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Abstract 

 The Parisian Al-Mustaqbal Arabic Newspaper is one of the most important 

sources of the exile, which gave vast attention to the events and news of the Great 

Arab Revolt, both the military and political news. As such, this study was made to 

shed the lights on the most important events, news, Arabic articles, Arabized articles 

and press meeting, which dealt in the objectives of the Great Arab Revolt about 

liberty, unity and independence, both at the positive and negative levels of the Revolt. 

The study focused on the attitudes of the newspaper toward the Great Arab Revolt., 

whether at its initial or final attitudes thereof. This study examined these attitudes, Al-

Mustaqbal Newspaper, and the correspondences between Sharif Hussein and 

McMahon before the start of the Great Arab Revolt on June 10, 1916. Then the study 

examined the attitude of Al-Mustqabal Newspaper after the start of the Great Arab 

Revolt on June 10, 1916, as well as its attitude regarding the opponents of the Great 

Arab Revolt, follow-up of its announcements, news and leaderships. It further tackled 

the political attitudes of Al-Mustqbal Newspaper and the Western countries towards 

the Great Arab Revolt, after its military accomplishments and was just about to 

approach achieving its objectives. The last topic of this study examined the attitude of 

Al-Mustaqbal Newspaper and the Western countries of liberating Syria and Lebanon 

by the Great Arab Revolt, and the establishment of the Arab Government in 

Damascus.                                                                                                                         

    In the conclusion, the researcher outlined the results, which could be briefed in the 

full commitment of the newspaper about its positive attitudes in the beginning toward 

the Great Arab Revolt and its objectives; adherence of the newspaper attitude of the 

Great Arab Revolt objectives concerning the integration with the French and British 

policies; balance of the newspaper in conveying the events of the Great Arab Revolt, 

the military, the political and others. The newspaper did not overstate in conveying 

these events, and attempted to detect the correct and true news of these events. The 

slogan it raised was not in line with what it claimed that it is a free Arabian 

newspaper, as it proved that it was far from the actual Arabian spirit, which was 

always demanding freedom, unity and independence. On the other hand, as for being 

a free magazine, the researcher did not find that, as its attitudes of the Great Arab 

Revolt were, before and after its military achievements on the ground, bound to 

British and French policy.                                                                                                 
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 ملخص الدراسة

ُتعد جريدة المستقبل العربية الباريسية من أهم مصادر جرائد المهجر التي أعطت 

اهتماما كبيراً بأحداث وأخبار الثورة العربية الكبرى العسكرية منها والسياسية. لذا جاءت هذه 

المعربة واللقاءات الدراسة لتلقي الضوء على أهم األحداث واألخبار والمقاالت العربية و

الصحفية التي تناولت أهداف الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة واالستقالل، سواء على 

المستوى اإليجابي أو السلبي من الثورة. وركزت الدراسة على موقف الجريدة من الثورة 

اولت الدراسة تلك العربية الكبرى، سواء موقفها المبدئي األولي أو موقفها النهائي منها.فقد تن

مكماهون قبل انطالق الثورة -المواقف، وتحدثت عن جريدة المستقبل ومراسالت الشريف حسين

م. ثم استعرضت موقف جريدة المستقبل من الثورة 0101حزيران   01العربية الكبرى في 

م. وموقف جريدة المستقبل من 0101حزيران   01العربية الكبرى بعد انطالق الثورة في 

. وتناولت أيضاً المواقف ام الثورة العربية الكبرى، ومتابعة بياناتها وأخبارها وقياداتهخصو

السياسية لجريدة المستقبل والدول الغربية من الثورة العربية الكبرى بعد إنجازاتها العسكرية 

وقرب تحقيق أهدافها. أما الموضوع األخير فقد تحدثت عن موقف جريدة المستقبل والدول 

ية من تحرير سوريا ولبنان من قبل الثورة العربية الكبرى وقيام الحكومة العربية في الغرب

 دمشق.

وفي الخاتمة خلص الباحث إلى أهم ما توصل إليه من نتائج، والتي يمكن تلخيصها بإيجاز التزام 

نسجام الجريدة بمواقفها اإليجابية في البداية تجاه الثرة العربية الكبرى وأهدافها بالكامل، وا

موقف الجريدة من أهداف الثورة العربية الكبرى في جانب الوحدة مع سياسة فرنسا وبريطانيا. 

اتزان جريدة المستقبل بنقل أحداث الثورة العربية الكبرى، العسكرية منها، والسياسية وغيرها، 

حداث. لم فلم تبالغ الجريدة في نقل تلك األحداث، وحاولت التحري الصحيح والتدقيق من تلك األ

ينسجم الشعار الذي رفعته جريدة المستقبل، بأنها جريدة عربية حرة، فقد تبين أنها بعيدة عن 

الروح العربية الحقيقة التي دائماً تطالب بالحرية والوحدة واالستقالل. أما بالنسبة إلى أنها جريدة 

عد تحقيق إنجازاتها حرة، لم نجد ذلك، فقد كانت مواقفها من الثورة العربية الكبرى قبل وب

 العسكرية على األرض مرتبطة مع السياسة البريطانية والفرنسية. 
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 المقدمة

 

ُتعددد الثددورة العربيددة الكبددرى، نهضددة لةمددة العربيددة، التددي خضددعت تحددت  لددم االتحدداد  

ومنددذ ذلددك الوقددت، وهددم يمارسددون ضددد العددرب  .م0111والترقددي الددذي وصددل إلددى سدددة الحكددم 

والوقدددوف أمدددام تحقيدددق مطالدددب العدددرب فدددي الحريدددة واالسدددتقالل اإلداري  سياسدددة التتريدددك،

، وتجنيد أبناء المناطق العربية في مناطقهم، واالبتعاد عن سياسة المحاور والتحدالف الالمركزي

مع األلمان دون أخذ مشورة العرب، ودخولهم في الحرب العالمية األولدى دون استشدارة العدرب 

العسير، جاءت تلك الثورة رافعة شعار الحرية والوحدة واالستقالل، فبعد هذا المخاض  .في ذلك

 والنهوض باألمة العربية في كافة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.

مكماهون وتوصلهما في النهاية إلى نيدل العدرب  -أساس مراسالت الشريف حسين ىفعل

الشدام والعدراق، انطلقدت الثدورة العربيدة الكبدرى لتحقيدق هدذا  في منطقدة الحجداز وبدالد استقالالً 

الهدددف النبيددل، لكددن المددلامرات الدوليددة حالددت دون تحقيددق ذلددك، مددن خددالل التنصددل والخددداع 

 والتنكر لما تم االتفاق عليه.

هدذا الواقدع الدذي ذكدر سدابقاً، بلسدان عربدي  عدنتمامداً تعبر وجريدة المستقبل الباريسية 

التي عايشت األحداث التاريخية للثورة ونقلت تفاصيل  ،هذه الجريدةكانت و احد،غربي في آن و

سواء بالنقل المباشر عبدر منددوبيها، أو مدا نقلتده مدن الصدحف العربيدة والغربيدة،  ،تلك األحداث

 اسية تجاه الثورة العربيدة الكبدرى. ولدم تكدنكانت تتخذ مواقف سي ،ومن خالل نقل تلك األحداث

 .نتعرف عليه من خالل هذه الدراسةغيرة، وهذا ما سثابتة، بل مت هذه المواقف

فدي هدذه  ن الجريدة صدرت، أ(0101-0101)وسبب اختيار تاريخ الدراسة بين عامي 

جريددة الزمنيدة لدراسدة هميدة األمن هنا تأتي  طية أحداث الحرب العالمية األولى.الفترة فقط، لتغ

نددت تصدددر فددي بدداريس، ولهددا عالقددة مميددزة مددع الن ددام فقددد كا المسددتقبل، أمددا أهميتهددا المكانيددة

الفرنسي، فقد كان مدير الجريدة شدكري غدانم مقربداً مدن الن دام الفرنسدي، وهدو رئديس للجمعيدة 

وكانت فرنسا تشركه في العديدد  .أوروباالسورية المركزية في فرنسا وكافة الفروع األخرى في 

 مم من غير األتراك لتباحث أحوالهم.األ من الملتمرات الدولية والمحلية حول تحرير

المستقبل من الثدورة العربيدة  جريدةإلقاء الضوء على موقف لذا تهدف هذه الدراسة إلى 

وهدذه الفتدرة ذات أهميدة بالغدة بالنسدبة للعدرب عامدة، ذلدك  .(0101-0101الكبرى بين عامي )

مصدير المنطقدة العربيدة،  وتقريدر ،ىحيث قيام الحرب العالمية األولد ،تعيش مرحلة فاصلةألنها 

، 0101مثدل اتفاقيدة سدايكس بيكدو  ،والملتمرات السرية التدي كاندت تعقدد بدين بريطانيدا وفرنسدا
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فقد كان العرب ينشدون الحرية واالستقالل في دولة عربيدة إسدالمية تحدت  .0101ووعد بلفور 

 .هذه الدراسة أهمية تأتي فبناًء على ما سبق ؛الشريف حسين بن علي ،قيادة قرشية هاشمية

 بما يلي:فيمكن تحديدها  ،شكالية البحثإل أما بالنسبة

هل سارت الجريدة على وتيرة واحدة في تأييد الثورة العربية الكبرى من البداية حتى  .0

 ؟تحقيق مطالبتها

هل استطاعت فرنسدا وبريطانيدا )الغدرب( جعدل الجريددة وسديلة لتحقيدق مطدالبهم فدي  .2

 ؟حقيق مطالب الثورة العربية الكبرىتفتيت األمة والوقوف أمام ت

لعربيدة الكبدرى، هل استطاعت الجريدة ان تنقدل األحدداث المهمدة عدن تداريخ الثدورة ا .3

 وأهدافها النبيلة؟

هل انسجم الشعار الذي رفعته الجريدة، بأنها جريددة عربيدة حدرة، مدع أهدداف الثدورة  .4

 ية الكبرى، واألمة العربية جمعاء؟العرب

يمكن فة التي ستعالجها هذه الدراسة، أما بالنسبة إلى أهداف هذه الدراسة إذاً هذه اإلشكالي

 حصرها باآلتي: 

اتهددم دون الركددون إلددى الغددرب تنبيدده األجيددال الحاضددرة والقادمددة باالعتمدداد علددى ذ .0

 في تحقيق طموحاتهم ورغباتهم في نهضة أمتهم. وغيرهم

ن الثدورة العربيدة الكبدرى مدن رفد المكتبة العربية واإلسالمية بدراسة علمية جديدة عد .2

 مصادر لم يتم تناولها من قبل.

ستسددتخدم المددنهج العلمددي القددائم علددى البحددث والتدددقيق ف ،منهجيددة الدراسددةوفيمددا يتعلددق ب

المستقبل، وتحليلها واسدتنتا  المفيدد منهدا، وربدط  جريدةوالتمحيص، فيما ورد من معلومات في 

المددنهج التحليلددي الوصددفي، حيددث اسددتخدام  مددا سدديتم. كاألحددداث التاريخيددة مددع تلددك المعلومددات

ودراسددتها مددع  ،المسددتقبل جريدددةمددن خددالل  لكبددرىة العامددة للثددورة العربيددألحددوال توصددف س

ومعرفدة مددى صددق تلدك األحدوال التدي نقلتهدا ، المصادر والمراجع والوثائق العربيدة واألجنبيدة

 يق العلمي.لتوثوأخيرا فقد استخدمت هذه  الدراسة منهج ا .الجريدة

 .، وخاتمة وقائمة للمصادر والمراجعوموضوعات عدةتتكون هذه الدراسة من مقدمة 

مكماهون قبل انطالق -جريدة المستقبل ومراسالت الشريف حسين ،األول الموضوعففي  

 م.0101حزيران   01الثورة العربية الكبرى في 

مددن الثددورة العربيددة موقددف جريدددة المسددتقبل  الباحددث اسددتعرض ،الثووا ي الموضوووعوفددي 

 .م0101حزيران   01الكبرى بعد انطالق الثورة في 
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الثوورة العربيوة  مون صووومجريودة المسوتقبل موقف  فيه ، فقد تناولالثالث الموضوع أما

 .ا، ومتابعة بيا اتها وأصبارها وقياداتهالكبرى

لغربيوة مون ا لجريدة المستقبل والودول المواقف السياسية ،الرابع الموضوع بينما تناول.

 بعد إ جازاتها العسكرية وقرب تحقيق أهدافها.الثورة العربية الكبرى 

من تحرير  والدول الغربية موقف جريدة المستقبل ، تحدث عنالموضوع الصامسوفي   

 الحكومة العربية في دمشق. قيامو ،سوريا ولب ان من قبل الثورة العربية الكبرى

ي قائمدة المصدادر ، وفدالدراسدةج التدي توصدلت إليهدا فقد تدم تحديدد النتدائ ،في الخاتمةو 

 المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة. والمراجع أدرجت
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 (م9191-9191)موقف جريدة المستقبل الباريسية من الثورة العربية الكبرى بين عامي 

 التمهيد:

ل قيدام فقد صدرت في   بل في  روف سياسية وعسكرية معقدة.صدرت جريدة المستق

الحددرب العالميددة األولددى، وقددد أفصددحت الجريدددة عددن أسددباب صدددورها مددن أجددل متابعددة غمددار 

 .(0)الحرب العالمية األولى

. م0101 مدارس 3 /هد  0334جمدادى األولدى  1صدر العدد األول من الجريدة في لذا 

 01 ، ثدم أخدذت تصددر ملقتداً فدي(2)يوم جمعة من كل أسبوع، من باريس بفرنسدا وبدأت تصدر

 .(3)من كل شهر 31و 21و

التدي انطدالق الثدورة العربيدة الكبدرى ثالثدة أشدهر مدن قبدل صددرت هذه الجريدة أي أن 

 مكمداهون -سدينوصدرت مدع نهايدة مراسدالت الشدريف ح .(4)م0101حزيران  01في  انطلقت

 فدي الرسددالة الرابعددة أن بريطانيددا ( مكمدداهون)أوضددح  فيهدا، و(5)م0101كددانون الثدداني  31فدي 

كمدا  ،(1)جاز وبالد الشام والعراقحعلى مطالب العرب في تحقيق االستقالل في مناطق ال تفقوا

بنداء علدى ميثداق دمشدق الدذي  .وقد جاءت هذه المطالب(1)ورد في رسالة الشريف حسين األولى

ن في البرلمان العثماني وعددهم ئل النواب العرب في مجلس المبعوثي، ورسا(1)م0105عقد عام 

 .(1)وثالثون نائباً  ثالثة

الجريددة تحدت  هافقدد نشدرت ،مكمداهون-ينسدأما بالنسبة لمضدمون مراسدالت الشدريف ح

. وقد م0101أيلول  01الصادرة في (01)وعرب الحجاز تعريباً عن جريدة الطان  عنوان انكلترا

الدذي صدار  ،نجليزية وشدريف مكدة الحسدينلعهود التي تولدت بين الحكومة اإلخالصة ا أوردت

وهي محصدورة فدي ثمداني رسدائل  .ما بعد ملكاً على الحجاز، بشأن الحدود العربية في الشرقفي

 .م0101إلى كانون الثاني  م0105أو أسناد حررت من تموز 

د مدن الشدريف علدى نفسده بعضدد الحكومدة البريطانيدة تعهد م0105: في تموز سدنة أولا 

ماالً، فدي منطقدة ذاهبدة إلدى مرسدين وأدندة عضداً حربياً لقاء استقالل العرب في الحدود اآلتية ش

 ومن ثم إلى الدرجة السابعة والثالثين عرضاً حتى حدود فارس حتى خليج البصدرة وجنوبداً إلدى

 وغرباً إلى البحر األحمر وبحر الروم حتى مرسين. االوقيانوس الهندي، وعدن مستثناة

د البريطدداني فددي السددي ،مدداهونمكر هنددري يجددواب مددن السدد -م0105آب  31: فددي ثا يوواا 

وفيه إشارة إلى أن المناقشة بشدأن الحددود المقبلدة لدم يدأت  ،مصر، وهذا الجواب على إبهام كثير

 وقتها.
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وهدذا  .: إلحاح شدديد مدن الشدريف ألجدل المفاوضدة فدي مسدألة الحددود بددون إبطداءثالثاا 

هون وزارة مدامكر هندري يبهدا السد وافدى م0105أيلدول  1اإللحاح مدون في رسالة منه بتاريخ 

 .م0105تشرين األول  01الخارجية البريطانية في 

مدداهون التصددريح  اآلتددي مكر هنددري يوعنددد موافدداة وزارة الخارجيددة بالرسددالة زاد السدد

اذا احتلو  فر سوا األقضوية عليها وهو مدن منددوب الشدريف فدي مصدر، وهدذا ندص التصدريح:  

ير مقاوموة ع يةوة مون الجهوة اآلتية وهي حلب وحماة وحمو  ودمشوق، ستووالعربية البحتة 

والغرب قابلون ببعض تبديل في الحدود الشرقية والج وبية التي اقترحها شريف مكوة  العربية.

  .على شريطة استث اء األقضية األربعة المذكورة من كل م اقشة

مداهون عمدالً بدأوامر مدن مكر هندري يبعث الس – م0105تشرين األول  24: في رابعاا 

 ى الشريف تحتوي على المذكرة اآلتية:حكومته برسالة إل

إن قضددائي مرسددين واإلسددكندرونة والحدددود السددورية الواقعددة فددي غددرب أقضددية دمشددق 

بل ينبغي اسدتثنائها مدن الحددود التدي ستصدير قيدد  ،وحمص وحماة وحلب ال تحسب عربية بحتة

تيدة جوابداً علدى وقد كلفت الحكومة البريطانية عميدها في مصدر بإعطداء التأكيددات اآل .المناقشة

رسالة الشريف فيما يخدتص باألراضدي الداخلدة فدي هدذه الحددود، والواقعدة تحدت نفدوذ بريطانيدا 

دون أن يلحق من دخولها تحت النفوذ البريطاني إجحاف بمصالح حليفتها فرنسا، وهذه  ،الع مى

 التأكيدات هي:

ستقلال في داصلية تعاهد بريطا يا العظمى العرب بالعتراف بهم وبمساعدتهم على ال 

األراضي والحدود المذكورة في اقتراح شوريف مكوة علوى شوريطة التقيود بوالتغييرا  الموذكورة 

  .في ودر المذكرة هذه

: في صامسا جواب من الشريف على رسالة السيد البريطداني  م0105تشرين الثاني  5ًً

ألراضي األخرى فدي وهو يعترف فيها باستثناء مرسين وأدنة من الشروط ولكن يتطلب دخول ا

 الشروط وفي جملتها بيروت التي يتطلبها الشريف خاصة.

مدداهون باسددتثناء مكهنددري  سدديراعتددراف ال – م0105كددانون األول  03: فددي سادسوواا 

 مرسين وأدنة من مطالب الشريف.

: في أول كانون الثاني سابعا إخبار من الشريف بإقالعه عن عزمه في طلدب  م0101ًً

كيال يعكر صفاء المصالحة بين فرنسا وبريطانيا وإعدالن أنده يدأتي علدى  ،نانتأييد مطالبه في لب

 ذكر حقوق الحجاز في لبنان بعد نهاية الحرب.
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ر هندددري يوصدددول رسدددالة الشدددريف إلدددى السددد -م0101كدددانون الثددداني  31: فدددي ثام ووواا 

نكلتدرا. ماهون وإحاطته علماً بأن الشريف يتحايد كل ما من شأنه اإلضرار بمحالفدة فرنسدا وإمك

 .(00)وإنذار للشريف بأن الصداقة بين فرنسا وإنكلترا ست ل على حالها بين الدولتين

الجدير بالذكر على ما سبق أن رسائل الشريف حسين كانت ترسل كما هي إلى الحكومة 

كان يلخص تلك الرسائل ويرسلها إلى الشريف  ، ثم يرسل جوابها إلى مكماهون، الذيالبريطانية

 حسين.

فوي  العربيوة الكبورى قبل ا طولاق الثوورة مكماهون-المستقبل ومراسلا  الشريف حسين جريدة

 :م9191حزيران   91

لكدن ال يعندي هدذا  كاندت سدرية. مكمداهون-المتعارف عليه أن مراسالت الشريف حسين

لدب ت العربيدة المهمدة بشدأن مطاأو مدع بعدض الجاليدا ،الدول الغربيدة أن ال تتباحث بريطانيا مع

التدي صددرت لجريددة المسدتقبل  األعددادالمتأمدل فدي فإن لذا  التي وردت في المراسالت.العرب 

 (، يالح  ما يلي:01-0قبل انطالق الثورة العربية الكبرى من العدد )

أن بعض الفعاليات العربية التي كانت تتوجه إلى فرنسا مطالبة بالدفاع عن حقوق العدرب 

لطبيعيدة )بدالد الشدام(، أثنداء اللقداءات لدم تلكدد علدى سدورية ا -في سورية، ويقصدد بسدورية هندا

 -المراسدالت بدين الشدريف حسدينهدو أن هدذه ويبددو أن السدبب  .مطالب الثورة العربيدة الكبدرى

سرية، ولم ت هدر بعدد علدى أرض الواقدع لددواعي أمنيدة، خوفداً مدن كشدف ذلدك كانت مكماهون 

التقاء ومن هذه الفعاليات،  االنتقام من العرب.التحالف من قبل االتحاد والترقي فيتم زيادة وتيرة 

، رئدديس وزراء Aristide Briand بريددان اريسددتيد المسدديووفددد أعضدداء لجنددة حقددوق الرجددل ب

لب به حقدوق العدرب فدي اه الئحة تتعلق بسياسة فرنسا القادمة، ومن ضمن ما طيلإفرنسا، وقدم 

 .(02)سورية بعد االنتهاء من الدولة العثمانية

وهو أول مقال في هذه كاتب أحمد الهادي كتب مقاالً تحت عنوان مستقبل سوريا، بل أن ال

ال يعلدم شديئاً عدن  هوكان الكاتب في هذا المقدال واضدحاً بأند عن مستقبل سوريا. يتحدثالجريدة 

حتددى أندده لددم  ،أهددداف الثددورة العربيددة الكبددرى، بددل أن الكاتددب ال يعددرف مصددير مسددتقبل سددوريا

ها بأنها تحت نه أكد على أن سوريا مريضة، ودالغير أ لمستقبل سوريا. تطع أن يضع حلوالً يس

 .(03)، ولكنه فشل في إيجاد الدواء لهااألتراكسيطرة 

م في وزارة الخارجية الفرنسية 0101 سمار 21- 21وفي ملتمر الحلفاء الذي انعقد في 

فيده الددول الثمداني  وقدد شداركت .األمدممدلتمر أطلقدت عليده جريددة المسدتقبل  ، والتيفي باريس

المدلتمر  لم يتطرق ، والبرتغال.وصربيا ،وبلجيكا ،يابانوال ،وإيطاليا ،نكلترا، وروسيافرنسا، وإ

 بصراحة . بل أعلنمطالب العرب في الحرية والوحدة واالستقالل ال من قريب وال من بعيد إلى
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وسديتم  .ادية بشدكل عدامعلدى المصدالح االقتصد ،كمدا ورد فدي البندد الثداني ت،اتفقدأن هذه الددول 

االقتصددادي المزمدع عقددده فددي  عدرض مددا تدم االتفدداق عليده مددن مصددالح اقتصدادية علددى المدلتمر

فددي بدداريس مددن أجددل توحيددد األفكددار والمسدداعي  إنشدداء  لجنددة دائمددة لهدداوقددرر أيضدداً  بدداريس.

  لعرب.مندوب واحد عن ابينهم ، وتمثل هذه اللجنة جميع الحلفاء دون أن يكون (04)االقتصادية

ففدي  بددالً مدن أحمدد الهدادي؛ ،الذي بدأ يكتب عن مستقبل سوريا ،أما الكاتب أحمد الداري

سدار علدى  . بدللم يسدتعرض أي شديء عدن مطالدب العدرب أو أي حدل لمسدتقبل سدوريا مقالة له

مقالة عواقب هذه الحرب لم تتطرق إلدى مطالدب أن حتى  .(05)خطى الكاتب السابق أحمد الهادي

 .(01)ستقاللالعرب باال

مكمداهون قدد  هدرت، ولدم ُي هدر -مراسدالت الشدريف حسدين مدنهدذه الفتدرة  ، لم تكدنإذاً 

بنداًء علدى مدا  ،العرب أنهم سيقفون إلى جانب الحلفاء من أجل نيل حريتهم ووحددتهم واسدتقاللهم

 توصلت إليه المراسالت.

حزيووران   91فووي ا طوولاق الثووورة  بعوودموون الثووورة العربيووة الكبوورى  موقووف جريوودة المسووتقبل

 :م9191

 04( الصدادر فدي 21كان أول عدد تناول ثورة الحجاز )الثورة العربية الكبرى(، العددد )

أي بعد انطالقة الثدورة العربيدة الكبدرى بأربعدة أيدام، حيدث بددأ االهتمدام بأخبارهدا  0101يوليو 

 والحديث عن شخصياتها، وتحدث هذا العدد بزخم عن أحداثها، ومنها:

ن الشدريف علددي حيددر، الدذي تددم تعيينده بددالً مدن الشددريف حسدين، فقدد تندداول تحدت عندوا

 م0154مستعرضداً ثدورة  ،يل الثورات العربية بقيادة األشراف ضدد الدولدة العثمانيدةصالمقال تأ

واليوم جاء الشدريف  .انية القضاء عليهامثعبقيادة الشريف عبد المطلب والتي استطاعت الدولة ال

عليده الجريددة )صداحب الدولدة ، والتدي أطلقدت األتدراكالثورة الثانية علدى  حسين بن علي ليعلن

مخلدص  مدوال  لهدم التدرك مدن أن الشدريف حسدين بدن علدي مدا نشدرهوالسيادة(، وتكذب الجريدة 

علدى حدد قدول  –فدإذا كدان هدذا صدحيحاً  وسائل الالزمة إلخماد نار الثدورة.م، وأنه اتخذ الدههعل

وا أرسددل هددموتددرى الجريدددة أن ؟عينددوا الشددريف علددي حيدددر بدددالً منددهفلمدداذا عزلددوه و –الجريدددة 

وفدي  .الشريف علي حيدر من قبلهم من أجدل معرفدة مطالدب وشدروط الشدريف حسدين بدن علدي

ل ثوابهم بإذن اجزالكرام بالتوفيق ونجاح مسعاهم وإ للشريف وأنجاله نهاية المقال دعت الجريدة

 .(01)هللا

أن البرقيات توالت في األيام فيها  نوان المسألة العربية، ذكربع مقالةأحمد الداري  بل كتب

تدداريخ  واسددتعرض د العددرب وكددربالء. األخيددرة حددول حدددوث ثددورة الحجدداز وشددبه جزيددرة بددال

وصدوالً إلدى نهضدة صداحب  الثورات العربية خالل القرنين األسبق والسابق وأوائل هذا القدرن،
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مطهراً بدالد الحجداز مدن  ؛على الدولة التركية ،كرمةحسين باشا شريف مكة الم ،السيادة والدولة

ثدورة الحجداز  وقدد اعتبدر ا.معلنداً اسدتقالل جزيدرة بدالد العدرب كلهد وآثامهدا ؛رجسها وشدرورها

، واالتفاق بين محمد بن سعود ومحمدد بدن عبدد م0115يحيى في اليمن عام  اإلماملثورة  اً امتداد

 .(01)الوهاب، وثورات عسير والعراق

النتددائج األوليددة التددي حققتهددا الثددورة مددن الناحيددة العسددكرية أخددذت تهددتم بفقددد ريدددة الج أمددا

ن علي وعبد هللا على الحصون في يواستيالء الشريف ،الميدانية، بامتدادها في بالد اليمن والحجاز

الطائف وجوار مكة المكرمة، وتضييق الشريف فيصل الحصار على الجنود التركية في المديندة 

ولو شاء السدتولى عليهدا فدي يدوم واحدد، إال أن احترامده لمقدام جدده فيهدا عليده الصدالة المنورة، 

 .(01)إطالق النار على من احتمى فيها عادة العرب وعواطف المسلمين، رفضوالسالم ورعاية ل

لم تقتصر الجريدة على نقل األخبار من المصدادر العربيدة، فقدد سدعت إلدى ترجمدة العديدد 

نقلدت فقدد  .ر التي تحدثت عن الثورة العربيدة الكبدرى فدي الصدحف الغربيدةمن المقاالت واألخبا

بتوقيع كاتدب نشرتها جريدة باري ميدي عن ثورة الحجاز  ريدة المستقبل فحوى المقالين اللذينج

تلدك األسدباب بأنهدا  معلدالً  فيهمدا أسدباب ثدورة العدرب. بحدث ،ان كوستينمستعار باسم لوسيان ث

وتوقع أن  ،أن  لم الترك واستبدادهم كانا سبباً في هذه الثورة ، وهييعأسباب معروفة لدى الجم

 يكون لها تأثير كبير في مستقبل الدولة التركية بفقدها لقب دولة الخالفة واعتبار العالم اإلسالمي

 .(21)لها

أفددردت  فقددد .هتمددام مدددى تددأثير الثددورة العربيددة الكبددرى بددالواقع العربدديونقلددت الجريدددة با

بدادرت الجريددة تستوضددح أراء   . كمداتدأثير الحركدة العربيدة فدي مصدرمقداال بعندوان  الجريددة 

ي وصدفته ذمحمدد بدك وحيدد األيدوبي الد ةفكدان أن أرسدل لهدم حضدر ،بعض أفراد األمدة العربيدة

ه إلى السدلطان صدالح توانتصاره للحلفاء قبل قيام الحرب العالمية األولى، ونسب ،بالحر الجريء

الخديوي السابق، والمسدلم المناضدل. وقدد لسمو  أنه كاتب صادع بالحق، وموال  ، واأليوبيالدين 

 الشريف حسين بما يلي: وصف هذا الرجل 

كان لخبر إعالن صاحب الشدرف السدمو الرسدولي المكدرم موالندا السديد الشدريف المع دم 

ليل سد األميدرالدذين يشدكر كدل مدنهم موالندا  ،استقالل الحجاز أحسدن وقدع فدي نفدوس المصدريين

من صميم القلب كل الشكران على عزمده الشدريف وعملده الشدرعي المنيدف فدي  ،قريش المع م

ال ددالمين والطغدداة الددذين نزحددوا مددن منغوليددا واندسددوا بددين مددن  ،سددبيل تطهيددر الددبالد المقدسددة

 أسيادهما العرب الكرام حتى حكموا بهم.

د المولى تعالى خادم حرمه ل قلوبهم بأن يليكن عموماً لداعون بيأن المصريين بل المسلم

 .(20)وسليل رسوله أع م تأييد وينصره النصر الباهر المجيد
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تحدت ف .لقيدة وعلميدةبل أن الجريدة اهتمت بمدا نشدر عدن الشدريف حسدين مدن أوصداف خُ 

 رصددادمالصداحب جريدددة  ،علدي بددك لطفدديل مقدداالً جريدددة المسدتقبل  نشددرتعندوان شددريف مكدة، 

 والسيادة حسين باشا شريف مكدة وصدفاً ضرة صاحب الدولة عن ح ،المصرية في جريدة المقطم

الشريف حسين باشا أمير مكة يبلدغ مدن العمدر الثانيدة والسدتين مملدوء الجسدم ال ن أ: فيه قال دقيقاً 

 ،حداد الن در ،واسع العينين ،الوجه مستديرة ها،قصير أبيضاللحية  بالقصير وال بالطويل أشيب

ويشدد وسدطه بحدزام مدن الحريدر علدى  ،ويرتدي جبه وقفطانداً  ،يعتم بعمامة بيضاء ،كبير الرأس

ويدتكلم  ،يجيدد مدن اللغدات غيدر العربيدة التركيدة والفارسدية قدراءة وكتابدة .زي العلماء في مصر

في قصدره بنيوكددره علدى ضدفاف  األستانةوقد درسها وهو في  .االنكليزية والفرنسية والروسية

يدر شدريف يعدرف هدذه وهدو أول أم .في إمدارة مكدة خصوصيين قبل تعيينه أساتذةالبسفور على 

عدالوة علدى الهندسدة والحسداب وعلدم  ،براعته في علمي التداريخ والجغرافيدااللغات. ناهيك عن 

فددإن كبددار العلمداء فددي مكددة  ؛وال حدر  فحددث عندده فيهددا ،أمددا العلدوم الشددرعية وأسددرارها .الفلدك

الشعر  ضإلى قروله ميل ع يم  ؛منها والمدينة والطائف يرجعون إليه في جل ما يغمض عليهم

فتعلمدوا  ،ولقد عنى سيادته بتربيدة أنجالده الكدرام تربيدة عصدرية حسدنة خصوصاً الحماسي منه.

 .(22)اللغات والعلوم العصرية حتى أنهم يعدون من أنبغ أهل الدراية والفكر في هذا العصر

 .تحت عنوان في ميادين القتدالفقد تابعتها بكل اهتمام  نجازات الثورة العربية الكبرىإ أما

: كمدا يدربح دولدة الشدريف أمدده هللا بدروح جدده ونصدر مدن عندده بقولهدا تصف تلك االنجدازاتف

فيهددا حاولددت  ةفقددد جدداء فددي أنبدداء الصددحف أن حاميددة المدينددة المنددورة المحاصددر الحجدداز مددنهم. 

لكن ال بد لهدا و ،واضطرت أن تعود إلى حصونها ،رجل 2511خرو  منها فقتل منها العرب ال

 .(23)من التسليم القريب

مدن  يدراً كثأن  الجريددة تتحددثوتحت عنوان شبه جزيرة بدالد العدرب وسدوريا والعدراق، 

ذكددر بددالد العددرب كسددوريا  هددذه األيددام األخيددرة مددن فددي أكثددرت واإلفرنجيددةالصددحف العربيددة 

رطددة للمشددرق فقددد نشددرت خا .فددي بعضددها وأخبددار الثددورة ،والعددراق والدديمن والعسددير والحجدداز

وأطلقددت تسددميات لددم تكددن  يمددة، توضددح أن المشددرق العربددي مجددزأ،العربددي، وهددذه الخارطددة قد

ويبدو أن مصدر هذه الخارطدة غربدي؛ ألن التسدميات التدي أطلقدت  .معروفة سابقاً، وحتى الحقاً 

حسددب مددا ورد فددي  قسددمت الجريدددة هددذه المندداطق علددى المندداطق تسددميات يرددهددا الغددرب، فقددد

 دون أن تطلق التسميات العربية عليها، خاصة وأنها ترفع شعار جريددة عربيدة حدرة، الخارطة،

)هدي المنطقدة الشدمالية الحاليدة مدن بغدداد(،  بين النهرين، وسوريا ولبنانفلسطين، و إلى ما يلي:

والعراق )هي المنطقة الجنوبية الحالية من بغداد(، والحجاز، والعسير، الديمن )الديمن الشدمالي(، 
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)السعودية الحالية مدع الديمن الجندوبي، مدا عددا الحجداز وعسدير واإلحسداء(،  ل بالد العربداخو

 .)الخليج العربي( العجم وخليج سلطنات خليج عدن وخليج عمانو

 وهذه المناطق تخضع لما يلي:

 الحجاز: دولة شريف مكة المكرمة. .0

 .صبياه وجماعة من السينين وقاعدته إمارت اإلدريسيالعسير: لسيادة السيد  .2

 اليمن: اإلمام يحيى. .3

 حائل: ابن رشيد. .4

 الرياض: عاصمة ابن سعود. .5

د إلددى السددير معدده ن ددراً للعالقددة يتلزم ابددن رشددسددأن ثددورة الشددريف  وتوقعددت الجريدددة

ابدن السدعود شدرقاً  ؛تهمين عدة خصدوم ال قدوة لده علدى مقداتلالحسنى بينهما، وألنه يبيت وحيداً ب

ال بدد لده مدن محاربدة التدرك مدع سديادة  ،لدذلك .سيد العسدير غربداً والشريف شماالً وإمام اليمن و

 .(24)الشريف مهما كانت الحال

لكن من حيث الواقع أثبتت األحداث التاريخية في السعودية أن هذا األمر لم يحصل، ولم 

الرحمن آل  يتحالف الشريف حسين مع ابن رشيد؛ بسبب السياسة التي اتبعها عبد العزيز بن عبد

رشديد، ولمدا انتهدى منده وضدم الكثيدر  نفدخل في صراع مع ابد اي توحيد المناطق منفردسعود ف

  .(25)وجود األشراف في الحجاز أنهىمن المناطق 

فدي الميددان،  االنتصداراتالخطوات الجريئة للشريف حسين لحسم بالجريدة  ما اهتمتك

إلدى نجلده الشدريف فيصدل فقد سردت الجريدة أوامر الشريف حسين  .وإنهاء العالقة مع األتراك

ويعمددل  .مدن الوصدول إليهداومنعهدا بمهاجمدة المديندة المندورة مدن أجدل إيقداف النجدددات التركيدة 

الشريف حسين على زيادة قوته العسكرية قبل أن يتوسع في الدبالد العربيدة، لدذا يسدعى إلدى تلدك 

 وخارجها. الجزيرةفي شبه  تهومدها بالمعدات وتوحيد كلم ،القوة

ات العربيددة تانة فاوضددت الشددريف حسددين علددى الصددلح ووعدتدده بمددنح الواليددوأن األسدد

ولكن سديادته أعلدم  .وإعطائه االمتيازات التي يطلبها في الحجاز ،دارياً واسعاً العثمانية استقالالً إ

 ،وقال لهم ،ولم يعبأ بما قالوا له ،للعرب فرفض طلبهم رفضاً تاماً  من سواه بما ينويه االتحاديون

ا بي  ووا اليوووم وفووي ا جعوول الووولا محووالا فيموومووفووي سووورية والعووراق  الةظووا عتكبووتم موون لقوود ار 

 .(21) وقد حكم المدفع في األمر وسيودر حكمه قريباا إن شاء هللا مستقبل األيام،

أن  مدن  الشدريف علدي حيددر وهذا يلكد ما كذبته الجريدة سابقاً في مقالة تحت عندوان 

م، وأنه اتخذ الوسدائل الالزمدة إلخمداد ندار دههعل اً مخلص لهم كان موالياً  الشريف حسين بن علي
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الدذين فاوضدوا الشدريف حسدين مدن أجدل التراجدع عدن قدراره بدالثورة ضدد  هدم ، بأنهم(21)الثورة

 األتراك، ولكنه رفض ذلك.

عدن جريددة المقطدم أن قدوات  فقدد نقلدت ،أخبدار الحجداز نقدل جريددة المسدتقبل ثم تابعدت

 .(21)على الطائف تالشريف عبد هللا سيطرالشريف حسين بقيادة 

اسدتطاعت و ، فقد نقلت الجريدة ذلك. الثورة العربية الكبرىموقف فرنسا من أما بالنسبة ل

 مقالة فقد أفردت جريدة المستقبل .الكبرىا في البداية تجاه الثورة العربية سنقل حقيقة موقف فرن

أرسلت وفداً من المسدلمين فدي مدراكش و .سفي صحف باري  الحكومة العربية الجديدة  معنوناً 

ورد  العدرب والحكومدة العربيدة الجديددة. الخاصة نحدو له عن أمانيهم والجزائر وتونس يعربون

Raymond Poincare (0111-0134 ) كدارهنالشدريف حسدين برسدالة إلدى المسديو ريمدون بوا

 -لفرنسددية الثالثددة)الصددحيح أندده كددان رئدديس الجمهوريددة ا الفرنسددية الجمهوريددة حكومددةرئدديس 

  ي سوعيد إمة عن شكره وامتنانه وهذا نصه  ويعرب للحك العاشر، وكليمنصو رئيساً للوزراء( 

فقوود اسووتقبله األهووالي  ،جووداا أبشووركم بووووول الوفوود امسوولامي الملكووي العسووكر  الةر سوواو 

شوكر  وا  إو ،فودفوههلاا ومرحبواا بالو .لشكر عوواطةكم السوامية واجبااستقبالا فصيماا يليق بمقامه 

من وميم الةؤاد الذين أوفدوه إلي وا. وكيوف ل  شوكر األموة الةر سواوية علوى إيةادهوا إلي وا هوذا 

الذ  تودافع بوه وحلةاؤهوا عون في هذا الوق   ،رب لها عن إعجاب ا بعملها عول  ،الوفد الصطير

كريمووة التووي فوو ن التوواريب ألكبوور شوواهد علووى العواطووف ال .ة وحقوووق األمووم ومووا صوولا ذلوو المد يوو

أظهرته األموة الةر سواوية علوى امسولام والمسولمين. لهوذا أتم وى مون ووميم فوؤاد  دوام هوذه 

  . العواطووف، وأعوورب لحضوورتكم عوون أصلوو  عووواطةي لشصوووكم الكووريم ول مووة الةر سوواوية

  (21)حسين

 قال: ،نكاره رئيس حكومة الجمهورية بهذه البرقية اآلتيةاوأجابه عليها المسيو بو

لسدموكم  ر وصدول الوفدد الدذي أرسدلته حكومدة الجمهوريدةبدلتبشيري بنفسكم بخ م أشكرك

 ولم أشك أبداً بحسن االستقبال الذي هيأتموه له.

قدوا أن األمدة الفرنسداوية تعدرب لكدم عدن أخلدص تمنياتهدا بانتصدار جيوشدكم ثيمكدنكم أن ت

 .(31)بواتكاره  وأضيف إلى ذلك تمنياتي الخاصة بحسن سعادتكم .

، ومتابعوووة بيا اتهوووا وأصبارهوووا الثوووورة العربيوووة الكبووورى صوووووم مووونيووودة المسوووتقبل جرموقوووف 

 :اوقياداته

اً، فقدد سدعت عمليد اً موقفد آخر والدذي ُيعدد اً ة فقد تبنت موقف،إضافة إلى موقفها المليد للثور

ورد إلى مكتبها فدي جنيدف فدي  فقد  الشريف التركي عنوان  فتحت .لدفاع عن الثورة وقياداتهال

نقددالً عددن جريدددة  م0101أغسددطس  24مددا نشددرته صددحف الشددام بتدداريخ  م0101بتمبر سدد 21
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الشرق التي تصدر في دمشق منشوراً طدويالً للشدريف حيددر باشدا وأذاعده فدي الحجداز ونشدرته 

 الجرائد التركية في األستانة.

 ،حيث قدال الشدريف حيددر أن الشدريف حسدين خدائن وخدر  عدن سدنة آل البيدت األطهدار

اتباعاً لدعوة دولة مسيحية حالفها وحالفته، وبدذلك عدرض بيدت  األستانةه عن حكومة وبانتفاضت

الشدريفين، ندديالً  هللا األقددس إلدى مطددامع المسديحيين، وفدتح لهددم بداب التدددخل فدي أمدور الحددرمين

ودافعددت جريدددة المسددتقبل عددن ذلددك بقولهددا أن الحلفدداء ال يتدددخلون فددي أمددور  لمآربدده الشخصددية.

وبداريس وغيرهدا مدن  ثر ثورة الشريف األكبر في لنددرهف إقرأنا ما نشرته الصحوقد  ،اإلسالم

أن فرنسا وإنكلترا ستحاف ان على سياستهما الثابتة في االبتعاد عن أية  وجاء فيه ما معناه:البالد 

المقدسدة أميندة مدن كدل طدار   األمداكنفي الشلون الدينيدة، وعلدى بدذل جهددهما فدي بقداء  تدخل

 ستبقى هذه األماكن المقدسة في أيدي حكومة إسالمية مستقلة. وأنها خارجي.

ه / 0334شعبان  25وأن الشريف حسين أعلن في منشوره الصادر في مكة المكرمة في 

واسدتقلت  ،أن بالده قد انفصلت عن سدلطة االتحداديين المدارقين مدن الددين م0101حزيران  21

المسدديحية قددد  ألمانيدداشددريف التركددي أن  كيددف نسدديو اسددتقالالً مطلقدداً ومددن أي تدددخل خددارجي.

 .(30)ا؟معه تتحالف

فقددد نشددرت تدداريخ حكددم األشددراف فددي مكددة  .بددل أن الجريدددة ذهبددت إلددى أكثددر منددذ ذلددك

م، تناولت الجوانب اإلدارية في الحجاز 0501ه /122المكرمة، منذ أن كانت الحجاز والية عام 

لجزء الثاني استعرضدت حكدام أشدراف مكدة . ثم في ا(32)وأعداد سكان الحجاز، وأهم القالع فيها

 همن عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، عندما ولى عتاب بن أسديد وصدوالً إلدى الشدريف عبدد اإللد

 .(33)باشا ثم الشريف حسين بن علي

ووصدفت الجريددة تحدت  (34)ثم تناولت الشريف حسين بن علدي، عوائدده ومواكبده وألقابده

، مدن خدالل ريف مكدة وأميرهدا، بطدل االسدتقالل العربديعنوان محلية الشريف حسين بسيادة شد

 .(35)ي أوفدته حكومة فرنسا إلى الشريف حسين إلى باريسنقل خبر عودة الوفد الذ

بل اهتمت الجريدة بدإجراء بعدض المقدابالت مدع بعدض القيدادات لةشدراف اإلداريدين فدي 

لشريف محسن مندوب أمير مع االلقاء ومن ضمن هذه اللقاءات  .مناطق مختلفة من بالد الحجاز

وتناول اللقاء الحالة األمنية في جدة والطريق الواصل إلى مكة، ومدى تأثر الحالة  ؛مكة في جدة

 .(31)العربية بهذه الثورة، والجانب الصحي التعليمي في جدة

وتحت عنوان الشرق في صدحف الغدرب نقلدت جريددة المسدتقبل مقداالً للكاتدب المستشدرق 

مقالة تاريخية موضوعها،  ،ذ )سابقاً( في المكتب الشرقي الفرنسوي ببيروتاألستا ،هنري المس

شرفاء مكة المكرمة والثورة العربية. فقد وصف األمة اإلسالمية بعد موت النبي صلى هللا عليده 
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فبحددث فددي حقيقددة منصددب الشددرافة  .ثددم ذكددر تدداريخ شددرفاء مكددة ،ودرس مسددألة الخالفددة ،وسددلم

حشدية علدى الدولدة، التدي كاندت األتراك والعدرب ونتائجهدا الوسة بين الع مى وبين أسباب المناف

وأ هر ما جرته على هذه الدولة سياسة شبان األتراك الخرقاء القائمة علدى مبددأ مناهضدة  عليه.

 .(31)العنصر العربي الشريف

تنشددر  تكانددفقددد  ،العربيدة الكبددرى وتدداريخ شخصدياتها نشدر بيانددات الثددورةأمدا فددي مجددال 

ومن هذه البيانات بيدان وجهده إلدى العدالم اإلسدالمي أوضدح فيده  لشريف حسين بن علي.بيانات ا

 ما يلي:ه ضد األتراك، وأبرز ما جاء فيه أسباب وقوف

قبدل أن يسدتعرض األسدباب أوضدح مددى العالقدة الحسدنة، بدين الدولدة العثمانيدة وأشددراف 

بيق آل عثمدان كتداب هللا وسدنة على أساس جمع كلمة المسلمين، وتطقد بنيت هذه العالقة مكة، و

وثدم بددأ يسدرد  .علدى زمدام الحكدم جمعيدة االتحداد رسوله صلى هللا عليده وسدلم، حتدى سديطرت 

 األسباب:

 استخدمتها جمعية االتحاد، مثل اإلعدام والنفي. سياسة العنف والقوة التي .0

 إدخال أبناء األمة العربية في حروب ليس لهم طرف فيها. .2

 ماعية واالقتصادية ألبناء األمة العربية نتيجة السياسة التعسفية.تردي األوضاع االجت .3

 . (31)حصر السلطة بيد أنور وجمال وطلعت .4

البيان الددذي ة عددن الشددريف حسددين،جريدددة المسددتقبل الصددادر اومددن البيانددات التددي نشددرته

فدي الحدرب  األتدراكحيث تناول رفض العدرب دخدول فيه عن أسباب النهضة الحجازية.  تحدث

مددن أسددباب الددرفض: خددرو  الدولددة العثمانيددة مددن الحددرب االيطاليددة،  . وكدداناألولددىلميددة العا

، والتي انعكست علدى المدواطنين بفدرض الضدرائب والبلقانية وتبعاتها السلبية على خزينة الدولة

 . (31)لذا جاءت النهضة الحجازية من أجل الحفا  على المنطقة وعلى اإلسالم عليها؛

  فدي ميدادين القتدال أخبدار الثدورة فقدد نشدرت الجريددة تحدت عندوان  أما في مجال متابعة

رته علدى بئدر فيصدل وسديط األميدرللبطل الهمام والقائد الكبيدر سدمو  ةجديدال اتنتصارالوصفاً ل

  .(41)م0101تشرين األول  1ه / 4033 ذي الحجة 1عباس في يوم 

من جاللة ملك الحجاز  اً نشرت جريدة المستقبل كتاب –وتحت العمود أخبارنا الخصوصية 

ملك الحجداز  ،وواسطة عقد الساللة النبوية ،والذي وصفته بالبداية بأنه صاحب الجاللة الهاشمية

تشدرين الثداني  21/ هد  0335ون الكتاب، الذي أرسله في غرة صفر ضموكان م .وسيد الجميع

 مكة المكرمة:  م من0101

ديدب األلمعدي الشديخ علدي الغايداتي، ما أرسله كما وصفه الشريف حسدين باأل علىهو رد 

فقدد أوضدح الشدريف حسدين  االت لده نشدرها فدي جورندال دي جنيدف.ثدالث مقدعدن وهي عبارة 



 17 

، عندددما بددالعرب اإلسددالمبأنهددا خدمددة  ،المقصدود بالنهضددة التددي قامددت مددن أجلهددا الثدورة العربيددة

البالد العربية بعيدداً في  هم لإلسالم والعرب، وأن الهدف هو جمع العربأ هر االتحاديون عداء

عن التفرقة المذهبية، وأن البالد استقلت فعالً والدليل علدى ذلدك سديران موسدم الحدج علدى أكمدل 

وجه. وأن الحجا  شاهدوا دالئل النهضة واطمأنت قلوبهم وطابت نفوسدهم بتلدك الددالئل، وأشداد 

نده اسدتطاع أن يصدل الشريف حسين بما أورده علي الغاياتي مدن أسدباب النهضدة فدي مقاالتده وأ

 .(40)إلى الحقيقة والصواب

 وقد علق علي الغاياتي على هذا الكتاب بما يلي:

 يرى منه نور الديمقراطية العربية اإلسالمية يتجلى بأكمل معانيه من خالله. .0

أن الجواب كان صريحاً وصدادقاً وفيده روح التسداوي الدذي جداء بده اإلسدالم، وكأنمدا  .2

 ابن الخطاب هو المتكلم.

 ن خطابه خطاب الملك الع يم كخطاب أخ ألخيه، أو صديق لصديقه.كا .3

يفددرق بددين الصددفات التددي يمتلكهددا الشددريف الحسددين وقددادة الثددورة مددن الكبريدداء وورم  .4

وال واألعمال وهذا لم يمتلكه الترك. والحمد هلل الذي أرسل الحسدين بدن علدي بعدد فاأل

لشددريف مجدددداً لعهددود أجددداده ن ام الحكددام وغلددوائهم. فجدداء الشددريف بددأن بلددغ مددن  لدد

 األمجاد.

ثلج الصدر وتقر العيون، وأبرزها تأن أسباب النهضة التي تحدث بها الشريف حسين  .5

بددالعرب، وإزالددة شددر مددلامرات االتحدداديين بثورتدده صددوناً للجامعددة  اإلسددالمخدمددة 

مسيحي فليس اليوم بين الناطقين بالضاد مسلم وال  ة بعيداً عن التفرقة المذهبية.يالعرب

جميع عرب ت لهم راية ملك عربي غايته القصدوى الددفاع عدن  وال يهودي، وإنما هم

 .(42)جامعتهم

لشدريف مكدة  اً ثالثد ابياند نشدرت جريددة المسدتقبل  أخبدار العدالم اإلسدالمي وتحت العمدود 

 وملك الحجاز، وهذا مضمونه:

 عام. ضد العرب بشكل األتراكاستعرض طريقة العنف والقوة التي استخدمها  .0

 بالطرق السلمية ولكن دون نتيجة. األتراكمع  اإلشكالياتمحاولة حل جميع  .2

رفدع ال لدم والوقدوف أمدام ال دالم  النبوية التي تلكد على وجوب األحاديثاستعراض  .3

 وإزالته.

العربية من أجل المشاركة في عمليدة النهضدة التدي قامدت  األمةدعوة إلى جميع أفراد  .4

 بها الثورة العربية.
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صدة بعدد فدتح أبدواب المددارس لةطفدال، احكومته ستعمل علدى أسدباب االرتقداء خأن  .5

وستكمل افتتاح أبواب المدارس التجاريدة والزراعيدة والصدناعية والطبيدة والهندسدية، 

وكافة جوانب، الحياة الجديدة والعمران الحاضر على الطراز والوجه المناسب لقدسية 

 .(43)بالدنا

مدن حضدرة  اً رابعد اً نشدرت جريددة المسدتقبل بياند  اإلسدالميم أخبدار العدال وتحت العمدود 

 األولدىجمدادى  01صاحب الجاللة الهاشمية ملك الحجاز المع م، ونشر مدن مكدة المكرمدة فدي 

 ، ومضمونه ما يلي:م0101آذار  4/ ه 0335سنة 

لمنين لمداالقرآنية التدي تعدد  اآلياتطابع ديني، فقد استشهد بالعديد من  هذا البيان كان ذا 

بالنصر والتمكين، وأن ال الم سينتهي ولو بعد حين، وهذا مدا تدم بعددما  لمدت الطورانيدة واآلن 

 .(44)تسقط بعد هذه الثورة

بعود إ جازاتهوا الغربية من الثوورة العربيوة الكبورى  لجريدة المستقبل والدول المواقف السياسية

 :وقرب تحقيق أهدافها العسكرية

ودخول الجنرال االنبدي  ،(45)م0101كانون األول  1طين في ما إن احتلت بريطانيا فلس

جريدة المسدتقبل  حتى بدأت ،(41)م0101كانون األول  00وبعثته العسكرية المصرية القدس في 

للعدرب ممثلدة بمراسدالت الشدريف  امدهعهود ناتنكثد بددأتا وفرنسا، اللتين بريطانيا تتبنى مواقف

، وإصددار (41)م0101أيدار  01سدايكس بيكدو فدي  مدن خدالل توقيدع اتفاقيدة مكمداهون، –حسين 

 كانددت قددوات الثددورة العربيددة نفسدده وفددي الوقددت ،(41)م0101تشددرين الثدداني  2وعددد بلفددور فددي 

 .(41)احتلت مدينة العقبةقد  الكبرى

حددول احتفدداالت بعيددد االسددتقالل، يددرى أن الجريدددة المتأمددل فيمددا نقلتدده جريدددة المسددتقبل 

الجريدة مدا يلكدد  تثم تابع للعرب.كعيد االستقالل  هاز، ولم تذكرعيد استقالل الحجعليه  أطلقت

 ملخراً، متنكدرة لمواقفهدا السدابقة. أن الثورة قامت باستقالل الحجاز حسب رأيها الذي استخدمته 

بدأت تتالعب بالمصطلحات، حيث نقلت ذاكرة عيد استقالل الحجاز، في اليوم التاسع من شهر و

أعلددن جاللددة الشددريف حسددين بددن علددي اسددتقالل  ،م0101يددران حز 00هدد / 0334شددعبان سددنة 

وقد احتفل في مصر بذكرى هذا االستقالل فرفدع علدى دار الوكالدة العربيدة فدي القداهرة  .الحجاز

وهو مللف من مثلث أحمر عنابي في الجهة اليسرى المجاورة للسدارية  ،ألول مرة العلم العربي

ي ية منهدا أسدود والوسدطى أخضدر والسدفللون العال ،ةويليه من الجهة اليمنى ثالث شقق مستطيل

أمددا المثلددث األحمددر  ،وهددي تمثددل ألددوان رايددات الخلفدداء العباسدديين والراشدددين واألمددويين .أبدديض

 العنابي فيمثل راية أشراف مكة.
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وجلدددس فدددي قاعدددة االسدددتقبال الكبدددرى بالوكالدددة العربيدددة صددداحب السدددعادة شدددريف بدددك 

رب وإلى يمينه ويساره رجال الوكالة العربية الستقبال المشدرفين وكيل جاللة ملك الع ،الفاروقي

 والمهنئين.

ومددا وافددت السدداعة العاشددرة حتددى توافدددت الجمدداهير للتهنئددة بهددذا العيددد يتقدددمهم جندداب 

كدور  والمداجور، ومعتمدد روسديا وإيطاليدا، المسيو ديفرس المعتمد السياسي للحكومدة الفرنسدوية

وعددد كبيدر مدن أعيدان السدوريين والمصدريين ولبثدت  ،ة نائب الملكنليوس مندوباً من قبل فخام

وال حديث للجميع إال مدا بذلده الملدك الشدريف  تمو  بوفود المهنئين النهار بطولهالوكالة العربية 

 .(51)من الخدمة للبالد العربية وأهلها وما ينت ر أن يقوم به لتخليص بالد من  لم االتحاديين

بولفار في  م0101ديسمبر  23اجتماعاً في  اعقدت فقد ،ا وفرنسابريطاني أما على صعيد  

فددي فرنسددا، وبمشدداركة رئدديس الجمعيددة السددورية  Boulevard Saint German سددان جددرمن

مندددوب الجمعيتددين السددوريتين فددي لوندددرة  ،المركزيددة شددكري غددانم، ووديددع أفندددي كسددراوني

ر مددارك يومانشسددتر إلددى الجمعيددة السددورية المركزيددة فددي بدداريس. وحضددر عددن بريطانيددا السدد

والمسيو اتيان فالندان عضو مجلس الشيوخ الفرنسدي  ،سايكس وعن الحكومة الفرنسية جان غو

ف مدن هدذا االجتمداع مدا وكدان الهدد .(50)وغيرهم من الشخصيات السياسية البريطانية والفرنسية

 يلي:

بيان للسوريين خاصة والعالم أجمع أن بريطانيا وفرنسا متفقتان على حل مشكلة البلدان 

 .(52)هما خالف وال تناقضنا ال يوجد بيمغير التركية في السلطة العثمانية، وأنه

م عن االتفاق الذي تدهذا االجتماع  فيلم تفصح بريطانيا للغرب عامة، ولفرنسا خاصة، 

وهدذا بحدد  .بين الشريف حسين ومكماهون، باسدتقالل العدرب فدي الحجداز وبدالد الشدام والعدراق

، ومدن جاندب آخدر، هذا مدن جاندب يا ألهداف الثورة العربية الكبرى.ذاته تنكر علني من بريطان

 ة، فكانددت هددذه البدايددة مددن رد(53)أن جريدددة المسددتقبل أيدددت مددا جدداء فددي هددذا االجتمدداع بالكامددل

مدا علدى يا ومن جريدة المستقبل تجاه الشريف حسين وثورته، فلم تعلدق جريددة المسدتقبل بريطان

جددرى فددي هددذا االجتمدداع، ولددم تطالددب بدداحترام أهددداف الثددورة العربيددة الكبددرى ونهضددتها التددي 

 سابقاً. ، كما ذكرعرفتها عن قرب ونشرتها في جريدتها

ي هر نجم شكري غانم بشكل كبير،  بدأ م0101من عام  األولوالالفت لالنتباه أن العدد 

ومنذ هذه  ة باسم الجمعية السورية المركزية.الناطقة عن سوريا، وهو صاحب هذه الجريد حام  كم

على العالقدة  أبقت، لكنها (54)سياسة الجريدة تجاه الشريف حسين وأهداف الثورة تغيرتاللح ة 

الخالف حدول  يكمن ولكن ار الثورة؛، وبقيت تتابع أخبهوأبنائالحسنة بينها وبين الشريف حسين 

 أو الدولة العربية التي ينشدها الشريف حسين. ،مع الحجازوحدة سوريا الطبيعية 
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تعتبدر أن لكنهدا تكدن للشدريف حسدين كدل االحتدرام والتقددير،  جريددةمدا زالدت ال ،بالفعل

ن مكدة ولنددرة سوريا ستساندها فرنسا، وأن الحجاز ستساندها بريطانيا، بل أكددت أن العالقدة بدي

 .(55)عالقة جيدة

 . تحدت هدذا المصدطلح بين الفنية والفنية أخبدار الحكومدة العربيدة فدي الحجداز كانت تنقل

فقد نقلت خبر إنشاء وسام النهضة العربية، وذكرت نص الالئحدة للحصدول عليده، والتدي رفعتده 

 .(51)الجريدة تإلى جاللة ملك العرب، كما ذكر

ريددددة المسدددتقبل تدددرفض مصدددطلح الحكومدددة العربيدددة أن جعلدددى وهدددذا يعطدددي ملشدددراً 

 كمصطلح عام يضم الحجاز وبالد الشام والعراق، وتقر بالحكومة العربية في الحجاز.

الكتدداب الددذي رفعدده الحددا  ميددرزا حسددن رشدددية، ملسددس المدددارس  الجريدددةونشددرت 

ويتمندى لده  ، وفيده مددح وشدكر للشدريف حسدينجريددةالحديثة في بالد العجم، الذي أرسله إلدى ال

 .(51)التوفيق بتحقيق أهداف النهضة العربية

م 0101فدي أواخدر شدهر ندوفمبر  بداألمير فيصدل الدذي زار فرنسدا جريددةوقد رحبدت ال

ملدك  األولثالدث أنجدال ذي الجاللدة حسدين  ،بقولها  حدل  حضدرة صداحب السدمو األميدر فيصدل

حدت إمدرة قائدد جيدوش الحلفداء ت ،الحجاز، وقائد الجيوش العربية المحاربة في فلسدطين وسدوريا

وكدان قدومده إليهدا علدى  هدر بارجدة ضيفاً كريماً على فرنسدا فدي أواخدر الشدهر الفائدت.  العام،

وبالغت في  ،للقاء سموه السلطة العسكرية والمدنيةحطت  ،ولما انتهى إلى ثغر مرسيليا .نكليزيةإ

ر له احتفال ع يم جدداً اشدتركت حيث صا ،وقد ذهب منها إلى مدينة ليون .االحتفال به وإكرامه

ة رفاقدده جندددود فرنسدددا األميددر إلدددى الحدددود الفرنسددداوية لزيدددارمنهددا ذهدددب سدددمو و ،فيدده المديندددة

 .(51)الع ام

، الدذي أغددق  األمير فيصل في فرنسا وقد كتب علي الغاياتي مقاالً كامالً تحت عنوان 

ووصدف حالدة الترحداب التدي  .عليه باألوصاف، ومنهدا األميدر العربدي الهاشدمي الجليدل فيصدالً 

وجدها األمير في فرنسا، ودوره في إرساء قواعد تاريخ النهضة الحجازية، وأنه كان في طليعدة 

األمراء همة وإقداماً، ثم تحدث عن خط سير المعارك التي قادها األميدر فيصدل الدذي كدان علدى 

 .(51)بمحاصرته المدينة حتى وصوله إلى الطفيلة اً رأس الجيش األولى، بدء

التي  م0101أيلول  31نجاز األمير فيصل السيطرة على دمشق في إ جريدةثم تناولت ال

، واسدتلم فيهدا مقاليدد الحكدم واإلدارة، وعدين شدكري م0101تشرين األول  0دخلها الشريف في 

علدى  م0101 األولرين تشد 3فيصل فدي  األمير، ودخلها (11)باشا األيوبي الحاكم العربي األول

 .(10)في شوارعهاحصان وتجول 
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 سلمت التيالحامية التركية فقد نقلت خبر  ،أما على صعيد انتصارات الثورة في الحجاز

صددار طبقدداً  ، شددريف مكددة المكرمددة، والددذياألولالمدينددة المنددورة لجاللددة ملددك الحجدداز حسددين 

 .(12)لشروط الهدنة المعقودة مع الدولة التركية

مملكدة الحجداز فدي مدلتمر السدالم مجلدس  منددوبفيصدل،  األميدرزيارة  جريدةونقلت ال

لدم تحددد الجريددة  .(13)فاسدتقبله المسديو انطونسدان ديبوسدت رئديس المجلدس ،الشيوخ الفرنسداوي

فدي  الجريدة نشدرت هدذا الخبدرم، ألن 0101تاريخ هذه الزيارة، ولكن يبدو أنها كانت في يناير 

 م.0101يناير  21

مندوباً عن مملكة  مير فيصل، يرى أن اعتبارهحول زيارة األ المدقق لما نشرته الجريدة

الحجاز، وليس مندوباً عن العرب عامة، لدليل على أن هذه الجريدة تسير إلى عدم تحقيق أهداف 

 .ةكل على حد ،ستقاللالثورة العربية الكبرى في جانب الوحدة العربية، بل اال

موون قبوول الثووورة العربيووة  موون تحريوور سوووريا ولب ووانوالوودول الغربيووة موقووف جريوودة المسووتقبل 

 الحكومة العربية في دمشق: قيامالكبرى و

  الحكومة العربية في دمشقأولا: تحرير سوريا ولب ان وقيام 

فدي كتداب  ،سدرد موسدى أفنددي صدغير الكتبدي كيفيدة تحريدر لبندان وسدورياي ،في البداية

المرسددل فددي  يوحنددا غصددن، مدددير جريدددة األبإلددى  م0101 األولتشددرين  04أرسددله بتدداريخ 

فدي الكتداب والدذي نشدرته  األهدمالمسدتقبل القسدم  جريددةنشدرت . Buenos Aires رسيدونس أيدب

فقد استعرض في  .م0101كانون الثاني  3( الصادر في 15جريدة النهضة اللبنانية في عددها )

 ق نقطة دم أو يطلق عيار ناري أو يضدربالبداية أسباب تسليم والي دمشق المدينة دون أن تره

 وهي كما يلي: –حسب وصفه  –كف 

المسددتودعات األلمانيددة للحبددوب أيلددول  21-21اسددتهداف الطيددران االنجليددزي فددي  .0

والمعدددات الحربيددة، ثددم قامددت برمددي أوراق تطالددب بتسددليم المدينددة، وإال  ةريوالددذخ

قددابلوا الددوالي حيددث أدى ذلددك إلددى اجتمدداع أعيددان الشددام  .سدديتم تدددميرها بالطيددارات

فكان رده أنه ال يمكدن القيدام  ،أن يدافع عن أرواحهم وأموالهم وأمالكهموطلبوا منه 

 بذلك ألنه ال يوجد عنده قوة.

مداني والتركدي فدي قريدة أيلدول قدوات الجديش األل 21ضرب الجيش االنجليزي في  .2

ألفاً ، وقتلوا من قتلوا، وأخدذوا  15كرم قرب الناصرة ونابلس فأسروا العفولة وطول

 لتركي.كل معدات الجيش ا

 زحف جيش الشريف العربي إلى الشام من جهات درعا ومعان. .3
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 0فدي يدة العربيدة، فلم المدينة لجديش العدرب ونشدر الراهذه األسباب جعلت والي الشام يس

حفيد األمير عبدد القدادر تلغرافداً إلدى عمدر  يأرسل األمير سعيد الجزائر، م0101تشرين األول 

األمير فيصل يطالبه فيه أن يستلم زمام الحكم في بيروت  الداعوق رئيس بلدية بيروت، بأمر من

آخدر إلدى والدي بيدروت  اً وأرسدل تلغرافد كم الجديدد المعدين مدن األميدر فيصدل.إلى أن يصل الحدا

يخبره هزيمة األلمان واألتراك وتسدليم مديندة الشدام وأن العسداكر العربيدة زاحفدة علدى بيدروت، 

مع األتراك واأللمان، وتبعهم الجيش الذي كان في عالية  منهزماً  حاالً  فترك والي بيروت المدينة

نشددرت  0101 األولتشددرين  2فددي و تبعددوا العسددكر المنهددزم إلددى حلددب. ؛ريمددوبيددت وصددوفر 

  .(14)الراية العربية فوق السرايا

بيدروت، ونشدرت المنشدور الدذي  األيدوبيثم استعرض بالتفصيل كيف استلم شكري باشدا 

تشدرين األول  3/ هد 0331ذي الحجدة  21لشريف فيصدل الموقدع فدي قرأه محمد رستم بتوقيع ا

 وهذه أهم النقاط التي جاءت في هذا المنشور: .م0101

تشكلت في سوريا حكومة دستورية عربية مستقلة استقالالً مطلقاً ال شائبة فيه باسدم  .0

 موالنا السلطان الشريف حسين شاملة جميع البلدان السورية.

 باشا الركابي القيادة العسكرية العامة للحكومة المذكورة.عهدت بالسيد علي رضا  .2

تتألف إدارة عربيدة لرليدة المدواد التدي يحيلهدا القائدد العسدكري إليهدا. وأن الحكومدة  .3

 هي تن ر إلى جميع الناطقين بالضدادفتأسست على قاعدة العدل والمساواة؛ العربية 

تأسديس إلدى والموسدوي، و ال تفرق في الحقوق بدين المسدلم والمسديحي ةواحد ةً ن ر

 .(15)مركز سياسي لهم بين األمم الشرقية المتمدنة

 ثا ياا: موقف جريدة المستقبل وفر سا وبريطا يا من األوضاع الجديدة في سوريا

أرض الواقع ت هر ضد أهداف الثورة العربية الكبرى ت المواقف العلنية والفعلية على بدأ

عنددما بددأت القدوات الفرنسدية وذلدك ولبندان خاصدة،  عامة، وضد األوضاع الجديددة فدي سدوريا

إلددى ميندداء  توصددل ،م0101تشددرين األول  1فددي ف .والبريطانيددة تصددل إلددى بيددروت بحددراً وبددرا

 1وفدي  .نكليزيتان فدخلت المرفأ ورفعت العلدم الفرنسديإ بيروت مدرعتان فرنسيتان ومدرعتان

لفرنسددية واالنكليزيددة الكثيددرة العدددد انتهددت إلددى ميدداه بيددروت المراكددب ا ،م0101تشددرين األول 

ثم أخذت تتوارد الجيوش االنجليزية الخيالة والمشاة اآلتيدة بدراً  .وعليها الجنود البحرية الفرنسية

لضددبط والددربط فددي البلدددة والتلغددراف، مددن حيفددا إلددى صددور فصدديدا فبيددروت واسددتلمت إدارة ا

المرسل حاكماً  ،كري باشا األيوبيوأعلمت ش .وأرجعت عمر الداعوق رئيس البلدية إلى و يفته

وأنهددا ال تعتددرف بدولددة عربيددة فددي  ،بددأن يرجددع مددن حيددث أتددى ،إلددى بيددروت مددن قبددل الشددريف
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حاكمداً فرنسدياً  توعيند ،إلى اآلن في المديندة ترفع علماً سواهوأنزلت العلم العربي ولم  ، سورية

 على بيروت.

لمان في حلب، وغيرها من األحداث ثم تابع الحديث عن معارك االنجليز مع األتراك واأل

العسكرية، إلى أن وصل إلى إعالن الحكومة الجديدة أن الحاكم في سوريا يكون فرنسدياً وحددود 

 .(11)حكمه من عكا إلى خليج اسكندرونه ومن ضمن ذلك جبل لبنان

ثدم قدرأ بيدان  .يبشان الصليب الحريقلدت الحكومة الفرنسوية األمير فيصل ن ،وفي فرنسا

قدام األميدر فيصدل بددعوة أبيده ملدك الحجداز بعزيمدة صدادقة لخلدع  م0101منذ عدام  هفيه أن جاء

النيددر التركددي وتأييددد قضددية الحلفدداء، وهددو قائددد ع دديم عددالي الهمددة، وقائددد المعددارك مددن شددهر 

اك، رئددديس المكتدددب وقدددد سدددلم الجندددرال مدددورد .م0101مبر إلدددى شدددهر سدددبت م0101أغسدددطس 

 .(11)شان إلى األمير فيصليالن العسكري المسيو كليمنصو هذا

من فرنسا على جهدوده فدي قيدادة المعدارك فقدط، ولديس اعترافداً بده كقائدد  اً يبدو هذا تكريم

بهذا التكريم انتهى دوره ويجب عودته إلى مملكدة  هوأن نيابة عن والده في سوريا ولبنان؛ وحاكم

 الحلفاء، والتي بدأت زيارتهوهذا التكريم جاء ضمن زيارته إلى فرنسا لحضور ملتمر  ز.الحجا

يبددو أنده كدان  ق تاريخ تسليم هذا النيشان، ولكدنوالجريدة لم توث .م0101في أواخر نوفمبر لها 

 م.0101فبراير  21م، ألن هذا الخبر نشرته في 0101في فبراير 

المستقبل تتخذ مواقف معارضة تماماً ألهداف الثورة العربيدة الكبدرى، بعدد  جريدةبدأت 

بشكل خاص بافتتاحية  تمثلت هذه المواقف يومين من تحرير دمشق من األتراك واأللمان يوم أو

 األعداد وبمقاالت حقي بك الع م وتصريحات شكري غانم.

فدددي افتتاحيتهدددا إلدددى أن وصدددول الجيدددوش  جريددددةنشدددرت ال ،م0101سدددبتمبر  31ففدددي 

د أمر تهيئة سكانها للحكم الذاتي و  سيع   ،والتي تلازرها جنود فرنسية إلى حدود البقاع ،البريطانية

. فقدد اعتبدرت هدذا خيدر بشدرى يزفهدا م0101إلى فرنسا طبقاً لالتفاق الفرنسدي البريطداني عدام 

ثم ذكرت أن الدولة الفرنسية ستقوم بمهمدة تهيئدة سدكان سدوريا  .المستقبل ألبناء الوطن السوري

يومئدذ تضدع فرنسدا  الم مقاليد أمدورهم.ح للسوريين استإلى أن يتا ،ولبنان للحكم الذاتي خير قيام

وهكدذا خلددت  .(11)د األمُّ الددرلوملدالوبهددم كمدا ترفددق ب فدي يدددهم مصدير بالدهددم مكتفيدة بددأن ترفدق

 .(11)من أي تأييد ألهداف الثورة العربية الكبرى جريدةال افتتاحيات

، الددذي لددم يعتددرف يومدداً علددى الخددط  هددذا باإلضددافة إلددى دخددول الكاتددب حقددي بددك الع ددم

يدخل تارة في مناكفات سياسية مع كاتب في القبلدة التدي  داف الثورة العربية الكبرى، بل كانأهب

،  وتارة يكتب مقاالت يرفض فيها ما جاءت به الثورة العربيدة (11)كانت تصدر في مكة المكرمة
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، (10)العديدد مدن المقداالتبفقد مهدد  ،وقبل أن يفصح عن موقفه بشكل واضح. الكبرى من أهداف

 أعلن ذلك بصراحة ويمكن إجمالها بما يلي: حتى

 أن الثورة قامت من أجل الدفاع عن الحجاز والحجازيين. .0

 يجب حل المسألة السورية على حدة دون خلطها بالحجازية. .2

الحجازية خطر أع دم  أن السيادة الصهيونية خطر ع يم على سوريا فكذلك السيادة .3

 وأعم.

ولدو باالسدم تكفيدان لتخريدب مدا بقدي مدن  أن سيطرة الحجاز أو سيادته علدى سدوريا .4

قتالً أدبياً. فيجب على كل سوري أن يسعى بكل جهده  أهلهاالعمران في بالدنا وقتل 

 واستطاعته إلبعاد تلك السيادة المضرة.

أن تقسيم فرنسا وبريطانيا منطقة بالد الشدام إلدى منداطق نفدوذ هدو ضدرر، ولكدن ال  .5

راً وأعدده نكبدة شدبدل أراه أع دم منهدا  الدندا.ضرر السيادة الحجازية على بيقل عن 

ألنه يفتت سوريا إلدى أجدزاء يسدتحيل علدى كدل واحدد منهدا  ،هائلة تصاب بها بالدنا

 .(12)النهوض بنفسه

من خالل منبره الدائم في جريدة المستقبل  ،في مصير البالد العربية الدقيقموقفه  ثم جاء

 جريدةذا يعكس موقف الرائد في دمشق( وهتحت عنوان )أننا وبعض الج ،وهو المنبر العام

 حرفياً:  ويمكن نقله

 عدم تجزئة البالد احتفا اً بوحدتها الجنسية السورية.  .1

إدارة البالد على طريقة االستقالل اإلداري لكل مقاطعة من المقاطعات السورية مع  .2

 توسيع حدود لبنان. 

وان ال يكون للحجاز وال فصل المسألة السورية عن المسألة الحجازية فصالً تاماً  .3

 للمملكة عالقة بسوريا غير العالقة الدينية فقط. 

 إشراف دولة من الدول الع مى على شلون سوريا. .4

 .(13)عدم استشارة أهالي البالد في مصيرهم السياسي بل في شكل حكومتهم فقط .5

بدين بريطانيدا الع مدى التدي جدرت  المفاوضدات ها( رفضد024ثم أكدت افتتاحية العدد )

 .(14)الحجازوملك 

( أكدد المسديو شدكري غدانم علدى موقدف حقدي بدك الع دم، فقدد 025وفي افتتاحية العدد )

 ذكر أن القضية السورية منحصرة في نقاط ثالث:
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دولددة سددورية ديمقراطيددة منحصددرة فددي دائددرة حدددودها الطبيعيددة،  إيجدداد وجددوب .0

 ومنفصلة عن البلدان العربية التي تجاورها.

 دولة الناشئة إلى دولة أوروبية راقية.لزوم استناد هذه ال .2

وطلدب إلغداء اتفاقيدة  الدولدة السدورية. عضدد ضرورة العهد إلى الدولة الفرنسية في .3

 .(15)مكماهون والتي اعتبرها مجحفة بحقوق الشعب السوري-الشريف حسين

من موقف تجاه أهداف الثورة العربية الكبرى يأتي منسجماً مع الموقف  جريدةما تبنته ال

 اً ، وهددذا ُيعددد تنكددرم0101لبريطدداني والفرنسددي بندداًء علددى االتفدداق الددذي وقددع بينهمددا فددي عددام ا

تجداه أهدداف الثدورة العربيدة الكبدرى ونهضدتها  ،بشكل عدام ادولي راً بشكل خاص، وتنك ابريطاني

من خالل ما كتبه حقي بدك الع دم فدي مقالتده  حلي  بشكل عن ذلك  جريدةبرت ال. وقد عالمنشورة

فدداق المعقددود بددين انكلتددرا وفرنسددا بشددأن سددوريا(، وفددي نهايددة المقددال حدددد مطالبدده المعقولددة )االت

 والمقبولة حسب قوله وهي كما يلي:

 عدم تجزئة سوريا احتفا اً بوحدتها. .0

 الفصل بين سوريا والحجاز من كل وجه. .2

مسدددتقلة اسدددتقالالً داخليددداً وحكدددم مبندددي علدددى قاعددددة  إنشددداء حكومدددة سدددورية بحتدددة .3

 كزية الواسعة لكل مقاطعة.الالمر

إشددراف دولددة مددن الدددول الع مددى علددى شددلون سددوريا إشددرافاً أبويدداً إلددى أن تتمددرن  .4

 .(11)وتترقى وتكون أهالً إلدارة شلونها من غير مساعدة أجنبية

وحقيقددة األمددر أن المطددالبين بانفصددال سددوريا عددن الحجدداز والمحاف ددة علددى وحدددتها، 

فقددد  .، ولكددنهم لددم يسددتطيعوا أن يحققددوا جانددب وحدددة سددوريااألولاسددتطاعوا أن يحققددوا الجانددب 

 م0101كدانون الثداني  30فصل االحتالل الفرنسي لبندان عدن سدورية، بقدرار إداري صددر فدي 

 .(11)كم العام كوباناأصدره وكيل الح

من هدذا، فلدم يصددر عنهدا تصدريًح يدرفض ذلدك، وهدذا مدا تجدده فدي  جريدةأما موقف ال

بدك الع دم تحدت عندوان سدوريا ومسدتقبلها، الدذي حداول الددفاع عدن وحددة افتتاحية ومقالة حقدي 

 .(11)لكن المحتل كان أكبر من كلماته ،سوريا

، والدذي جريددةال هلدم تستعرضدفأما أهم ما توصدل إليده سدمو األميدر فيصدل فدي بداريس 

 31م، وفدي 0101نيسدان  20فقدد بدرح سدمو األميدر فرنسدا فدي  .(11)غادرها عائدداً إلدى سدوريا

 تاقتربدأن مدا . ور كينده(فرنسدية )أدغدابيروت على  هر الدارعة االإلى  وصل م0101سان ني

فدي الشدوارع محتفلدين حتدى  تالمرفأ حتى تسارعت الجماهير إلدى اسدتقبال األميدر، وانتشدرمن 
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 فرنسية ووقفت أمامها بم اهرة ملثرة وطفقت تنادي:  لتحدي فرنسدا وصلوا إلى القومسيرية اال

 .(11)ة الفرنسوية الجمهوري لتحي

لم تكن تحركات هلالء عفوية، بل كان هلالء العرب ينت رون أن يحققوا أهداف الثورة 

نشرته جريدة  ،مذاعاً وألقى األمير فيصل خطاباً  .العربية الكبرى في الحرية واالستقالل والوحدة

 ما جاء فيه: وأهم ،م0101أيار  3ستقبل نقالً عن جريدة البرق البيروتية التي نشرته في مال

حتدى  0101)أي من أواخر نوفمبر  أن مدة إقامته في فرنسا استغرقت خمسة أشهر .0

 .م(0101نيسان  20

 .الم المتمدن الغربي بمطالب العربأبلغ الع .2

 تقرر مبدئياً استقالل البالد. .3

 إرسال لجنة دولية تحقق ما نقلته إلى الغربيين من رغائبكم. .4

الخارجي معتمداً علدى حسدن نيدات الحكومدات األربدع وعد ذلك الجزء األكبر من العمل 

وصدقهم في أقوالهم وتمسدكهم بالمبداد  السدامية التدي جعلوهدا دسدتوراً ألعمدالهم طبقداً  ى،الع م

 ألماني األمة.

لتزم لذا يجب على األمة أن ت ، فسيتم عقد الملتمر السوري العام.يالجانب الداخلفي أما 

برهندوا لهدذه اللجندة بدأنكم تسدتحقون االسدتقالل وقدادرون تن يجب أ بما يصدر عنه من قرارات،

 .(10)على إدارة شلونكم بأنفسكم

الددذي اسددتقبل األميددر فيصددل اسددتقباالً  ،ذكددر سددابقاً يجددد أن الشددعب العربددي فيمدداالمتأمددل 

بحريدة  اتامد لدم يجدد فدي خطابده مدا يدنص بصدراحة علدى اسدتقالل هدذه المنطقدة اسدتقالال ،ًحافال

مكمداهون، لدذا نسدتنتج أن الخدالف كدان بدين  -حسدب مراسدالت الشدريف حسدين ومنطقة موحددة

األمير وفرنسا وبريطانيا كبيراً، بل لم يعترف به في ملتمر السلم بأنه يمثل العرب، وإنمدا يمثدل 

ودليل ذلك أن أمريكدا تددخلت لحدل الخدالف بإرسدال اللجندة الدوليدة لتتحقدق مدن  .الشريف حسين

 رغبات األمة العربية.

 هي:وخطاب األمير فيصل في ثالث مالح ات عن موقفها من  جريدةال فقد عبرت

 ،خطأ تاريخي فاحش، فاألمة السدورية مدن حيدث الجنسدية أن قوله الحجازيون سوريون .0

 وانتشدرتكاندت إلدى عهدد الرومدان فنيقيدة وآراميدة،  فهي من أصل أرامي فينيقي ولغته

 ة اللغة ال تدل على وحدة العنصر.وأن وحد العربية في سوريا بعد ذلك العهد،

علددى اسددتنطاق األهلددين رأيهددم فددي مصددير  لمددلتمر السددوري العددام سدديعمل بواسددطتهأن ا .2

 وال بد من إبقاء الحرية التامة دون الضغط األدبي أو المادي. ،البالد
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إال فدي ال تكدون أما الجاليات السورية فال ترى في قول األميدر أن السدعادة كدل السدعادة  .3

أمدا الجاليدة اللبنانيدة  .أنه قول مغلوط جريدةالل التام بدون قيد وال شرط، فرأت الاالستق

مددنهم مددن يريددد اسددتقالل الجبددل والحمايددة الفرنسددوية، والددبعض اآلخددر يريدددون اسددتقالل 

 .(12)لبنان بضمانة الدول، وهذا ال يتفق مع قول األمير

هذه  لجعل يانتسع نالتي ،ايعبر عن موقف بريطانيا وفرنس من خطابه جريدةموقف ال إن

لددذا يهمهددا الفصددل بددين سددوريا والحجدداز، كوحدددة  نطقددة تحددت االنتددداب )تحددت سدديطرتها(.الم

هدل يوجدد و .جغرافية، وعدم عقد مدلتمر عدام يجمدع األمدة تحدت مطالدب واحددة، كوحددة الكلمدة

كددن هددذا الطددرح ل عددن الهيمنددة األجنبيددة؟ إنسددان ال يرغددب أن يعدديش مسددتقالً اسددتقالالً تامدداً بعيددداً 

 يرضي فرنسا وبريطانيا.

تنتقد كل الذين يليدون األمير فيصدل مدن لبندانيين وسدوريين، بدل ذهبدت  جريدةوبقيت ال

االستمرار في انتقاد هذا الخطاب وتزوير الحقائق، وتحميدل الكدالم في إلى أبعد من ذلك  جريدةال

إلددى  م0101يونيدو  04فدي  بدل احدتج رئدديس الجمعيدة السدورية المركزيددة. (13)أكثدر ممدا يحتمددل

أو رئيس محاضرة السلم على خطاب األمير فيصل وتوجهاته، في المطالبة باالسدتقالل دون قيدد 

 .(14)سابقة الذكر شرط، وأكد على مطالبه

 (15)ضددد الحجدداز والددتخلص مددن الهاشددميين فددي الحجدداز اً تللددب نجددد جريدددةبددل أخددذت ال

يدددين لدده بالفيصددليين، ويفرقددون بددين األمددة وتتصدددى لتصددريحاته وخطاباتدده ويطلقددون علددى المل

 .(11)السورية والفيصليين

إجدراءات عمليدة علدى أرض الواقدع، فكدان أول إجدراء  نوبدأت بريطانيا وفرنسدا تتخدذا

 1تعيين الجنرال غورو وكيل الجمهورية السامي في سوريا وقائداً عاماً على جيوش الشرق في 

 .(11)م0101أكتوبر 

أفصدح ، ورواإلخبارية بمقابلة حضرة الجندرال غدء شركة هافاس وفي مقابلة ألحد وكال

بدددء بددإخالء الجيددوش البريطانيددة الجهددات المددذكورة فددي بالفيهددا أن مهمتدده عسددكرية، وتنحصددر 

ثدم تددخل الجيدوش الفرنسداوية إلدى  .االتفاقيات المعقودة بين فرنسا وانكلترا بشأن مصدير سدوريا

حلب ودمشق والموصل مستثناة منها. وأن فرنسا في بداية الجهات المتفق عليها، والمدن الثالث 

احتالل بريطانيا لهذه الجهات لدم يكدن بوسدعها إرسدال جندود كثيدرة إلدى سدوريا، واآلن بريطانيدا 

تطالب برفع جنود الجنرال اللنبي وإدخدال قدوات فرنسدية. وأنده سيسدافر فدي نهايدة شدهر أكتدوبر 

 .(11)إلى سوريا م0101

لدم تهدتم جريددة المسدتقبل بهدذه اللجندة فدي نقدل تفاصديل  ،األمريكيدةندة اللجوفيما يتعلدق ب

حتدى لدو توصدلت إلدى أن العدرب  ،تجددي نفعداً  ، لدنمن وجهدة ن رهدا هذه اللجنة، ، ألنهاجوالت
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سبب انسدحاب بريطانيدا وفرنسدا ب ادولي األنها لم تأخذ طابع يدون الحرية والوحدة واالستقالل؛ير

. لدذا حددة واالسدتقاللوعرب ال يليدون اإلنتدداب، وإنمدا مدع الحريدة والألنهم يعرفون أن ال منها.

المسدألة السدورية، القضدية السياسدية،  حدلعلدى اللجندة أن تأخدذ بعدين االعتبدار  ترى الجريدة أن

القضية االقتصدادية وآثارهدا السديئة علدى ونحو حلها،  ارلاهوتعدد  نوتنوع األحزاب في سوريا

  .(11) يةسوريا، والقضية االجتماع

ولكنهددا تلكددد أن اللجنددة األمريكيددة سددتتوجه إلددى المنطقددة، ومددا زالددت فرنسددا وبريطانيددا 

ن الل إعالن أسماء األعضاء المشداركيوايطاليا لم توضحا بعد موقفهم من المشاركة فيها، من خ

-Thomas Woodrow Wilson( )0151ون )ويلسدددتومدداس وودرو فيهددا، وان مدددا عرضددده 

التدي تمدت  ات. ثم تناولدت اللقداء(11)شباط بات وشكياً تنفيذه 03شرة في على مجلس الع (0124

في دمشق وبيروت مع اللجندة األمريكيدة، وهدي مواقدف مختلفدة مدنهم المليدد لالسدتقالل، ومدنهم 

 .(10)المليد لالنتداب

تدم ذكدر مدا تدم -أن نشدرتها دمكمداهون بعد-علقت الجريدة على مراسالت الشريف حسين

منذ تاريخ الرسالة األخيرة التي أرسدلها إلدى مكمداهون فدي  هبما يلي: أن -راسةنشره في بداية الد

لم تترتب شروط جديدة بدين الشدريف وبريطانيدا الع مدى، ولدم تكتدب  م0101كانون الثاني  31

ة فددي الرسددائل الثمددان. وأردف  الطددان : دل رسددائل بشددأن األراضددي المددذكوراتبدددة، ولددم اهددعم

 اإلسناد: يستنتج من هذا

، وهي الرسالة الوحيدة م0105 األولتشرين  24نه لم يأت في الرسالة الملرخة في إ .0

هد من طرف بريطانيا نحو شريف مكدة أمدرأ أو اشدتراط أو عهدد عالتي تنطوي على ت

 .م0101من شأنه مخالفة شروط اتفاق سايكس بيكو المعقود في أيار 

تدي بعد االبتداء بالمفاوضدات الجديداً وإن بريطانيا الع مى لم تبرم مع الشريف عهداً  .2

. وقددد كانددت أول م0101ندددرة لعقددد اتفدداق سددنة قددام المسدديو جددور  بيكددو بهددا فددي لو

ولدديس فددي الرسددالتين األخيددرتين اللتددين ، م0105تشددرين الثدداني  23المخددابرات فددي 

شديء جديددد تجدوز إضدافته إلدى التعهددات التددي  م0101تبودلتدا بتداريخ كدانون الثداني 

تشدددرين األول  24تدددرا نحدددو الشدددريف فدددي الرسدددالة الملرخدددة فدددي قامدددت بهدددا إنكل

 .(12)م0105

بريطانيدا فيهدا ، تعهددت 0105تشدرين األول  24 رسدالة وقعت الجريدة في مغالطة، بدل أن

باستقالل العرب حسدب مدا تدم التوصدل إليده، وهدذا بنداًء علدى المراسدالت التدي نشدرتها الجريددة 

 نفسها، التي ذكرت في بداية الدراسة.
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ثورة العربية وهكذا تم الحديث عن كل ما نقلته وترجمته الجريدة من مواقف وأخبار حول ال

(، والتدي 050قد توقفدت الجريددة عدن اإلصددار، عنددما أصددرت عدددها )الكبرى وإنجازاتها. و

أعربت فيه عن سبب توقفها عن اإلصدار بزوال سبب تأسيسها من أجدل غمدار الحدرب العالميدة 

 .(13)أن السبب قد زال فال بد من إيقاف صدور هذه الجريدةاألولى، وبما 

 الصاتمة

تدم التوصدل إلدى  ،كمدا أوردتهدا جريددة المسدتقبل ،نتيجة لتتبع أحداث الثورة العربية الكبدرى

 النتائج التالية:

رة العربيدة الكبدرى وأهددافها ولم تلتزم الجريدة بمواقفها اإليجابية في البداية تجاه الث .0

كنهدا لدم تليددها علدى الوحددة ، ولالثورة علدى الحريدة واالسدتقالل أيدت بالكامل، فقد

الحجاز وبالد الشام والعراق، بدل طالبدت العربية في إقليم المشرق في  لةمةالكاملة 

 بإستقالل سوريا الطبيعية عن الحجاز.

انسددجام موقددف الجريدددة مددن أهددداف الثددورة العربيددة الكبددرى فددي جانددب الوحدددة مددع  .2

ا ت، وقسددمم0101ا اتفاقيددة سدايكس بيكددو عددام تددين وقعلتدا وبريطانيددا، السياسدة فرنسدد

المنطقة العربية المتفق عليها من قبل بريطانيا بناًء على ما توصدلت إليده مراسدالت 

مكمدداهون إلددى مندداطق نفددوذ بريطانيددة وفرنسددية مباشددرة وغيددر -نالشددريف حسددي

 رب.مباشرة، فكانت الجريدة وسيلة السياسة الغربية تجاه الع

إتدددزان جريددددة المسدددتقبل بنقدددل أحدددداث الثدددورة العربيدددة الكبدددرى، العسدددكرية منهدددا،  .3

والسياسددية وغيرهددا، فلددم تبددالغ الجريدددة فددي نقددل تلددك األحددداث، وحاولددت التحددري 

 الصحيح والتدقيق من تلك األحداث.

لم ينسجم الشعار الذي رفعته جريدة المسدتقبل، بأنهدا جريددة عربيدة حدرة، فقدد تبدين  .4

بالحريدددة والوحددددة  دائمددداً تطالدددب ربيدددة الحقيقدددة التدددي عبعيددددة عدددن الدددروح الأنهدددا 

هذا من جانب، ومن جانب آخر، لم تتفاعدل مدع أهدداف الثدورة العربيدة  واالستقالل.

هدذه األهدداف وخاصدة هددف وقفت ضد  ،على العكس،بل  ،الكبرى بطريقة ايجابية

أنهدا اسدتخدمت المصدطلحات هذا باإلضافة إلى أن من المآخذ على الجريدة  .حدةالو

المصددطلحات  والمسددميات الغربيددة التددي تطلقهددا علددى العددرب بدددالً مددن أن تسددتخدم

العربية، ومنها استخدام أورشليم بدالً من القدس، وخليج العجم بددالً مدن  والمسميات

 الخليج العربي.
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العربيدة فقدد كاندت مواقفهدا مدن الثدورة  ؛أنهدا جريددة حدرة، لدم نجدد ذلدكفيمدا يتعلدق بأما 

مرتبطة مع السياسة البريطانيدة  ،قبل وبعد تحقيق إنجازاتها العسكرية على األرض ،الكبرى

  والفرنسية والصهيونية.

 

 

 الهوامش:

                                                 

 .0، ص0101 ديسمبر 31( الصادر في 050العدد ) (0)

 .0، ص0101مارت  3( الصادر في 0العدد )، ترويسة للعدد األولين ر  (2)

 01، وهو العدد األول الدذي أخدذت الجريددة تصددر فدي 0، ص0101 نوفمبر 01( الصادر في 15العدد ) (3)

 من كل شهر. 31و 21و

الرحلة الملوكية الهاشومية مون مكوة المكرموة إلوى عموان والبيعوة الكبورى بالصلافوة العبادي، محمد يونس،  (4)

 .23، ص2100ثقافة، )د. ط(، ، عمان، وزارة الللشريف حسين بن علي

، 0101ديسددمبر  31( الصددادر فددي 050؛ العدددد )4، ص0101 سددبتمبر 31( الصددادر فددي 041العدددد ) (5)

 .0ص

 .2، ص0101 سبتمبر 31( الصادر في 041العدد ) (1)

مون ، ين ر في، الموسى، سليمان، 0105تموز  04لإلطالع على نص الرسالة األولى للشريف حسين في  (1)

،  ا الحديث )الثورة العربيوة الكبرى:األسوباب والمبوادا واألهوداف، شورقي األردن قبول التهسويس امموارة(تاريص

 .0، ص0101ديسمبر  31( الصادر في 050العدد ) ؛51-51، 2111عمان، وزارة الثقافة، )د. ط(، 

 .55-54ص، من تاريص ا الحديثالموسى، سليمان،  (1)

، عمدان، دار كندوز المعرفدة العلميدة للنشدر والتوزيدع، يب األردن وفلسوطينتوارالبطوش، بسام عبدد السدالم، (1)

 .11م، ص2100ه /0432، 0ط

، عاشدت اثنتدي 0121سدنة  Jacques Costeصحيفة فرنسية يوميدة، أسسدها فدي بداريس جداك كوسدت  (01)

نددما ، عدادة مدرة ثانيدة ع0142واضطرت إلى التوقف عدن الصددور فدي سدنة  0131عشرة سنة بعد ثورة سنة 
وكاندت تددعو  0110إلى الحياة سنة   Nefftzerحيث أعادها نفتزر  0151أذاع نابليون الثالث عفواً عاماً سنة 

تخلدى نفتدزر عدن إدارة سياسدة الصدحيفة إلدريدان  0110إلى الحرية دون أن تتقيد بن م خاص للحكم، وفي عام 
السياسة الفرنسية، والتف الناس حولها، ، حتى غدت تلعب الدور األول في توجه Adrien Hebrardهيبرارد 

وهاجمت األحزاب الملكية ودافعت عن الحريات، وطالبت بعدودة الجمهوريدة، وبقدي أدريدان يدديرها حتدى وفاتده 
، والتحق بتحرير تلك الصحيفة كتاب من الدرجة األولى كفرنسيس دوبر يسانسيه ثدم أندريده تدارديو، 0104سنة 

اء لمعتدلين، وفي أثناء الحرب العالمية األولى قاومت الرقابة على الصحف، وأثندلقد كانت صحيفة الجمهوريين ا
مدع  لمان فرنسا كانت تصددر رغدم مطالبدة الفرنسديين األحدرار بحجدب جميدع الصدحف وعددم التعداوناحتالل األ

ها باسم لوموند ن األحرار احتلوا بناء الجريدة في باريس بأدواتها وآالتها وأصدرواأللمان، وعندما عاد الفرنسيو
(Le Monde) دراسوا  فوي الووحافة األوروبيوة، تواريب عبددة، إبدراهيم، سدم. عدن، وأصبحت تصددر بهدذا اال

  .25-24ص، 0152، 2مصر، مكتبة اآلداب بالجماميزت، طوفن، 

 .2، ص0101سبتمبر  31( الصادر في 041العدد ) (00)
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 .2، ص0101مارت  3( الصادر في 0العدد ) (02)

العدد  ؛2، ص0101مارت  24( الصادر في 4العدد ) ؛2، ص0101مارت  01( الصادر في 2العدد ) (03)

 . 2، ص0101مارت  30( الصادر في 5)

 .3-2، ص0101مارت  30( الصادر في 5ين ر تفاصيل الملتمر، العدد ) (04)

 .3-2، ص0101أفريل  21( الصادر في 1؛ العدد )3، ص0101أفريل  20( الصادر في 1العدد ) (05)

؛ 2، ص0101أفريددل  20(، الصددادر فددي 1؛ العدددد )3، ص0101مددارت  01( الصددادر فددي 3العدددد ) (01)

 .2، ص0101أفريل  21(، الصادر في 1العدد )

 .0، ص0101يوليو  04( الصادر في 21العدد ) (01)

 .2-0، ص0101يوليو  04( الصادر في 21العدد ) (01)

 .2، ص0101يوليو  04( الصادر في 21العدد ) (01)

 .3، ص0101يوليو  04( الصادر في 21العدد ) (21)

 .0، ص0101يوليو  20(، الصادر في 20العدد ) (20)

 .0، ص0101يوليو  21(، الصادر في 22العدد ) (22)

 .4، ص0101يوليو  21(، الصادر في 22العدد ) (23)

 .4، ص0101يوليو  21(، الصادر في 22العدد ) (24)

قدم له، وأشدرف علدى تاريب ملو  آل سعود، ر في، ابن هذلول، سعود، لإلطالع على تفاصيل ذلك، ين  (25)

األنصداري،  ؛031-021م، ص0110هد /0311، 0طبعه األستاذ محمد العبودي، الرياض، مطابع الريداض، ط

تحةوة المسوتةيد بتواريب امحسواء فوي القوديم والجديود، أشورف محمد بن عبد هللا بن عبد المحسن آل عبد القدادر، 

 ،0111هددد / 0311، 0، ط0ق )د. ن(، الريددداض،وعلوووق علوووى بعوووض الحواشوووي حمووود الجاسووور، علوووى طبعوووه 

، 1، مكتبدة العبيكدان، ط، الريداضتواريب المملكوة العربيوة السوعودية، العثيمين، عبد هللا الصالح ؛201-201ص

  .012-011ص ، م2111ه / 0431، 2 

 .2، ص0101أغسطس  25(، الصادر في 21العدد ) (21)

 .0، ص0101يوليو  04( الصادر في 21العدد ) (21)

 .3، ص0101سبتمبر  0(، الصادر في 21العدد ) (21)

 .0، ص0101سبتمبر  21(، الصادر في 30العدد ) (21)

 .0، ص0101سبتمبر  21(، الصادر في 30العدد ) (31)

 .2ص، 0101 أكتوبر 1(، الصادر في 32العدد ) (30)
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 Jung, Lespuissances devant، نقددالً عددن: 2ص، 0101 أكتدوبر 21(، الصددادر فددي 35العددد ) (32)

jorevollearbe:  م، باإلضدافة إلدى المسدتندات 0100هد /0321محمد لبيب التبوني، الرحلة الحجازية، القداهرة

  وما بعد. 0/11التي لم تذكر لضيق المكان، وحرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، 

، محمددد لبيددب التبددوني، 13-13، نقددالً عددن يونددغ، ص2ص، 0101 نددوفمبر 3(، الصددادر فددي 31العدددد ) (33)

 الرحلة الحجازية، اعتذرت عن ذكر جميع المصادر لضيق المكان.

( 01. ين ددر نفددس المصددادر السددابقة فددي الهددامش )0ص، 0101 نددوفمبر 01(، الصددادر فددي 31العدددد ) (34)

 (.21و)

صدددديل اللقدددداءات الرسددددمية ، لإلطدددالع علددددى تفا0ص، 0101 نددددوفمبر 01(، الصددددادر فددددي 31العددددد ) (35)

 .2-0( ص31؛ العدد )2، ص31واالحتفاالت بالوفد اإلسالمي القادم من الحجاز، ين ر األعداد، العدد 

 .4ص، 0101 نوفمبر 01(، الصادر في 31العدد ) (31)

 5الصددادر فددي  Les Liudes، نقددالً عددن مجلددة 3ص، 0101 ديسددمبر 21(، الصددادر فددي 43العدددد ) (31)

 .0101ديسمبر 

 .0ص، 0101 أكتوبر 21(، الصادر في 35العدد ) (31)

 .0ص، 0101 ديسمبر 0(، الصادر في 41العدد ) (31)

 .3ص، 0101 ديسمبر 21(، الصادر في 43العدد ) (41)

 .0ص، 0101 يناير 5(، الصادر في 45العدد ) (40)

 .0، ص0101يناير  5( الصادر في 45العدد ) (42)

 .4-3، ص0101يناير  01( الصادر في 41العدد ) (43)

 .0، ص0101أفريل  21( الصادر في 11العدد ) (44)

كدانون  1، وتذكر المصدادر أنده احتدل القددس فدي 4، 0، ص0101ديسمبر  31( الصادر في 11العدد ) (45)

، عمدان، دار الجليدل للنشدر والدراسدات واألبحداث القضوية الةلسوطي ية، ين ر في، زعيتدر، أكدرم، 0101األول 

 .43، ص0111، 3الفلسطينية، ط

، 02، بيددروت، الملسسددة العربيددة للدراسددات والنشددر، طتوواريب فلسووطين الحووديثالكيددالي، عبددد الوهدداب،  (41)

 .11ص0111

 ؛041-045، ص2102، عمدان، وزارة الثقافدة، )د. ط(، تاريب األردن وحضوارتهالشناق، عبد المجيد،  (41)

دور ين ر في، العقرباوي، مليد توفيق عقل حيددر،  لإلطالع على تفاصيل التنكر الدولي للثورة العربية الكبرى،

، جامعدة دمشدق، أطروحة دكتوراه، 9191-9191النضال السلمي السياسي الفلسطيني في الدفاع عن فلسططين 

  .51-31ص، 2100كلية اآلداب، قسم التاريخ، دمشق، 
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يوة وسولامة الموقوف بطولان األسوس التوي أقويم عليهوا وجوود إسورا يل علوى األرض العربجميل، حسين،  (41)

العقربدداوي، مليددد توفيددق  ،؛40، )د. م(، وزارة الثقافددة واإلعددالم، )د. ت(، صالعربووي موون القضووية الةلسووطي ية

 .51-31ص، دور النضال السلميعقل حيدر، 

، 2101، عمدان، وزارة الثقافدة، )د. ط(، ووةحا  مون تواريب األردن وحضوارتهمحاسنة، محمد حسدين،  (41)

 .015-014ص

 .3، ص0101يونيو  22( الصادر في 11عدد )ال (51)

 .0، ص0101يناير  01( الصادر في 10العدد ) (50)

 .3-2، ص0101يناير  01( الصادر في 10العدد ) (52)

 01( الصدادر فدي 10العددد )لإلطالع على تفاصيل الملتمر، وموقف الجريدة مدن هدذا المدلتمر، ين در،  (53)

 .3-0، ص0101يناير 

 .2-0، ص0101يناير  01ادر في ( الص10العدد ) (54)

 .0، ص0101مارس  01( الصادر في 11العدد ) (55)

، ولإلطدالع علدى تفاصديل ندص الالئحدة، ين در فدي 4، ص0101سبتمبر  01( الصادر في 003العدد ) (51)

 المصدر نفسه والصفحة.

 .0، ص0101أكتوبر  21( الصادر في 001العدد ) (51)

 .0، ص0101مبر ديس 01( الصادر في 001العدد ) (51)

 .3، ص0101ديسمبر  21( الصادر في 001العدد ) (51)

تشددرين  01نقددالً عددن كاتددب المقطددم الحربددي فددي  4، ص0101ديسددمبر  21( الصددادر فددي 001العدددد ) (11)

 نقالً عن جريدة فلسطين. 0101األول 

، 0101األول تشدرين  01نقالً عن جريدة األخبدار  4، ص0101ديسمبر  21( الصادر في 001العدد ) (10)

 نقالً عن جريدة فلسطين.

 .2، ص0101يناير  21( الصادر في 022العدد ) (12)

 .3، ص0101يناير  21( الصادر في 023العدد ) (13)

، نقالً عن جريدة المرسدل وجريددة النهضدة اللبنانيدة، 2، ص0101فبراير  21( الصادر في 025العدد ) (14)

 (.334؛ في جريدة االتحاد اللبناني، العدد )0101كانون الثاني  3( الصادر في 15العدد )

تشدرين األول  1؛ نقالً عن جريددة الحقيقدة، بيدروت، 3، ص0101فبراير  21( الصادر في 025العدد ) (15)

0101. 

، نقالً عن جريدة المرسدل وجريددة النهضدة اللبنانيدة، 2، ص0101فبراير  21( الصادر في 025العدد ) (11)

 (.334؛ في جريدة االتحاد اللبناني، العدد )0101كانون الثاني  3( الصادر في 15العدد )
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 .3، ص0101فبراير  21( الصادر في 025العدد ) (11)

 .0، ص0101سبتمبر  31( الصادر في 005العدد ) (11)

 31( الصددادر فددي 050العدددد )، حتددى 0، ص0101أكتددوبر  01الصددادر فددي  ( ف001ين ددر العدددد ) (11)

 .0، ص0101ديسمبر 

، 0101أكتدوبر  21( الصدادر فدي 001؛ العددد )2-0، ص0101أكتدوبر  01( الصادر في 001لعدد )ا (11)

 .3، ص0101يونيو  01( الصادر في 031؛ العدد )2-0ص

، 0101ديسددمبر  31( الصددادر فدي 021؛ العددد )0، ص0101ديسدمبر  01( الصدادر فددي 001العددد ) (10)

، 0101يندداير  21( الصدادر فدي 022؛ العددد )2-0، ص0101ينداير  01( الصدادر فدي 020؛ العددد )2-0ص

 .2-0ص

 .2، ص0101يناير  31( الصادر في 023ين ر تفاصيل موقفه، العدد ) (12)

 .2-0ص، 0101فبراير  21( الصادر في 021عدد )ال (13)

 .0، ص0101فبراير  01( الصادر في 024العدد ) (14)

 .0، ص0101فبراير  21( الصادر في 025العدد ) (15)

 .0، ص0101مارس  21( الصادر في 021العدد ) (11)

 .3، ص0101مارس  21( الصادر في 021العدد ) (11)

 .2-0، ص0101افريل  01( الصادر في 031العدد ) (11)

 .0، ص0101افريل  21( الصادر في 030العدد ) (11)

مصددر ، لإلطالع علدى ندص الخطداب، ين در فدي،  ال2، ص0101يونيو  21( الصادر في 031العدد ) (11)

 نفسه والصفحة.

 .2، ص0101يونيو  21( الصادر في 031العدد ) (10)

 .2، ص0101يونيو  21( الصادر في 031العدد ) (12)

-0، ص0101يونيو  31( الصادر في 031؛ العدد )2، ص0101يونيو  21( الصادر في 031العدد ) (13)

-0، ص0101يوليدو  21در فدي ( الصدا041؛ العددد )2-0، ص0101يوليو  01( الصادر في 031؛ العدد )4

3. 

 .2، ص0101يونيو  31( الصادر في 031العدد ) (14)

 .2-0، ص0101يوليو  31( الصادر في 040العدد ) (15)

 .0، ص0101أكتوبر  01( الصادر في 041العدد ) (11)

 .0، ص0101أكتوبر  01( الصادر في 041العدد ) (11)
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وين ر أيضاً حول مهمة الجندرال غدورو والجرائدد  ،0، ص0101أكتوبر  21( الصادر في 041العدد ) (11)

 .0، ص0101أكتوبر  31( الصادر في 051المعارضة، العدد )

افريددل  21( الصددادر فددي 030العدددد )، لإلطددالع علددى تفاصدديل موقددف الجريدددة مددن اللجنددة، ين ددر فددي (11)

 .0، ص0101

 .0، ص0101افريل  21( الصادر في 030العدد ) (11)

، 0101أغسدطس  21( الصدادر فدي 043؛ العدد )2-0، ص0101يوليو  31صادر في ( ال040العدد ) (10)

 .2-0ص

 .4، ص0101سبتمبر  31( الصادر في 041العدد ) (12)

 .0، ص0101ديسمبر  31( الصادر في 050العدد ) (13)

 راجعمقا مة الموادر وال

 الموادر:

ةووه المسووتةيد بتوواريب امحسوواء فووي القووديم تحاألنصدداري، محمددد بددن عبددد هللا بددن عبددد المحسددن آل عبددد القددادر،  -
هد / 0311، 0، ط0ق )د. ن(، الريداض،والجديد، أشرف على طبعه وعلق على بعض الحواشي حمد الجاسور، 

0111.  
 .0111، 02، بيروت، الملسسة العربية للدراسات والنشر، طتاريب فلسطين الحديثالكيالي، عبد الوهاب،  -
الحوديث )الثوورة العربيوة الكبرى:األسوباب والمبوادا واألهوداف، شورقي األردن من تاريص ا الموسى، سليمان،  -

 .2111، عمان، وزارة الثقافة، )د. ط(، قبل التهسيس اممارة(
قددم لده، وأشدرف علدى طبعده األسدتاذ محمدد العبدودي، الريداض، تواريب ملوو  آل سوعود، ابن هدذلول، سدعود،  -

  م.0110ه /0311، 0مطابع الرياض، ط

 جع:المرا
، 0، عمان، دار كنوز المعرفة العلميدة للنشدر والتوزيدع، طتاريب األردن وفلسطينالبطوش، بسام عبد السالم،  -

 م.2100ه /0432
بطلان األسس التي أقيم عليها وجود إسورا يل علوى األرض العربيوة وسولامة الموقوف العربوي جميل، حسين،  -

 واإلعالم، )د. ت(.، )د. م(، وزارة الثقافة من القضية الةلسطي ية
 .0111، 3، عمان، دار الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية، طالقضية الةلسطي يةزعيتر، أكرم،  -
  .2102، عمان، وزارة الثقافة، )د. ط(، تاريب األردن وحضارتهالشناق، عبد المجيد،  -

ة إلووى عمووان والبيعووة الكبوورى بالصلافووة الرحلووة الملوكيووة الهاشوومية موون مكووة المكرمووالعبددادي، محمددد يددونس،  -

 .2100، عمان، وزارة الثقافة، )د. ط(، للشريف حسين بن علي
، 2مصددر، مكتبددة اآلداب بالجمدداميزت، طدراسووا  فووي الوووحافة األوروبيووة، توواريب وفوون، عبدددة، إبددراهيم،  -

0152. 
هد / 0431، 2،  1مكتبدة العبيكدان، ط، ، الريداضتاريب المملكة العربية السعودية، العثيمين، عبد هللا الصالح -

 م.2111
 .2101، عمان، وزارة الثقافة، )د. ط(، وةحا  من تاريب األردن وحضارتهمحاسنة، محمد حسين،  -

 الجرا د:
 .050-0)باريس(، األعداد  جريدة المستقبل -

 الرسا ل واألطاريا الجامعية:

-9191السياسي الفلسطيني في الدفاع عن فلسطين دور النضال السلمي العقرباوي، مليد توفيق عقل حيدر،  -
 .2100، جامعة دمشق، كلية اآلداب، قسم التاريخ، دمشق، أطروحة دكتوراه، 9191


