مكماهون 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مكة يف 29 �سوال �سنة 1333 )9 �سبتمرب �سنة 1915(

ل�ساحب ال�سعادة والرفعة نائب جاللة امللك مب�سر، �سلمه اهلل
مبزيد من ال�سرور والغبطة تلقيت كتابكم املوؤرخ يف 19 �سوال وطالعته 
يتعلق  فيما  وت��ردده  وبرودته  بغمو�سه  �سعوري  رغم  واعتبار  اح��رتام  بكل 

بنقطتنا االأ�سا�سية اأعني نقطة احلدود.
بريطانيا  نحو  اإخال�سنا  ل�سعادتكم  اأوؤك��د  اأن  ال�سروري  من  واأرى 
اأي  العظمى واعتقادنا ب�سرورة تف�سيلها على اجلميع يف كل ال�سوؤون ويف 
�سكل، ويف اأية ظروف ويجب اأن اأوؤكد لكم اأي�سا اأن م�سالح اتباع ديانتنا 

كلها تتطلب احلدود التي ذكرتها لكم .
ويعذرين فخامة املندوب اإذا قلت ب�سراحة اأن "الربودة" و"الرتدد" 
اللذين �سمنهما كتابه فيما يتعلق باحلدود وقوله اأن البحث يف هذه ال�سوؤون 
التي  احلكومة  بيد  ت��زال  ال  االأرا���س��ي  تلك  واإن  للوقت،  اإ�ساعة  هو  اإمن��ا 
حتكمها.. ويعذرين فخامته اإذا قلت اأن هذا كله يدل على عدم الر�سا، اأو 
على النفور اأو على �سيء من هذا القبيل. فاإن هذه احلدود املطلوبة لي�ست 
لرجل واحد نتمكن من اإر�سائه ومفاو�سته بعد احلرب بل هي مطالب �سعب 

يعتقد اأن حياته يف هذه احلدود وهو متفق باأجمعه على هذا االعتقاد.
وهذا ما جعل ال�سعب يعتقد اأنه من ال�سروري البحث يف هذه النقطة 
قبل كل �سيء مع الدولة التي يثقون بها كل الثقة ويعلقون عليها كل االآمال 

وهي بريطانيا العظمى .
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ال�سالح  �سبيل  يف  عليه  يجمعون  فاإمنا  ذلك  على  ه��وؤالء  اأجمع  واإذا 
االأرا�سي  تنظيم  يتم  اأن  ج��دًا  ال�سروري  من  اأن��ه  ي��رون  وه��م  امل�سرتك، 
املجزاأة ليعرفوا على اأي اأ�سا�ض يوؤ�س�سون حياتهم كي ال تعار�سهم اإجنلرتا 
اإلى نتيجة معاك�سة، االأمر  اأو اإحدى حليفاتها يف هذا املو�سوع مما يوؤدي 

الذي حرمه اهلل.

وفوق هذا فاإن العرب مل يطلبوا - يف تلك احلدود - مناطق يقطنها 
�سعب اأجنبي بل هي عبارة عن كلمات واألقاب يطلقونها عليها.

اأما اخلالفة فاإن اهلل ير�سى عنها، وي�سر النا�ض بها.

ل�ست  ب��اأين  قط  ت�سكون  ال  اأنكم  الفخامة  �ساحب  يا  ثقة  على  واأن��ا 
هي  بل  مثلنا،  عرب  يقطنها  التي  احل��دود  تلك  يطلب  الذي  �سخ�سيا  اأنا 

مقرتحات �سعب باأ�سره، يعتقد باأنها �سرورية لتاأمني حياته االقت�سادية.

اأولي�ض هذا �سحيحًا يا فخامة الوزير؟

بتف�سيلنا  تاأكيد  بكل  ن�سرح  اإخال�سنا  يف  ثابتون  فاإننا  وباالخت�سار 
لكم على اجلميع اأكنتم را�سني عنا � كما قيل � اأو غا�سبني.

باأن ق�سمًا من �سعبنا ال يزال يبذل جهده يف  اأما ما يتعلق يف قولكم 
وال��رتدد  ال��ربودة  اأن هذا يربر  اأظ��ن  االأت��راك، فال  تاأمني م�سالح  �سبيل 
الذين �سعرت بهما يف كتابكم فيما يتعلق مبو�سوع احلدود، املو�سوع الذي 
االأدبية  حلياتنا  �سروري  اأنه  ينكر  الراأي  ثاقب  مثلكم  رجاًل  اأن  اأعتقد  ال 

واملادية.

االإ�سالمية يف كل  الديانة  تاأمر به  اأنفذ ما  اأزال  ال�ساعة ال  واأنا حتى 
عمل اأقوم به واأراه مفيدا و�ساحلا لبقية اململكة واأين �ساأ�ستمر يف هذا اإلى 

اأن ياأمر اهلل يف غري ذلك.
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واأود هنا يا �ساحب الفخامة اأن اأوؤكد لكم ب�سراحة اأن كل ال�سعب � ومن جملته 
هوؤالء الذين تقولون اأنهم يعملون ل�سالح تركيا واأملانيا � ينتظر بفارغ ال�سرب نتائج 
هذه املفاو�سات املتوقفة على موافقتكم اأو رف�سكم ق�سية احلدود وق�سية املحافظة 

على ديانتهم وحمايتهم من كل اأذى اأو خطر.
فما  املو�سوع  هذا  يف  ل�سيا�ستها  موافقا  الربيطانية  احلكومة  جتده  ما  وكل 

عليها اإال اأن تعلمنا به واأن تدلنا على الطريق التي يجب اأن ن�سلكها.
ولذلك نرى اأن من واجبنا اأن نوؤكد لكم اأننا �سنطلب اإليكم يف اأول فر�سة بعد 

انتهاء احلرب ما ندعه االآن لفرن�سا يف بريوت و�سواحلها.
ول�ست اأرى حاجة هنا الأن األفت نظركم اإلى اأن خطتنا هي اآمن على م�سالح 
اجل��ريان يف  ه��وؤالء  وجود  اأن  ونعتقد  على م�ساحلنا،  اإجنلرتا  اإجنلرتا من خطة 

امل�ستقبل �سيقلقل اأفكارنا كما يقلق اأفكارها..
وقد  واالن��زواء  االبتعاد  بهذا  ير�سى قط  البريوتي ال  ال�سعب  فاإن  وفوق هذا 
ي�سطرونا التخاذ تدابري جديدة قد يكون من �ساأنها خلق متاعب جديدة، تفوق يف 

�سعوبتها املتاعب احلا�سرة.
تلك  باال�ستيالء على قطعة �سغرية من  لفرن�سا  ال�سماح  وعلى هذا ال ميكن 
التي قطعتموها يف  بالتعهدات  واأوؤم��ن  اأعتقد  اأين  بهذا رغم  اأ�سرح  واأنا  املنطقة. 
كتابكم. وي�ستطيع معايل الوزير وحكومته اأن يثقا كل الثقة باأننا ال نزال عند قولنا 

وعزميتنا وتعهداتنا التي عرفها م�سرت �ستور�ض منذ عامني.
ونحن ننتظر اليوم الفر�سة ال�سانحة التي تنا�سب موقفنا، وخا�سة فيما يتعلق 
باحلركة التي اأو�سحت قريبة والتي يدفعها اإلينا القدر ب�سرعة وو�سوح لنكون حجة 

� نحن والذين يرون راأينا � يف العمل �سد تركيا ودون اأن نتعر�ض للوم والنقد .
باأن بريطانيا ال حتثكم وال تدفعكم لالإ�سراع يف حركتكم  اأن قولكم  واعتقد 
خمافة اأن يوؤدي هذا الت�سرع اإلى ت�سديع جناحكم. ال يحتاج اإلى اإي�ساح اإاّل فيما 

يتعلق مبطالبكم باالأ�سلحة والذخائر عند احلاجة .
اعتقد االآن اأن هذا الكفاية .
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جواب ال�سري مكماهون يف 24 اأكتوبر 1915

من ال�سري هرني مكماهون اإلى ال�سريف ح�سني 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الن�سيب  احل�سيب  النبوي  الن�سل  و�ساللة  املحمدية  الدوحة  فرع  اإلى 
دولة �ساحب املقام الرفيع االأمري املعظم ال�سيد ال�سريف بن ال�سريف اأمري 
مكة املكرمة �ساحب ال�سدة العلياء جعله اهلل حرزًا منيعًا لالإ�سالم بعونه 

تعالى وهو دولة االأمري اجلليل ال�سريف ح�سني بن علي اأعلى اهلل مقامه.

 29 بتاريخ  امل��وؤرخ  الكرمي  رقيمكم  وال�سرور  االحتفاء  بيد  تلقيت  قد 
�سوال �سنة 1333 وبه من عباراتكم الودية املح�سة واإخال�سكم ما اأورثني 

ر�ساء و�سرورًا .
قابلت  اأين  ال�سابق  كتابي  عبارة  من  ا�ستنتجتم  اأنكم  متاأ�سف  اأين 
من  الق�سد  يكن  مل  ذلك  فاإن  والفتور،  بالرتدد  والتخوم  احلدود  م�ساألة 
كتابي قط ولكني راأيت حينئذ اأن الفر�سة مل تكن قد حانت بعد للبحث يف 

ذلك املو�سوع ب�سورة نهائية.
اأنكم تعتربون هذه امل�ساألة  اأدركت من كتابكم االأخري  ومع ذلك فقد 
اإبالغ  اأ�سرعت يف  امل�ستعجلة. فلهذا فاإين قد  الهامة احليوية  امل�سائل  من 
اأبلغكم  ال�سرور  بكمال  واإين  كتابكم  م�سمون  العظمى  بريطانيا  حكومة 
منزلة  تنزلونها  اأنكم  يف  اأ�سك  ال  التي  االآتية  الت�سريحات  عنها  بالنيابة 

الر�سى والقبول.
يف  الواقعة  ال�سام  بالد  من  واأج��زاء  وا�سكندرونة  مر�سني  واليتي  اإن 
اأن  ميكن  ال  وحلب  وحماة  وحم�ض  ال�سام  دم�سق  لواليات  الغربية  اجلهة 

يقال اأنها عربية حم�سة. وعليه يجب اأن ت�ستثنى من احلدود املطلوبة .
مع هذا التعديل وبدون تعر�ض للمعاهدات املعقودة بيننا وبني بع�ض 

روؤ�ساء العرب نحن نقبل تلك احلدود.
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واأما من خ�سو�ض االأقاليم التي ت�سمنها تلك احلدود حيث بريطانيا 
فاإين  فرن�سا  حليفتها  م�سالح  مت�ض  اأن  بدون  الت�سرف  مطلقة  العظمى 
مفو�ض من قبل حكومة بريطانيا العظمى اأن اأقدم املواثيق االآتية واأجيب 

على كتابكم مبا ياأتي:

العظمى  فربيطانيا  اأع��اله  امل��ذك��ورة  التعديالت  م��راع��اة  مع  اأن��ه   .1 
يف  اال�ستقالل  ذلك  وتوؤيد  العرب  با�ستقالل  تعرتف  باأن  م�ستعدة 

جميع االأقاليم الداخلة يف احلدود التي يطلبها دولة �سريف مكة.

اعتداء  كل  من  املقد�سة  االأم��اك��ن  ت�سمن  العظمى  بريطانيا  اأن   .2 
خارجي وتعرتف بوجوب منع التعدي عليها.

وعندما ت�سمح الظروف متد بريطانيا العظمى العرب بن�سائحها   .3 
االأقاليم  لتلك  مالئمة  حاكمة  هيئات  اإي��ج��اد  على  وت�ساعدهم 

املختلفة.

واإر���س��ادات  ن�سائح  طلب  ق��رروا  قد  العرب  اأن  املفهوم  واأن  ه��ذا   .4 
االأوروبيني  واملوظفني  امل�ست�سارين  واأن  وحدها  العظمى  بريطانيا 

الالزمني لت�سكيل هيئة اإدارية قومية يكونون من االإجنليز.

اأن  تعرتف  العرب  فاإن  والب�سرة  بغداد  واليتي  خ�سو�ض  من  اأما   .5 
اتخاذ  ت�ستلزم  هناك  املوطدة  العظمى  بريطانيا  وم�سالح  مركز 
تدابري اإدارية خم�سو�سة لوقاية هذه االأقاليم من االعتداء االأجنبي 

وزيادة خري �سكانها وحماية م�ساحلنا االقت�سادية املتبادلة.
ميل  ارتياب  اأقل  بدون  لدولتكم  يوؤكد  الت�سريح  هذا  اأن  متيقن  واإين 
بريطانيا العظمى نحو رغائب اأ�سحابها العرب وتنتهي بعقد حمالفة دائمة 
العرب  بالد  من  االأت��راك  امل�ستعجلة طرد  نتائجها  من  ويكون  معهم  ثابتة 
وحترير ال�سعوب العربية من نري االأتراك الذي اأثقل كاهلهم ال�سنني الطوال.
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االأهمية  ذات  احليوية  امل�سائل  على  هذا  كتابي  يف  اقت�سرت  ولقد 
الكربى واإن كان هناك م�سائل يف خطابكم مل تذكر هنا ف�سنعود اإلى البحث 

فيها يف وقت منا�سب يف امل�ستقبل.
ولقد تلقيت مبزيد ال�سرور والر�سى خرب و�سول الك�سوة ال�سريفة وما 
معها من ال�سدقات بال�سالمة واأنها بف�سل اإر�ساداتكم ال�سامية وتدابريكم 
املحكمة قد اأنزلت اإلى الرب بال تعب وال �سرر رغما عن االأخطار وامل�ساعب 
اأن يعجل  التي �سببتها هذه احلرب املحزنة ونرجو احلق �سبحانه وتعالى 

بال�سلح الدائم واحلرية الأهل العامل.
اإين مر�سل خطابي هذا مع ر�سولكم النبيل االأمني ال�سيخ حممد بن 
عارف بن عريفان و�سيعر�ض على م�سامعكم بع�ض امل�سائل املفيدة التي هي 

من الدرجة الثانية من االأهمية ومل اأذكرها يف كتابي هذا.
اجلليل  واالأم��ري  املنيف  احل�سب  ذا  ال�سريف  دول��ة  اأب��ث  اخلتام  ويف 
كامل حتيتي وخال�ض مودتي واأعرب عن حمبتي له وجلميع اأفراد اأ�سرته 
الكرمية راجيا من ذي اجلالل اأن يوفقنا جميعا ملا فيه خري العامل و�سالح 
ال�سعوب، اأن بيده مفاتيح االأمر والغيب يحركها كيف ي�ساء ون�ساأله تعالى 

ح�سن اخلتام وال�سالم.
حتريرا يف يوم االثنني 15 ذي احلجة 1333.

نائب جاللة امللك
ال�سري اأرثر هرني مكماهون
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املرا�سلة الثالثة

ر�سالة ال�سريف ح�سني يف 5 نوفمرب 1915

من ال�سريف ح�سني اإلى ال�سري هرني مكماهون

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإلى معامل ال�سهم الهمام ذي االأ�سالة والريا�سة الوزير اخلطري وفقه 
اهلل ملر�ساته مبلء االإينا�ض تلقينا مر�سومكم املوقر ال�سادر واأحلناه حمل 

التبجيل وعلى موؤداه جنيب ال�سهامة.

امل�ساق  يكلفها  مما  ف��رارا  لالإ�سالمية  وخدمة  للوفاق  ت�سهيال   � اأواًل 
املمتازة  وامل��زاي��ا  ال�سفات  من  العظمى  بريطانيا  حلكومة  ومل��ا  واالإح��ن 
اململكة  اأق�سام  واطنة يف  والي��ات مر�سني  اإدخ��ال  االإحل��اح يف  لدينا نرتك 
حم�سة  عربية  والي��ات  فهي  و�سواحلها  وب��ريوت  حلب  واليتا  واأم��ا  العربية 
وال فرق بني العربي امل�سيحي وامل�سلم فاإنهما ابنا جد واحد، ولتقوم فيهم 
منا معا�سر امل�سلمني ما �سلكه اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب من اأحكام 
الدين االإ�سالمي ومن تبعه من اخللفاء اأن يعاملوا امل�سيحيني كمعامالتهم 
امتيازاتهم  على  ع��الوة  علينا"  ما  وعليهم  لنا  ما  "لهم  بقوله  الأنف�سهم 

املذهبية ومبا تراه امل�سلحة العامة وحتكم به.

العربية  اململكة  اأج��زاء  من  هي  العراقية  ال��والي��ات  اأن  حيث   � ثانيا 
املح�سة، بل هي مقر حكومتها على عهد علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه 
واأول ما  العرب  وبها قامت مدنية  بعده،  ثم على عهد عموم اخللفاء من 
اختطوه من املدن واالأم�سار وا�ستفلحت دولهم فلها لدى العرب اأق�ساهم 
االأمة  اإر�ساء  ميكنا  فال  تن�سى،  ال  التي  واالآث��ار  الثمينة  القيمة  واأدناهم 
العربية وار�ساخها لرتك ذلك ال�سرف ولكن ت�سهيال للوفاق �سيما واملحاذير 
الذكر حمفوظيها  اآنف  املادة اخلام�سة من رقيمكم  اإليها يف  اأ�سرمت  التي 
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اإليه،  و�سيانتها من طبقة و�سرورة ما نحن فيه وحيازة ما نريد التو�سل 
ب�سورة  بحقوقنا  املمزوجة  تلك احلقوق  �سيانة  ما يف هذا هي  اأهم  فاإن 
حتت  االآن  هي  التي  اجلهات  برتك  الر�سا  ميكننا  الفرد  اجلوهر  كاأنها 
االإ�سغال الربيطاين اإلى مدة ي�سرية، البحث فيما يقبل عن قدرها دون اأن 
يلحق حقوق اجلانبني م�سرة اأو خلل. �سيما العربية بالن�سبة الأمر مرافقها 
ومنابعها االقت�سادية احلياتية، واأن يدفع للمملكة العربية يف مدة االأ�سغال 
الوجود. مع  ترتكبه كل مملكة حديثة  ل�سرورة  املال  املنا�سب من  املقدار 
ما  وباالأخ�ض  اجلهات  تلك  م�سايخ  مع  عليها  امل�سار  لوفاقاتكم  احرتامنا 

كان منها جوهريا.

ثالثا � رغبتكم يف االإ�سراع باحلركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما نرى 
فيه من املحاذير، اأوله خ�سية لوم االإ�سالمية كما �سبق اجلاهل عن حقائق 
الثاين املقام تركيا معا�سدتها  واأبدنا قواها،  باأنا �سققنا ع�ساها  احلالة 
جميع معاين قوى جرمانيا جلهلنا عما اإذا ح�سل وهن اإحدى دول االإتالف 
العظمى  بريطانيا  خطة  تكون  فكيف  االتفاق،  دول  �سلح  على  واأوجبها 
وحلفائها لئال تكن االأمة العربية اأمام تركيا وحلفائها معا اإذ ال يهمنا ما 

اإذا كنا والعثمانية راأ�سا لراأ�ض.

وعلى هذا ف�سروري مالحظة هذه الوجه وال �سيما عقد �سلح ا�سرتكنا 
يف حربه ب�سورة غري ر�سمية يخول للمت�ساحلني البحث فيه عن �سوؤوننا .

اأوزار  و�سع  عند  العثمانية  اأن  يقينا  تعتقد  العربية  االأم��ة  اإن   � رابعا 
حقوقهم  ويغت�سب  العرب  يغ�سب  فيما  اأعمالهم  كل  �سيوجهون  احلرب 
معاين  بكل  واإخ�ساعهم  واأح�سابهم  �سعارهم  وذه��اب  واملعنوية  املادية 
االإخ�ساع مع بقائها حتت النفوذ االأملاين فهم عازمون على حربهم حتى ال 

يبقى لنا باقية وما يرى فينا االآن من التاأين فقد �سبق بيان علته .
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خام�سا �  متى علمت العرب اأن حكومة بريطانيا حلفاءهم ال يرتكونهم 
عنهم  يدافعون  واأنهم  وجرمانيا  تركيا  اأم��ام  حالهم  على  ال�سلح  عند 
من  احل��رب  يف  فالدخول  الفعلي  الدفاع  عنهم  ويدافعون  ويعا�سدونهم 

ال�ساعة ال �سك اأنه مما يوافق امل�سالح العربية .
تغني   1333 �سوال   29 بتاريخ  ال�سادرة  ال�سابقة  اإفادتنا   � �ساد�سا 
املوقر يف  مر�سومكم هذا  والرابعة من  الثالثة  املادة  القول يف  اإعادة  عن 
خ�سو�سات الهيئات احلاكمة وامل�ساورين واملوظفني �سيما وقد �سرحتم يا 

ح�سرة ال�سهم باأنكم ال تتدخلون يف اأمور الداخلية.
ذكر  على  زمن  اأق��رب  يف  القطعي  ال�سريح  اجل��واب  و�سول   � �سابعا 
اأعاله من الطلبات اإذ اأنا ا�ستعملنا كلما يقربنا اإليكم من الت�ساهل اجلدي 
اأن ن�سيبنا من هذه احلروب  نعلم  فاإنا  به حقيقة جوهرية  يراد  الذي ال 
اإما �سعادة ت�سمن للعرب احلياة التي تنا�سب تاريخهم اأو اال�سمحالل يف 
�سواهق  العزلة يف  ما يف عزمهم الخرتت  وراأي��ت  راأيتم  ما  ولوال  �سبيلها. 
ال�سراة، ولكن اأبو علي يا عزيزي � اأعزك الباري مبر�ساته اأال اأن يقودين 

اإلى هذه املواقف.

ودم غامنا �ساملا مبا حتبه وتريده.

حرر يف 27 من ذي احلجة 1333 .
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جواب ال�سري مكماهون يف 4 دي�سمرب 1915

من ال�سري هرني مكماهون اإلى ال�سريف ح�سني

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

النبوة  بيت  �ساللة  املحتد  و�سرف  والرفعة  االأ�سالة  �ساحب  اإل��ى 
واحل�سب الطاهر واملن�سب الفاخر دولة ال�سريف املعظم ال�سيد ح�سني بن 
علي اأمري مكة املكرمة قبلة االإ�سالم وامل�سلمني. اأدامه اهلل يف رفعة وعالء.

وبعد، فقد و�سلني كتابكم الكرمي بتاريخ 14 ذي احلجة 1333 و�سرين 
البالد  واأ�سنه من حدود  اإخراج واليتي مر�سني  راأيت فيه من قبولكم  ما 

العربية.

وقد تلقيت اأي�سًا مبزيد ال�سرور والر�سا تاأكيداتكم اأن العرب عازمون 
عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  تعاليم  مبوجب  ال�سري  على 
وغريه من ال�سادة اخللفاء االأولني � التعاليم التي ت�سمن حقوق كل االأديان 

وامتيازاتها على ال�سواء.
بجميع  ويعرتفوا  يحرتموا  اأن  م�ستعدون  العرب  اأن  قولكم  ويف  هذا، 
معاهداتنا مع روؤ�ساء العرب االآخرين يعلم منه طبعًا اأن هذا ي�سمل جميع 
البالد الداخلة يف حدود اململكة العربية الأن حكومة بريطانيا ال ت�ستطيع اأن 

تنق�ض اتفاقات قد اأبرمت بينها وبني اأولئك الروؤ�ساء.

اأما ب�ساأن واليتي حلب وبريوت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل 
ما ذكرمت ب�ساأنهما ودونت ذلك عندها بعناية تامة � ولكن ملا كانت م�سالح 
حليفتها فرن�سا داخلة فيهما فامل�ساألة حتتاج اإلى نظر دقيق � و�سنخابركم 

بهذا ال�ساأن مرة اأخرى يف الوقت املنا�سب.

الأن  م�ستعدة  فاأخربتكم  �سبقت  كما  العظمى  بريطانيا  حكومة  اإن 
تعطي كل ال�سمانات وامل�ساعدات التي يف و�سعها اإلى اململكة العربية ولكن 
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اأن  على  ر�سمتم،  كما  ثابتة  ودية  اإدارة  تتطلب  بغداد  والية  يف  م�ساحلها 
�سيانة هذه امل�سالح كما يجب ت�ستلزم نظرا اأدق واأمت مما ت�سمح به احلالة 

احلا�سرة وال�سرعة التي جتري بها هذه املفاو�سات.
واأننا ن�ستو�سب متاما رغبتكم يف اتخاذ احلذر ول�سنا نريد اأن ندفعكم 
اإلى عمل �سريع رمبا يعرقل جناح اأغرا�سكم ولكنا يف الوقت نف�سه نرى من 
ال�سروري جدا اأن تبذلوا جمهوداتكم يف جمع كلمة ال�سعوب العربية اإلى 
غايتنا امل�سرتكة واأن حتثوهم على اأال ميدوا يد امل�ساعدة اإلى اأعدائنا باأي 
التي  الفعلية  التدابري  وعلى  املجهودات  فاإنهم على جناح هذه  كان.  وجه 
ميكن للعرب اأن يتخذوها الإ�سعاف غر�سنا عندما يجئ وقت العمل تتوقف 

قوة االتفاق بيننا وثباته.
اأن  يل  فو�ست  قد  العظمى  بريطانيا  حكومة  فاإن  االأح��وال  هذه  ويف 
اأبلغ دولتكم اأن تكونوا على ثقة من اأن بريطانيا العظمى ال تنوي اإبرام اأي 
�سلح كان اإاّل اإذا كان من �سمن �سروطه االأ�سا�سية حرية ال�سعوب العربية 

وخال�سها من �سلطة االأملان واالأتراك.
والأجل م�ساعدتكم يف جمهوداتكم يف  نيتنا  هذا وعربون على �سدق 

غايتنا امل�سرتكة فاإين مر�سل مع ر�سولكم مبلغ ع�سرين األف جنيه.
واأقدم يف اخلتام عاطر التحيات القلبية وخال�ض الت�سليمات الودية 
مع مرا�سم االإجالل والتعظيم امل�سمولني بروابط االألفة واملحبة ال�سرفة 

ملقام دولتكم ال�سامي والأفراد اأ�سرتكم املكرمة.
مع فائق االحرتام .

حتريرا يف 8 �سفر 1333
1915/12/14

املخل�ض
نائب جاللة امللك مب�سر

ال�سري اأرثر هرني مكماهون
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املرا�سلة الرابعة

ر�سالة ال�سريف ح�سني يف 1 يناير 1916

من ال�سريف ح�سني اإلى ال�سري هرني مكماهون

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معايل الوزير اخلطري ال�سهم الهمام

برفق  اجل��اري  �سفر   9 رقيميكم  تلقينا  والتوقري  االإب��ج��ال  باأنامل 
ال  ما  واالرتياح  االن�سراح  من  علينا  واأدخال  م�سمونيهما  وعلمت  حاملهم 
و�سول  بعد  ح�سرتك  وقوف  وهو  اأال  ب�سدري  يختلج  ما  الإزالتهما  مزيد 
اأحمد �سريف وحظوته باجلناب باأن كلما اأتينا به يف احلال وال�ساأن لي�ض بنا 
�سئ عن عواطف �سخ�سية اأو ما هو يف معناها مما ال يعقل، واأنها قرارات 
ورغائب اأقوام واأنا ل�سنا اإاّل مبلغني اأو منفذين لها ب�سفتنا التي األزمونا بها 
اإذ هذا عندي من اأهم ما يجب وقوف �سهامة اجلناب عليه وعلمه به. اأما ما 
جاء باملحررات املوقرة فيما يتعلق بالعراق من اأمر التعوي�ض مدة االأ�سغال 
فلزيادة اإي�ساح وقول بريطانيا العظمى ب�سفاتنا يف القول والعمل يف املادة 
اأمر  نرتك  املفخمة  حكومتها  باعتماد  اطمئنانا  باأكيد  واإعالمها  واملعنى 
اأما اجلهات ال�سمالية و�سواحلها  تقدير مبلغه ملدارك حكمتها ون�سفتها، 
فما كان يف االإمكان من تعديل اأتينا به يف رقيمنا ال�سابق. هذا وما ذاك اإال 
للحر�ض على االأمنيات املرغوب ح�سولها مب�سيئة اهلل تبارك وتعالى وعن 
هذا احل�ض والرغبة هما التي األزمتنا مبالحظة اجتناب ما رمبا اأنه مي�ض 
حلف بريطانيا العظمى لفرن�سا واتفاقهما اإبان هذه احلروب والنوازل اأال 
اأننا مع هذا نرى من الفرائ�ض التي ينبغي ل�سهامة الوزير �ساحب الريا�سة 
اأن يتيقنها باأن عند اأول فر�سة ت�سع فيها اأوزار هذه احلروب �سنطالبكم 
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مبا نغ�ض الطرف عنه اليوم لفرن�سا يف بريوت و�سواحلها وال اأرى لزوما باأن 
نحيطكم مبا يف هذا اأي�سًا من تامني املنافع الربيطانية و�سيانة حقوقها 
هو اأهم واأكرب مما يعود اإلينا، واأن البد من هذا على اأي حالة كانت ليتم 
اأن  تهتم  التي  والرونق  البهجة  اأخ�ساءها يف  ترى  اأن  الربيطانية  للعظمة 
واملناق�سات  للم�ساكل  جرثومة  �سيكون  لنا  جوارهم  واأن  �سيما  فيه  تراهم 
البريوتيني ب�سورة قطعية ال  اأن  ا�ستقرار احلالة عدا  التي ال ميكن معها 
يقبلون هذا االنف�سال ويلجئونا على حاالت جديدة تهم وت�سغل بريطانيا 
ب�سورة ال تكون باأقل من ا�ستغالنا احلايل بالنظر ملا نعتقده ونتقينه من 
الفاتنا  لعدم  الوحيدة  الداعية  وهي  وحدها  ووحدتها  املنفعة  ا�سرتاك 
اأو  يك�سب فرن�سا  ت�ساهل  اأي  اإمكان  ي�ستحيل  املخابرات وعليه  ل�سواكم يف 
�سواها �سربا من اأرا�سي تلك اجلهات اأ�سبح بهذا مع اعتماد لكل جوارحي 
اعتمادا يرثه احلي منا بعد امليت بت�سريحاتكم التي ختمتم بها رقيمكم 
املوقر. وعليه فليعتقد جناب الوزير اخلطري ولتعتقد بريطانيا الكربى اأنا 
على العزم الذي اأ�سري اإليه ويعلمه منا جناب االأريب الكامل ا�ستور�ض التي 
اقرتب وقتها مما ت�سوقه االأقدار اإلينا بكل �سرعة وو�سوح لتكن حجة لنا 
وعن راأينا على االعرتا�سات وامل�سوؤوليات املقدرة ويف ت�سريحاتكم بقولكم 
»واأنا ل�سنا نريد اأن ندفعكم اإلى عمل �سريع رمبا يعرقل جناح اأغرا�سكم« 
من  احلاجة  عند  لزومه  نرى  ما  عدا طلب  ما  االإي�ساح،  زيادة  يغني عن 

االأ�سلحة وذخائرها احلربية وما هو يف معناها.

احت�ساماتي  وافر  بتقدمي  �سهامتكم  اإ�سغال  عن  القدر  بهذا  واكتفي 
وجزيل توقرياتي ملقام املقر املوقر.

حرر يف اليوم اخلام�ض والع�سرين من �سفر اخلري 1334 .
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جواب ال�سري مكماهون يف 25 يناير 1916
من ال�سري مكماهون اإلى ال�سريف ح�سني القاهرة 
يف 24 ربيع االأول �سنة 1334، 30 يناير �سنة 1916

تلقينا ب�سرور كتابكم املوؤرخ يف 25 �سفر بوا�سطة ر�سولكم املوثوق به 
واأطلعنا منه على ر�سالتكم ال�سفوية.

واأننا لنقدر حق التقدير الدوافع التي تقودكم يف هذه الق�سية الهامة 
ونعرف جيدًا اأنكم تعملون يف �سالح العرب واأنكم ال ترمون اإلى �سيء � يف 

عملكم � غري �ساحلهم وحريتهم.
و�سنبحث  بغداد،  والية  ب�ساأن  وقد عنيت عناية خا�سة مبالحظاتكم 
هذا املو�سوع باهتمام وعناية زائدين عندما تتم هزمية العداء ون�سل اإلى 

الت�سويات ال�سلمية.
اأما ما يتعلق باجلهات ال�سمالية فقد كتبت مالحظة من رغبتكم يف 
جتنب كل ما من �سانه االإ�ساءة اإلى حتالف اإجنلرتا وفرن�سا و�سررت جدا 

باإبداء مثل هذه الرغبة.
باأي  ن�سمح  ب��اال  نهائيا  ق��رارا  مقررون  اأننا  جيدا  تعرفون  واأظنكم 
اإلى  اإي�سال هذه احلرب  امل�سرتك يف  اتفاقنا  � يف  �ساأنه  � مهما قل  تدخل 
الفوز ثم متى انتهت احلرب فاإن �سداقة فرن�سا واإجنلرتا �ستقوى وت�ستد، 
وهما اللتان بذلتا الدماء االإجنليزية والفرن�سية جنبا يف �سبيل الدفاع عن 

احلقوق واحلريات.
واالآن وقد قررت البالد العربية اأن ت�سرتك معنا يف الدفاع عن احلقوق 
وتعمل معنا يف �سبيل الق�سية الهامة فاإننا لرنجو اهلل اأن تكون نتيجة هذه 
اجلهود امل�سرتكة وهذا التعاون الوطيد، �سداقة دائمة، تعود على اجلميع 

بال�سرور والغبطة.
ب�سرورة  ال�سعب  الإقناع  بها  تقومون  التي  للحركة  جدا  �سررنا  وقد 
لفطنتكم  ون��رتك  اأعدائنا.  م�ساعدة  عن  والكف  حركتنا  اإل��ى  االن�سمام 

وتقديراتكم تقرير الوقت املنا�سب، التخاذ تدابري اأو�سع من هذه.
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املرا�سلة اخلام�سة

ر�سالة ال�سريف ح�سني من 14 فرباير 1916
من ال�سريف ح�سني اإلى ال�سري هرني مكماهون

 14 فرباير �سنة 1916
 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإلى ح�سرة ذي االأ�سالة فخامة نائب جاللة امللك دام مرعيا.

 25 امل��وؤرخ  الفخامة  رقيم  تلقينا  واالحت�سام  التوقري  فباأيدي  وبعد، 
ربيع االأول، واأن م�سامينه اأدخلت علينا مزيد االرتياح وال�سرور حل�سول 
التفاهم املطلوب والتقارب املرغوب الأ�ساأل اهلل اأن ي�سهل املقا�سد وينجح 
امل�ساعي. ومن االإي�ساحات االآتية نفهم الفخامة االأعمال اجلارية واالأ�سباب 

املقت�سية:

اأواًل � قد اأعلمنا فخامكتم باأنا بعثنا باأحد اأجنالنا اإلى ال�سام لرياأ�ض 
اأن  به  يفيد  مف�سل  بتقرير  منه  ظفرنا  ولقد  هناك،  عمله  يقت�سي  ما 
اعت�سافات احلكومة هناك مل تبق من االأ�سخا�ض الذين نعتمد عليهم يف 
االأمر �سواء كانوا من اجلند على اختالف مراتبهم اأم ممن مل يكونوا من 
و�سول  ينتظر  واأنه  التالية،  الدرجة  كان يف  القليل مما  اإال  ال�سنف  ذلك 
اأهايل البالد وما  اأخ�سها من  القوات املعلن بقدومها من مواقع خمتلفة 
جاورها من القطار العربية كحلب وجنوب املو�سل امل�ساع بان عددها ما 
ينوف عن املائة األف على ما يزعمون. واأنه ال بد يوؤمل اإن كانت االأكرثية 
من القوة املذكورة من العرب فهو عازم على اإجراء احلركة والقيام بهم، 
واإن كان العك�ض يعني االأكرثية من االأتراك و�سواهم ف�سيناظر تقدمهم نحو 

الرتعة وعند ا�ستباك احلرب حركته بهم عندما يريدون.
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ثانيا � عزمنا على اإر�سال جنلنا الكبري اإلى املدينة املنورة بقوة كافية 
ليكون رداء الأخيه الذي بال�سام ولكل احتمال وا�ستيالئه على اخلط احلديد 
وما هو يف معنى ذلك مما تظهره ال�سوؤون. وهذا هو املبداأ للحركة االأ�سا�سية 
املكتفني يف مبادئها مبا جندناه بر�سم املحافظة على راحة داخلية البالد 

وباأهل احلجاز اأهل املركز فقط الأ�سباب يطول �سرحها:

)اأوال( تع�سر اإح�سار لوازمهم ب�سورة جتعل امل�سروع يف حيز الكتمان، 
مع عدم ال�سرورة على ذلك و�سهولة جلب االإمدادات عند احلاجة، هذا 
فيه  اأن  ظني  ويف  عنه.  واال�ستفهام  عليه  اجل��واب  يف  رغبتم  ما  خال�سة 
والطوارئ  التبدالت  كل  اأمام  اأعمالنا  وقيا�سا يف  اأ�سا�سا  واتخاذه  الكفاية 

التي �سري احلالة.

بقي علينا بيان ما نحتاجه واحلالة هذه هو :

اأوال � مبلغ خم�سني األف جنيه ذهبا مل�ساهرة القوات املجندة ونحوها 
مما �سرورته تغني عن بيانه.فالرجا اإح�سارها بوجه ال�سرعة املمكنة.

الثاين � اإح�سار ع�سرين األف كي�ض اأرز وخم�سة ع�سر األف دقيق وثالثة 
اآالف �سعري ومائة وخم�سني كي�ض بن قهوة ومثلها �سكر ومقدار خم�سة اآالف 
واأي�سا  املرميات  لها من  الن�سبة  الطراز اجلديد وما حتتاجه  بندقية من 
مرميات  ومن  مرميتني طيه.  منه  املر�سل  النوع  من  �سندوق  مائة  مقدار 
بواريد مارتن هرني وبارودات غرا اأعني بواريد معمل �سانت اأتني الفرن�سية 
ال�ستعمال هذين ال�سنفني يف بواريد اأي بندقيات قبائلنا وال باأ�ض من جعل 

لكل نوعهما خم�سمائة �سندوق.

الثالث � اأنا ا�ستن�سبنا مركز �سوقيات هذه املواد املرغوبة يكن بور �سودان.

املو�سحة  احلربية  واللوازمات  الغذائية  املواد  لكون  بالنظر   � الرابع 
ب�سورة  اإياها  و�سنبلغكم  احلركة،  ابتداء  عند  اإاّل  بها  لنا  ال حاجة  اأعاله 
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اجلهة  اأم��ري  يبلغ  اإليها  احلاجة  وعند  املذكور  املو�سع  يف  تبقى  ر�سمية 
التي  والو�سائط  اإليها  �سوقها  يقت�سي  التي  باملواقع  وقائدها  امل��ذك��ورة 

�سيكونون حاملني الوثائق بت�سليمها اإياهم.
بور  اأمري  اإلى  احلال  يف  اإر�سالها  يقت�سي  املطلوبة  النقود   � اخلام�ض 
�سودان، و�سريده من طرفنا معتمد يت�سلمها اأما دفعة اأو دفعتني على ح�سب 

ا�ستطاعته. وهذه عالمة اعتماد الرجل.
ال�ساد�ض � مندوبنا يف قب�ض املبالغ املذكورة �سيتوجه اإلى بور �سودان 
بعد ثالثة اأ�سابيع، يعني يكون و�سوله اإليها يف 5 من جمادى االأولى حامل 
كتاب منا با�سم اخلواجة اإليا�ض اأفندي واأنه ي�سرف له مبوجبه ما لديه من 
اأننا معدينه ي�ساأل عن  اإيجارات اأمالكنا واالإم�ساء �سراحة با�سمنا، غري 
عائد املوقع واأمريه، فاأنتم تخربونهم عن ذلك ال�سخ�ض ومبراجعته يجري 
اأال يبحثوا معه يف اأي مو�شوع  له ما يقت�شي من �شرف ما لديهم ب�شرط 
كان موؤكدين غاية التاأكيد يف عدم املظاهرة له وكتمان اأمره ومعاملته يف 
الظاهر باأنه ال �سيء، ال يظن اأن ثقتنا لل�سخ�ض االأخري من اعتماد االأول 
حامله هذا ال بل لعدم �سياع الوقت لتعييننا له خدمة يف جهة ثانية، مع 
تكرر رجائنا بعدم اإركابه وابعاثه يف بابور اأو يف �سيء من هذه الر�سميات 

فاإن و�سائطه كافية.
ال�سابع � مندوبنا حامل هذا اأكدنا عليه باالكتفاء باإي�سال هذا واأظن 
اأن ماأموريته يف هذا الدور متت، حيث اأن احلالة علمت اأ�سا�ساتها وفروعها 
فال حاجة يف بعث �سخ�ض اآخر، اإذ اأن اللزوم للمخابرة يكون منا، وال �سيما 
اأن مندوبنا االأخري �سريدكم بعد ثالثة اأ�سابيع ميكن يف ظرفها اإفادتنا مبا 

يلزم له احلال واأال يعامل يف ال�سورة الظاهرة اإال معاملة ب�سيطة.
امل�ساريف  هذه  قبول  العظمى  الربيطانية  احلكومة  تعهد   � الثامن 
احلربية مبوجب الدفاتر التي تقدم اإليها ببيان الوجهة التي �سرفت فيها. 

وباخلتام اأهديكم اأ�سواقي التي ال تعد واحت�سامي الذي لي�ض له حد.
14 ربيع االآخر 1334 .
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جواب ال�سري مكماهون يف 10 مار�ش 1916

من ال�سري هرني مكماهون اإلى ال�سريف ح�سني

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الفاخر  والن�سب  الطاهر  الرفيع ذي احل�سب  املقام  �ساحة ذلك  اإلى 
قبلة االإ�سالم وامل�سلمني معدن ال�سرف وطيب املحتد �ساللة مهبط الوحي 
املحمدي ال�سريف ابن ال�سريف �ساحب الدولة ال�سيد ال�سريف ح�سني بن 

علي اأمري مكة املعظم زاده اهلل رفعة وعالء اآمني.

وتقدمي  واالحت�سام  التجلة  من  اخلطري  االأم��ري  مبقام  يليق  ما  بعد 
وامل��ودة  التفاهم  وح�سن  االألفة  عوامل  و�سرح  وال�سالم  التحية  خال�ض 
املمزوجة باملحبة القلبية اأرفع اإلى دولة االأمري املعظم اأننا تلقينا رقيمكم 
لوقوفنا  االأمني، وقد �سررنا  يد ر�سولكم  االآخر 1334 من  ربيع  املوؤرخ 14 

على التدابري الفعلية التي تنوونها واأنها ملوافقة يف االأحوال احلا�سرة.

وان حكومة جاللة ملك بريطانيا العظمى ت�سادق عليها.
وقد ي�سرين اأن اأخربكم باأن حكومة جاللة امللك �سادقت على جميع 
مع  مر�سل  فهو  اإر�ساله  ويف  فيه  االإ�سراع  رغبتم  �سيء  كل  واأن  مطالبكم 
وتبقى  �سرعة ممكنة  بكل  �ستح�سر  الباقية  واالأ�سياء  ر�سولكم حامل هذا 
اإياها ب�سورة  وابالغنا  ابتداء احلركة  اأمركم حلني  �سودان حتت  بور  يف 
اإليها والو�سائط التي  ر�سمية )كما ذكرمت( وباملواقع التي يقت�سي �سوقها 

يكونون حاملني الوثائق بت�سليمها اإياهم.
اإن كل التعليمات التي وردت يف حمرركم قد اأعلمنا بها حمافظ بور 
�سودان وهو �سيجريها ح�سب رغبتكم، وقد عملت جميع الت�سهيالت الالزمة 
ماأموريته  يوؤدي  حتى  جزان  اإلى  االأخري  خطابكم  حامل  ر�سولكم  الإر�سال 
التي ن�ساأل اهلل اأن يكللها بالنجاح وح�سن النتائج و�سيعود اإلى بور �سودان 

وبعدها ي�سلكم بحرا�سة اهلل ليق�ض على م�سامع دولتكم نتيجة عمله.
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يكن  مل  رمبا  ما  هذا  خطابنا  يف  لدولتكم  لنو�سح  الفر�سة  وننتهز 
وا�سحا لديكم اأو ما ع�ساه ينتج �سوء تفاهم، اأال وهو اأنه يوجد بع�ض املراكز 
اأو النقط املع�سكرة فيها بع�ض الع�ساكر الرتكية على �سواحل بالد العرب 
يقال اأنهم يجاهرون بالعداء لنا والذين هم يعملون على �سرر م�ساحلنا 
احلربية البحرية يف البحر االأحمر. وعليه نرى اأنه من ال�سروري اأن ناأخذ 
التدابري الفعالة �سدهم ولكننا قد اأ�سدرنا االأوامر القطعية انه يجب على 
بالعداء وبني  يبداأون  الذين  االأتراك  اأن تفرق بني ع�ساكر  بوارجنا  جميع 
العرب االأبرياء الذين ي�سكنون تلك اجلهات، الأننا ال نقدم للعرب اأجمع اإال 

كل عاطفة ودية.

بلغكم  اإذا  االأمر  من  بينة  على  تكونوا  حتى  ذلك  دولتكم  اأبلغنا  وقد 
خربا مكذوبا عن االأ�سباب التي ت�سطرنا اإلى اأي عمل من هذا القبيل. وقد 
بلغنا اإ�ساعات موؤداها اأن اأعداءنا االألداء باذلون جهدهم يف اأعمال ال�سفن 
ليبثوا بها االألغام يف البحر االأحمر والإحلاق االأ�سرار مب�ساحلنا يف ذلك 

البحر، واأنا نرجوكم �سرعة اأخبارنا اإذا حتقق ذلك لديكم.

وقد بلغنا اأن ابن الر�سيد قد باع لالأتراك عددا عظيما من اجلمال، 
وقد اأر�سلت اإلى دم�سق ال�سام، وناأمل اأن ت�ستعملوا كل ما لكم من التاأثري 
عليه حتى يكف عن ذلك، واإذا �سمم على ما هو عليه اأمكنكم عمل الرتتيب 
مع العربان ال�ساكنني بينه وبني �سوريا اأن يقب�سوا على اجلمال حال �سريها، 

وال �سك اأن يف ذلك �سالح مل�سلحتنا املتبادلة.

حتت  ال�سبيل  �سلوا  الذين  العربان  اأن  دولتكم  اأبلغ  اأن  ي�سرين  وقد 
قيادة ال�سيد اأحمد ال�سنو�سي وهم الذين اأ�سبحوا �سحية د�سائ�ض االأملان 
اإلينا وحدانا وجماعات  ياأتون  ابتداأوا يعرفون خطاأهم وهم  واالأتراك قد 
التي  القوات  وقد واحلمد هلل هزمنا  اإليهم.  والتودد  العفو عنهم  يطلبون 
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جمعها هوؤالء الد�سا�سون �سدنا. وقد اأخذت العرب تب�سر الغ�ض واخلديعة 
التي حاقت بهم.

بالد  يف  انهزاماتهم  وك��رة  االأت��راك  يد  من  اأر���ش��روم  ل�شقوط  واأن 
القوقاز تاأثريًا عظيمًا، وهو يف م�سلحتنا املتبادلة وخطوة عظيمة يف �سبيل 

االأمر الذي نعمل له واإياكم.

ون�ساأل اهلل عز وجل اأن يكلل م�ساعيكم بتاج النجاح والفالح وان ميهد 
لكم يف كامل اأعمالكم اأح�سن ال�سبل واملناهج.

عظيم  ال�سريفة  اأ�سرتكم  اأف��راد  ولكامل  لدولتكم  اخلتام،اأقدم  ويف 
االحرتامات وكامل �سروب املودة واالإخال�ض مع املحبة التي ال يزعزعها 

كر الع�سور ومرور االأيام.

حتريرا يف 6 جماد االأولى 1334

املوافق 10 مار�ض 1916

كتبه املخل�ض

ال�سري اأرثر هرني مكماهون- نائب جاللة امللك مب�سر
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ن�ض املن�سور الذي األقته الطائرات الربيطانية وموجه من ال�سريف  	•
احل�شني اإلى اجلنود وال�شباط العرب يف اجلي�ض الرتكي يف فل�شطني �شنة 

1915
واجلنود  ال�شباط  اإل��ى  من�شورًا  احلجاز  وملك  مكة  �شريف  اأ�شدر 
بتمعن  ف��اأق��راأوه  اإي��اه.  نبلغهم  اأن  منا  وطلب  العثماين  اجلي�ض  يف  العرب 
واغتنموا الفر�سة لتهربوا وتاأتوا اإلينا و�سن�ستقبلكم كاأ�سدقاء مرحبني بكم 
و�ستالقون منا معاملة ح�سنة و�ستجدون معنا مندوبني من قبل �سريف مكة 
العرب  اأنتم يف حترير  وت�ساعدونهم  في�ستقبلونكم  وملك احلجاز احلايل 

)اجلي�ض االإجنليزي يف فل�سطني(.
اإلى جميع العرب و�شواهم من ال�شباط والرجال املوجودين يف اجلي�ض 
العثماين: �سمعنا مبزيد االأ�سف اأنكم حتاربوننا نحن الذين جناهد يف �سبيل 
والتحريف  التغيري  من  ال�سريف  االإ�سالمي  الدين  اأحكام  على  املحافظة 

ولتحرير العرب قاطبة من حكم االأتراك .
ونحن نعتقد اأن احلقيقة اخلال�سة مل ت�سل اإليكم لذلك اأر�سلنا اإليكم 
هذا االإ�سعار ممهورًا مبهرنا لنوؤكد لكم اأننا نحارب الأجل غايتني �سريفتني 
وهما حفظ الدين وحرية العرب عامة. ولقد اأر�سلنا االأوامر امل�سددة اإلى 
عموم روؤ�ساء ورجال قبائلنا باأنه اإذا اأ�سرت جيو�سنا اأي واحد منكم يجب 
اأن يعاملوكم باحل�سنى وير�سلوكم اإلى اأوالدي حيث يرحبون بكم ويح�سنون 
مدة  االأت��راك  �سلطة  حتت  م�ستعبدة  العربية  اململكة  كانت  لقد  وفادتكم. 
طويلة فقتلوا اإخوانكم و�سلبوا من رجالكم الكثري ونفوا ن�ساءكم وعيالكم 
اال�ستمرار  وتتحملون عناء  بعد ذلك  تطيقون  فكيف  دينكم،  بعد حتريف 
جناهد  الذين  نحن  اإلينا  لالن�سمام  هلموا  مبعاونتهم.  وتر�سون  معهم 
الأجل الدين وحرية العرب حتى ت�سبح اململكة العربية كما كانت يف عهد 

اأ�سالفكم اإن �ساء اهلل تعالى، واهلل الهادي اإلى �سواء ال�سبيل.

�سريف مكة املكرمة واأمريها
وملك البالد العربية-  احل�سني بن علي
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الثورة العربية الكربى

مئوية  الثورة العربية الكربى .. الأردن يحتفل

معه  انتقل  تاريخيا  منعطفا  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  النه�سة  مثلت  لقد 
العرب من حالة اإلى حالة بعد حوايل اأربعمائة عام من احلكم العثماين، 
الذي طال كل مناحي حياة االأمة العربية، ومل ي�سهم هذا احلكم يف تقدم 
العرب اأو م�ساواتهم مبن هم مثلهم يف ظل هذا احلكم او اإعطائهم اأب�سط 
حقوقهم ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية. لذلك كان اأفق هذه الثورة 
هو الوطن العربي باأكمله، وم�سمونها كان قوميًا يتعدى احلدود االإقليمية 
�سمت  جماعية  فيها  وامل�ساركة  الزائلة،  ال�سخ�سية  واالأه��داف  ال�سيقة 
املنا�سلني العرب يف معظم اأقطار امل�سرق العربي وغاياتها �سيا�سية قومية 
تهدف اإلى حتقيق االإرادة ال�سيا�سية احلرة وتاأ�سي�ض الكيان القومي امل�ستقل 
فات�سمت بال�سمولية ووحدة االإرادة والهدف حتى �سملت كل عربي كائنا من 

كان.
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وكان من ثمار هذه الثورة هو والدة الدولة االأردنية بقيادتها الها�سمية 
امللهم  كانت  التي   ، واأهدافها  مببادئها  واآمنت  الثورة  لواء  حملت  بحيث 
لقيادتها الر�سيدة يف نهجها القومي ، ومن اجل ذلك يحتفل االأردن مبرور 
التي  املهيبة  االحتفاالت  من  و�سامل  وا�سع  بربنامج  الثورة  على  عام  مئة 
الها�سميني  عميد  امللك  جاللة  راأ�سهم  وعلى  الدولة  رجال  كبار  يرعاها 

واالأمراء من االأ�سرة الها�سمية الكرمية وارثة الراية وحاملة اللواء.

العربية  الثورة  مبئوية  االأردن  احتفال  يف  املحطات  اب��رز  يلي  وفيما 
الكربى:
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خطاب املئوية ..امللك يتحدث 

امللك، خطابا جامعا بهذه  العربية الكربى جاللة  الثورة  األقى وارث 
املنا�سبة حيث قال جاللة امللك عبد اهلل الثاين:

ومئوية  ال�سبعني،  ا�ستقالله  بعيد  االأي��ام  هذه  االأردن  يحتفل   ..."
بذور  تاريخية غر�ست  الكربى. وهذه منا�سبات  العربية  والنه�سة  الثورة، 
هذا الوطن وروته، بالت�سحية وال�سجاعة واملحبة واالنتماء، لن�ستمد منها 
قيمنا ومبادئنا ومرتكزات �سيا�ساتنا. ن�ستذكر معا يف هذه االأيام اأحداثا 
و�سعوا  الذين  والن�ساء،  والرجال  للقادة  احرتاما  ونقف  التاريخ،  �سنعت 
نهجا ينري طريقنا نحو امل�ستقبل. تلك املبادئ حملتها االأجيال من الثورة، 

فكانت منارة لال�ستقالل وبناء اأردن امل�ستقبل. 
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قبل  رغ��دان  يف  هنا  املوؤ�س�ض،  اجلد  وثيقته  وّق��ع  ال��ذي  اال�ستقالل 
التي  والقيم  الت�سحيات  على  �ساهدا  املكان  هذا  ليكون  عاما،  �سبعني 

قادت جهود بناء االأردن.

وال تزال اأ�سداء طلقة الثورة العربية الكربى تدوي يف �سماء وطننا، 
ويف كل اأردين �سيء من ذلك اليوم، ويف �سلب هويته مبادئها.

حدثا  لي�ست  الكربى  العربية  الثورة  اأن  اأجيالنا  تعرف  اأن  يجب 
تاريخيا وح�سب، بل هي بداية وطن بني على مبادئ وا�سحة، هي معدن 
ال�سروح  اأ�سا�سات  وهي  التاريخ،  اختبارات  وجه  يف  ال�سلب  االأردنيني 

التي نعليها.
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ون��ه�����س��ت��ه��ا،  ال���ك���ربى  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ث���ورة  راي�����ة  وارث  ف��������االأردن، 
ب���ن���ي ع���ل���ى م����ب����ادئ ال����ع����دال����ة وامل�����������س�����اواة وامل����واط����ن����ة و����س���ي���ادة 
 ال���ق���ان���ون، ال ف���رق ف��ي��ه ب���ني االأردن����ي����ني، اإال مب���ا ي��ق��دم��ون ل��وط��ن��ه��م.

اإلى الوحدة واحلرية  اأ�ستلهم من روؤية ال�سريف احل�سني الثاقبة بالدعوة 
"العرب عرب  والتعددية، ومن دعوته للتعاي�ض واالإخاء الديني، حني قال 

قبل اأن يكونوا م�سلمني اأو م�سيحيني".
فهذا الوطن بني على الوحدة، هويته الوطنية اجلامعة حتت�سن كل من 
يوؤمن بهذا البلد ويحبه ويحميه، ويعتز باأنه اأردين؛ اأردين مرفوع الراأ�ض. 
فكل مواطن فاعل هو �سريك كامل يف م�سرية البناء والعمل والعطاء، كما 

يف احلقوق والواجبات.
رغم  ويتقدم  ي�سمد  بكرامته،  ع��زي��زا  مببادئه،  قويا  يقف  بلدنا 

ال�سعاب، بينما تنهار دول واأوطان.
بني  الوطنية. فقد  ثوابتنا  اأحد  بدينه وعروبته هو  اعتزاز وطننا  اإن 
على اأ�سا�ض �سرعية دينية ها�سمية، تنتهج االإ�سالم احلنيف، ليقدم للعامل 

�سورة االإ�سالم ال�سمح النابذ للتطرف والعنف بجميع اأ�سكاله.
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حتت�سن هويته اجلامعة اإخوانه العرب وت�ساندهم. ورغم �سغر حجمه 
واإغاثة  والكرم  لالإن�سانية  �ساطعًا  مثااًل  للعامل  قدم  اأنه  اإال  م��وارده،  و�سح 
امللهوف. وبالرغم من كل التحديات، اإال اأن وحدة االأردن الوطنية الرا�سخة، 

وتناغمه االجتماعي، واجتنابه للعنف يزيده �سالبة ومنعة كل مرة.
للتعاون  الوحيد  ال�سبيل  هي  ال�سيا�سية  احللول  ب��اأن  يوؤمن  ف��االأردن 
عنها  دافعت  التي  والق�سية  عاملي.  جمتمع  يف  العدالة  وحتقيق  ال��دويل، 

الثورة العربية الكربى، وما زالت �ساغلنا االأول، هي عروبة فل�سطني.
ميلك  ما  اآخ��ر  واأنفق  عروبتها،  ف��داء  مبلكه  و�سحى  نا  جدُّ نفي  فقد 
الإعمار امل�سجد االأق�سى، حتى و�سفوه ب�سديق االأق�سى يف حياته، وجار 
وواجبهم  مب�سوؤوليتهم  يقومون  الها�سميون  زال  وما  مماته.  يف  االأق�سى 

جتاه املقد�سات يف القد�ض ال�سريف.
اأبدا عن  وبناته  اأبناوؤه  يتوانى  والفداء. ال  الت�سحية  بني على  االأردن 
خدمة الوطن والذود عنه. فاالأردنيون هم اأبناء الرجال الذين حملوا راية 

الثورة، اأبناء الرجال الذين �سحوا با�سم االأمة.
اأبنائه  وعزمية  وبوعي  باإذن اهلل،  االأردن،  �سيبقى  واأخواتي،  اإخواين 
وبناته، دولة ر�سالة؛ ر�سالة احلرية وال�سالم والتعاي�ض والنماء، مرتكزين 

على مبادئنا وفخورين بهويتنا واإجنازاتنا...".



310

الثورة العربية الكربى

�سعار مئوية الثورة

االأول  كانون  �سهر  منت�سف  وجه،  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وكان 
العربية  الثورة  مبئوية  لالحتفاالت  عامًا   2016 ع��ام  يكون  ب��اأن   ،2015

الكربى.

وتنفيذا للتوجيه امللكي، �سكل جمل�ض الوزراء اللجنة العليا للتح�سري 
امل�سوؤولني من مدنيني  كبار  الكربى من  العربية  للثورة  املئوية  لالحتفالية 
وع�سكريني، وانبثق عنها جلنة تنفيذية، برئا�سة اأمني عام الديوان امللكي 
للفعاليات  لالإعداد  واأهلية،  ر�سمية  جهات  عن  ممثلني  �سمت  الها�سمي، 

واالأن�سطة التي �ستقام بهذه املنا�سبة يف خمتلف حمافظات اململكة. 
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ومن �سمن احتفاالت اململكة بالذكرى املئوية للثورة العربية الكربى، 
التي �سادفت العا�سر من حزيران 2016، اأعلنت اللجنة التنفيذية امل�سوؤولة 

عن االحتفاالت اعتماد �سعار خا�ض بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية.

يف  يظهر  ال��ك��ربى  العربية  ال��ث��ورة  مئوية  �سعار  ب��ان   التوجيه  ومت 
املرا�سالت احلكومية والر�سمية، على مدى العام 2016، كاأحد االإجراءات 

املعرّبة عن اأهمية هذه املنا�سبة.

ويتكون ال�سعار من جمموعة من العنا�سر والرموز التي تعك�ض مبادئ 
الثورة وجمرياتها، التي تركزت يف الفرتة ما بني 1916 و 1918.

وت�ستند عنا�سر ال�سعار اإلى كتاب مفتوح عنوانه "نه�سة"، اإ�سارة اإلى 
حركة النه�سة العربية، التي مثلت مرتكزا اأ�سا�سيا للثورة العربية الكربى.

تاريخية ترمز  اإيحاء بف�سول  ال�سعار،  املفتوح، يف  الكتاب  كما مينح 
العربية  ال��ث��ورة  ملبادئ  احلامية  االأج��ي��ال  بني  احل�سارية  لال�ستمرارية 

الكربى، وتلك التي حملت علمي الثورة، واالأردن، والراية الها�سمية.

ويحيط العلمان والراية بالعنا�سر االأخرى لل�سعار، ففي اأعاله �سورة 
واإلى  رايتها،  يحملون  الكربى  العربية  الثورة  اأبطال  من  لكوكبة  تاريخية 
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االأردن  علم  يحمالن  والهجانة  اخليالة  من  فار�سان  وي�سارهم  ميينهم 
والراية الها�سمية، تعبريا عن الوفاء للت�سحيات التي بذلها اأبطال الثورة 

وفر�سانها الإعالء مبادئها، طلبًا لوحدة العرب وا�ستقاللهم.

وي�سابه اجلزء االأعلى من ال�سعار �سكل التاج، يف اإ�سارة اإلى الرابط 
االأل��وان  اأن  كما  اململكة.  ون�ساأة  الكربى،  العربية  الثورة  اإرث  بني  القوي 
الذي  االأردين،  العلم  ومن  االأردنية  البيئة  من  م�ستوحاة  فيه  امل�ستخدمة 

ي�ستمد األوانه من رايات عربية واإ�سالمية تاريخية.

االنت�سار  ذات  العربية،  باالأرقام  مكتوبا  مئة  رقم  ال�سعار  ويتو�سط 
على  فاالأ�سود  االأحمر  ثم  االأخ�سر  االأردين  العلم  باألوان  مزينة  العاملي، 
خلفية بي�ساء. ويعلو هذه االأرقام و�ساح اأخ�سر خط عليه باأحرف بي�ساء 
من اخلط الكويف "مئوية الثورة العربية الكربى"، فيما تظهر نف�ض العبارة 
مفهومة  ال�سعار  منا�سبة  تكون  حتى   100 الرقم  اأ�سفل  االإجنليزية  باللغة 

عامليًا.

وباإعالن هذا ال�سعار، �ست�سهد اململكة ن�ساطات �سعبية ور�سمية على 
مدار العام، لالحتفال مبرور مئة عام على انطالق الثورة العربية الكربى 
ل�ساحب  االأك��رب  اجل��د  اهلل،  رحمه  علي،  بن  احل�سني  ال�سريف  بقيادة 
اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني، �سعيا للحرية والنه�سة 

واال�ستقالل.
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اجلي�ش العربي يحتفل

العربي  اجلي�ض   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  قامت 
برفع علم الثورة العربية الكربى على مبنى القيادة العامة، وذلك �سمن 

احتفاالت اململكة بالذكرى املئوية النطالقتها.

ورعى م�ست�سار جاللة امللك لل�سوؤون الع�سكرية رئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة  
بح�سور �سمو االأمري في�سل بن احل�سني، مرا�سم االحتفال املهيب.

ويفتخر منت�سبو اجلي�ض العربي باأنهم االمتداد الطبيعي جلي�ض الثورة 
العربية الكربى، الوارثون لر�سالتها، واملرتجمون يف مواقفهم وبطوالتهم 
بنهجها  والتم�سك  اإليها  االنتماء  �سرف  جم�سدين  وتطلعاتها،  اأهدافها 

بالوحدة واحلرية واحلياة الف�سلى.

وح�سر مرا�سم االحتفال نائب رئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة وروؤ�ساء 
الهيئات وعدد من كبار ال�شباط يف القيادة العامة.

على  الكربى  العربية  الثورة  علم  برفع  امليدانيني  للقادة  االإيعاز  ومت 
مباين مديريات وت�سكيالت القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ض العربي يف 

خمتلف حمافظات اململكة. 
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اجلي�ش ي�ستعر�ش علم الثورة

 - االأردنية  امل�سلحة  للقوات  مهيب  باحتفال  الفعاليات  هذه  وتوجت 
اجلي�ض العربي مبئوية الثورة، عرب ا�ستعرا�ض ع�سكري خا�ض، حيث �سهد 
امللك عبد اهلل الثاين، القائد االأعلى للقوات امل�سلحة،  "ا�ستعرا�ض العلم"، 
الذي نظمته القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ض العربي، يف ميدان الراية 
بالديوان امللكي الها�سمي، والذي ياأتي تتويجا الحتفاالت اململكة مبنا�سبة 
الذكرى املئوية للثورة العربية الكربى وعيد النه�سة العربية، والتي اأطلقها 

ال�سريف احل�سني بن علي يف العا�سر من حزيران عام 1916.

و�سارك، يف االحتفال الذي يتزامن مع ذكرى وفاة ال�سريف احل�سني 
ر�سا�ستها  ومطلق  الكربى  العربية  الثورة  قائد  اهلل،  رحمه  علي،  اب��ن 
االأولى، نحو األف من اجلنود يف مرا�سم مهيبة، جرت بح�سور امللكة رانيا 

العبداهلل، واالأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين، ويل العهد.
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و�سلك املوكب امللكي االأحمر، الذي انطلق من موقع مو�سيقات القوات 
مرورا  الها�سمي،  امللكي  الديوان  اإلى  امل��وؤدي  الطريق  االأردنية،  امل�سلحة 
ب�سارع االأق�سى، حيث ا�سطفت جموع من اأبناء وبنات الوطن على جانبيه، 

لتحية جاللة امللك.

اإلى ميدان الراية,  واأحاط مبوكب جاللة القائد االأعلى, يف الطريق 
حتية  طلقة  واأربعني  اثنتني  املدفعية  اأطلقت  فيما  الفر�سان،  من  كوكبة 

للذكرى املئوية للثورة العربية الكربى وجلاللة القائد االأعلى.

وكان يف ا�ستقبال امللك، االأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين، وم�ست�سار 
امللك لل�سوؤون الع�سكرية، رئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة.

ولدى و�سول امللك اإلى املن�سة امللكية، عزفت املو�سيقى ال�سالم امللكي 
االأردين.

اأن  اإلى اال�ستعرا�ض بعد  وكانت ان�سمت فرقة من الهجانة واخليالة 
ميدان  اإلى  امل��وؤدي  "االأق�سى"  �سارع  عرب  كيلومرتات  ثالثة  نحو  قطعت 
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الراية، ترافقها وحدات من امل�ساة ومو�سيقات القوات امل�سلحة، حيث جتمع 
ح�سود من املواطنني لتحية هذه الوحدات.

امللكي  اجلو  �سالح  طائرات  من  ت�سكيالت  حلقت  االأثناء،  هذه  ويف 
االأردن��ي��ة  اململكة  وعلم  ال��ك��ربى،  العربية  ال��ث��ورة  راي��ة  حتمل  العمودية 
الها�سمية، وعلم القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ض العربي.

و قام القائد االأعلى با�ستعرا�ض طابور الوحدات الع�سكرية امل�ساركة 
يف ا�ستعرا�ض العلم، التي ا�سطفت بانتظام يتقدمها حملة االأعالم.

ومقابل من�سة االحتفال، التي مرت اأمامها مو�سيقات القوات امل�سلحة 
العربي  انتظمت طوابري من كتائب اجلي�ض  امليدان،  ثباتها يف و�سط  قبل 
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اهلل  عبد  بن  احل�سني  االأم��ري  )كتيبة  العربي  اجلي�ض  يف  كتيبة  اأق��دم  مثلت 
الثاين االآلية/1 امللكية(، املعروفة باأم اجلي�ض، والتي ارتدى م�ساركون منها 
لبا�سا تاريخيا يعرف ب�"لبا�ض القد�ض" تذكريًا ببطوالت اجلي�ض العربي يف 
بداأ  والتي  امللكية،  الثانية  املدرعات  وكتيبة  ومقد�ساتها،  املدينة  الدفاع عن 
امللك عبد اهلل الثاين خدمته الع�سكرية فيها ك�سابط دروع، وت�سلم قيادتها، 
امللك  ل��واء  من  اخلا�سة/15،  املهام  الوليد  بن  خالد  كتيبة  اإل��ى  باالإ�سافة 
)�سيد  املطلب  بن عبد  ولواء حمزة  للمهام اخلا�سة/30،  علي  بن  احل�سني 

ال�سهداء( احلر�ض امللكي.

وتفاعل احل�سور ب�سكل الفت مع عدد من املقطوعات املو�سيقية الوطنية 
والرتاثية التي اأداها 300 عازف من مو�سيقات القوات امل�سلحة االأردنية – 

اجلي�ض العربي.
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الكربى  العربية  ال��ث��ورة  طالئع  و�سول  يحاكي  جمايل،  م�سهد  ويف 
القد�ض  لبا�ض  ترتدي  التي  الوحدة،  ا�ستلمت  العربية،  االأرا�سي  وحترير 
من كتيبة اأم اجلي�ض، راية الثورة العربية الكربى من القائد االأعلى، بعد 
اأن دخلت اإلى ميدان الراية حممولة من جمموعة من الهجانة، يف م�سهد 

تاريخي يحاكي و�سولها اإلى االأرا�سي االأردنية قبل مئة عام.

ي�سار اإلى اأن كتيبة اأم اجلي�ض ت�سرفت بحمل الراية ملدة عام، بحيث 
وب�سكل  اال�ستعرا�ض  ذات  �سمن  عام  بعد  اأخرى  كتيبة  اإلى  ت�سليمها  يتم 

دوري، جتذيرًا ملكانة وقيم الثورة العربية يف الوجدان الوطني.

الواثق  مرورها  العلم"  "ا�ستعرا�ض  يف  امل�ساركة  الوحدات  وب��داأت 
العادي،  ثم  البطيء  امل�سري  بنظام  امللكية،  املن�سة  اأم��ام  من  واملن�سبط 
على اأنغام معزوفات من الرتاث الع�سكري واالأغاين الوطنية، التي مالأت 

امليدان حما�سة ونالت اإعجاب احلا�سرين.
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كما قدمت وحدة الهجانة ووحدة اخليالة ا�ستعرا�سا م�سرتكا ج�سد 
اأهمية هاتني الوحدتني يف جي�ض الثورة العربية الكربى، قبل اأن يبداأ عر�ض 
جوي يف �سماء العا�سمة عمان نفذته ت�سكيالت خمتلفة من طائرات �سالح 
والقدمية  احلديثة  املقاتالت  مثلت  والتي  والعمودية،  املقاتلة  امللكي  اجلو 
يف اإ�سارة اإلى دورها التاريخي، والتطور امل�ستمر الذي �سهده �سالح اجلو 

امللكي االأردين.

واختتم اال�ستعرا�ض بتحية الوحدات امل�ساركة يف اال�ستعرا�ض جلاللة 
القائد االأعلى، قبل مغادرتها ميدان الراية.

وح�سر ا�ستعرا�ض العلم عدد من االأمراء و االأ�سراف، ورئي�ض الوزراء 
ورئي�ض  الق�سائي،  املجل�ض  ورئي�ض  االأعيان،  جمل�ض  ورئي�ض  الدفاع،  وزير 
الهيئة  ورئي�ض  الد�ستورية،  املحكمة  ورئي�ض  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان 
مدير  القومي  االأمن  ل�سوؤون  امللك  جاللة  وم�ست�سار  لالنتخاب،  امل�ستقلة 
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اململكة،  عام  ومفتي  وال��وزراء،  امللك،  مكتب  ومدير  العامة،  املخابرات 
وكبار موظفي الديوان امللكي الها�سمي، ومدراء االأجهزة االأمنية، وكبار 
البالط  لدى  املعتمدون  وال�شفراء  وع�شكريني,  مدنيني  من  امل�شوؤولني 
االإعالم  و�سائل  وال�سعبية، وممثلو  الوطنية  الفعاليات  امللكي، وجمع من 

املحلية والعربية والدولية.

للجمهور،  ال�سهيد  �سرح  افتتاح  اإع��ادة  تقرر  فقد  املنا�سبة  وبهذه 
�سمن مرا�سم ع�سكرية مهيبة ومميزة جت�سد معاين الت�سحية والبطولة 

التي متيز القوات امل�سلحة - اجلي�ض العربي.

حر�ض  تبديل  مرا�سم  دوري  وب�سكل  �سي�سهد  ال�سرح،  افتتاح  وباإعادة 
ب�سكل  املرا�سم  هذه  م�ساهدة  االأردن  و�سيوف  املواطنني  وباإمكان  ال�سرف، 

دوري.
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الأمن العام والدفاع املدين والدرك يحتفلون

�سمن احتفاالت اململكة بالذكرى املئوية للثورة العربية الكربى، اأقامت 
مديريات االأمن العام والدفاع املدين وقوات الدرك احتفاالت �سخمة رفعت 

خاللها علم الثورة العربية الكربى يف �ساحاتها وعلى مبانيها.

الأمن العام

وم�ساعديه  مديرها  بح�سور  العام"،  "االأمن  مديرية   رفعت  فقد 
ال�شباط  من  وح�شد  واالإدارات  ال�شرطة  ومديري  االأقاليم  اأم��ن  وق��ادة 

و�شباط ال�شف, علم الثورة على مبناها.

االأم��ن  مديرية  يف  "اإننا  االحتفال:  خ��الل  العام  االأم��ن  مدير  وق��ال 
العام ونحن نحتفل بهذه املنا�سبة العزيزة على قلب كل اأردين فاإننا نتقدم 
باأ�سمى اآيات التهنئة والتربيك جلاللة امللك عبد اهلل الثاين، وريث الثورة 
العربية الكربى، وحفيد قائدها ال�سريف احل�سني بن علي، مت�سرعني اإلى 
اهلل – العلي القدير -  اأن يدمي على االأردن قيادة و�سعبًا االأمن واالأمان".

على  والغالية  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  العام  االأم��ن  مديرية  ونظمت 
قلوب االأردنيني جميعا معر�سا �سم اأجنحة ت�سمنت معرو�سات تبني اأوجه 
ول��زوار  االأردن��ي��ني  للموطنني  العام  االأم��ن  مديرية  تقدمها  التي  اخلدمة 
اململكة بهدف اطالعهم على الواجبات واملهمات التي تقوم بها مرتباتها 
من الناحية االإدارية واخلدمية للمواطنني والتي تتمثل فيها التكاملية مع 

كافة اأجهزة الدولة للحفاظ على اأرواح املواطنني وممتلكاتهم.

و�سم معر�ض االأمن العام جناحا لقوات البادية امللكية التابعة لالأمن 
واجباتها  يف  امل�ستخدمة  واملهام  االأدوات  من  الكثري  فيه  عر�ست  العام 
والتي لها عالقة مبا�سرة بالثورة العربية الكربى والتي تاأ�س�ست مع و�سول 
اإلى معان حيث  جاللة امللك املوؤ�س�ض املغفور له باإذن اهلل عبد اهلل االأول 
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�سرع بت�سكيل قوة حلفظ االأمن موؤلفة من قوة الهجانة وقوة الدرك وكتيبة 
التي �سملت  الكثرية  التطورات  اإبراز  النظامية وكذلك  والكتيبة  الفر�سان 
اخلدمات التي تقدمها قوات البادية امللكية وتفاعلها مع الواجبات امللقاة 
عرب  والت�سلل  التهريب  ومكافحة  ال�سرطية  الواجبات  ومنها  عاتقها  على 
احلدود وغريها الكثري من الواجبات االأمنية والتفاعل مع املجتمع املحلي 

يف البادية االأردنية.

و�سم جناح اإدارة مكافحة املخدرات الكثري من املعدات، اإ�سافة اإلى 
مكافحة  اإدارة  بها  تقوم  التي  والواجبات  املهام  الإب��راز  توعوية  ن�ساطات 
املخدرات يف مكافحة هذه االآفة اخلطرية وانت�سارها والتي ت�سكل تهديدا 
اآفة  ت�سكلها  التي  اخلطرية  باالآثار  والتوعية  واأمنه،  املواطن  حياة  على 
املخدرات على �سحة املواطن االأردين واأمنه والتاأكيد على �سرورة تعاون 

املواطن واأفراد املجتمع مع اإدارة مكافحة املخدرات ملكافحتها.

النزالء  وتاأهيل  االإ�سالح  ملراكز  خا�ض  جناح  على  املعر�ض  وا�ستمل 
املجتمع  اإلى  واإعادتهم  حمكومتيهم  فرتات  اأثناء  نزالئه  تاأهيل  يف  ودوره 
عر�ض  اجلناح  ت�سمن  حيث  وتقدمه،  تنميته  يف  ي�ساهمون  فاعلني  اأفراد 

الكثري من املنتجات من �سنع اأيدي نزالء مراكز االإ�سالح والتاأهيل.
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امل�ستخدمة يف  االآليات  العديد من  العام  االأمن  وعر�ست يف معر�ض 
املعدات  باأحدث  واملجهزة  النجدة  مركبات  ومنها  العام  االأم��ن  مديرية 
والتجهيزات  املركزية  ال�سري  اإدارة  ومركبات  احلديثة،  التكنولوجية 
العديدة التي اأدخلت اإلى اخلدمة حديثا بهدف امل�ساهمة الفاعلة يف تنظيم 
حركة ال�سري، وكذلك عر�ض عدد من املروحيات العمودية والتي متثل مدى 
ليبقى  العام  االأمن  اإلى  واإدخالها  التكنولوجية  التطورات  احلر�ض مواكبة 

جهازا فاعال يرقى اإلى م�ستوى طموح الوطن واملواطن والقائد.

الدفاع املدين

كما احتفلت مديرية الدفاع املدين  مبرا�سم رفع علم الثورة العربية 
الكربى على مبنى املديرية العامة للدفاع املدين.

اململكة  حمافظات  يف  اجلهاز  واإدارات  مديريات  جلميع  االإيعاز  ومت 
برفع علم الثورة العربية الكربى على كل مبانيها احتفاًء باملنا�سبة الوطنية 

الغالية على قلوب االأردنيني جميعًا.
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الدرك

كما رعى املدير العام لقوات الدرك , وبح�شور كبار �شباط املديرية, 
مرا�سم رفع علم الثورة على مبنى "الدرك"، موعزًا برفع العلم على مباين 

وحدات وت�سكيالت قوات الدرك.

وقال راعي احلفل: اإننا يف املديرية العامة لقوات الدرك ونحن نحتفل 
اإلى مقام جاللة امللك  بهذه املنا�سبة العزيزة على قلب االأردنيني، لرنفع 
اآيات التهنئة والتربيك، مت�سرعني اإلى اهلل العلي القدير اأن يدمي  اأ�سمى 

على االأردن قيادة و�سعبًا االأمن واالأمان.
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الحتفال الكبري .. حدائق احل�سني

اأقامت اأمانة عمان ، احتفاال جماهرييا �سخما مبئوية الثورة العربية 
الكربى �سمي )احتفال النه�سة(، التي اأعلنها ال�سريف احل�سني بن علي، 
حدائق  يف  اأقيم  ال��ذي  االحتفال  و�سهد   .1916 حزيران  يف  اهلل،  رحمه 
الذي  النه�سة  ا�ستعرا�ض  اأما  النارية،  لالألعاب  �سخما  عر�سا  احل�سني 
انطلق من جممع امللك احل�سني لالأعمال وانتهى يف حدائق احل�سني، فقد 

ت�سمن  عرو�سا ع�سكرية مميزة ومواكب ا�ستعرا�سية ا�ستثنائية.

كما اأحيت كوكبة من القوات امل�سلحة االأردنية – اجلي�ض العربي واالأمن 
العام ا�ستعرا�سني ثابتني ومرا�سم تعك�ض دقة التنا�سق وحرفية االأداء.

حدائق  وم��راف��ق  و�ساحات  م�سارح  يف  عرو�سا  االحتفال  وت�سمن 
الفعاليات  �سمن  ومن  وال��زوار،  للعائالت  اأبوابها  فتحت  والتي  احل�سني، 
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اأي�سا، فقد اأقيمت عرو�ض فنية لفرق تراثية، ومت اإحياء حفالت غنائية، 
كما �سهدت �سماء عمان عرو�سا جوية لطائرات ع�سكرية و�سقور االأردن 

امللكية، واأخرى للملكية االأردنية.

حيث  وعائالتهم،  لالأطفال  االحتفال  من  ج��زء  تخ�سي�ض  مت  كما 
م�سرحية  عرو�سا  ت�سمنت  التي  تلك  خا�سة  متنوعة،  بفقرات  ا�ستمتعوا  
ور�سما على الوجوه، ف�سال عن توفري مرافق لالألعاب. ويف امل�سرح الثاين 
�سعرية، وعرو�ض  واألقيت ق�سائد  اأقيمت فقرات مو�سيقية،  من احلدائق 

للفنون االأدائية والرق�سات ال�سعبية.

فقرات  اأقيمت  لل�سباب  املخ�س�سة  الرتفيهية  الفعاليات  واإلى جانب 
كما  باالأ�سهم،  والرماية  والفقاعة  الطالء  بكرات  واللعب  باحلبال  القفز 
ف�سال  تقديرية  جوائز  ا�ستملت  تناف�سية  واأخرى  كرنفالية  األعاب  اأقيمت 
الهوائية  للدراجات  وا�ستعرا�ض  الورقية،  للطائرات  عرو�ض  اإقامة  عن 

والزالجات.

واملن�سوجات  اليدوية  واالأعمال  للحرفيات  �سوق  احلدائق  يف  واأقيم 
وال�سناعات املحلية اإلى جانب توفري منطقة للمطاعم.

واحتفاء باملنا�سبة، د�سنت اأمانة عمان املمر التاريخي للثورة العربية 
تعريفية  جدارية  على  فكرته  تقوم  الذي  احل�سني،  حدائق  داخل  الكربى 
�سمن م�سار تاريخي تعر�ض املخزون احل�ساري واالإرث التاريخي، ابتداء 

من الع�سور احلجرية مرورًا بالع�سر احلديدي والنحا�سي والربونزي.

ومت تق�سيم اجلدارية مع املمر املرافق اإلى �سرائح ذات اأحجام واأطوال 
 488 يقارب  طول  على  متتد  حيث  الزمنية،  احلقب  مع  تتنا�سب  خمتلفة 

مرتا.
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وابتداء من �سهر متوز  نظمت احتفاالت رئي�سية يف حمافظات اململكة 
ال�� "12" ت�سمنت م�سريات لل�سباب والك�سافة ومو�سيقات القوات امل�سلحة 
وعرو�سًا ع�سكرية واأيامًا مفتوحة وعرو�سًا ملغناة الثورة وعرو�سًا لل�سور 

وجدارية وعرو�سا جوية.

الثورة  مبادئ  املحافظات حول  كل  كما نظمت 13 جل�سة حوارية يف 
امل�ستمرة  االإجن��ازات  على  والرتكيز  االإيجابية  واآثارها  الكربى  العربية 

�سمن برنامج �سوت ال�سباب.

اأقيمت   ،2016 ال��ع��ام  مطلع   م��ن  ب���دءًا  حم��دد،  زمني  م�سار  وع��رب 
العامة،  للنظافة  تطوعية  وحمالت  ماراثون،  و�سباق  �سبابية،  مع�سكرات 
تزيني  مت  كما  للمدار�ض،  طالبية  وم�سابقات  م�سغر،  ريا�سي  واوملبياد 

ال�سوارع وال�ساحات وامليادين.

ووزع��ت  املدر�سية،  والتطوع  احل��وار  اأن��دي��ة  يف  ل��ق��اءات  عقدت  كما 
املدار�ض،  لطلبة  الثورة  بطوالت  عن  امل�سورة  الق�س�ض  من  جمموعات 
وامللتقيات  ال�سبابية،  املع�سكرات  وعقدت  املدر�سية،  الرحالت  ونظمت 

وامل�سابقات الثقافية.

كما ركزت اأجندة اأعمال املجال�ض الها�سمية العلمية خالل �سهر رم�سان 
املا�سي  على قيم النه�سة العربية الكربى وتطابقها مع ر�سالة عمان، مثلما 
مت تنظيم االحتفاالت يف ال�سفارات االأردنية، ومت عر�ض فيلم وثائقي يقدم 
رواية الأحداث الثورة، ولقاءات حوارية مع موؤرخني وباحثني ومتخ�س�سني.

القبلة،  �سحيفة  من  عدد   100 اأول  وتوزيع  طباعة  اإع��ادة  متت  كما 
املنا�سبة،  بهذه  وطوابع  م�سكوكات  واإ�سدار  الثورة،  الأح��داث  اأرخت  التي 
التوا�سل  اإلى مواقع  اإ�سافة  باملئوية،  اإن�ساء موقع الكرتوين خا�ض  كما مت 

االجتماعي.  
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احتفالت اجلامعات الأردنية مبئوية الثورة

�سهدت اجلامعات االأردنية احلكومية واخلا�سة  باعتبارها بيت العلم 
اأقامت يف  الثورة فكل جامعة  احتفاالت كبرية و�سخمة مبئوية  واخل��ربة  
�ساحتها احتفاال كبريا لرفع راية الثورة على مباين اجلامعة، اإ�سافة اإلى 
عقد املوؤمترات والندوات واملحا�سرات اخلا�سة بهذه املنا�سبة، ومن ابرز 

االحتفاالت الكبرية التي �سهدتها اجلامعات االأردنية:
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اجلامعة الأردنية

اأقامت اجلامعة االأردنية احتفاال كبريا مبرور مئة عام على انطالق 
الثورة العربية الكربى، حيث رفعت اجلامعة االأردنية خالل احتفالها  الذي 

اأقيم، يف قلب اجلامعة، راية الثورة العربية الكربى يف قلب اجلامعة.

 وقال رئي�ض اجلامعة  خالل كلمة األقاها بهذه املنا�سبة "اإننا نحتفل 
برفع راية النه�سة العربية الكربى، منجز االأردنيني وغر�سة الها�سميني، 
التي  العربية  النه�سة  روح  اإل��ى  امل�ستند  احللم  لذلك  اجلامعة  من  وف��اء 
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ث��راه،  اهلل  طيب  علي  بن  احل�سني  القر�سي  ال�سيخ  مكة  �سريف  اأطلقها 
والوحدة  احلرية  يف  احللم  لتحقيق   1916 العام  حزيران  من  العا�سر  يف 

واحلياة الكرمية".

وتوجت فعاليات االحتفال مبعزوفات اأدتها مو�سيقات القوات امل�سلحة 
كورال  فرقة  قدمتها  وفنية  مو�سيقية  وعرو�ض  العربي،  االأردنية  اجلي�ض 

اجلامعة االأردنية.



331

طريق النهوض

ودرب الشهادة

جامعة البلقاء التطبيقية

ب�سموخ وكربياء وبكل م�ساعر االعتزاز والفخر، احتفلت اأ�سرة جامعة 
البلقاء التطبيقية حتت رعاية  رئي�ض اجلامعة مبنا�سبة عزيزة على قلوب 
االأردنيني وهي رفع راية احلق والفداء راية الثورة العربية الكربى يف �سماء 
البلقاء  والبناء وهو جامعة  النه�سة  تعليمي كبري من �سروح  �سرح علمي 
تلك  الغايل،  الها�سمي  االأردين  احلمى  هذا  ربوع  يف  املنت�سرة  التطبيقية 

املنا�سبة املعطرة بالكربياء واملجد واملدافعة عن العروبة واالإ�سالم.

هذه الراية التي ي�ستذكر االأردنيون فيها الر�سا�سة االأولى التي اأطلقها 
ا�ستيقظ  ثراه يف عام 1916 عندما  بن علي طيب اهلل  ال�سريف احل�سني 
العامل على �سهيل خيول الها�سميني واأ�سوات فر�سانها،  داعية اإلى االنعتاق 
واحلرية وتعيد لوجه االأر�ض عروبتها و�سفاءها وروحها الوثابة، حيث كانت 
الثورة العربية الكربى بداية مرحلة التحرر التي �سهدتها املنطقة العربية 
واحلياة  الوحدة  هما  حيويني  بعدين  ت�سيف  ان  خاللها  من  وا�ستطاعت 

الف�سلى لل�سعوب العربية يف كافة اأم�سارها واأركانها.

وقد قام رئي�ض اجلامعة برفع راية الثورة العربية الكربى و�سط ح�سور 
كثيف �سم االأ�ساتذة نواب الرئي�ض واأع�ساء الهيئتني التدري�سية واالإدارية 
وطلبة اجلامعة، الفتا اإلى اأن رفع الراية يتزامن مع عيد ميالد �سيد البالد 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم، م�سريا اإلى اأنها منا�سبة 
عزيزة على قلوب االأردنيني جميعا يف هذا الرثى االأردين الها�سمي الغايل. 
ومن هذا املنطلق التزم االأردن بحمل لواء الثورة العربية الكربى وحتقيق 

اأهدافها ليبقى م�سعال ي�سيء م�سرية االأمة.
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اجلامعة الأملانية الأردنية

احتفلت اجلامعة االأملانية االأردنية، برفع راية الثورة العربية الكربى 
على مباين اجلامعة اإلى جانب العلم االأردين، مبنا�سبة عيد ميالد جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ومئوية الثورة العربية الكربى.

ال���ث���ورة  اأن  اإل�����ى  خ����الل احل���ف���ل،   ، رئ��ي�����ض اجل���ام���ع���ة  واأ�����س����ار 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى ث�����ورة ن��ه�����س��وي��ة ور����س���ال���ة ق��وم��ي��ة ع��رب��ي��ة حققت 
ال��ك��رمي��ة. واحل��ي��اة  واحل��ري��ة  اال���س��ت��ق��الل  يف  وتطلعاتها  االأم����ة   اآم����ال 
واأ�ساف اأن االحتفال مبئوية الثورة هو احتفال باملنجزات التي حتققت يف 
املجاالت. ح�سر احلفل عمداء  �ستى  الها�سمية يف  القيادة  بف�سل  االأردن 

الكليات وعدد من مديري الدوائر يف اجلامعة.

جامعة الريموك

�ساركت جامعة الريموك االأ�سرة االأردنية احتفاالتها بالذكرى املئوية 
العامة يف  العالقات  دائرة  الكربى، حيث نظمت  العربية  الثورة  النطالق 
وعلم  االأردين  والعلم  الكربى  العربية  الثورة  علم  لرفع  مرا�سم  اجلامعة 

اجلامعة، بح�سور رئي�ض اجلامعة .

وقال رئي�ض اجلامعة: "..... اأن اأ�سرة جامعة الريموك ت�سارك االأ�سرة 
�سكلت نقطة حتول  التي  الكربى  العربية  الثورة  االأردنية االحتفال مبئوية 
وطموحات  اأم��اين  حتقيق  اإل��ى  هدفت  والتي  املعا�سر  العربي  التاريخ  يف 

وتطلعات االأمة يف الوحدة واحلرية واحلياة الف�سلى.

لنه�سة  الثورة  انطالقة  منذ  اأنف�سهم  نذروا  الها�سميني  اأن  واأ�ساف 
االأمة ورفع �ساأنها رغم الظروف ال�سعبة التي واجهوها.
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بكل  الراية  حمل  ال��ويف  و�سعبه  الها�سمية  بقيادته  االأردن  اإن  وق��ال 
اإخال�ض وم�سوؤولية لتحقيق هذه االأهداف ال�سامية، حيث دافع عرب م�سريته 
عن ق�سايا االأمة املف�سلية، ومنها ق�سية فل�سطني وعروبتها، وقدم الدماء 

الزكية يف الدفاع عن القد�ض ال�سريف.

- جامعة اآل البيت

الدويل  املوؤمتر  البيت،  اآل  الوزراء عقدت جامعة  حتت رعاية رئا�سة 
العربية:  )الثورة  عنوان  حتت   "2016-1916 الكربى  العربية  "الثورة 
االأردن وطن اآمن هويته عربية جامعة(، الذي نظمته كلية االآداب والعلوم 

االإن�سانية يف جامعة اآل البيت مبنا�سبة الذكرى املئوية النطالق الثورة.

والثورة  ب��االأردن  تتعلق  اأوراق عمل  يومني  مدار  املوؤمتر  على  وناق�ض 
علي  بن  احل�سني  ال�سريف  له  املغفور  الثورة  قائد  وفكر  الكربى  العربية 
احل�سني  له  املغفور  مفهوم  وفق  الكربى  العربية  الثورة  �سياغة  واإع��ادة 
ابن طالل وجامعة االحتاد والرتقي يف منظور احل�سني بن علي – درا�سة 
االأردين  لل�سعر  الكربى  العربية  للثورة  القومي  والبعد  ال�سيا�سي  الفكر  يف 
املعا�سر وامللك احل�سني و�سعرية احلج 1916 - 1918، وقراءات الأحداث 
العرب  امل�سيحيني  الكوكب ودور  الكربى من خالل جريدة  العربية  الثورة 
لقيام  الفكرية  واالإرها�سات  الكربى  العربية  للثورة  التح�سري  الفكري يف 
ودور �سحيفة  الكربى  العربية  الثورة  املوؤمتر مفاهيم  ناق�ض  كما   ، الثورة 
يف  الكربى  العربية  وال��ث��ورة   ، الكربى  العربية  للثورة  التوثيق  يف  القبلة 
ال�سحافة امل�سرية 1916-1918، وموقف جريدة امل�ستقبل الباري�سية من 
الثورة العربية الكربى بني عامي 1916و1919، واملواقف ال�سيا�سية الأبناء 
الكربى  العربية  والثورة  واالأردن  1905و1916،  عامي  بني  االأردن  �سرق 
الثورة  خالل  الع�سكرية  العمليات  و�سري  القيادة(،  وفكر  )اإ�سرتاتيجية 
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العربية الكربى، والثورة العربية الكربى 1916- املجريات والنتائج، وقراءة 
يف الفكر اال�سرتاتيجي جلاللة املغفور له امللك احل�سني بن علي، ودور كتب 
املو�سى عام  �سليمان  املوؤرخ  الكربى يف موؤلفات  العربية  والثورة  املذكرات 
1919-2008، واثر احلرب البلقانية على احلركة العربية 1913-1912 ، 

قدمها متخ�س�سون من جامعات عربية وحملية.

اإلى ذلك، احتفلت جامعة اآل البيت برفع علم الثورة العربية الكربى 
املئوية  بالذكرى  احتفاء  االأردين،  العلم  جانب  اإلى  اجلامعة  مباين  فوق 
النطالق الثورة العربية الكربى، مب�ساركة رئي�ض اجلامعة  وبح�سور نواب 

الرئي�ض وجمع غفري من اأ�سرة اجلامعة.

اأنظار  حمط  كانت  الكربى  العربية  الثورة  ان  اجلامعة  رئي�ض  وقال 
من  جتمعوا  الذين  والوطنيني  واملبدعني  واملفكرين  العرب  من  االأ�سراف 
الثورة رفعت عنوان  اأن هذه  اإلى  العرب، م�سريا  االأر�ض لرفع راية  اأنحاء 
احلرية اأواًل والعدالة واحلياة الف�سلى لتحول جمرى التاريخ، ولتكون ثورة 

من اجل حرية االإن�سان واالأوطان وحتقيق اآمال العرب وطموحاتهم.

جامعة موؤتة 

اأطلقت جامعة موؤتة برناجما �سامال لالحتفال بالذكرى املئوية للثورة 
الدرا�سي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  مدار  على  امتد  الكربى  العربية 

.2016

واأطلقت اجلامعة برناجمها لالحتفال بالذكرى مع رفعها راية الثورة 
العربية الكربى على مبنى رئا�ستها، مب�ساركة اأع�ساء الهيئتني التدري�سية 

واالإدارية والطلبة.
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وت�سمن برنامج االحتفال عقد موؤمتر وطني حول الذكرى، �سمل عدة 
والثورة،  والها�سميون  الكربى،  العربية  الثورة  واأهداف  كمجريات  حماور 
وروؤية الثورة لتنظيم ال�سلطة واملجتمع، اإلى جانب جمموعة من االأن�سطة 
واإجنازاتها،  الثورة  مراحل  بانوراما  اإن�ساء  بينها  من  العام،  مدار  على 
وتنظيم ور�سات عمل وندوات علمية متخ�س�سة حول مو�سوعات االنتماء 
الوطني وتعزيزه لدى طلبة اجلامعة، ومت تنظيم مهرجان احتفايل كبري 
داخل حرم اجلامعة ت�سمن م�سرية طالبية وفقرات فنية متنوعة، وتنظيم 
بطولة ريا�سية لطلبة اجلامعة حملت عنوان الثورة العربية الكربى، وكذلك 

رحلة لتتبع م�سار الثورة.

اجلامعة الها�سمية

الزرقاء  ثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  الها�سمية  اجلامعة  احتفلت 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  يف  الكربى  العربية  الثورة  مئوية  مبنا�سبة 
املحلي  املجتمع  تنمية خدمة  مكتب   ، االحتفالية  ونظم  بالزرقاء،  الثقايف 

باجلامعة حتت رعاية وزارة الثقافة.

جامعة الزرقاء

الكربى،  العربية  للثورة  املئوية  بالذكرى  اململكة  احتفاالت    �سمن 
قامت جامعة الزرقاء برفع راية الثورة العربية الكربى على مبنى رئا�ستها.
من  ع��دد  مع  بالتعاون  املنا�سبة  بهذه  ك��ربى  احتفالية  اجلامعة  ونظمت 

اجلهات الر�سمية.
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جامعة عمان العربية

هام�ض  على  العربية  عمان  جامعة  اأ�سهرت  املنا�سبة  بهذه  احتفاال 
تاأليف  من  �سعر  دي��وان  اال�ستقالل  ويوم  العربية  الثورة  مبئوية  احتفالها 

اأع�ساء هيئة تدري�سية وجمموعة من طلبة اجلامعة.

وبالدولة  واأهدافها  بالثورة  تغنت  �سعرية  ق�سائد  الديوان  وت�سمن 
االأردنية وما و�سلت اإليه من رفعة وتقدم .

بالتعاون مع  الوطنية نظمت اجلامعة  باملنا�سبات  احتفاالتها  و�سمن 
منها  اإميانا  اجلامعة  حرم  داخل  بالدم  للتربع  حملة  الوطني  الدم  بنك 

بالدور الوطني لكل فرد من اأفراد املجتمع ودعما جلهود بنك الدم.

جامعة الإ�سراء

اأقامت جامعة االإ�سراء احتفاال خا�سا مبنا�سبة مئوية الثورة العربية 
اآيات من القراآن الكرمي  الكربى وبدئ االحتفال بال�سالم امللكي و بتالوة 
اأ�سجار  وغر�ض  البانوراما  مبنى  اأم��ام  الكربى  العربية  الثورة  علم  ورفع 
حرجية داخل حرم اجلامعة . وذكر رئي�ض اجلامعة خالل االحتفال:"...... 
اأن اأ�سرة جامعة االإ�سراء ت�سارك االأ�سرة االأردنية احتفاالتها مبئوية الثورة 
العربية الكربى التي �سكلت نقطة حتول يف التاريخ العربي املعا�سر والتي 
واحلرية  الوحدة  االأمة يف  وتطلعات  اأماين وطموحات  اإلى حتقيق  هدفت 

واحلياة الف�سلى... ."



337

طريق النهوض

ودرب الشهادة

جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا 

رئي�ض  رعى  الكربى،  العربية  الثورة  مبئوية  اململكة  احتفاالت  �سمن 
بنت  �سمية  االأمرية  �سمو  للتكنولوجيا،  مندوبًا عن  �سمية  االأمرية  جامعة 
احل�سن، رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلامعة، رفع راية الثورة العربية الكربى اأمام 
مدخل رئا�سة اجلامعة، مب�ساحبة عزف مو�سيقات االأمن العام، كما رعى 
اأي�سا افتتاح معر�ض الثورة العربية الكربى الذي ا�ستمل على �سور ولوحات 
�سعرية خا�سة بالثورة العربية، وجدارية التواقيع، وكان ذلك بح�سور نواب 

الرئي�ض، وعمداء الكليات واأ�ساتذتها وموظفي اجلامعة وطلبتها.

جامعة احل�سني
احتفلت  جامعة احل�سني بن طالل وبالتعاون مع  االحتاد الن�سائي فرع 
معان مبئوية الثورة العربية الكربى، حيث ا�ستملت االحتفالية التي اأقيمت 
برعاية ال�سريفة زين بنت نا�سر، على م�سرح جامعة احل�سني على عدد من 
الفقرات الفنية والثقافية والرتاثية التي جت�سد القيم الفنية والوطنية لهذه 
باجلامعة  اأقيم  الذي  البازار اخلريي  افتتاح  على  ا�ستملت  كما  املنا�سبة، 

والذي نظمه االحتاد الن�سائي.
واألقى رئي�ض اجلامعة كلمة ت�سمنت الدرو�ض والعرب والقيم ال�سامية 
التي حملتها الثورة العربية ودور الها�سميني يف حترير العرب، اإلى جانب 

دورهم يف بناء االأردن احلديث.
كما قامت جامعات عجلون وجر�ض والعلوم التطبيقية وعمان االأهلية 
والزيتونة والبرتاء اأي�سا برفع علم الثورة على مبانيها من خالل احتفاالت 
ومهرجانات عربت عن اعتزاز ا�سر هذه اجلامعات بهذه الذكرى العزيزة 

على قلوب العرب عامة واالأردنيني خا�سة.
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وزارة الرتبية والتعليم

اإدارة الن�ساطات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم برناجما  اأعدت 
الفعاليات  من  العديد  ت�سمن  الكربى  العربية  الثورة  مبئوية  لالحتفال 

واالأن�سطة الالمنهجية على مدار العام، بح�سب مدير االإدارة.

اإلى تذكري الطلبة ب�سفحة  اأن الربنامج يهدف  وقال مدير االإدارة:  
نقطة  من  الكربى  العربية  الثورة  ت�سكله  وما  الوطنية  م�سريتنا  يف  مهمة 
العربية  ال��ث��ورة  ر�سخته  وم��ا  االأم���ة،  نه�سة  يف  مهمة  وانطالقة  م�سيئة 
الكربى من مفاهيم احلق واحلرية والوطنية واحرتام الراأي والراأي االآخر 

وممار�سة الدميقراطية.

املدر�سية  الرحالت  العديد من  الربنامج �سي�سمل تنظيم  اأن  واأو�سح 
للطلبة اإلى املواقع املهمة والتاريخية ذات االرتباط بالثورة العربية الكربى 
وم�سريتها واملواقع االأثرية وال�سياحية يف اململكة ومنها ق�سر رغدان العامر 
واخلط احلديدي احلجازي ومتحف اأطفال االأردن واملدار�ض القدمية يف 

اململكة وعدد من املتاحف الوطنية واملواقع ال�سياحية واالأثرية.

وقال �سيت�سمن الربنامج ، اإقامة م�سابقة يف الفنون االإبداعية كال�سعر 
والق�سة واملقالة للطلبة يف جميع مدار�ض اململكة حول املعاين التي جت�سدها 
الثورة العربية والكربى ور�سالتها ونتائجها، واإقامة م�سرية ك�سفية اإر�سادية 
مب�ساركة ما يزيد على 3 اآالف ك�ساف ومر�سدة من جميع مدار�ض اململكة 

وعلى م�ستوى االأقاليم.

اإر�ساديا حتت �سعار الوالء  اأن الوزارة �ستنظم لقاء وطنيا  اإلى  واأ�سار 
واالنتماء مب�ساركة 500 ك�ساف ومر�سد يف خميم الكرامة بهدف تعزيز قيم 
التي متكنهم من  املهارات  واإك�سابهم  امل�ساركني  الوالء واالنتماء يف نفو�ض 
حل امل�شكالت واحرتام العمل التطوعي واملحافظة على النظام واالن�شباط.
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كما ي�سمل الربنامج تنظيم احتفال بيوم الكرامة واإقامة معر�ض تراثي 
يف خميم الكرامة مب�ساركة مدار�ض اململكة يخ�س�ض للمر�سدات تعر�ض 
م�سابقة  وتنظيم  اململكة،  يف  منطقة  لكل  والوطنية  الرتاثية  االأزي��اء  فيه 
يف  واملزروعات  النباتات  اأنواع  مبختلف  مزروعة  مدر�سية  حديقة  الأف�سل 
اأ�سوارها  وداخل  املدار�ض  يف  تطوعية  اأيام  واإقامة  اململكة  مدار�ض  جميع 

مب�ساركة الطلبة واأبناء املجتمع املحلي.

الوزارة �ستعمل على تنظيم م�سابقات دينية يف جمال حفظ  اأن  كما 
القراآن الكرمي واالأحاديث النبوية ال�سريفة لطلبة يف املرحلة االأ�سا�سية من 
ال�سف الرابع حتى ال�ساد�ض االأ�سا�سي تاأكيدا حلر�ض الوزارة على االلتزام 

بالبعد الديني واالإ�سالمي املعتدل واحلنيف.

وزارة  ل�سعراء  �سعرية  اأم�سية  اإق��ام��ة  كذلك  الربنامج  و�سيت�سمن 
الرتبية والتعليم من املعلمني حول الثورة العربية الكربى الإظهار اإبداعاتهم 
وقدراتهم االأدبية يف جمال ال�سعر، باالإ�سافة الى اإقامة دورة ميالد القائد 
الريا�سية يف العاب كرة القدم والكرة الطائرة ال�ساطئية والطاولة و�سباق 
ويزيد  اململكة  يف  املعلمني  الأندية  املنت�سبني  للمعلمني  والري�سة  ال�ساحية 

عددهم عن 500 معلم ومعلمة.
كما �ستنظم الوزارة جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية التي 
ي�سارك فيها نحو 600 األف طالب وطالبة من كافة مدار�ض اململكة، وكذلك 
االأ�سا�سية بهدف تنمية  للمدار�ض  الريا�سية والتي  اإقامة دورة اال�ستقالل 
وتطوير ذهن الطلبة واكت�ساف املواهب الريا�سية املختلفة لديهم وتعزيز 

روح االنتماء والوالء للوطن والقائد.
اأن  اململكة  والتعليم يف  الرتبية  لكافة مديريات  ال��وزارة  اأوع��زت  كما 
تقيم احتفاالت خا�سة بها حتيي من خاللها هذه الذكرى �سواء مب�سابقات 

ريا�سية اأو مهرجانات �سعرية اأو جداريات فنية ..الخ.
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البلديات ترفع راية الثورة

اأقامت كل بلدية من بلديات اململكة يف املدن الرئي�سية احتفااًل مهيبا 
العلم  اإلى جانب  مبانيها  على  الكربى  العربية  الثورة  راية  رفع  مت خالله 
الثورة  ومئوية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ميالد جاللة  عيد  االأردين مبنا�سبة 

العربية.

العربية،  الثورة  ق�سة  حتكي  خا�سة  معار�ض  البلديات  اأقامت  كما 
والغناء  والفلوكلور  لل�سعر  تنظم- مهرجانات  زالت  وما   - وكذلك نظمت 

ي�سارك فيها كافة قطاعات املجتمع املحلي.

البلديات  اأقامت  امل�سلحة  والقوات  املختلفة  الوزارات  مع  وبالت�سارك 
معار�ض ع�سكرية وفنية و�سعرية واأدبية وغريها، حتكي ق�سة الثورة.

امللكية الأردنية

احتفلت امللكية االأردنية برفع علم الثورة العربية الكربى اأمام مبنى 
لل�سركة بعمان، �سمن احتفاالت اململكة بالذكرى املئوية  املكتب الرئي�سي 

النطالقة الثورة العربية الكربى عام 1916.

واأعرب املدير العام، الرئي�ض التنفيذي للملكية الذي قام برفع الراية، 
عن اعتزاز ال�سركة برفع راية احلق والفداء يف �سمائها، تعبريًا عن الفخر 
الوطني  للناقل  الريادي  للدور  وتعزيزًا  التاريخية  الوطنية  املنا�سبة  بهذه 

لالأردن منذ اأكرث من خم�سة عقود.

جميع  على  الكربى  العربية  الثورة  مئوية  �سعار  امللكية  و�سعت   وقد 
واملطبوعات  املجالت  على  و�سعته  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية  مرا�سالتها 
جميع  يف  املتوا�سلة  امل�ساركة  على  امللكية  حر�ض  يعك�ض  ما  بها،  اخلا�سة 
و�سائل  خمتلف  عرب  اأي�سًا  �سيظهر  ال�سعار  اأن  مبينا  الوطنية،  الفعاليات 
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يف  االأردن  �سفرية  تعترب  التي  امللكية،  طائرات  منت  على  والرتويج  البث 
اخلارج التي جتوب خمتلف دول العامل حملقة بالتاج امللكي الها�سمي وعلم 

االأردن.

الربيد الأردين 

رعى رئي�ض جمل�ض اإدارة الربيد االأردين االحتفال الوطني الذي اأقيم 
للثورة العربية الكربى وعيد  اإدارة الربيد مبنا�سبة املئوية االأولى  يف مقر 
الدوائر  روؤ�ساء  من  وعدد  الربيد  عام  مدير  بح�سور  ال�سبعني  اال�ستقالل 

واملدراء ، ومت خالله افتتاح متحف الطوابع الربيدية االأردنية .

واألقى رئي�ض جمل�ض اإدارة الربيد االأردين كلمة يف هذه املنا�سبة قال 
فيها:  احلمد هلل الذي كرمنا يف هذا الوطن بنعمة االأمن واال�ستقرار الذي 
وفرته لنا قيادتنا احلكيمة ما جعلنا نتميز على حميطنا العربي واالإقليمي 

يف كافة املجاالت .

واأ�ساف اأن االأردن امل�ستقر للثورة العربية الكربى كان له الدور االأبرز 
كان  كما   ، الها�سمي  البيت  قيادة  حتت  ونه�ستها  االأم��ة  وتقدم  رفعت  يف 
الف�ساء  �سعلة  اإ�ساءة  يف  الهام  الدور  االأقطار  خمتلف  من  االأردن  الأبناء 
العربي مبا حققوه من اجنازات على كافة امل�ستويات وما اجناز اال�ستقالل 
يف اخلام�ض والع�سرين من اأيار عام 1946 اإال ثمرة من ثمار الثورة العربية 

الكربى والنه�سة االأردنية احلديثة .

اال�ستقالل  وذكرى  الكربى  العربية  الثورة  مبئوية  االحتفال  اأن  وبني 
القومي  ودوره��م��ا   ، القوميتني  املنا�سبتني  ه��ات��ني  اأب��ع��اد  ك��اف��ة  يج�سد 
ال�ساملة  نه�سته  اإطار  االأردن من اجنازات يف  والوطني  يف كل ما حققه 

وم�سريته الغنية بالت�سحيات ومواجهة التحديات.
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من  االأردين  الربيد  اأن  االأردين  ،  الربيد  عام  مدير  اأكد  جانبه  من 
العربية  للثورة  املئوية  منا�سبة  يف  للطوابع  الوطني  املتحف  افتتاح  خالل 
الكربى والعيد ال�سبعني لال�ستقالل ، يج�سد اهتمام الدولة االأردنية بحفظ 

ذاكرة الوطن من خالل الطابع الربيدي .

اإن�ساء االإمارة ولغاية  اأن االإ�سدارات التي مت اإ�سدارها منذ  واأ�ساف 
والثقافية  ال�سيا�سية  احلياة  نواحي  كافة  �سملت  اإ�سدار   400 تناهز  االآن 

واالجتماعية والبيئية والرتاثية واالقت�سادية .

وبني اأن اإدارة الربيد فتحت اأبواب متحف الطوابع للجامعات العامة 
واخلا�سة وكذلك للمدار�ض من اجل اطالع الطلبة يف خمتلف امل�ستويات 
التعليمية على اإ�سدارات الطوابع التي جت�سد النه�سة التي �سهدتها اململكة 

عرب عقود عديدة.

نادي الدراجات امللكي:

�سمن احتفاالت االأردن بعيد اال�ستقالل ومئوية الثورة العربية الكربى 
بالرئا�سة  يت�سرف  ال��ذي  االأردين  امللكي  النارية  ال��دراج��ات  ن��ادي  نظم 
الفخرية للملك عبد اهلل الثاين بن احل�سني احتفاال كبريا باالأعياد الوطنية 

املجيدة.

فيها  �سارك  النارية  بالدارجات  كبرية  م�سرية  االحتفاالت  وت�سمنت 
حيث  زين  �سركة  مقر  اأم��ام  جتمعوا  وم�ساركة  "500" م�سارك  من  اأكرث 
عزفت املو�سيقى واالغاين واالأنا�سيد الوطنية ، وبعدها مت و�سول عدد من 
من  انطلقت  التي  الكربى  العربية  الثورة  مئوية  واأعالم  االأردنية  االأعالم 
بعدها  ، مت  الطبية  املدينة  ب�سارع  زين  �سركة  �سطح  اإلى  املنا�سري  �سركة 
اإنزال االأعالم التي احتفل بها امل�ساركون الذين انطلقوا مب�سرية ريا�سية 
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كبرية ب�سوارع العا�سمة وقد زينوا دراجاتهم النارية باأعالم االأردن ومئوية 
باإ�سراف  العا�سمة  �سوارع  بعدد من  وقاموا بجولة  الكربى  العربية  الثورة 

مديرية االأمن العام / املعهد املروري .

وو�سل امل�ساركون يف ختام امل�سرية اإلى �ساحة نادي الدراجات النارية 
امللكي بطريق ناعور بعد مرورهم ب�سارع اال�ستقالل وو�سط البلد .

املغرتبون الأردنيون يحتفلون

اأقام عدد من اجلاليات االأردنية يف اخلارج احتفاالت خا�سة بذكرى 
مئوية الثورة العربية وعيد ا�ستقالل اململكة ، وكان ابرز هذه االحتفاالت 
وبتن�سيق  اوت��اوا، حيث مت   الكندية  العا�سمة  و�سط  الذي جرى  االحتفال 
الكندية  العا�سمة  يف  االأردين  العلم  رفع  الكندية  االأردنية  اجلمعية  من 
اوتاوا يف �ساحة البلدية و بح�سور ال�سفري االأردين يف كندا واأركان ال�سفارة 
كندا  االأردنية يف  واجلالية  االأردنية  وال�سفارة  الكندية  االأردنية  واجلمعية 

وكبار امل�سوؤولني احلكوميني يف بلدية اوتاوا.

ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية حتتفل

احتفلت ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية االأردنية يف خمتلف العوا�سم 
بعيد اال�ستقالل ال�سبعني ومئوية الثورة العربية الكربى. 

ومن ابرز االحتفاالت التي متت:

ال�سفارة الأردنية يف لندن 

 اأقامت ال�سفارة االأردنية يف لندن  احتفااًل مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني 
وزير  الكربى،  بح�سور  العربية  الثورة  مئوية  وذك��رى  اململكة  ال�ستقالل 
الربيطانية.    احلكومة  عن  مندوبًا  هاموند  فيليب  الربيطاين  اخلارجية 
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الثورة  واأهداف  م�سامني  احلفل  اأثناء  كلمته  االأردين يف  ال�سفري  وعر�ض 
علي  بن  احل�سني  ال�سريف  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  بقيادة  الكربى  العربية 
طيب اهلل ثراه، والدور الذي لعبته يف نه�سة العرب وتنويرهم والتعريف 
عبداهلل  امللك  جاللة  الكربى  العربية  الثورة  وريث  وا�ستكمال  بحقوقهم 
الثاين  لهذه امل�سرية النه�سوية وتبعات ذلك االإرث على مملكتنا الزاهرة.

ال�سديقني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  عمق  ه��ام��ون��د  واأك���د 
وقيادتيهما، موؤكدا على  اأهمية الدور االإن�ساين الذي يقوم به االأردن من 
�ستقف  بريطانيا  اأن  على  ال�سوريني، موؤكدًا  الالجئني  خالل  ا�ست�سافته 

جنبًا الى جنب مع االأردن يف مواجهة التحديات.

 وقامت ال�سفارة على هام�ض احلفل  بتكرمي عدد من الرواد االأردنيني 
يف بريطانيا.

ال�سفارة الأردنية يف اأنقرة
اال�ستقالل  عيد  احتفااًل مبنا�سبة  اأنقرة  االأردنية يف  ال�سفارة  اأقامت 
ال��سبعني والذكرى املئوية للثورة العربية الكربى،  و اأكد ال�سفري االأردين  يف 
كلمته اأثناء احلفل  اأهمية ا�ستذكار ت�سحيات بناة اال�ستقالل االأوائل الذين 
الها�سمية احلكيمة  االأردن بقيادته  الوطنية حتى غدا  العزة  رفعوا رايات 
دولة ع�سرية ومثااًل للتقدم واالجناز، كما اأنه بات ي�سكل مبكانته وح�سوره 
امل�سلحة  الو�سطي وباحرتافية قواته  املعتدلة وبنهجه  ومبواقفه و�سيا�ساته 
اأبنائه  واالأمن، حتى �سارت وحدة  بالتقدم  بلدًا يحتذى  االأمنية  واأجهزته 

الوطنية م�سدر �سموده وا�ستقراره وعن�سر قوته.
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عالقات  تطوير  على  البلدين  قيادتي  حر�ض  عن  ال�سفري  عرب  كما 
ت�سكل  ب��ات��ت  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دًا  بينهما،  وال��ت��ع��اون  ال�����س��داق��ة 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�سل  ال���دول  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يف  ح�ساريًا  من��وذج��ًا 
. احل�����س��ني  ب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  الها�سمية   ل�����س��اح��ب اجل��الل��ة 
وكانت ال�سفارة قد اأقامت احتفااًل كبريًا، �سهد افتتاح معر�ض فني اأقامته 
الى  اإ�سافة  الوردية،  البرتاء  مدينة  جمالية  يج�سد  البلقاء  رواق  موؤ�س�سة 
عر�ض لالأزياء ال�سعبية االأردنية اأقامته جمعية تنمية وتاأهيل املراأة الريفية 
اأقيمت  االأردنيني، والتي  الفنانني  بالرمل الأحد  للر�سم  االأردنية، ومعر�ض 
بدعم من هيئة تن�سيط ال�سياحة يف االأردن، وا�ستمرت احتفاالت ال�سفارة 

يف اأنقرة لهذا العام ملدة ثالثة اأيام.

ال�سفارة الأردنية يف بكني

اأقام ال�سفري االأردين يف بكني وامللحق الع�سكري يف ال�سفارة  احتفااًل 
مبنا�سبة العيد ال�سبعني ال�ستقالل اململكة االأردنية الها�سمية ومئوية الثورة 

العربية الكربى.

ومت  خالل االحتفال عر�ض عدد من الفقرات الثقافية واأفالم وثائقية 
العربية  الثورة  وعن  فيها،  ال�سياحية  واملناطق  واإجنازاتها  اململكة  عن 
اأبناء  اأقامها  االأردنية  الدبكة  من  متنوعة  فقرات  اإلى  باالإ�سافة  الكربى، 

اجلالية االأردنية  الذين جددوا والءهم جلاللة امللك عبد اهلل الثاين.

حققتها  التي  احلفل  االإجن��ازات  اأثناء  له  كلمة  يف  ال�سفري   وعر�ض 
اململكة يف خمتلف املجاالت يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين، م�سريا 

اإلى  العالقات املتينة التي تربط ال�سني باململكة االأردنية الها�سمية. 
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ال�سفارة الأردنية يف ماليزيا

نظمت ال�سفارة االأردنية يف ماليزيا احتفااًل  مبنا�سبة العيد ال�سبعني 
الكربى،  العربية  ال��ث��ورة  ومئوية  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  ال�ستقالل 
والعربية  االأجنبية  الدبلوما�سية  البعثات  ممثلي  من  كبرية  مب�ساركة 

واملوؤ�س�سات الدولية، وممثلني عن احلكومة املاليزية.

واأكد القائم باأعمال ال�سفارة اأهمية هذه املنا�سبة، م�سريا اإلى  العالقات 
املتينة التي تربط ماليزيا باململكة االأردنية الها�سمية. وعرب خالل كلمته 
عن �سعادته بهذه املنا�سبة اخلالدة وم�ساركة هذا احل�سد الكبري من جميع 
االأطياف، م�سيفًا باأن ذلك يعرب عن مدى قوة التمثيل االأردين والعالقات 
املتميزة مع خمتلف �سرائح املجتمع وان جتاوب هذا العدد يدل يف النتيجة 

على حبهم لالأردن و�سعادتهم بامل�ساركة يف احتفاالته.

ال�سفارة الأردنية يف اندوني�سيا
نظمت ال�سفارة االأردنية يف اندوني�سيا احتفااًل كبريًا مبنا�سبة الذكرى 

ال�سبعني ال�ستقالل اململكة ومئوية للثورة العربية الكربى.
ال�سبعني  يف  االأردن  تناولت  اجنازات  االأردين  كلمة  ال�سفري  واألقى 
�سنة املا�سية ومدى التقدم الذي حققه يف املجاالت كافة وخا�سة يف املجال 
لل�سكان،  وال�سحة  والتعليم  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  االقت�سادي 
قيادته  بف�سل  االأردن  بها  يتمتع  التي  واال�ستقرار  االأمن  نعمة  اإلى  م�سريا 
وجتعلها  اململكة  ا�ستقالل  ت�سون  اأن  ا�ستطاعت  التي  احلكيمة  الها�سمية 

واحة اأمن و�سالم يف ظل جوار ت�سوده الفو�سى وانعدام اال�ستقرار.
يودب  والبريوقراطي  االندوني�سي  االإداري  االإ�سالح  وزير      واألقى 
االندوني�سية  اأعرب  احلك�ومة  عن  نيابة  احلفل  يف  كري�سناندي  كلمة 
الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جلاللة  احلكيمة  بالقي��ادة  اإعجاب��ه  عن  خاللها 
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الوزير" تلتزم  وقال  االندوني�سية،   � االأردنية  العالقات  اأهمية  على  موؤكدا 
اإلى  اأن نعمل جنبًا  اندوني�سيا مبوا�سلة تعزيز ال�سراكة مع االأردن، وناأمل 
جنب يف مواجهة التحديات العاملية "، معربا  عن اأمله اأن ي�ساهم تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين بتحقيق املزيد من النمو االقت�سادي .

ال�سفارة الأردنية يف كوريا

اأقامت ال�سفارة االأردنية يف �سيوؤول احتفااًل مبنا�سبة عيد اال�ستقالل 
ال�سبعني ومئوية الثورة العربية الكربى. واأكد ال�سفري االأردين  اأهمية التحول 
الكبري الذي اأحدثته الثورة العربية الكربى يف حياة االأردنيني.  واأ�سار اإلى 
عمق العالقات االأردنية الكورية اجلنوبية واحلر�ض امل�سرتك على احلفاظ 

عليها وتطويرها والبناء على ما مت اإجنازه يف خمتلف امليادين.

ال�سفارة الأردنية يف اأثينا

اال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  اأثينا  احتفااًل  االأردين  يف  ال�سفري  اأق��ام 
ال�سبعني ومئوية الثورة العربية الكربى، مت خالله عر�ض فيلم فيديو حتدث 
عن وقائع الثورة العربية الكربى ومبادئها واأهميتها.  ح�سر  احلفل الذي 

عدد من امل�سوؤولني اليونانيني  و اأع�ساء اجلالية االأردنية .

ال�سفارة الأردنية يف باكو

ال�سبعني  العيد  احتفااًل  مبنا�سبة  باكو  يف  االأردنية  ال�سفارة  اأقامت    
وزير  نائب  بح�سور  الكربى  العربية  ال��ث��ورة  ومئوية  اململكة  ال�ستقالل 

اخلارجية حممد حممود جولييف.

ال�سديقني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  عمق  ال�سفري   واأك���د 
وقيادتيهما يف خمتلف املجاالت والتي اأر�سى دعائمها العالقة اخلا�سة بني 
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جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�ض الهام علييف.  واأكد جولييف يف كلمة 
بف�سل  االأردن  بهما  اللذي يحظى  واالحرتام  التقدير  اأهمية  اأثناء احلفل 

قيادته الها�سمية احلكيمة. 

ال�سفارة الأردنية يف �سوي�سرا

احتفاال  ال�سوي�سري  الكونفدرايل  االحت��اد  االأردن  لدى  �سفري  اأق��ام 
مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة ال�سبعني ومئوية الثورة العربية الكربى.

واألقى ال�سفري كلمة خالل احلفل  �سلط فيها ال�سوء على القيم التي 
ومنجزات  وانتماء  وعدالة  حرية  من  الكربى  العربية  الثورة  عليها  قامت 
هذه الثورة واجنازات االأردن منذ اال�ستقالل وحتى االآن وم�سرية االإ�سالح 
التي قادها جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني و ما ينعم به االأردن 
من نعمة االأمن واال�ستقرار بجهود قيادة جاللته وموؤ�س�سات الوطن و�سعبه.

لعدة  واملمتدة  �سوي�سرا  مع  الثنائية  العالقات  على  ال�سفري  اأثنى  كما 
عقود م�ست، م�سيدًا بالدور ال�سوي�سري يف تعزيز االآمن وال�سلم الدوليني.

ال�سفارة الأردنية يف تل اأبيب

اأبيب احتفااًل مبنا�سبة عيد ا�ستقالل  اأقامت ال�سفارة االأردنية يف تل 
اململكة ال�سبعني ومئوية الثورة العربية الكربى.

الثورة  م��ب��ادئ  فيها  اأب���رز  احلفل  يف  كلمة  االأردين  ال�سفري  واأل��ق��ى 
العربية الكربى يف الوحدة واحلرية والتعددية والت�سامح وان االأردن منذ 
ال�سفري  هذا، واأعاد  يومنا  اإلى  املبادئ  هذه  حمل  م�سريته  وخالل  ن�ساأته 
حيث  اال�ستقالل  مبنا�سبة  امللك  جاللة  خطاب  م�سامني  على  التاأكيد 
اأن  اإلى  اململكة،واأ�سار  و�سيا�سات  ومبادئ  قيم  املنا�سبتان  م�سدر  متثل 
ال�سريف احل�سني  اأطلقها  التي  االأولى  والر�سا�سة  الكربى  العربية  الثورة 
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مثلتا اإيذانا ببدء التغيري يف املنطقة. وا�ستعر�ض يف كلمته م�سرية النه�سة 
االأردن  يعد  حيث  الكربى،  العربية  الثورة  مبادئ  طبقت  التي  االأردن��ي��ة 
منوذجا يف االإن�سانية والكرم والتعاطف مع كل حمتاج كما ي�ساهم االأردن 

رغم �سغر حجمه يف االأمن وال�سلم االإقليمي والدويل.

حتقيق  الثابت  ب�سرورة  االأردن  موقف  على  ال�سفري  التاأكيد   واأعاد 
حل الدولتني واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود 67 وعا�سمتها 

القد�ض ال�سرقية والتزام االأردن ببذل اجلهود لتحقيق ذلك الهدف.

ومت خالل احلفل عر�ض اأفالم و�سور ا�ستعر�ست املنا�سبتني وم�سرية 
النه�سة االأردنية. 

ال�سفارة الأردنية يف تون�ش

اأقامت �سفارة االأردن يف تون�ض احتفااًل  مبنا�سبة العيد ال�سبعني  ال�ستقالل 
اململكة والذكرى املئوية النطالقة الثورة العربية الكربى .

واأكد ال�سفري يف كلمته خالل احلفل الذي ح�سره ممثال عن احلكومة 
يف  واالأردن��ي��ات  يقفون  االأردن��ي��ني  اأن   ، غديرة  اأني�ض  النقل  وزي��ر  التون�سية 
باال�ستقالل  واعتزاز  فخر  وقفة  عام  كل  من  اأي��ار  من  والع�سرين  اخلام�ض 
من  االأب��رار  الها�سميني  بقيادة  و�سبابا  رجاال  االأردنيون  خالله  متكن  الذي 
واحلرية  املوؤ�س�سية  معامل  وتر�سيخ  احلديثة  االأردنية  الدولة  دعائم  اإر�ساء 
م�ستواه  ورفع  الكبرية  باالجنازات  الوطن  ليزهو  والدميقراطية  والتعددية 

بكل االإمكانيات ليحظى باملكانة العالية املرموقة بني االأمم.

تت�سادف  اال���س��ت��ق��الل  بعيد  االأردن  اح��ت��ف��االت  اأن  ال�سفري  وب��ني 
مع  االحتفال مبئوية الثورة العربية الكربى، حيث �سكلت منعطفا مهما يف 

تاريخ العرب وتطلعهم نحو احلرية.
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   واأ�ساد ال�سفري بالعالقات االأردنية التون�سية، مذكرا بالزيارة التي 
قام بها الرئي�ض الباجي قائد ال�سب�سي اإلى اململكة يف ت�سرين االأول من عام 
2015 والتي �سكلت فر�سة لتطوير عالقات التعاون بني البلدين واالرتقاء 
بها اإلى م�ستوى عالقات �سراكة اإ�سرتاتيجية ترتكز على امل�سلحة املتبادلة.

 من ناحيته، ابرز وزير النقل اأني�ض غدايرة عراقة العالقات التون�سية 
التقدم  مبزيد  االأردين  لل�سعب  التمنيات  خال�ض  عن  معربا  االأردن��ي��ة، 

والرقي.

العربية  الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ساء  من  كبري  عدد  احلفل   ح�سر 
الفعاليات  ممثلي  من  كبري  وعدد  واالإع��الم  ال�سحافة  ورجال  واالأجنبية 
تون�ض  يف  املقيمة  االأردن��ي��ة  واجلالية  واالإعالمية  والثقافية  االقت�سادية 

واأركان ال�سفارة.

ال�سفارة الأردنية يف وا�سنطن
القائم  اأك��دت  ا�ستقبال  حفل  االأردنية  ال�سفارة  اأقامت  وا�سنطن  يف 
قامت  التي  واملبادئ  القيم  اأهمية  خالله  ال�سفارة   يف  باالإنابة  باالأعمال 
عليها الثورة العربية الكربى، والتي اأ�س�ست لالأردن احلديث، م�سرية اإلى 

الت�سحيات التي قدمها اأبناء الثورة لالأردن.
بقيادة جاللة  اململكة  بني  املتميزة  االإ�سرتاتيجية  بال�سراكة  واأ�سادت 
امللك عبداهلل الثاين والواليات املتحدة، معربة عن تقدير االأردن جلهود 

الواليات املتحدة الداعمة لالأردن.
واأكد نائب م�ساعدة وزير اخلارجية االأمريكية ل�سوؤون ال�سرق االأدنى 
الري �سيلفرمان عمق ومتيز العالقات التي تربط االأردن والواليات املتحدة 

واأهمية ال�سراكة االإ�سرتاتيجية بني البلدين.
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واأعرب �سيلفرمان عن تقدير بالده ودعمها لدور االأردن املحوري يف املنطقة.
ح�سر احلفل عدد من امل�سوؤولني االأمريكيني املدنيني والع�سكريينوممثلي 

البعثات الدبلوما�سية، وخمتلف الفعاليات االقت�سادية والثقافية.

واملنظمات  واالأب��ح��اث،  الفكر  مراكز  يف  اأع�ساء  اأي�سًا  ح�سره  كما 
العربية واالإ�سالمية باالإ�سافة لعدد من االإعالميني.

ال�سفارة الأردنية يف مو�سكو
لال�ستقالل  ال�سبعني  بالعيد  االأردنية  ال�سفارة  احتفلت  مو�سكو،  يف 

ومئوية الثورة العربية الكربى.
اأن عيد  ال�سفري االأردين لدى رو�سيا االحتادية خالل االحتفال  وقال 
العربية  الثورة  على  عام  مائة  مرور  مع  املرة  هذه  يت�سادف  اال�ستقالل 
واال�ستقالل  والعدالة  احلرية  اجل  من  العرب  نه�سة  �سكلت  التي  الكربى 

وحمل لواءها ال�سريف احل�سني بن علي.

نائب  االأو�سط،  ال�سرق  اإلى  الرو�سي  للرئي�ض  اخلا�ض  املبعوث  واألقى 
فيها  حيا  اال�ستقبال  حفل  يف  كلمة  بوغدانوف  ميخائيل  اخلارجية  وزير 
يف  كهروذرية  حمطة  لبناء  الواعد  امل�سروع  "تنفيذ  ان  وق��ال  املنا�سبة، 
اململكة بت�سميم رو�سي يعد حلظة فارقة يف العالقات االأردنية الرو�سية".

واأ�ساف "اأن االأردن اإحدى الدول املف�سلية يف ال�سرق االأو�سط واخذ 
على عاتقه عبء التحديات التي تواجه املنطقة"، موؤكدا اأن االأردن وبف�سل 
ال�سعوبات  بعزة  يتخطى  الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  احلكيمة  القيادة 

ويبقى واحة لال�ستقرار يف بحر ال�سرق الو�سط الهائج.
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القن�سلية الأردنية يف دبي
يف دبي، نظمت القن�سلية العامة االأردنية بدبي واالإمارات ال�سمالية، 
النطالق  املئوية  والذكرى  اململكة،  ال�ستقالل  ال�سبعني  بالذكرى  احتفاال 

الثورة العربية الكربى.
وقال القن�سل العام االأردين يف كلمة خالل احلفل الذي ح�سره ممثل 
حكومة دولة االإمارات، �سمو ال�سيخ ح�سر بن مكتوم اآل مكتوم، مدير دائرة 
االإعالم بدبي، اإن االأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني، 
ظل يج�سد يف كل املراحل التي متر بها االأمة، روح الثورة العربية الكربى 

التي �سعت اإلى نه�سة العرب ون�سرة ق�ساياهم.

امللك  جلاللة  االأك��رب  اجل��د  قادها  التي  العرب  "ثورة  اأن  واأ���س��اف  
عبداهلل الثاين، ال�سريف احل�سني بن علي يف حزيران 1916 انطلقت من 
املباركة  الثورة  �ساهم يف هذه  وقد  العرب،  ونه�سة  وا�ستقالل  اجل حرية 
اإلى جانب اأحرار العرب االأبطال الذين ان�سموا  اأبناء ال�سريف احل�سني، 

اإلى �سفوف الثورة من اأجل حتقيق اأهدافها ال�سامية".

االأردنية،  اجلالية  اأبناء  من  غفري  جمع  ح�سره  الذي  احلفل  وتخلل 
فيديو  عر�ض  من  الغالية،  الوطنية  باملنا�سبات  لالحتفال  منوعة  فقرات 
و�سور جت�سد مراحل النه�سة االأردنية منذ اال�ستقالل، وفقرات فلكلورية 

تغنت بحب الوطن وقائده.

ال�سفارة الأردنية يف اأبو ظبي

ال�سبعني  بالذكرى  احتفاال  االأردن��ي��ة  ال�سفارة  نظمت  ظبي،  اأب��و  يف 
ال�ستقالل اململكة، والذكرى املئوية النطالق الثورة العربية الكربى.

الذي  باحلفل  كلمة  يف  ال�سفارة  يف  باالإنابة  باالأعمال  القائم  وقالت 
ح�سره ممثل دولة االإمارات العربية املتحدة، وزير الطاقة �سهيل املزروعي، 
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اأن االأردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين يفخر باإرث الثورة العربية 
واملنجزات  والفكرية  التنموية  والنه�سة  اال�ستقالل  ومنجزات  الكربى 

االأردنية.

وو�سفت تاريخ واأحداث الثورة العربية باأنها "م�سدر لل�سعور باالعتزاز 
العاملية  ال�سيا�سية  اخلريطة  على  مكانتهم  العرب  فر�ض  حيث  واالنتماء، 

ور�سخت الثورة مفهوم العامل العربي كوحدة �سيا�سية متكاملة".

من  العرب  اأح��رار  مكنت  اأنها  واأب��رزه��ا  الثورة،  ملنجزات  وعر�ست 
ال�سريف  اأبناء  بقيادة  والعراق  و�سوريا  االأردن  و�سرق  احلجاز  "حترير 
املطالب  �سرعية  وكر�ست  العرب  اأح��رار  بن علي ومن معهم من  احل�سني 
العربية وحقها يف تقرير امل�سري من خالل اإقامة دول عربية م�ستقلة ت�سمل 

اأكرث املناطق التي كانت تخ�سع للدولة العثمانية.

وتخلل احلفل معر�ض للفيديو وال�سور، ولوحات تراثية ج�سدت مراحل 
نه�سة االأردن وتراثه ومميزاته ومعامله ال�سياحية واأغاٍن فلكلورية.

ال�سفارة الأردنية يف الباك�ستان

ويف الباك�ستان، اأقامت ال�سفارة االأردنية يف اإ�سالم اأباد حفال مبنا�سبة 
عيد اال�ستقالل ال�سبعني ومئوية الثورة العربية الكربى.

واأكد ال�سفري خالل احلفل اأهمية الدور الذي لعبته الثورة يف حترير 
العرب وتعزيز قيم االإن�سانية واالأطر الدميقراطية مبا يتوافق مع مبادئ 
يف  والباك�ستان  االأردن  تربط  التي  العالقات  اأهمية  اأك��د  مثلما  ال��ث��ورة، 

خمتلف املجاالت.
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واأكد ممثل احلكومة الباك�ستانية الوزير ميان ريا�ض بربزادا اأهمية 
الدور الذي يلعبه االأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين على ال�ساحتني 

االإقليمية والدولية والذي يحظى باالحرتام والتقدير.

ال�سفارة الأردنية يف بروك�سل

العيد  ا�ستقبال مبنا�سبة  بروك�سل حفل  االأردنية يف  ال�سفارة  اأقامت   
ال�سبعني ال�ستقالل اململكة والذكرى املئوية للثورة العربية الكربى.

األقاها خالل االحتفال  وعر�ض ال�سفري االأردين يف بروك�سل يف كلمة 
اأهم املحطات يف  مل�سرية الوطن وانطالقة الثورة العربية الكربى، مربزا 
تاريخ البالد وازدهارها ورفعتها يف ظل الراية الها�سمية، مبينا اأي�سا دور 

االأردن البارز على ال�ساحتني االإقليمية والدولية.

بلجيكا، م�سريا  اململكة مبملكة  التي جتمع  بالعالقات  ال�سفري  واأ�ساد 
اإلى زيارة الدولة التي قام بها �ساحبا اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين وامللكة 
رانيا العبد اهلل اإلى بلجيكا اأخريا، كما اأ�ساد بعالقات اململكة املتميزة مع 

االحتاد االأوروبي وحلف �سمال االأطل�سي.
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واأخريا..

والر�سمية  ال�سعبية  االأردنيني  احتفاالت  اأن  له  االإ�سارة  يجدر  مما   
مبادئها متثل  باعتبار  الثورة  احتفاء مبئوية  العام 2016م  م�ستمرة طيلة 
االأ�س�ض التي يعي�ض االأردنيون يف ظلها حتت راية عميد الها�سميني جاللة 

امللك املعظم حفظة اهلل ورعاه.
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31 . منطقة معان وال�سراة هي املوطن االأ�سلي لقبيلة احلويطات الذين عرفوا ب�سيطرتهم على املنطقة، وعا�سمتهم البرتا، 
حيث تقول بع�ض امل�شادر انهم من اأ�شل االأنباط. يف حني هناك باحثون يقولون اإن احلويطات من )حوطة بني متيم( 
يف العراق، وبهذا يكون العراق املوطن االأ�سلي لع�سرية احلويطات، واالأ�سل يف هذه الت�سمية يعود اإلى )حوطة( املعروفة 

مبلكيتها اإلى قبائل متيم يف العراق.
وتنق�سم احلويطات اإلى الفروع الرئي�سية التالية:

- حويطات تهامة، حويطات اجلازي، حويطات التوايهة، حويطات النجادات.
ومن بني هذه الع�سائر:

التياهى: وهم عرب من بئر ال�سبع و�سيناء، وقد اندجموا باحلويطات الأن التياهى يت�سابهون كثريًا مع )تايه( كما يت�سابهون يف ب�سطة 
اجل�سم. ومن املعروف جيدًا اأن احلويطات ظلوا قبيلة واحدة موحدة حتى نهاية القرن التا�سع ع�سر اإلى اأن ح�سل اخلالف بني 
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