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 هداء ل ا

 

ي  ئأحبا و   ، أبنائي    ، ة  العزيز عائلتي    ، الغالية  تي  جزو   ، الحبيبة  والدتي  إلى  

 
 
سرقه  الذي    "فاضلال الرجل  "هم  إلى أغل و   ،   الحياة   ي في بدر   على طول    جميعا

تر أ  من   ،اد  البع  عني  وغيبه   نالسرطامرض  مني   في  الحياة  وأفنى  يبنهكته  تي 

 عمره مغ
 
من أرجو أن ال  ،  ليل الج ستاذي  أو القدير  د ، إلى قدوتي  بين البل  تربا

إليه   ال    إليهأرتجي  ومن  يطول شوقي  ..  الغائب الحاضر    " والدي"  ،   عادقرب 

التي رفضت على مر العصور أن    "دمشق" وإلى    ،   قاد الر    لحد  جميل حتى في  ال

ذل من األوغا
 
 ولد غدي سإلى الجيل الذي  و د ،  ت

 
ب  ا إلى كل  احث  من األحفاد ، 

  هذه   وايتير   اآلن  يحمل وإلى كل قارء  حقاد ،  األ و   الشرور   عن الصمود في وجه

  م أهديك، 
 
        :     رواية

 "كتبت بماء العيون ورفات األجساد"                                       
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 "شكر"
 

 
 
 :  لسادة جهود ال  م  ث ،  ه القصة  هذ   بةا مت كتم أتالذي بفضله  هلل رب العالين أوال

 .   التوزيعدار القبس للنشر و مدير  –فايز كمال   ./أ -1

 .     يةالجامعة العربية الدول خريج أدب إنكليزي ومدرس في –بيطار  مؤيد   ./أ -2
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 القدمـة

 ـــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ 

تاريخ غير منقطع منذ أحد عشر ألف  ى أقدم مددمشق إح العالم مع  دن 

ا تقريب  عاصمة  عام  كنعان  العالم  في   وأقدم  بني  بأرض   
 
قديما تسمى  كانت 

ألنهم  ميت دمشق بالشام  ، س   حين لحق قوم من بني كنعان بن حام بالشام 

فكانت الشام   م عنها ،ها ونفوهب  همو لسرائيل فقت إبنو   ءتجا تشاموا إليها ثم 

، ووثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم إلى العراق   رائيلسإبنو  ل

ال  ساد  كما  الشام،  على  فغلبوا  العرب  وجاءت  منهم   
 
قليل بأن  إال  عتقاد 

من   مشتقة  النبيإ الكلمة  أحفاد  أحد  ا نوح  سم  م  أما ش  د  الؤرخين    ق  غالب 

أنه   فيرون  العربية،  ال  التينية،  أو  سريانية،  لكونها  اللفظة  أعادوا  الذين 

كلمة إ من  س شتق 
 
ْسك وم  رى   د  ي  فيما  بة،  الطي ِّ الرائحة  أو  السك  بمعنى 

ت  يت  م ِّ
س  أنها  اليونانيِّ آخرون  بالقائد   

 
ا اسدم يمنا س   أسَّ تعرف    نةدي ل الذي 

الشام ؛ أما أكثر ألقابها شهرة فهي، مدينة   سمإب  اللهجة السورية شق فيدم

وج    الياسمين، 
ِّ
والف  ق ل ع ،  جانب  إلى  األقم  دديحاء،  األلقاب  تشارا  نإ  ل ن 

والتي كانت منتشرة بشكل رسمي   ريف شام ش ا،يمة الدنشا  رق، رة الشد   مثل 

 خلل سوريا العثمانية . 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 املشهد األول 

 اململكــــة العربيـــــــة الســـــــورية 
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 م 1916السادس من أيار صباح 

 

 تلـــــــــــك الدينـــــــــــةســــــــــمين ياالحــــــــــل الليـــــــــــل وســــــــــكن الســـــــــــلم "دمشــــــــــق" مدينـــــــــــة 

ي علــــــــــــــى حارا هــــــــــــــا علقــــــــــــــة تضـــــــــــــفلانيســــــــــــــها اء فو أضـــــــــــــواانــــــــــــــت التــــــــــــــي كهيـــــــــــــة بلا

 
 
 خاصــــــــــا

 
يبعــــــــــث ناقــــــــــة والجمــــــــــال الــــــــــذي مــــــــــن األ الدمشــــــــــقية العريقــــــــــة رونقــــــــــا

يمــــــــــر بــــــــــين حارا هــــــــــا مــــــــــن قلــــــــــب كــــــــــل فــــــــــي والطمأنينــــــــــة فس فــــــــــي الــــــــــنالســــــــــرور 

  وأزقتهــــــــــاالدمشــــــــــقية العتيقــــــــــة 
 
 علــــــــــى قدميــــــــــه مــــــــــروره  ن  كــــــــــا ســــــــــواءا

 
و أ مشــــــــــيا

 بعربتــــــه 
 
ــا ر احجأ بـــــــين منـــــــتقل البســـــــيطة  هـــــــا اوجــــــدران بيوت يـــــــرةكبال األثريـــــــةهــــ

ــا الياســـــــــمين الدمشـــــــــقي التكـــــــــوين  ــا  كـــــــــان يملـــــــــ  دمشـــــــــقف، وأمـــــــ مـــــــــن بأكملهـــــــ

 لجمــــــــالاشــــــــق عمــــــــن كــــــــل روح فــــــــي الســــــــكينة يبــــــــث األنــــــــس و الــــــــدف  لالحــــــــب و 

ــى بـــــــه و  ــه  تغنــــ خيــــــل إليـــــــه بأنـــــــه ي ن شــــــدة دـــــــحره بدمشــــــق قـــــــدمـــــــ   إلــــــى درجـــــــة أنــــ

 مســـــــــكوهـــــــــو ي  عمـــــــــره  طـــــــــوال   هـــــــــاإنتظر الـــــــــا تـــــــــي لط اليبتـــــــــه حبر يمشــــــــ ي ب ـــــــــوا

ــاءيـــــــــد  مشــــــــــيهما  ها أثنـــــــ
 
ــا ـــما ها وهمــــــــــا  ستنشـــــــــقان معـــــــ عطرهــــــــــا الفـــــــــواح ونســـــــ

، بــــــل إن النــــــالر إلــــــى تلــــــك البيــــــوت مــــــن ال ــــــار  قــــــد  غفــــــل عــــــن ســــــر  النديــــــة

 هـــــــاوفتونـــــــه بألق اون فـــــــي أعماقهـــــــا مـــــــن شـــــــدة جمالهـــــــالكنـــــــالجمـــــــال الـــــــداخلي 

ر مــــــــــن يــــــــــكثال علــــــــــى ي تــــــــــو فمــــــــــن الــــــــــداخل كانــــــــــت تحوأمــــــــــا البيــــــــــوت ،  وزينتهــــــــــا

أشـــــــــــجار الليمـــــــــــون التـــــــــــي وأمـــــــــــا  تلفـــــــــــة ، ملاات العطريـــــــــــة ف والنباتـــــــــــالزخـــــــــــار 

وأصـــــــ  كانـــــــت أجمـــــــل مـــــــا فيهـــــــا  فقـــــــد تحـــــــف بـــــــرو الـــــــاء الصـــــــغير والنـــــــوافير

 مــــــــن أبـــــــــرز ملمــــــــي البيــــــــوت الدمشــــــــقية التقليديـــــــــة إن بــــــــل ، برفقتهــــــــا  الــــــــورد

جــــــــــــــاءت نوافــــــــــــــذها التـــــــــــــي الــــــــــــــدار الســــــــــــــماوية وبركـــــــــــــة اليــــــــــــــاه واليــــــــــــــوان  هـــــــــــــي
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وروبــــــــــــــي مــــــــــــــاري اال عراز اللطــــــــــــــل  ــــــــــــــار  نســــــــــــــبةحــــــــــــــة علــــــــــــــى التو فم وشـــــــــــــرفا ها

مدينـــــــــــة الياســـــــــــمين دمشـــــــــــق  ذه  هـــــــــــ، وااليطـــــــــــالي فـــــــــــي القـــــــــــرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر 

حالكــــــــة ال حـــــــدى ليـــــــالي دمشـــــــقإفـــــــي  لك، لكنهـــــــا لـــــــم تكـــــــن كــــــــذوهكـــــــذا كانـــــــت 

 كـــــ : "بـــــل كانـــــت  ادســــو ال
 

ــــ ــ ــــي   ل  كـ ــ ــ  الج   اء  األشـ ـــ ــــ  ال يـ ــ ـــــة يـ ــــ  ميلـ ــ ــــ  ي  ن أد اة البـ ــ  ازورهـ

ــ   ــ ــ  ال ـ
 
ــاز  ه  وي   زن ــ ــ ــــاء   ب  ال هـ ــ  كـ

 
ــ   ذ ــ ــ   لـ

 
 ألن

 
ــاة ــ ــ ــ    ال يـ ــ ــ  ج   تليسـ

 
ــ ــ ــ  نـ

 
ــا  ة ــ ــ  ي  بهـ

 
 ت

 
ــ ــ ــ   ق  حقـ

 
ــ ــ ــ  النـ

 
 
ــا ــ ــ   دائمـ ــ  مـ

 
 ا ن

 
ــ ــ ــ  شـ ــ ــ   لاء   بـ ــ ــام      هـ ــ رة   م   أيـ ــا،  ــ  سـ

 
ــل  ت ــ  ب   رحـ

 
ــ ــ ــر  م  ا نـ ــ  سـ

 
ــ    ..عة ــ  بـ

 
 داع  و   ين

 ل  و  
 
 اء"ق

 

الجــــــــــامع االمــــــــــوي بصــــــــــوته الشـــــــــــجي أذن مــــــــــؤذن و  قــــــــــت آذان الف ــــــــــرحــــــــــان و 

صـــــــوته بر  ـــــــفلة االـــــــذي أيقـــــــك أهـــــــل الجـــــــوار ككـــــــل يـــــــوم ألداء فريضـــــــة صـــــــل 

  نامـــــــبعـــــــث اليي الـــــــذي يـــــــلجملا
 
لجمـــــــال إال أن هـــــــذا ا،  ســـــــهمو نف فـــــــي نـــــــسواأل

 : عبارةفي آذانه الى  الؤذن يكتمل عندما وصل لم

 الصلة خير من النوم""

 

 ع
 
 فـــــــي رئتيـــــــه شـــــــهيقا

 
 محتبســـــــا

 
 صــــــمت بعـــــــدها قلـــــــيل

 
 ميقـــــــا

 
ق يمـــــــز  دكـــــــا مطـــــــوال

 تلـــــــو اآلخـــــــر
 
 اسنفـــــــأشـــــــابهت  يتـــــــال نفاســـــــه  أ حشـــــــرجة   جـــــــراء   شـــــــرايينه واحـــــــدا

  اوهــــــــو يكتمهــــــــ املحتضــــــــر
 
مــــــــن  الــــــــذي منعــــــــه  الســــــــبب  هــــــــو هــــــــذابمــــــــا  ور عنــــــــوة

  مشـــــــاعره التألـــــــةو  دموعـــــــه   الحتبـــــــاس صـــــــمته فـــــــي االســـــــتمرار
 
 ودفعـــــــه  طـــــــويل

  لإلنهيار
 
 آذانه ، باكيا

 
 : ىاألس  غمرها بنبرة  متمما
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 الصـــــــلة خيـــــــر  مـــــــن النـــــــوووووم ....  ر قهقهـــــــة بكـــــــاء   .... الصـــــــلة خيـــــــر    - 

 ه. كبر .. ال إله إال اللـأاكبر هللا ... هللا  النوووووم  نم

 

  ودب   الالبــــــــاو  إ الـــــــؤذن   صــــــــوت   ســــــــمع ذاو الصـــــــباحمـــــــا مــــــــن أحــــــــد 
 
 ال ــــــــوف

 فـــــــي قلبـــــــه 
 
  ووقـــــــع وقوعـــــــا

 
قمـــــــم  اليوقـــــــو  الأجـــــــر مـــــــن أعـــــــكبـــــــين حنايـــــــاه مؤلـــــــا

 ســــــــؤاالشــــــــاهقة الجبـــــــال 
 
 فـــــــي أذهــــــــان الســــــــامعين ، تاركــــــــا

 
 جــــــــادا

 
عــــــــن حينهــــــــا ال

للقلــــــــب والداميــــــــة  وجعـــــــة  لا ل بهـــــــذه النبــــــــرة  الجليــــــــؤذن ذا الــــــــهـــــــ اءســـــــبب بكــــــــ

 للعــــــــين 
 
 وانهضــــــــ اللــــــــذين قشــــــــمد النبــــــــرة قلــــــــوب أهــــــــلتلــــــــك ت  ــــــــ  والــــــــروح ، ف

ـــين    م هوخرجــــــوا مـــــن بيــــــو قلقــ
 
صـــــلة الف ــــــر ولقـــــاء الشــــــيخ داء أل  بتلهــــــفمعـــــا

ــا هم  الرجـــــــــال والنـــــــــاس، صـــــــــلى  المـــــــــام  صـــــــــبي ذاو اليـــــــــوم فـــــــــي مســـــــــاجد أحيـــــــ

وهــــــــــــم  هبأمـــــــــــان هللا وحفظــــــــــــو هم كين بيــــــــــــتــــــــــــار  ةبـــــــــــطيالبســـــــــــيطة كقلــــــــــــوبهم ال

مـــــــام إنتهـــــــى إجـــــــود ، و  خيـــــــر  علـــــــى ابوابهـــــــا  كانـــــــت تغلـــــــقبيـــــــو هم مؤمنـــــــون بـــــــأن 

ــاد  صــــــلتهالســــــجد مـــــــن  ــر  األ  وســـــــوء  التـــــــي طالــــــت علـــــــى غيـــــــر العتــــ فـــــــي   يبـــــــدومــــ

حيــــــــ  صــــــــوتنبــــــــرة الجلــــــــي فــــــــي  حزنــــــــه ، األخيــــــــره مســــــــل  ســــــــبقالــــــــذي  ا المــــــــام م 

ـــك  ال شـــــــــــــــنةالمـــــــــــــــام  ـــين دة حاجبيـــــــــــــــه اقـــــــــــــــع هـــــــــــــــيالتماســـــــــــــــكة تلــــــــــــ لعريضــــــــــــ

الــــــــــذي علــــــــــى كتفــــــــــه وجهــــــــــه المــــــــــام بتــــــــــف ، إل األســــــــــود لشــــــــــعران بتملــــــــــوئيال

 الصلة  وأنهى دمشق وأهلهاعلى الجلل لصاب ا هم   حمل
 
 :قائل

   السلم عليكم ورحمة هللا .. السلم عليكم ورحمة هللا   -
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 يفـــــــهـــــــم و  هملتفـــــــين حولـــــــفـــــــي الســـــــن ، لطـــــــاعن المـــــــام إ إلـــــــىأهـــــــل ال ـــــــي  أقبـــــــل

التــــــي لـــــم  غادرهــــــا طيــــــب ســــــتيقظة لا ي أعيـــــنهمفــــــبوضــــــوح يـــــرى  ق  قلــــــ    لـــــوس  ج

طلــــــب ف معتينيــــــه الـــــدااملجعـــــد وعين هــــــهوج حـــــزن عـــــن ســــــبب  ســــــألوه ،نـــــام ال

 ال 
 
مـــــــــــن مكانـــــــــــه نهـــــــــــ  و  لـــــــــــهصـــــــــــغاء االمــــــــــام مـــــــــــنهم بكلمـــــــــــات معـــــــــــدودة جـــــــــــدا

  كبيـــــــر ، شـــــــيخ   ف  بضـــــــع
 
الثقيـــــــل  البيـــــــانلـــــــيعلن  الـــــــى مسذنـــــــة الســـــــجد مت هـــــــا

 الـــــــى مو هـــــــا الســـــــ ى كذبيحـــــــة تســـــــاقة بامثقلـــــــت وابخطـــــــ اسمســـــــامع النـــــــعلـــــــى 

ــر  إلــــــــــيهم منكســــــــــر نظــــــــــر ،  األخيـــــــ
 
 ده فــــــــــؤافــــــــــتي بحرقــــــــــة وهــــــــــو يا

 
طويلــــــــــة  ورقــــــــــة

خيــــــــــر ب لــــــــــم تبشــــــــــربطيســــــــــة بحركــــــــــة  ســــــــــتلها مــــــــــن جيــــــــــب معطفــــــــــه الــــــــــداخلي إ

 ،مط 
 
 هم :في نادىثم  لقا

 :ثمانية في بلد الشام .. بيان من الحكومة العق يا أهل دمش

م قـــــــرر اي بـــــــلد الشـــــــلعثمانيـــــــة فـــــــالحكومـــــــة ا مســـــــإبســـــــم الشـــــــعب و إب   “ 

 مال باشا ما يلي :ج دحاكم البل 

 
 
ب نايــــــــــــــة أدنــــــــــــــاه كــــــــــــــل مــــــــــــــن التهمــــــــــــــين الــــــــــــــواردة أســــــــــــــما هم  إدانــــــــــــــة:  أوال

ــ تخــــــــــــابرال البريطانيــــــــــــة والفرنســــــــــــية  ســــــــــــتخبارات  مــــــــــــع ال  يةوالجاسوســــــــــ

 ق األذى بـــــــــــــه ،إلحـــــــــــــاو  لـــــــــــــتخل  مـــــــــــــن الحكـــــــــــــم العثمـــــــــــــاني مـــــــــــــن أجـــــــــــــل ا

مـــــــــــن قبـــــــــــل وإســـــــــــقاطها  يـــــــــــةالعثمانالدولـــــــــــة  نفصـــــــــــال عـــــــــــنإل لوالعمـــــــــــل 

 : وهمالتهمين 

  أديبرشاعر و    -   شفيق بك مؤيد العظم .1

 رصحافي    -    اوي ر هز ال عبد الحميد .2

 ري  القادر الجزائرحفيد األمير عبد    -  الجزائري  االمير عمر .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 عالم ومفكر ر – سليم الجزائري  .4

  أديب وسياس ير – العسليشكري بك  .5

 سياس ي ر – النكليزي عبد الوهاب  .6

 رشاعر  -  لوم رزق سرفيق  .7

 كاتب ر – رشدي الشمعة .8

 

 
 
والحكــــــــــم  انيــــــــــةلدولــــــــــة العثملمــــــــــى العظ نــــــــــة  ياالب ــــــــــرم م مه: ت ــــــــــري ثانيــــــــــا

 حتــــــــى الــــــــوت  لنتي ــــــــةا حيــــــــث مــــــــن علــــــــيهم
 
 بالعــــــــدام شــــــــنقا

 
  قــــــــرارا

 
وجاهيــــــــا

وينفـــــذ هـــــذا البيـــــان غيـــــر قابـــــل للطعـــــن عـــــن طريـــــق الـــــنق  او االســـــت ناف 

" صدر وأفهم .. في الساعة السابعة من صباح اليوم 
 
     علنا

 شام لحاكم بالد ا -اشا ل بجما ال اكم                                                          

 

 
 
،  أهـــــــل ال ـــــــيالشـــــــباب و شـــــــتا  جنـــــــون وا، ضـــــــجت دمشـــــــق بأكملهـــــــا غضـــــــبا

ك اليـــــــــــوم األســـــــــــود عنـــــــــــد لـــــــــــفـــــــــــي ذكالبركـــــــــــان  ت حنـــــــــــاجرهم بالهتـــــــــــافانف ـــــــــــر 

 وي الـــــــدســـــــماعهم هـــــــذا ال بـــــــر 
 
 وقاســـــــالـــــــذي كـــــــان وقعـــــــه ثقـــــــيل

 
 يا

 
علـــــــى جـــــــدا

اق ة تســــــقافلــــــأكبــــــر  يهــــــهداء لشــــــا ة مــــــنتلــــــك القافلــــــ كانــــــت، وأهلهــــــا  دمشـــــق  

ل بــــــــ  مــــــــن ق   رجــــــــة بدمشــــــــقصــــــــبت الشــــــــانق فــــــــي ســــــــاحة ال، ن   حينهــــــــاعــــــــدام لإل 

ــانيين ـــان الشــــــعبي والغضــــــب  العثمــــ ــ الـــــــدامي وبــــــدأ الغليــــ ربيـــــــة احة العفــــــي الســــ

فــــــــــي بينمــــــــــا كــــــــــان املحكومــــــــــون بالعــــــــــدام ، أكثــــــــــر فــــــــــأكثر   ســــــــــيطر والســــــــــورية

 نصـــــــــنوعة مـــــــــدة الالبـــــــــار رض الســـــــــجن أن علـــــــــى يجالســـــــــدـــــــــجونهم الظلمـــــــــاء 
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 قهـــــر آلهـــــم أكثــــــر، كــــــان مـــــا بيـــــنهم في ن ســـــو مهايت مر ممهـــــد وهــــــغيـــــالســـــمنت ال 

 :رهقة نقية والال وجوههم التي مألت العنف والدماء ألممن  بكثير

 : يا ترى رح نطلع من هون؟  1راملحكوم  -

 عونـــــــايطالبعـــــــدها آخـــــــر ليلـــــــة إلنـــــــا هـــــــون و هـــــــي : يمكـــــــن تكـــــــون   2راملحكـــــــوم  -

 .وينقذونالشام أهل ا

 وما يطالعنا حدا .لحياة اب إلنا تكون آخر ليلةمكن : وي  3رحكوم ملا -

ســــــــــــــــتغفر هللا العظــــــــــــــــيم .. لــــــــــــــــي  هيــــــــــــــــك عــــــــــــــــم أ:  1ر املحكــــــــــــــــوم بالعــــــــــــــــدام  -

 . يتركونا مستحيل أهل الشام  .. وانتإ واتشائمت

 باصــــــــــــابعهحــــــــــــك شــــــــــــعره وهــــــــــــو يبقلــــــــــــق كانــــــــــــه مــــــــــــن م املحكــــــــــــوم األول  نهـــــــــــ 

  األيمـــــــــنانــــــــب رأســــــــه ج عنــــــــد ةالــــــــدما
 
 :اقــــــــو  مفكــــــــرا

 
هـــــــــالكلم ..  مســــــــتحيل ئل

 !! هاد هالحكي  شو،  ويتفرجوا علينا موت ي ارح يتركونشام ملهل اأ

اللـــــــي صــــــــار دام ، عـــــــإا ونــــــــكمحتـــــــى لـــــــو حخلــــــــ  .. :   3ر املحكـــــــوم بالعـــــــدام  -

لــــــــــــو مالنـــــــــــا نـــــــــــدمانين نحنــــــــــــا و نـــــــــــا روحنـــــــــــا ودموهــــــــــــي   شـــــــــــامنا الشـــــــــــام و صـــــــــــار 

 .كرمالهاتشهدنا سا

 

ــب ــاني ى املحكــــــــــــوم كــــــــــ ــأ بالعــــــــــــدام الثــــــــــ ــ وانهــــــــــــارت ممهامــــــــــ   التماســـــــــــــكةبته  ل صــــــــــ

وهـــــــــو قســـــــــوته و  الـــــــــوت رهبـــــــــة مـــــــــنوالشـــــــــرو  بيعـــــــــي الط  ه وفـــــــــل ســـــــــلمستاو 

ــ رحيلــــــه عــــــنيتخيــــــل كيــــــف ســــــيكون  ــالحيــــــاة  ذههــــ ــا حــــــاول املحكومــــ ون ، فيمــــ

 م كــــــــــذلكســــــــــهو فون مصــــــــــديقه سوالثبــــــــــات فــــــــــي نفــــــــــبــــــــــث العزيمــــــــــة  البــــــــــاقون 

 :ين قائل
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متــــــــل هــــــــالبكي  كـــــــل  لــــــــي  ..شـــــــد حيلــــــــك  ..  : شــــــــبك  1ر املحكـــــــوم بالعــــــــدام  -

ــ ــاة .. بهالحول شــــــهيد أمــــــو نــــــت .. إوال مــــــو رجــــــال  تنــــــإرجــــــال  ..وان النســــ وال يــــ

 لنـــــــــا رح نمـــــــــوت بـــــــــس نحنـــــــــا عـــــــــم نمـــــــــوت بشـــــــــرفكو ..  آخـــــــــر شـــــــــهيدرح تكـــــــــون 

 .ندمان  تموت .. أوعك وكرامة

 ييـــــــــــــــــــــــــيقلبي سســـــــــــــــــــــــــسبسن .. مانـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــو :   2ر املحكـــــــــــــــــــــــــوم بالعـــــــــــــــــــــــــدام  -

ت الــــــو  هإنــــــ سســــــاح،  بحيــــــاتي يــــــوم ســــــس انــــــه هــــــاد آخــــــر ، حا ضــــــ منقبض

عـــــــــــم و  إيديـــــــــــه  ليحاســـــــــــه مـــــــــــادد. . وأكتـــــــــــر أكتـــــــــــر بيقـــــــــــر يجـــــــــــي لعنـــــــــــدي و  عـــــــــــم

 خــــــــــايف   الشــــــــــام بــــــــــس ..  إي الــــــــــوتخــــــــــايف مــــــــــن  شــــــــــوي شــــــــــوي .. قنــــــــــييخن

 كتر .أ

ـــك ..  3ر املحكــــــــــوم بالعـــــــــــدام  - إلهـــــــــــا الشـــــــــــام  ، الشــــــــــام  وال تخـــــــــــاف   : تماســـــــ

ــامنا لـــــــــو الـــــــــزمن ضـــــــــاأهلهـــــــــا والشـــــــــام  ــا رفيقـــــــــي .. ، تماســـــــــك ا منشـــــــ ــو يـــــــ  اإال مـــــــ

  . .. أكيد نطلع رح. ع من هون .نطل

ــاني  املحكـــــــــوم هـــــــــز  ــا جلـــــــــس املحكـــــــــوم األ  رأســـــــــه الثـــــــ  فيمـــــــ
 
ــا ــاقين ل و حزينـــــــ  كالبـــــــ

الكرامـــــــة  دمـــــــو و الشـــــــنقة  حبـــــــالنقـــــــذه مـــــــن ت ق عـــــــن مخـــــــر  مـــــــاعمـــــــبر فكـــــــي

ه يـــــــحتضــــــن خليله إ، لـــــــم يتمالــــــك نفســـــــعفويــــــة تمطـــــــران بعينيــــــه  فـــــــيوالعــــــزة 

 ســـــار ا وييمينـــــإلـــــى كتفـــــه 
 
 منـــــه ا

 
ال  الصـــــباح فـــــي داءشـــــه كونون يســـــ أنهمبـــــيقينـــــا

 .محالة 

 

ــي  آنــــــــــذاو جـــــــــل مــــــــــا الدمشـــــــــقيون  حـــــــــاول  ــانيلثنــــــــــي  وســـــــــعهمفـــــــ عــــــــــن  ينالعثمـــــــ

 صـــــــــــول علــــــــــى فرصـــــــــــةللح إحتمــــــــــال أقـــــــــــلعلــــــــــى  أو تأجيلـــــــــــه حكمهــــــــــمتنفيــــــــــذ 
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 إال أن الســـــــــلطة العثمانيــــــــــة مـــــــــع األمــــــــــر تـــــــــدبرتســــــــــاعدهم عل ـــــــــى أخيـــــــــرة قـــــــــد 

 ا رهــــــــــــــأمأحكمــــــــــــــت  الســــــــــــــلطة العثمانيــــــــــــــة
 
ســــــــــــــبل جميــــــــــــــع ال متخــــــــــــــذةجيــــــــــــــدا

ـــمالتــــــــــي وســــــــــائل لاو  دون أي عقبــــــــــات او  ونفــــــــــاذه الهــــــــــا تنفيــــــــــذ حكمهــــــــــ نتضـــــــ

 .مفاجآت

ســـــــــــيق التهمـــــــــــون إلــــــــــــى نصـــــــــــب  الشــــــــــــانق فـــــــــــي سلســــــــــــل قيـــــــــــدت أجســــــــــــادهم و 

 إلــــــــى الشــــــــانق أرجلهم الحافيــــــــةهــــــــم يمشــــــــون بــــــــو البيضــــــــاء يــــــــد هم أو النبيلــــــــة 

 
 
لـــــــم  للـــــــت باقيـــــــة مهاذكـــــــر  أن الإه الحيـــــــاة رة هـــــــذومغـــــــادللرحيـــــــل  إســـــــتعدادا

  للـــــت بــــــلالعصـــــور مـــــرور و  خالتــــــاري طـــــول علـــــى  ولـــــم تعــــــدم تقيـــــد 
 
  تنيــــــرمنـــــارة

 ءت من بعدهم.تي جالألجيال ال

 

ن يجـــــــوه املحكـــــــومثمـــــــانيين لو الجنـــــــود العتغطيـــــــة أثنـــــــاء  سانـــــــلثـــــــارت جمـــــــو  ا

ــاء بمــــــرارة  بالعــــــدام  حــــــاول كــــــل الشــــــيو  العــــــودة الـــــــى و  ونحيـــــــب، بكــــــت النســــ

 حبــــــــــال الشـــــــــــانقفــــــــــي الوصــــــــــول إلــــــــــى  مفلــــــــــم تســـــــــــعفه قــــــــــواهم التــــــــــي خــــــــــانتهم

ــلها عــــــــــ تتــــــــــرواح التــــــــــي باذ اال نقــــــــــاالغليظـــــــــة ال  ،  قليلــــــــــة ثــــــــــوان  ن الــــــــــوت تفصـــــــ

 قــــــــو هم همخــــــــانتالشــــــــباب  حتــــــــىكانــــــــت خيانــــــــة عظمــــــــى ألرواح أهــــــــل الشــــــــام ف

واحـــــدة يمكــــــن لهــــــا أن  بخطــــــوة أضــــــعف مــــــن التقـــــدم غضـــــبهم ة ور ثــــــجعلـــــت و 

محاصـــــــرين أعـــــــده الجنـــــــود العثمـــــــانيون قـــــــوة الجـــــــدار البشـــــــري الـــــــذي  فـــــــكت

ن و عيـــــــــــفاضـــــــــــت و بأســــــــــرها ، الدينـــــــــــة  صــــــــــرا  ضـــــــــــ ، عــــــــــدام ســـــــــــاحة ال  بــــــــــه

ــاذوالـــــــــدمـــــــــن  يرجـــــــــون طفـــــــــال كـــــــــانوا ادة ، حتـــــــــى األ إر بـــــــــل  لحاضـــــــــرينا   هم انقـــــــ

 ولســــــــــك الرجــــــــــال النتظــــــــــرون قــــــــــدأن أإال  نصــــــــــب الشــــــــــانق العلقــــــــــين علــــــــــى
 
ما
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،  ضـــــــور جميـــــــع الحبـــــــين  األشـــــــد قــــــوةهـــــــم كـــــــانوا  النهايــــــة إلـــــــى تـــــــدفعهمواحــــــدة 

وهــــــــــو رال جمــــــــــال باشــــــــــا وهــــــــــم  ســــــــــمعون صــــــــــوت الج ــــــــــ هتــــــــــزازإ ن فثبتــــــــــوا دو 

 : حازم وجه حكم فيهم بلأمر بتنفيذ اي

 "إعدام  - ICRAإيجرا "                                                    

 

كــــــــان كفــــــــيل بــــــــأن تخلــــــــده الحكــــــــم الــــــــذي نفــــــــذ ، و  الشــــــــهادة الشــــــــهداءنطــــــــق 

 فــــــــــــي فضــــــــــــةالنت اجســـــــــــادهم ســــــــــــقو بوالعربــــــــــــي ي دمشـــــــــــقالتــــــــــــاريخ الكتـــــــــــب 

ــاالــــــــــــ أرواحهم الطــــــــــــاهرةبــــــــــــ صــــــــــــاعدة لاالســــــــــــفى الــــــــــــ ال الشــــــــــــانقحبــــــــــــ  ى بار هــــــــــ

مانيـــــــة بـــــــأمر الســـــــلطة العث حكـــــــم نفـــــــذو ،  شـــــــهاد هممعلنـــــــة  تعـــــــالىســـــــبحانه و 

 . من جمال باشا

 

مـــــــــن خيـــــــــرة كـــــــــانوا  مـــــــــن الرجـــــــــالثمانيـــــــــة  ك اليـــــــــوم األســـــــــودلـــــــــذ إستشـــــــــهد فـــــــــي

ــار الثقفـــــــين والقــــــوميين الســـــــوريينومـــــــن دمشــــــق  رجــــــال  فهم نوأشــــــر  كبــــ
 
 ســـــــبا

تـــــــــــاريخ تلـــــــــــة االق قناالشـــــــــــ اتفوهـــــــــــمـــــــــــن عدمـــــــــــة مـــــــــــن الم أنـــــــــــاروا بـــــــــــأرواحهف

 القادمة . يالألجواشق مد

 

حســـــــين الكثيـــــــر التـــــــرو هـــــــذا الحكـــــــم فـــــــي نفـــــــس االميـــــــر فيصـــــــل بـــــــن وبـــــــالطبع 

 لـــــــم مـــــــن الحـــــــزن والغضـــــــب ، فغضـــــــب غضـــــــ
 
وهـــــــو كـــــــن لـــــــه نهايـــــــة يبا شـــــــديدا

، غضــــــــــبه  بمروئتــــــــــه وغيرتــــــــــه وعروبتــــــــــه فلــــــــــم يكــــــــــتم بالعــــــــــروف بــــــــــين العــــــــــر 

ري لواجهـــــــــــــة ي وعســـــــــــــكشـــــــــــــد شـــــــــــــعبه ب مـــــــــــــع حتخـــــــــــــذ قـــــــــــــرار إ وســـــــــــــرعان مـــــــــــــا
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،  ةيراضــــــــ ي الســــــــور لحــــــــرب معهــــــــم مــــــــن أجــــــــل إجل هــــــــم عــــــــن األ لعثمــــــــانيين واا

 مت  األصـــــــــيلواده جــــــــــصــــــــــهوة  ال طــــــــــى علـــــــــى مســــــــــر  فـــــــــإنطلق
 
ى مكــــــــــة إلــــــــــ هــــــــــا

 
 
مل اطبـــــــة جمــــــــو  الشـــــــعب مــــــــن عامتـــــــه وخاصــــــــته  رض الأجــــــــازأمـــــــن قادمـــــــا

لهـــــــا أن  التـــــــي أرادالســـــــورية  لثـــــــورة ا دعما إيـــــــاهم بـــــــمطالبـــــــلضـــــــمهم حولـــــــه و 

، الســــــــــيما وأن  عــــــــــن أراضــــــــــيها  ل العثمــــــــــاني لتحــــــــــال  لجــــــــــلء اســــــــــورينه  بتــــــــــ

هـــــا جمـــــال باشـــــا لـــــم تتوقـــــف عنـــــد هـــــذا الحـــــد بـــــل تـــــي قادعمليـــــات العـــــدام ال

جهـــــــــــاض ياســــــــــة الداميـــــــــــة خــــــــــلل ســــــــــعيه ل سجمــــــــــال باشـــــــــــا هــــــــــذه الواصــــــــــل 

زيــــــــــد مــــــــــن اد الالحركـــــــــة القوميــــــــــة العربيـــــــــة بكــــــــــل مــــــــــن ســـــــــوريا ولبنــــــــــان وإقتـــــــــ

 حبال الشنقة .نحو الثقفين 

 

ــــان   ــ ــ   " بإمكـ
 

ــــ ــ ــ ــ   أن ر الشـ ــ ــ ــ  زرع يـ
 

ــــ ــ ــ  وي   راب  الخـ
 

ــــ ــ ــ ــــدم   ر  نشـ ــ ــ ــــد  أن ي     ار الـ ــ ــ ــــ   م  هـ ــ ــ  ا مـ
 

ــ ــ ــ ــ نـ  اه  ب 

ــ   ــ ــ ــ يـ
 
  الخ

 
ـــــ ــ ــ نثـ ــــــ وي  ــ    األعـ

 
ن  ار ذ ـــــ  ــ ــ ــــــ م   لكـ ــ ـــــال  عليـ ــ ــ ـــــ   أن هحـ ــ ــ ـــــ  ي آل يجنـ ــ ــ وأن يدة ال صـ

خف   مكن    يَّ األسرار ي  فنيَّ أن .. لشر ل   آل ي   " ار األزه   ي 
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 م 1916 السادس عشر من أيار 

 

هم أقـــــل بلتقصـــــل حيـــــاة العـــــرب ومســـــفة فـــــي ملـــــة التاريخيـــــكـــــن هـــــذه الليت ملـــــ

ود للقــــــــاء الدبلوماســــــــ ي الفرن ــــــــ ي ذلــــــــك  عــــــــ هاا ســــــــابقمــــــــن وأهميــــــــة خطــــــــورة 

فرانســـــــوا جـــــــورح بيكـــــــو بنظيـــــــره البريطـــــــاني الدبلوماســـــــ ي مـــــــارو ســـــــايكس فـــــــي 

ي غفلــــــة علــــــى حــــــين غــــــرة وربمــــــا فــــــســــــرية للغايــــــة عقــــــدت بجلســــــة مفاوضــــــات 

 دل بـــــــــــوبـــــــــــاقي يمي لدمشـــــــــــق امل طـــــــــــ  التقســـــــــــ ةســـــــــــدرال مـــــــــــعأجلم مـــــــــــن العـــــــــــا

 .ة دن السوريالشام وال

 

حـــــــــب بــــــــك مســـــــــيو مـــــــــارو ر أ الفرنســـــــــية الحكومــــــــة ســـــــــمإبيكـــــــــو : بفرانســــــــوا   -

 بالفائــــــــــدة تفاقــــــــــات تصــــــــــبإبن تنتهــــــــــي مفاوضــــــــــاتنا الســــــــــرية هــــــــــذه أ تمنــــــــــىأو 

 .  لصلحة حكومتينا

ــا أو مـــــــــارو ســــــــــايكس :  - تقـــــــــدم إليــــــــــك بالشــــــــــكر انيــــــــــا أكومـــــــــة بريط ح ســــــــــمإبنـــــــ

مــــــن أجــــــل  بيننــــــا الشــــــترولتعــــــاون اريطانيــــــا فــــــي كومــــــة برغبــــــة حك ليــــــإل قـــــنأو 

 . عبيناشحكومتينا و صالح م يقتحق

 

 تصــــــــــافي الحليفــــــــــان 
 
لد وبـــــــــــ ســــــــــوريةراضــــــــــ ي الخارطـــــــــــة األ فــــــــــتي  وتــــــــــم، معـــــــــــا

 قبـــــــــل الدبلوماســـــــــيينمـــــــــن  بدقــــــــة لـــــــــى غربهـــــــــاإشــــــــرقها دراســـــــــتها مـــــــــن و  م الشــــــــا

ات لمكانيــــــــــاو فضــــــــــل الوســــــــــائل أبحــــــــــث عــــــــــن ال جــــــــــرى  نهــــــــــا ،حيالتواجــــــــــدين 

ــبعــــــــــد  يمهالتقســـــــــ فــــــــــي  تفـــــــــاقتــــــــــم الثـــــــــم عـــــــــدة ســــــــــاعات تمرت لســــــــــوارات احـــــــ
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مــــــــــن الجــــــــــانبين والوافقــــــــــة عليــــــــــه عتمــــــــــاده إواحــــــــــد تــــــــــم  علــــــــــى قــــــــــرار  النهايــــــــــة 

 : ني طاالفرن  ي والبري

نســــــحاب مـــــــن ســـــــوريا كمـــــــا أخبرتـــــــك تعدون لإلســـــــمنحـــــــن  مــــــارو ســـــــايكس : -

 . اير ومبارو عليكم سو .. ادتنا خضع لسيتن أ للموصلولكن نريد 

يا علـــــــــــى بضـــــــــــمان حصـــــــــــول ســـــــــــور  د لكـــــــــــمهـــــــــــونحـــــــــــن نتع : ا بيكـــــــــــوفرانســـــــــــو   -

هــــــــا حــــــــريتهم .. مبــــــــارو علــــــــيكم الوصــــــــل مســــــــيو لهن أل ســــــــتقلل واســــــــع يــــــــؤمإ

 لكو مارو .. 
 
 شكرا

 لك مسيو ش : كسايمارو س -
 
 افرانسو كرا

 ســــــــو  تصــــــــافي الدبلوماســــــــيين الفرن ــــــــ ي والبريطــــــــاني 
 
لنــــــــا ســــــــرعان مــــــــا أع، و  يا

 عن
 
 يكس بيكو .اسصدور معاهدة  معا

 

فرانســــــــوا جـــــــــور   بلوماســــــــ ي الفرن ـــــــــ ية بـــــــــين الديت الفاوضـــــــــات الســــــــر صــــــــن

م ثــــــــــ موصــــــــــلللبريطانيــــــــــا  إحــــــــــتللعلــــــــــى  مــــــــــارو ســــــــــايكس والبريطــــــــــاني  يكــــــــــوب

نكلتــــــــرا حيــــــــث إبيكــــــــو تعــــــــديلت لصــــــــلحة أضــــــــيفت علــــــــى معاهــــــــدة ســــــــايكس 

 نكليزيـــــــةل الـــــــى الســـــــيطرة إفرنســـــــا  نصـــــــيبمـــــــن  اعيـــــــدت الوصـــــــل التـــــــي كانـــــــت

ــامف كتفـــــــــــــت إحـــــــــــــين فـــــــــــــي  1918ني ن الثـــــــــــــاتشـــــــــــــري 7يخ ر بتـــــــــــــابإحتللهـــــــــــــا  وا قــــــــــ

ن تضـــــمن لهــــــا ألتـــــرا بــــــنكإل عهــــــدة لمت الد الباقيــــــة بســـــوريبـــــالب حكومـــــة فرنســــــا

 عاد هم .هلها حريتهم وسا يؤمن أل سعواستقلال إ

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3
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 م 1916العاشر من حزيران  

 

ها لتمـــــام خو لتقـــــى بأهلهـــــا وشـــــيايـــــام و أخـــــلل  ميـــــر فيصـــــل إلـــــى مكـــــةوصـــــل األ 

  زه التي كان قد ت هخطت
 
  :لها طويل

جمـــــــال باشـــــــا  فـــــــذهي نلـــــــعـــــــدام الســـــــمعتوا حكـــــــم ال  األميـــــــر فيصـــــــل : -

ــإنبدمشـــــــــق وبيـــــــــروت و  اليــــــــــة الحلـــــــــة رحلعـــــــــارفين خطـــــــــورة الوضـــــــــع وا وتـــــــ

ــ ــا وعلــــ ــا موقــــــف مــــــن اللـــــــي ى اعلينــــ ــا الزم يكــــــون إلنــــ ــا ، نحنــــ لنطقــــــة بأكملهــــ

 لطةتمارســـــــها الســـــــ فعــــــال اللـــــــي عـــــــمعـــــــن األ يمكـــــــن نســـــــكت م يصـــــــير ال عــــــ

 . نا واهلنا بعثمانية على شعال

هـــــذا الضـــــيم  عـــــنمكـــــن نســـــكت حنـــــا ال ي رجـــــل مـــــن أهـــــل العشـــــائر : -

ــا ورج ــا وربعنــــــ، حنــــ ميـــــــر أل و اســــــم يــــــاك يــــــدينإا وكــــــل لــــــ ي نملكــــــه ملــــــك النــــ

وواجــــــب .. مــــــرو علينــــــا طاعــــــة أمــــــرو والشــــــور شــــــورو ، أر مــــــأل فيصــــــل ، ا

 مير .أل ا سمو اتنفيذ يعلينا ال

ــ - ــ ة كـــــــــــمشــــــــــيو  مــــــــــام اهنـــــــــــا  انــــــــــاو  العشــــــــــائر : لرجــــــــــل آخــــــــــر مــــــــــن أهـــــــ

ي ملكنــــــــي فيـــــــه ربــــــــي حللــــــــي وكـــــــل لـــــــ عاهـــــــدو بـــــــإن نف ــــــــ ي ومـــــــالي وهلـــــــي و أ

 .مير ا العرب يا سمو األ خوتنإفدوة هلل ورسوله و 

لعـــــــــــــــــالين ، بـــــــــــــــــارو هللا فـــــــــــــــــيكم الحمـــــــــــــــــد هلل رب ا ل :يصـــــــــــــــــف ريــــــــــــــــمأل ا -

 ، الحمـــــــــد هلل اللـــــــــي جمي
 
ومـــــــــع ي ووقـــــــــوفكم معـــــــــي كرمنـــــــــي بـــــــــدعمكم لـــــــــأعـــــــــا

جـــــــــــلء والقـــــــــــوة ل  العونـــــــــــة ى وهـــــــــــو ربـــــــــــي ســـــــــــأل هللا تعـــــــــــالا ،هـــــــــــل دمشـــــــــــق ا

هللا ن يمنحنــــــــــــــي أراضــــــــــــــينا بالكامــــــــــــــل وأرجــــــــــــــوا أعــــــــــــــن ل العثمــــــــــــــاني املحتــــــــــــــ
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حتــــــــــى نصــــــــــرة  عــــــــــزةوالة انــــــــــكمــــــــــة والقــــــــــدرة علــــــــــى حمــــــــــل االمالحعزوجــــــــــل 

 كبر .راضينا والحمدهلل وال إله إال هللا وهللا أأسترداد إو نا ثورت
 

 ر يـــــــبتك مـــــــن م لســــــهم عــــــد نهوضـــــــهمجميـــــــع بهتــــــف ال
 
  ا

 
ميـــــــر األ قـــــــف وو  وحمــــــدا

ــي ــالنــــــــــــاس مشــــــــــــه نفيصــــــــــــل بــــــــــ  بندقيتــــــــــــه لألعلــــــــــــى مســــــــــ
 
 مــــــــــــن بندرا

 
قيتــــــــــــه ددا

لـــــــى ع رببدايـــــــة ثـــــــورة العـــــــت أعلنـــــــ أولـــــــى الطلقـــــــات التـــــــي األفـــــــقالشــــــرئبة إلـــــــى 

  . اريكم العثماني في سو الح
 

 شــــــجثــــــورة األميــــــر فيصــــــل القــــــت 
 
ــا  عريضــــ

 
ــا  جماهيريــــ

 
 وقبــــــوال

 
علـــــــى عه ترحيبـــــــا

 إو  لـــــــم يتبـــــــاط  ة ، فإلـــــــى العقبـــــــ مســـــــيرهإكمـــــــال 
 
 رغبـــــــة فـــــــي يهـــــــالإ نتقـــــــل متوجهـــــــا

ر فيصـــــــــــل دعمهـــــــــــم يـــــــــــممنحـــــــــــوا اال  الجتمـــــــــــا  مـــــــــــع شـــــــــــيبها وشـــــــــــبانها اللـــــــــــذينا

 .بل تردد يطلبه منهم ما جميع لتزامهم التام بتنفيذ إالكامل و 
 

بضعة شهور  األ   رةثو ت  ستغرقإ فيصل  العثمانيين  نطلقهال مير  تلقى    ضد 

الب  لها خل الر الدعم أيضا من الجي   حتى    الكاملله الدعم    م قد  ذي يطاني 

انضم  نيران   شتدت إ إثر  في  م  الكثير ام  ثورته  القبائل  البلد أن رجال    صقا  

العسكري    هجومه  بدء ل  ن يالكافي  عتاد والإعداد العدة    مكنه من أمما    ته لثور 

 . راض ي البلد السورية أفي وجنودهم  ةنيعثماومة الالحكعلى 
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 م  1917  -تركيا 

 

ود جنــــــــالو لســــــــوريين ود انــــــــالجيــــــــا وقــــــــف فــــــــي ترك خــــــــر هنــــــــاوحــــــــور اآل وعلــــــــى امل

 العثمــــــــانين 
 
 كبيــــــــر حتفــــــــالإضــــــــمن  دصــــــــعيد واحــــــــ   فــــــــيواء ســــــــ علــــــــى حــــــــد  معــــــــا

ض ار تعاســـــــ نضـــــــممهيـــــــب تقدمتـــــــه العربـــــــات والـــــــدفعيات وآليـــــــات الحـــــــرب و 

 وســــــــاعات ، ســــــــاعات لســــــــتمر إ ضــــــــ معســــــــكري 
 
الجــــــــي   فــــــــي ختامــــــــه علــــــــنأ

 ث بلســــــــــــاناألحــــــــــــدا عـــــــــــن مســــــــــــت دات حماســــــــــــ ي مــــــــــــؤثر خطــــــــــــابب العثمـــــــــــاني 

 اق سكري الع متحدثه
 
 : ئل

ــــن " ــ ــ ــــا مـ ــ ــ ــــناوإننـ ــ ــ ــــق حرصـ ــ ــ ــــبالد و  منطلـ ــ ــ ــــدة الـ ــ ــ ــــب وحـ ــ ــ ــــالمة علـ ــ ــ ــ ها أسـ ــ ــ ــ راضـ

ــدعو جم ــ ــئ نـ ــ ـــــات  مـ ــع  للتكـ ــ ـــــرائك الشـ ــئ شـ ــ ـــــايـ ـــــا  دولتنـ ــة   كمـ ــ العثمانيـ

ــــن ــ ــا نعلـ ــ ــ ــاخطا  يـــــــ  أننـ ــ ــ ــــن  بنـ ــ ــــذا عـ ــ ــئهـ ــ ــ ــة تر،يـ ــ ــ ــــ  الع مـ ــ ــــابا يوسـ ــ  الضـ

ــــرب لل ــ ــ ــ ــ ــــان ال ـ ــ ــ ــ ــ ــرئي  أركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبه كـ ــ ــ ــ ــ ــــن منصـ ــ ــ ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي األول إ ـ ــ ــ ــ ــ ــق ال  كـ ــ ــ ــ ــ ــ فيلـ

ـــــاعد ــ ــ ـــــ   مسـ ــ ــ ـــــام للمفـ ــ ــ ـــــاني العـ ــ ــ ـــــي  العثمـ ــ ــ ـــــ  الجـ ــ ــ ـــــ  يـ ــ ــ ـــــابا ة بر،قـ ــ ــ الضـ

 "حماية مقدساته و  وطنالل الذود عن باشا من أج أنور 

 

العام  ين  ع للمفت   مساعدأ  العظمة  مضيق  ن  ع  فعا د  أنبعد  يوسف 

يرب  و "الدردنيل"   دولي  مائي  ممر  مرمرة   هو  ببحر  إي ة  نهاية  بحر  حتى 

 .  العالية األولى وحدوث الهدنة الحرب
 



- 23 -   
 

   اة  حي     ي  "
 
 لن  د م  ان الب  إنس    ل  ك

 
 ص  ك  ة    

 
 عقة ت

 
نا  صف  ا ال ي   ه  ،  ع 

 
 اة وت

 
  ل   نق

 
 
علين ها     اب 

 
 ام  م  ت

 
   ا

 
ت ك مل  ها  عد  ب    عود  ال   ا 

 
   ت ان

 
 أم       يهعل

 
ن  يج     ا 

 
 ه    ة

 
الت يي   غ  ذا 

 
 
وه  ا ه  د  حد  ي  ،  وم  ان اإلنس  ر  ج 

 
دات

 
ق

 
كر  عت  " ه ، 

 

 

 مة يوس  الع 

 

يوسف    الكامل  بإبر   نبوإسمه  قائ  آل  اشااهيم  عالعظمة  ي  سور كري  سد 

  و متز  م 1884نيسان من عام    9بدمشق في    لد في حي الشاغور الصمادية و 

خمس  حينها  ن  اآل   التي بلغت   بنته ليلىإ  أن ب منها   ة تركية تدعى منيرةتا ف   نم

"ليلى"  ها  ا سمفأسنوات   العظمة  الشسم  إ  على يوسف  "ليلى  ربجي"  والدته 

 .  تيمنا بها

 

" ترك  "ةالعظمبقي  إلى  في  بيا  سمع  دمشق،  الحكومة  يل  كتشأن  في  العربية 

لتحاقه  إ بعد    بي عر اللتحق بالجي   إستقال من منصبه في الجي  التركي و إف

الفيصلي لابالجي    "العظمة"    عربي  ن  عيِّ بيروت إكضاب     ،  في  ،    رتبا  

ة في مكتب الحكومةي ستخدم الشإ  .  آنذاو حينها العربية  فرة ألول مرِّ

د  و   اونه خر  آل طرف الوعلى ا    ء يدعى بل ن عراقيين الالرجال ال  ن آخر م  رجل  ج 

 .  هابصمة خالدة في مدينة دمشق وتاريخ سمه  إ الذي ترو  "تحسين قدري "
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 تحسين قدري  

 

،    قي بل  اللكي العراال  في   لة وي عمل فترة ط سوري  من أصل عراقي اس يدبلوم

وك1894عام   بعلبك في  ولد قديشق ان  م  أحمد  الدكتور  طبيبار قه  للملك    ي 

 . ول فيصل األ 

 

ا األركان  مقر  في   ، الناصرة  في  وھو  ل يء  بكل  قدري  تحسين  ،  یة  ربلحغامر 

 و 
 
حركات حیث حصل على كل البیانات العسكریة للجی   في شعبة ال  تحدیدا

صل بن الحسين العروف  فی  مير العثماني ، والبیانات السجلة عن جی  األ 

 یع  أن  ه ، وكان علیالأجاز    ، وعن قوات البدو في ل  ماب ی  الش
 
  ود متخفیا

حمد  أر  كتو الد  ه خین یبدأ رحلة الغامرة بكل ل يء لیصل إلى أأإلى دمشق ، و 

إلى جی  الشمال ، إلى األمير    لفتاة رحلتهامعیة العربیة  رفاق الج  مع أویبد  ،

یق  والذي  الحسين  بن  ب یشفیصل  والعقب   ه یم  معان  في  بين  أبة  ي  موقع 

أي قارئ    به، ھذا ما یحس  وحسب  مغامرة    ت ولیس  ةر طمخا رحلة  في    اللسن 

یتابع   صباح ذاو  لعسكري  ا   ارط قلا   ركبالذي  تحسين قدري    مخاطرة وھو 

البارد  ال  يوم 
 
أوراقا یحمل  ال  رسميةوھو  و   ر السف    منه  تخول    إجازة  هو  بل 

   .نطاكي الجندي األ  هرفیق ه یصطحب مع

 

ق لع  ط إت ن  مإذن    دون ني  لعثما االعسكریة للجی   رار  األسعلى  دري  تحسين 

یخول  مسؤول بحق  ذلك  ب  هرسمي     رجلفكان 
 
األول   مخاطرا الطراز    من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
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 و 
 
وحیات  هقعمو و   ه بروح  مغامرا ق نعم    !!   كلھا   ه العسكري  تحسين  ري  دكان 

 مخاطر 
 
 ومغامر   ا

 
 جري   ا

 
ل  سا إال  تكون  ال   رجل  جرأة 

 
عسولذ  ف یعشق    كري روح 

أل  ويغامر  نصرةأ  ن مالوت    يخش ى  نأدون  بحياته  جلها  دمشق  قضیة    جل 

   .يا كبر من كل القضاأ بالنسبة له  التي كانت  ه وطن

 

و مض ى   قطار عسكري  في  الصيریة  الرحلة  تلك  في  یحمل  هو  تحسين قدري 

 صندوق
 
ا  عجميى  عل   یحوي  ا العسكریة  بحی األسرار  ألجلھا  غامر  في    هاتلتي 

بالقط  الناصرة  ار  رحلته  من  دمشق ِّالعسكري     ..إلى 
 
ا!!    إذا من  ات  ط ملحكم 

القس التف  ؟ العسكري   طاریمر فیھا  نقا   من  ين  حست  بها  سيمرتی   وكم 

    قدري 
 
سیتدبر   ؟ تحديدا علی  وكیف  القب   إلقاء  تم  لو  هي    ه األمر  وما  ؟ 

الن  في  الفرصته  إستطا   إن  ؟ اة  التي  هرب  األسسلة    ذھن  شغلت   عشرات 

  ،  ةلعسكریا   هبزتيرتدي    ى كرسيه وهو ل ع  الجالس بوقار ر   اطامل  ك الرجل لذ

قام   ما  على    هأنري حينها  تحسين قد  بهأول  من  الضاب   إشارة  ء  رداأخفى 

القطار  بدء  مع    كتفه  عجلت  كإو تحرو  یتحر ستدار ها  سینمائي  و  فیلم 

أمام  رويدا عين  بمشاھده   
 
رويدا وركاب   ر ،    يه  عسكري  العسكر    هقطار  من 

يخ ي   العثماني   
 
متنه رجل على  هويته حمل  ماولك  في  أمره  ن  لو كشف       ؟ ذا 

بمشاھد    ي عقل تحسين قدر بلمحة في  الذي دار  هذا الفيلم السينمائي    أ يبد

 بدمتتابعة  
 
صعوده  ءا من  إاألنطا   الجندي  هقی رفو     القصورة  كي  نز   ثم  لى 

والجلوس   الضاب   الصطنع  ثم  شارة  الھدوء  ملمي  حضور  رسم  ثم 

 . ي سين قدر حال تح  هلیكان عما ديد بالتحھذا  و  الكارثة ..العسكرووق
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الوحيد كانت مشكل  في ه  نأ  ة ته  القطار    املحطات   معروف  منھا    ، التي سیمر 

، ومعروف في محطة    وقت  ى قض درعا حیث  معروف في محطة عمان 
 
   ا

 
  طویل

خدمت    هناو ة  سكریالع   هفي 
 
مرافقا كان  ،    عندما  درعا  قائد  باشا  لحسني 

ف و  ال أن  بالتأكید  بالتالي  العاقمرافق  فيئد  كان    ام   درعا 
 
 یأ   معروفا

 
في    ضا

 أن یخفي نفسف،   الي على السواءاملحطة ولألھ
ِّ
  ه ما كان على تحسين قدري إال

وفة ب » قانون  عر لا  ریة سكلع الشرطة ا  خوفا من   عند الرور بھذه املحطات

   . جاووش » 

 

أن یتخذ    ه إلى أن وصل محطة القدم ، وكان علیتحسين قدري  الحك حالف  

 قرار 
 
   ا

 
تر وبل  سریعا    .. یق   في  ناآل   هعلیاجع  أن  القدم  القطار  محطة  من  فز 

النتائج  ھم كانت  للصندوق  و ما  سیحدث  الذي  ما  ولكن   .. ذلك  من  مفر ِّ  ال 

أخفى   قدالذي  تحسين  الثمی  ات ملو لعا  ري فیھ  غامر  العسكریة  التي  نة 

..؟    ه وحیات  ه بروح أجلھا  ثم  من   
 
مليا قدري  تحسين  مرافقفكر    هأوص ى 

األنطاكجلا اندي  یكتم  أن  و ي   ، الصندیألمر  ع أخذ  إلى  ش یادوق    ه قیقة 

بالقنوات  أر  الدكتو  الشابكلیة  في  قدري  لإ و حمد  بأن  هعترف  ھو    هالجندي 

سیفر العثمانامن    اآلخر     ه نأو ،  ي  لجی  
 
متخفیا یبقي  أن  خدمة    قرر  في 

  لم یبق في حوزةأخذ الجندي االنطاكي كل شيئ و كما  ،  مد قدري  الدكتور أح

  ". بارباللوم  "األلاني  هسدس ة ومالسری ه ى أوراقو تحسين قدري س

 



- 27 -   
 

مقدمة عربة    برعبالجندي    ه قمراف  ه وجت إلى  قدري  تحسين  مع  وھو یسير 

 .ت اللحظة الصعبة ن اوح،  م دلق ة ا نحو محط   هالقطار ، والقطار یت 

 

القطار  دخول  قبیل  ر   : قدري  تحسين  ،    وله ووص  یقول  القدم  محطة  إلى 

بنف   من  رمیت  حقل  في  وأذكي   ، ف ا ك  هنأر  القمي  ما  ين  ورغم    ویشھر   ،

الع كنت التمارین  التي  تضعضع    سكریة  أن جسدي  فقد شعرت   ، أمارسھا 

إلي ینظرون  الجنود  من  الكثيرون  وكان   ، الھبو   صدمة  ،  اب  تغر اسب   من 

الش  صعوبة  أسرعت  ورغم  فقد   ، األرض  على  السقو   بعد  والحركة  ي 

الز  بين  والتخفي  نظرتبالش ي  ثم   ، وماذ  ر    ، رأیت  خلفي   ر   ؟ا 
 
  أیت شرطیا

 
 
   یھب    عسكریا

 
..لقطار ویل ا   قفزي منبعد    مسرعا في  وعندھا قلت    ! !  حقني 

 :  نف  ي 

علي  إ  من   مهرب ال   - القب   یلقي  أن  أراد  إذا  السلح      هنأل ستعمال 

  أخش ى  كنت   ولكني  ،   الوت   أهاب   ال   وكنت  ،   لي ت ق   من   محالة   ال   و نذایح

  العربي   م الهجو   خرأیت  أن  ذلك  على  ترتب یو   ،  السریة  قاألورا  تضیع  أن

  ومح    آمالي   أعز   ي ھ   العربیة   الثورة   فكرة   وكانت   ،   العثمانیة   القوات   على 

بالتحفز    أحلمي  أشعر  وكنت  ا،  الثورة  ن اح  أتخیل  ،  یة  رب لعحين 

    بلد العربیةة ال لل وسیادتقاسو 

 

 ما بقي  مشھد ال یمكن لذاكرة تحسين قدري أن تمحوه  
 
أن ألقى  ، فبعد    حیا

ال   هبنفس بقمن  رحمة  طار  ب سده  تل  الصدمة  سلم  لقى  أن  وبعد   ،
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السری األوراق  یحوي  الذي   لرافقالصندوق 
ِّ
،    هة القدر  بید  ، وترو مصيره 

  تحسين قدري   كان ،    ي ر عسكطي  شر ة  بصور مرة أخرى ولكن  القدر    هالحق

أي ل عداد  ستإعلى   ل  فعل   ، لل يء  الشب كنه  لھذا  یسمي    ه خلف  راك ي الن 

ودفعها    هفقد حیاتحتى لو  هعلیبأن یقب   هل یسمي  لن  ، ه غتال أحلمن یبأ

لذلك  ثمن  
 
الكلمة  على كفی  هدمتحسين قدري    حمل،  ا بكل ما تحويه هذه  ه 

 . ه خدامت سا من  ه ال بد ل هیعرف أنهو  » البارنللوم » و ه  مسدسكو من معنى  

 

 قدري  تحسين  یقول  
 
الرھیبة    مسترجعا اللحظات  الاتلك  دفعت  دماء  لتي 

 ي عروقفحارة الفتیة ال
 
 :   ه قائل

للم    من  ئر ثاوال   املجازف   التهور   نظرة   يهإل أخرجت مسدس ي ونظرت   -

 . ودیة العب

 

كیان   تھز ِّ  كانت  التي  الشاعر  ھي  ذلك  ھذه  قدري  العربي  تحسين  الشاب 

  كل بوصة لثائرة في القومیة ا   همحل ى أعل   با قال، و إلى النور ه  الھارب بحریت

 هب    مل نتائج مھما ترتب على ھذا من    ه تیسمي باختطاف حری لن  ،  ه من كیان

قدري  حت  فقدالوت    تحسين  الثمالغامر  بحیاتى    ليفته و في    هومستقبل  هة 

و   حتى یة  العسكر   ، الشو   نھایة  بأنه  وصل  نفسه  في  لھذا  قال  یسمي  لن 

  ه یسمي ل  نل،  ة  میللجا ه أن یغتال أحلم ه الراك  خلف
 
  . أبدا

 



- 29 -   
 

مس عقب    الشر دة  بش  ه دسلى  إلى  وتطلع  خلفط،  العسكري  و ه  ي  ياال  ، 

ت اه مخالف لوجھة  إویمش ي في  رآه یغير وجھة سيره ، عندما  الكبيرة   هدھشت

قدري سي تحسين ِّ  یصدق    ر  لم  قدري  ..!  ركز    رآه ما  تحسين  ه  نظرات، 

 .   نتھى الكابوس إ  ..ار شجاألو  حتى رآه یختفي بين الحدائق  عليه  الندھشة

 

  ه، وسارت مع  ه في ثیاب  همسدس  فى خأبعد أن    إلى األمام   ري ن قدتحسي  سار

سكریة لدة أربع ساعات  لع ا  ه وھو یستعید لیاقت التي كتب لها الحياة   هأحلم

ق ص   كما   هدمیعلى  ال ن  ي  بعن دمة  محطة  ف  سقو   أرض  إلى  القطار  من 

بدمشق  ل  القدم  القنوات  حي  إلى  محتى  لوصول  آخر  ان  یدال ة  حط وصل 

وطلب من صاحبھا  فأوقفھا    ة قدیمة وجد عرب  ھناو ، و   دم ة القط ل محشما

 . أیضا  ه تحمد وعیادأالدكتور  ه إلى القنوات حیث مسكن شقیق ه ان یوصل

 

إلى    هالنفیة مع  هن یرى عائلتزكي ، ولاألكبر    هشقیق  لن ی د  هكان یعرف أن

لكن  ، لم یشعر بالیأس ألن  ه األناضول  ن  م  به   قام ما  ن  بأ   ق ث ی  ه كانمع ذلك 

 ن  يكو قد  ة  ر مغام
 
األسر    يد عبأن  ست  كفيل مسات  مع  النفیة  شقیقة  أسرة 

سی د   هن أنر وھو متأكد مبقسوة ال تغتفالتي نفاھا جمال باشا   الدمشقية

 بل شك . الدكتور أحمد  هشقیق

 

في   السائق  قدري طمع  التساومه    ثم     تحسين  أجرة  حين  وصيل  على  بطمع 

يدفع  همنطلب   أربع    أن  إ   تا یدم ی   مبلغ  أجل  تحسين  ق  واف،    يصالهمن 
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كان  ف،    ترددبل  دري  ق إليه   ھم القد  م زل شقیق  بالنسبة  یصل  أحمد    ه أن 

ثمن  أب » عن رأسي  األنوریة   « ال وذة  م  ه ، خلع  إخفاء  عالم  ، وحرص على 

على   » بوضع   هوجھ  « ،  محرمة  بسلم    ه تأوصلحتى  فمھ  القدیمة  العربة 

لتبدأ  وأعجوبة   ا،  اللحظة  تلك  الجدیلمنذ  حیرحلة  من    ة نعطافإ ب  ه اتدة 

شقیق  جائت   ةمصيری وأخبر  الباب  فیھا  أغلق  التي  اللحظة  ما    همنذ  بكل 

 .  هحصل مع

 

التخفي    تحسين قدري وأخيه الدكتور أحمد قدري    تفقإ حتى  على ضرورة 

وال يحين السفر  الشمال  ق ب لتحاموعد  الری   بن  فیصل     حسينجی  

وأول  أجیل  ت تحتمل ال ر مسألة القرار السف ات ، بفاء في بیت عتیق  ت خال  عبر 

 ه  أوراق  هان سري ومعي مك ري ف دقحسين  فاء ت خإب   اءتطواته جخ
 
عن    بعیدا

 .األنظار 

 

، التخا  هتشاور شقیق الفتاة  العربیة  الجمعیة  أعضاء  مع  أحمد  ذ  الدكتور 

ذلك قام  صل بن الحسين ، لم إلى جی  فیمانضقرار السفر الجماعي ، وال 

قد ملتحسين  بتبدیل  و   هبسري   ، مد  دىتر إالعسكریة  و ة  نیثیابا    جمع ، 

  سریال   ه وثائق
ِّ
تدعى » سرو » وھي    ه مع سیدة من أقارب زوجة شقیق  ار وس ،ة

حیث    ، الدمشقیة   « بك  مردم   « عائلة    جتازا  إمن ِّ 
 
بمعا مدحت  اشا  سوق 

ال  من  قریبة  محلة  وصل  زقاحتى  في  قدیم    ققصا  ِّ  بیت  إلى  یؤدي   ، ضیق 

 له رغم كونه ي تحسين قدر  ذه تخ إجدا 
 
   .رداب لسا هشبت  غرفة مظلمة  مقرا
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بل    كونه باب ال یمكن أن یسدِّ  بمتصل  مدخل    ه ل  هقدمدة  من ش   تالبیكان  

إلی توصل  سرو  السیدة  وكانت   ، یومیا    ه قفل  إليه الطعام  أقبلت    وكلما 

 سده  تحسين قدري ب عد  تر إلت من الباب  » سرو » بالطعام ، ودخ  السيدة 

،  إ  قد   يكون   ن أن خوفا م    ه روع  دأه ولم  فتضح أمره 
 
  ه فو ا خم  بدأت، و   أبدا

وتكبر  كبت ی ري    ه یقشق  كان   حين   ي فر  أحمد  أعضاء    هتصاالتإالدكتور  مع 

ال الفتاة  الجمعیة  ،  عربیة  وخیول  وسلح  عتاد  من  للسفر  العدة  وی ھز 

یحتاجوی  ما  طویل   ه مع     لسفر 
 
ھو  ل  هبعیادت  ه وعمل  هبیت  ه فی  تاركا یغامر 

    خر بكل ل يءاآل 
 
 . طنو الل للوطن .. ك  جل الحریةأمن   همع رفاقسائرا

 

به في   الذي أقام  بعد مرور ثلثة أیام في البیت العتیق و ریة حاللى ق إفي الطریو

شقیقإ،    دمشق  العربیة    ه ستكمل  الجمعیة  أعضاء  من  الرفاق  مع  أحمد 

استعدا السفر  الفتاة  كثر ها دات  التاتفقوا  و   على  في  على    وطة الغ مع 

 مساءب رمانا  
 
طلب  ا وعندھا  یواف   من  ،  أن  قدري  ببيتحسين    دلته ه 

مع الرتبة  العسكریة الكاملة ِّ  هدي بدلتوھو یرت  هبسمخ  من  وخر العسكریة ،  

واألوسمة ، وصعد بھدوء إلى العربة ، وعبر شوار  دمشق إلى محل اللقاء ،  

تلك   في  شق وھناو  ورأى  فیھا  وصل  التي  ، الرحق  ورفا  ه یقاللحظات    لة 

وھو یقود القافلة    ه من حیات  دیدة وحاسمة جبدأ مرحلة    ه شعر بأنإطمئن و 

 . ة لى الحریة إكریعس ال ه تبخبر 
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ف الغكان  شقیقي  ومع  ه وطة  وخلیل    هأحمد  التمیمي  ورفیق  حیدر  رستم 

الرقي   » ون البطیخ السكاكیني وغيرھم ، وكانوا یلبسون اللبس العربیة ویأكل

حساب    فیحسب للموقف ألكان    بینھم ، فقد  سكري الوحیدلع ا  ه» ، وألن

لى حق  ن ع كا   هن أ و  یبد ، و ي  ور الف  یستعجل الجماعة للرحیل ، وكان  هبطریقت

عتقال ، إذ أن جمال باشا الصغير » »  العسكري من ال   هحس، فقد ن اھم  

احمد    هبیت شقیق  مرسفلي جمال » الحق تحسين قدري وأرسل من یھاجم

واحد  ساعة  مغادر بعد  من  بددمشق     همة  العسكریة  أت  حیث  الشرطة 

كل   ِّالتحري   اتملیع غادفراد  أعن  التي  دالجماعة  في    يوم ال  ذاو  ق مشرت 

مع  لتبدأ بینھم  الوحيد تحسين قدري الرجل العسكري التمرس   اقادهافلة ق

 . في تاريخ دمشق بأسرها مغادرتھم دمشق مرحلة جدیدة في 

 

ي   كل شيئ  "   كه  
 
مل

 
 حياتنا  ن

 
 ي  د  ق

 
 ر  ك

   ر 
 
ين       دة ال و  الا  ، 

 
ال   مثال ل زن    ا: 

ب   الثقة   الخيانة    لخيبة    األمل   ا إن  الروح    إال ..    الص 
 
ولد    آل   ها ،

 
 م    إال   ت

 
  رة

 "    مر   الع  دة ي  واح  
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 م  1918 السادس والعشرون من أيلول 

 

العثمانيــــــــــــة فــــــــــــي معركــــــــــــة ات العربيــــــــــــة والبريطانيــــــــــــة القــــــــــــوات القــــــــــــو  واجهــــــــــــت

 
 
س ار فــــــــكمعــــــــان  قــــــــةميــــــــر فيصــــــــل فــــــــي منط األ  هممدتقــــــــ لوجــــــــه دمشــــــــق وجهــــــــا

، الحـــــــزم والعــــــــزة  يـــــــرى فـــــــي وجهـــــــهأســـــــود العينــــــــين  القـــــــوام مقـــــــدام ممشـــــــو  

 صر  
 
 : جنوده فيمناديا

ــا  ــ ـــــد "يـ ـــــوريا الكبــــــ جنـ ـــــذي  ى األ سـ ـــــا الـ ـــــذا يومنـ ـــــاء .. هـ ـــــوم نت ر إو،يـ ـــــا ويـ نـ

ــــدأت   ــ ـــــمة .. إبتـ ـــــا ال اسـ ـــــب ا عتنــــــ ور مل متنـ ـــــاني لـ ــــم العثمـ ــ ــــم   ال كـ ــ أعلـ

ـــــب  ــ ــ ـــــد علـ ــ ــ ــا ال نزيـ ــ ــ ــ ـــــ  أأننـ ــ ــ ـــــــ لـ ــ ـــــال  وخمـ ــ ــ ـــــن رجـ ــ ــ ـــــل مـ ــ ــ ـــــدي وقليـ ــ ــ ــة جنـ ــ ــ ــ  مائـ

ــا ــ ــ ـــــة  قبائلنـ ــ ـــــن حكومـ ــ ــا مـ ــ ــ ـــــلنا عل همـ ــ ـــــد،عين حصـ ــ ــل ة ومـ ــ ــ ـــــريفة املسـ ــ الشـ

ـــــــ  ـــــال قبائبريطانيـ ــ ـــــا رجـ ــ ــــنكم يـ ــ ــ ـــــديقة ولكـ ــ ـــــا األ ا الصـ ــ ــــا وجنودنـ ــ ــ ــــاوس لنـ ــ ــ شـ

ــــديكم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم بإيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاري  اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتكتبون التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم ال  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالم وال إ.. اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س سـ

ــــا  ــ ــــوع ،إمـ ــ ــــودت نأخضـ ــ ــــدها دم عـ ــ ــــابق عهـ ــ ــــق كسـ ــ ــــر شـ ــ ــــتقلة حـ ــ ــــة مسـ ــ ة أبيـ

 
 
 تا استقالال

 
 "آخر  .. ال شيئ ما الشهادةإراض ها و أعلب  ما

 

القـــــــــوات  قـــــــــتحقو طـــــــــاب وقـــــــــع كبيـــــــــر فــــــــي نفـــــــــوس القـــــــــاتلين ان لـــــــــذلك ال كــــــــ

 عر إالعربيــــــــــــــة 
 
 نتصــــــــــــــارا

 
 العثمــــــــــــــاني لجــــــــــــــي  راء لة نكــــــــــــــهزيمــــــــــــــتســــــــــــــبب ب يضــــــــــــــا

  نســـــــــحبإف
 
 ثـــــــــم عمــــــــــان وصــــــــــوال

 
ــإ مــــــــــن معــــــــــان أوال أيلــــــــــول  26ي ق فــــــــــدمشــــــــــى لـــــــ

 هائيــــــــــــشــــــــــــق ندم لعثمــــــــــــاني وجنـــــــــــدهالــــــــــــوالي ا عـــــــــــد مغــــــــــــادرةب 1919
 
 .. وانتهــــــــــــتا

تــــــــــم رفــــــــــع العلــــــــــم العربــــــــــي فــــــــــي ، و الحكــــــــــم العثمــــــــــاني  ســــــــــنة مــــــــــن 400ذلك بــــــــــ
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محمـــــــــد  األميـــــــــرترأســـــــــها عربيـــــــــة وســـــــــورية يل حكومـــــــــة دمشــــــــق إيـــــــــذانا بتشـــــــــك

ها عــــــــــدد مــــــــــن وجهـــــــــــاء الدينــــــــــة وأع ســــــــــعيد الجزائــــــــــري 
ِّ
يانهــــــــــا لضـــــــــــب  وشـــــــــــكل

الجزائــــــري أكثـــــــر  حكومـــــــةلـــــــم تســــــتمر  العربيــــــة ، قـــــــواتاألمــــــن ريثمـــــــا تصــــــل ال

ين تشـــــــر واب دمشـــــــق فـــــــي أبـــــــ ربـــــــي لعا مـــــــن ثلثـــــــة أيـــــــام عنـــــــدما دخـــــــل الجـــــــي 

 .م 1918 ام ع نم األول 

 

 

 م  1918االول   نيمن تشر األول 

 

ماميـــــــة البريطانيـــــــة والعـــــــرب علـــــــى مـــــــن ســـــــيدخل ت األ بـــــــين القـــــــوا بـــــــدأ ســـــــباق

لســـــــماح وفيل باالســـــــترالي الج ـــــــرال شـــــــنـــــــع لـــــــورانس القائـــــــد ادمشـــــــق أوال ، أق

ن التطـــــــور ايصـــــــل واملحـــــــاربين العـــــــرب بشـــــــرف دخـــــــول دمشـــــــق أوال ويبـــــــدو لف

ــاه إقضـــــــــية العـــــــــرب فـــــــــي دمشـــــــــق جـــــــــذبت ن أكـــــــــد أ نهـــــــــائي هـــــــــذاال اج فـــــــــال نتبـــــــ

 ، كـــــان خبـــــر بمحـــــوره  العـــــالم
 
  ا

 
عمـــــت األفـــــراح فـــــي ولـــــى مـــــن الدرجـــــة األ  سياســـــيا

ــاشــــــوار  دمشـــــــق وحارا هـــــــا وضــــــواحيها ل  ني علـــــــى دمشـــــــق نتهـــــــاء الحكـــــــم العثمــــ

التشــــــــــائمين فــــــــــي دمشــــــــــق  لــــــــــم يــــــــــدرو أشــــــــــدراضــــــــــيها أعــــــــــن  األحــــــــــتللوجــــــــــلء 

ــالم ــا كــــــان ينتظــــــر والعــــ ــاذا لــــــو كانــــــت اال  دمشــــــق مــــ ل مــــــة ســــــتحمقادال ام يــــــومــــ

 ؟ دماءلوا من التضحياتو من التعب  زيدال اله

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ  " كـ ــ ــ ــ ــ ــــد   اتداي  ل  البـ ــ ــ ــ ــ ولـ
 
ــــ  ت ــ ــ ــ ــ  عيدة  سـ

 
ــــ  وت ــ ــ ــ ــ ا  م  رسـ ــــ  ــ ــ ــ ــ ــــالاآل لهـ ــ ــ ــ ــ ــــالم  واآلمـ ــ ــ ــ ــ  األحـ

 
 ف

دي   طا الج 
 
هاي    دة والخ  لّها ات إال أن الن 

 
 غالبا

 
، 

 
  ريدة"أحدا ا

 

 

 م  1918من تشرين االول  الرابئ

 

ــ وفتحــــــــــــت دمشـــــــــــــقوصــــــــــــلت القـــــــــــــوات العربيــــــــــــة   إحبعة أبوابهـــــــــــــا الســــــــــ
 
تفـــــــــــــاءا

ــــه*فـــــي ين ســـــل األميـــــر فيصـــــل بـــــن حصـــــو بو  ــ  بـــــ موكبـ
 
 رجـــــلومستـــــان ف ألمعـــــززا

 . من أتباعه

 

  يي بعـــــــــــد انســـــــــــحاب الجـــــــــــلامالشـــــــــــ  جـــــــــــيتـــــــــــولى االميـــــــــــر فيصـــــــــــل قيـــــــــــادة ال

أقصـــــــاها العثمـــــــاني منهـــــــا ومـــــــن جميـــــــع مـــــــدن ســـــــوريا ، وضـــــــجت الدينـــــــة مـــــــن 

ل تقباكــــــان فــــــي اســــــو إلــــــى اقصــــــاها بالهتافــــــات والشــــــعارات الرحبــــــة بحضــــــوره 

أيــــــــــدت مــــــــــن خللــــــــــه ي غفيــــــــــر بســــــــــكري عظــــــــــيم وحشــــــــــد شــــــــــعع ميــــــــــر جمــــــــــعاال 

ــادة العر ب العربــــــــــــي للثــــــــــــورة واجمــــــــــــو  الشــــــــــــع ة بيــــــــــــســــــــــــت ابت ألوامــــــــــــر القيــــــــــ

 ة آنذاو .مكاالح

____________ ____________ ___ ______ ____________________________ 
: األستاذ    *موكبه  الطنطاوي يروي  اال    دمشقر  كتابه   في   الطرائف  هذه  إحدى  علي  فترة  العثفي    اجي ني  وهو  فيقول   مانيحتلل 

  ” :  فيقول   الجديد،  القادم  ذلك  عليها   ليسير  ت الطرقا  لتعبيد   تردم  أن  قبل   ساحة   الرجة   نم  بالقرب   ت ري   كانت  التي  الساقية 

لحرب وما يمكن أن يصل إلينا من أخبارها،  ا  حديث  نتحدث   حولك  جالسين  وكنا  سيارة،  أول   دمشق  جاءت   يوم  تذكرين  هل 

راع تسي فما  الشكل  غريبة  عربة  إال  من نا  الفز     غير   ر  فطار  ي رها حصان،  الجن  بأن  أن  نحسب  وفررنا  ثألبابنا  م  تسيرها، 

 . عناهم يدعونناسم 

 س""إقتبا                                                                                                                                                                                                              
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امل افتحت  في دمشق  حلت    ألت ارية 
 
الشجية  أ ،  بوابها صباحا نغام طيورها 

 لت ار ر  ا، ش بين حارا هاوح  يفوهو   دمشقي العتقن ياسمية رافقت بشاعري

  لناس تزدادا ارة من أعداد ال  حين بدتائعهم في بترتيب بض
 
   حتىدا ـــــيرو  رويدا

 تهم دمشـــــــــق ت الهوائيـــــــــة منحـــــــــأصــــــــحاب الـــــــــدراجا
 
  مـــــــــن جمالهـــــــــاأيضـــــــــا

 
 حظـــــــــا

 .سمةوق  

 

ســــــيس حكومــــــة عربيــــــة أت عــــــن أعلــــــن االميــــــر فيصــــــل بــــــن حســــــين حفظــــــه هللا 

ومــــــــــة عربيــــــــــة حك ول أل كيفريــــــــــق رضــــــــــا الركــــــــــابي بتشــــــــــال كلــــــــــففــــــــــي دمشــــــــــق و 

 .رسمية سورية 

 

ــر  اء شـــــــكري لــــــو لان عــــــيعســــــكري و اكم الن بالحــــــحســـــــيبــــــن  فيصــــــللقــــــب االميــــ

 
 
  االيــــــــوبي حاكمــــــــا

 
 مــــــــن بيـــــــــروتوســــــــف العظمــــــــة شـــــــــار يالستقــــــــل ن  و  عســــــــكريا

عمـــــــــــت ،  وزير للحربيـــــــــــة الســـــــــــوريةكـــــــــــرتبـــــــــــة عميــــــــــد الـــــــــــى  يرقـــــــــــو إلــــــــــى دمشـــــــــــق 

ـــك بعــــــــد احـــــــداث الهدنــــــــة يــــــــدم  الــــــــذي لـــــــمبهــــــــذا ال بـــــــر  شـــــــقدم حار فـــــــأل ا وذلــــ

. 
 
 العمومية التي جرت الحقا

 

 ين عمســــــوريلوا ذان الدمشــــــقيينآ العظمـــــــة فــــــيوســــــف ســــــم يإكــــــان وقــــــع 
 
ومـــــــا

 
 
عروفــــــــون ال لءأنـــــــه مــــــــن أبنـــــــاء دمشــــــــق النـــــــبالســــــــيما و  فــــــــي نفوســـــــهمإي ابيـــــــا

 و مــــــين أ س بأنــــــهذي  عرفــــــه النــــــاالــــــ بنــــــبلهم كوالــــــده
 
الــــــذي كــــــان  عمــــــل مولفــــــا

مــــــــن ة دســــــــاسلاحــــــــين كــــــــان يوســــــــف العظمــــــــة فــــــــي  يفتــــــــو، دمشــــــــق  فــــــــي ماليــــــــة
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 الـــــــاط ، لبـــــــادئ القـــــــيم والكثيـــــــرأ فـــــــي  اه  أبـــــــه شـــــــابلمـــــــا كبـــــــر يوســـــــف العمـــــــر ، ف

ــأنه بعـــــــــد تعيينـــــــــه كـــــــــوز عنـــــــــه اللـــــــــك فيصـــــــــل تحـــــــــدث  لحربيـــــــــة لير وقـــــــــال بشـــــــ

 : سوريةال

ــــــــ  » ــــق ب نـ ــ ــ ــــال ه وا ـ ــ ــ ــــين الرجـ ــ ــ ــــ  بـ ــ ــ ــــ ن كبيـ ــ ــ ــــة شـ ــ ــ ــــ  الع مـ ــ ــ ــــيكون ليوسـ ــ ــ سـ

 خطي اسيمثل علب مسرح السياسب نه و القادة 
 
  «  ة دورا

 

 

 م 1918ال ادي عشر من تشرين الثاني  

 

ة الواقعــــــة فــــــي شــــــمال يســــــور ن الالــــــدوأكبــــــر  الجميلــــــةة دينــــــه ال" حلـــــب " هــــــذ

 مـــــن دمشــــــق ون 193ى بعــــــد غـــــرب ســــــوريا علــــــ
 
 لوقعهــــــا ال مــــــيل

 
ســــــتراتيجي ظــــــرا

  .ول ضانالقريب من األ 

 محور 
 
 فـــــــــي عهـــــــــد الدولـــــــــة العثمانيـــــــــة، وكانـــــــــت الدينــــــــــة لعبـــــــــت حلـــــــــب دورا

 
ــا يـــــــ

 دل ، والدينـــــــــــــة الرئيســـــــــــــية للت ـــــــــــــارة بـــــــــــــين بـــــــــــــنيةالقســـــــــــــطنطي الثانيـــــــــــــة بعـــــــــــــد

 ق والغرب .شر ال

 

سم إلى تعريب  البع  عزا ال فذاته   حلب سم إظر حول  جهات النإختلفت و 

األ  نيةالسريا احلب  كلمة  زارها   ، البيضاء  تعني  على    صلفي  مير التي  للتعرف 

األ  وكرم  الضيافة  بحسن  قابلوه  الذين  الطيبين  وكانت  أهلها  لزيارة  خلق 

  ر بم ففي نو   مير فيصلاأل كانت قد وعدت   بريطانيا ن أ  الع جميل حيث حلب ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ن من لوائين ،  سلي أن تساعده في ت   1918 ن لتلك الزيارة وقع  كا و ي جي  مكوِّ

تلك    رجيةوزارة ال ا  ول  منرسيقتطع    قبل أن فيصل  مير  في نفس األ جميل  

 مت ه  تقدم  عندما  الزيارة 
 
 مير فيصل :لى األ اا

  ف ار طمضيت بين جميع األ أمير .. الهدنة العمومية  سيدي األ   ندي : الج   -

.. وتم الت ال بفرنسا  تفحاربين  اق على عقد مؤتمر دولي في قصر فرساي 

  بحضور الؤتمر  عزت لعنايتكمو أال ارجية  وزارةو   ،لتقرير الصالح العام 

لتقرير مصير    مرهفي ع  ين أطال هللاالشريف حس سمو    كمالدعن و نيابة  

سمو  والدكم  ال برقية نظامية من  سر إوتم    ، الشعوب العربية في النطقة 

بهال صوص  فرنسا  إلى  حسين  بالؤتمر  كي ى  حت  الشريف  تكلمكم  ون 

 :انوني ق

و   - وخبر  للشام  بسرعة  رجا    .. : طيب  فيصل  ال ارجية  زااألمير  نه  إرة 

ف األ  ينفذ    ل ص يمير  يتو ال  الحفي  لبكم  ط رح  أخذ  و رح  بعد  لفرنسا  جه 

  للةج موافقة
 
 .  الشريف حسين مباشرة

 

الج و رحل  فيصل  األ   م  ه  ندي  و ب مير  يلزمه    حضيرتالعودة  عندما    لسفره ما 

   : بالدخول   لحاجبه ر يماأل  ن  أذ  فالباب   حاجبه طرق 

 م كدل اين و لشريف حس ا سمو برقية من معي مير .. جب : سيدي األ لحاا -

 :  تحهااجب وف الح من ة لرسالل افيص مير األ أخذ 

 ،فيصل حاكم بلد الشام  مير  األ ولدي  الشريف حسين :    -
 
ورة  ل ط   نظرا

ق  ي قح ت مة العربية في مواجهة االستعمار لالوضع الراهن الذي تعيشه األ 
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الشعو ال  وحاجة  متطلبستقلل  تلبية  على  قادر  محنك  لقائد  ا هم  ب 

 لضعف حالت
 
  نسا  ر فإلى سفر  ال   ن مية وعدم إمكانيتي  ح صلاي  ونظرا

 
حاليا

والعمل بكل ما    النعقد في فرنسا حضور مؤتمر الصلح    منك ي أطلب  فإن

تحقيق مص  أجل  من  الشعبوسعك  ، ب  لحة  لك  ر   والوطن   
 
هللا  من  اجيا

    وفيق وهللا ولي الت  ..والسداد التوفيق 

 )الشري  حسين(                                                                                                       

 حكوم  م  "
 
  ون

 
 ا د  م  األخطاء ب   حن  ن

 
 من

 
 األرض  ه  ذ  علب ه    عي   ا ن

 
 ب  ك

 
 ر   و  ش

 
نا  لو ك

 الئ  م  
 
  كة

 
 ل

 
عي    مو ي  نا الك

 
ن   اء م    الس  ي   ن ك 

 
در   ل

ّ
خطئ  نا أنق

 
ني  .. و ن   اله  م 

 " رد  ق

 

 :  رسالةلئته لقرا فور  ه فيصل حاجبألمير  ادى ان

يا   يصل فمير  األ   -  :  .. العربة    حاجب  الستشارين  جهز  الذكورة  وخبر 

 : رنسافل للسفر معي   همفس أن  تحضير ب بالورقة  أسماؤهم 
 
 حاال

 مير . الحاجب : حاضر سمو األ  - 

 

الورقة   الحاجب  بالحضور  ل فيها  ذكروا    منسماء  أ  ويقرأيفتي  لى  إبلغهم 

 : وهم ،  فيصل ر  ميمكتب األ 

 رمستشار     - د ينوري السع .1

 مستشار  ر - حيدر   ستمر  .2

 رطبيب   - مد قدري الدكتور اح .3
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 محامي وكاتب  ر – فائز الغصين .4

 ضاب  بريطاني  ر –  لورنس إدوارد ماسو ت .5

 :  مستشاري األمير  خرو  الحاجب لنداء   عقب  صلفي مير رن هاتف األ 

 ل : نعم .. ناألمير فيص   -
 
   عم .. اهل

 
يا  .. كيف .. الضاب  توماس ؟    وسهل

ما   الستشار  توم ا ..  هالكلم  تحكي  بيصير  حضرة    ان نسإ  اس لستشار 

  ضد العثمانيين   اللي خاضها معنا   ة ر لثو ن ام  ة شرفوإله موقف ميف  شر 

 نوضع وما بي
 
 م  وال هاوضع الشبهة مأبدا

 بريطاني يا سمو األمير ستشار : بس الضاب  لورانس ضاب   ال  -

معنا    رف إله موقف مش  لكن اني ،  بريط ضاب   وإن كان  ل :  األمير فيص  -

  ةلو دد الا ضبحربهثورة  واتنا أثناء الته لق مساعد ة و العربي  للثورة إدارته  ب

 وال نسيت !!  ثمانية  لعا

فيص   - :  األمير  العا  لكونه باالضافة  ل  الحرب  اخلل  تم  األولى  رساله  لية 

اتصا إلى  كضاب   بريطاني  العربية  ل  هاد القوات  يا حضرة    هنسيت   ، كل 

العرب لورانس  هو  لورانس  الضاب    ، بريطاني  الستشار  لورانس    ا مو 

 .  فق

 ... دت قلل من شأنه ولكن  قص  اا م ان ميرأل ايا سمو ستشار : ال  -

مو   الستشارريقاطع  فيصل  األمير    - الكلم  هاد  الستشارة  حضرة  يا   :

  ضك راغأ ز هج لو سمحت وقته هأل
 
 .  تصالهي ال.. وينتبدنا نسافر فورا

ة  دثاحفور انتهاءه من م  مير فيصل  زيد بن الحسين ملحادثة األ  دخل االمير

 : شار ستال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3
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 فيصل  مير  األ ى سمو عل   م ل لسزيد : ااألمير  -

زيد ..  مير  األ و  : وعليكم السلم ورحمة هللا وبركاته يا سم  صلفي  مير األ   -

 تفضل ر ويشير بيده للجلوس   

مسافر بأمر والدنا الشريف  نا أ ..  سمعني منييد .. زي مير أ األمير فيصل :  -

 ر الـ .. !! مو باأل   عني نائب نت رح تكون إ حسين لفرنسا و 

 مير األ مور الحكم يا سمو أب  كاملةعندي دراية نا ما أبس  : زيد األمير  -

-    : فيصل  لل إ األمير  بالبلد  نائبي  تكون  رح  البروتو نت  فق   مور  كولية 

الستب القا  رض  ر اشينما  يكون  و الركابي رح  الحكم  بإدارة  مور  أتسيير  ائم 

. البلد 
 
   سياسيا

   موفقة رحلة  سمو االمير ..  رحاض األمير زيد : - 

 

 من فيصل خامير  األ ن يمض ي  أخيه قبل  أفيصل مع  مير  األ ق  نتعا
 
مكتبه    رجا

تعلو نظرة   أما    تفكرال وعلى محياه   ،  
 
تب التي لهرت جليا   ن احو عينيه فكانتا 

 برحتله البعيدة  هما غير سعيدتين أبدأنب
 
له   كانت تضمروالتي البلد  تلك  إلى  ا

 .والفاجآت من الشرور كثيرخباياها ال بين 

 

 

 

 م 1918ول  األ ن كانون مبئ السا

 



- 6 - 
 

لى باريس وقابل هناو رئيس الجمهورية ه ري بوانكاريه  إفيصل  سافر األمير  

ليقوم بالت  نتو ال  وحضر الجلسة قدور بن غبري   ،  ي العروف  بينهما  رجمة 

الحد  أن غير   اقتصر  أن  بعد  دقيقة  عشرين  سوى  تدم  لم  يث  الجلسة 

ا بية والتحيتر ال بالعبارات   مير  األ اريس لم تستقبل  ب  ن أ  ل دبة مما  لطي منيات 

كس ينفيصل  وفي  ياس ي   ، حجازي  كأمير  بل  حسين  الشريف  والده  عن  وب 

فيصل لتناول  مير  األ ي السيو بيشون  رن  الف  ةيم التالي دعا وزير ال ارجاليو 

شا لفن ان  دعاه  كما  فرنسا  خارجية  وزارة  في  الغداء  في  طعام  حد  أي 

 لباألمر الذي أثر سم  و اليساء ذاو  ة م الجميل  نزليزيه لشا ت اامنتزه
 
في نفس    ا

   وأزعجه ،  فيصلمير  أل ا
 
ن  منظر الراقصات اللواتي قمن بألعابه  وزاده سوءا

الرأس    منخف  فيصل  مير  األ   ن قدري سيتح   كحفي بهو حفلة الشاي وقد ال 

  ي ر قد سينتحل األمير فيصل   يقع بصره عليهن طوال فترة الرق  وقال   كي ال

 :  كان ان الر د غاوهما   حينها 

-    : أنهأراألمير فيصل  براقصا هيظن الفرنسيون  لم    م ؟م  غروني  حضر  أأنا 

 ألخدم بلدي     نسا للهو واللعب ولكنلفر 

 

  ة يبورو وسا  السياسية األ في األ لها  وثق كان لألمير فيصل ش صية لها وزنها  

الذي     كيف ال وهو 
 
دائما يرتدي  العربي الز   كان  أن    ز يملا   ي  كما  لة  دب ل  أو ، 

عليأوص  ف  نت كا   هاى  بلس  رالرسن  الشهير  ال يا   أن  روم   اندمن  السيما 

 قترشا
 
  ه جعلته من أوسم رجال العرب أناقة

 
 .وحضورا
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 مير  األ كان  
 
ير الذكرات السياسية من شروق  حض بت   فيصل في باريس منهمكا

سد الذي  لج وا  ن تعب الذهن م  سه ف ن  ي الصباح إلى الساء غير مهتم بأن يري

به لح وفي    ق  الأ،  منه    ت ار حد   طلب 
 
معا الذهاب  قدري  لشرب    تحسين 

  الكرسون فن ان الشاي ومعه   س وعندها قدم له وتيل ريتأ شاي في  فن نان  

فتحها وسلمها لتحسين الذي قرأها وكانت    مير فيصلرف  األ   رسالة مطوية 

كونتيسة   من  األ فرنسية  مرسلة  تدعو من  باريس  في  العروفة  ها  فيه  سر 

 مير فيصل الذي نه   ترق لأل  مل  ة رسالالن  أإال      ايش  ان  ن فل
 
الكان    مغادرا

 قائبسرعة ، 
 
 :  يومها  قدري تحسين شار  الست  هلرافق  ل

 .اللهو ه ل الذي يروق لرجست النني ل األمير فيصل : إ -

 

يكن    مير  األ لم 
 
متقنا بدأال  إللفرنسية    فيصل  اللغة  أب  أ نه  دروس  خذ 

 الفرنسية واجته 
 
 . يضا أفيها بل ويخطب  ة لقحدثها بكل طحتى بات يت د جدا

 

“  
 
 إن
 
 ن

 
ن  أحي    ل  فع  ا 

 
 ان

 
ك  

 
   ل  ا

 
أجل  م    ء  ي ش  م    ول  ص  الو    ن   إ ب 

 
ن م  ولك    د    ري  ا  ا  هم  ن 

 
 
 ن

 
ل ي  فعل  ل    جد  ن 

 
 ل    ذ

 
ول  

 
ر  ي  ن  نفعا ه  م  ب  فيد    أقدا   ار    

 
 ا  ن

 
ن ي  حي  أن  ه  ا  ذا    

 
 
جر ب   مالعال ز ق م  م  يد"الو   حو قل   م     ر 

 

 

 م 1918ول  ال ا ن نو كا  من  اسئالت
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الهاديفر  مياأل ستقل  إ وتحسين    يصل مع الدكتور أحمد قدري وعوني عبد 

 لى مرفأ بولإطار  الق  قدري 
 
ستقباله في مارسيليا  إكان في  و دن  لى لنإ  ون مت ها

ي تلك  ل  عرف أحدا فلم يكن االمير فيص و الكولونيل لورانس قادما من لندن 

و الد العينة  اللباس  يلبس  وعلىهو  وال ن ر  يف كو ال  رأسه  ربي  والعقال  ة 

ن هذا  أ  إالس  ضور الكولونيل لورانبحسر االمير فيصل  ،  ي وسطه  ي ف ذهبال

الفرنسيين لم  عجب  و   الشهد   ستفزهم  ابل 
 
الكولونيلاروا  فأش  ،أيضا   إلى 

  رة فرنسا بمغاد  لورانس
 
 نفسها . بإ عاز من وزارة ال ارجية  و فورا

 

 

 م 1919دس من شباط  السا

 

  ما   وفق ر قضية العربية لدى مؤتمر العشرة  ال في  ه  مطالبفيصل    ر ميض األ ر ع

الھاالسياس ي    ه وصف عبد    وحزم  أة  ب ر    يدعوني 
 
الؤتمر  أعض  من طالبا اء 

 :لبلده ستقلل التام  ال 
 
 قائل

  ادستعدإ   ذوو   لها هأ  یزال   وال   یمة  ع   ات مدنی  مهد   كانت  البالد   هذهإن  "

طقون  ین  كلهم  البالد   هذه ن  ا سك  مدن تامل  العالم   نحو   هم بواجبات  للقیام

  رقهافت  طبیعیة  حدود  البالد  العربية   وإن لهذه  اللغة  ه بلغة واحدة  

، إ  وتحفظ   وحدتها  وتؤكد  هاغي    نع   البالد   هذهسكان  ستقاللها 

  عدد   یتجاوز   وال   اميالس  العنصر   وهو   واحد  عنصر   إ ب  كلهم   ینتمون 

وإن  املائة بدا  واح  ،يه   السامیة    غي  العناصر    البالد  هذهمنا،ئ     
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  هذا   زداد إ  وقد       متحدة   تزال   وال   كانت   قتصادیة واإل  جتماعیةاإل 

 زدادت تل  إكلما  النقلیة وسيزداد أیضا اائوسلا یاددز إب قوة تحاداإل

  وحدتها  ي    ناأمت  تضاه  لیصع  أن نجد أمة ي  العالم    ه إن    الوسائا 

 "زاتميوامل فاتالص هذه یئجم وتو،ر  سیةجنال

 

 :   إلى ما یأتي  هفي خطاب  ى نتھإ األمير فيصل ادي إلى أن لھا  وني عبدویضیف ع

الع"   األمة  وعدت  املتحالفة  الدول    عند   واستقاللها  اته ري حبربیة  إن 

  تب    أن   ،ینبغ       ظا،رة   ال رب   هذه  من   خرجت  قد   وها      ال رب  ءنتهاإ

  یاة  ل  خاصة   ایة نع  ستو      ى الكب  الدول   ب ن   وا ق   وأنا      هاعود و ب

  العربیة  واألمة      املادیة   بمصال ها   اهتمامها  من   ث  كأ  العربیة   الشعوب 

نطباق  اإل   ماتم  ةق منطب  ةالقومی  ومطالبها     وجدارة  بحق  ذل    تنت ر 

 "املشاركة  الدول  كل  عل هاالتي صادقت ن الرئی  ولسو علب مبادئ 

 

أن مذكرة  ب  ة  التاریخیالجلسة    دي الذي حضر ھذه اي عبد الھ ویضیف عون

الثنا ك  29في  ر فیصل  األمي ینایر  ون  الثانیة منم ألح  1919اني /    قت بالادة 

في الرئیس ولسون  في    خطاب  یو ت  4مونت فرنون  ،    1918  ویل موز /  والتي  م 

 :  تن  

مات  دة أو تن یإن تسویة أیة مس لة سواء أكانت مس لة إقلیم أو سیا"

 ر لھذه  ل الأساس القبو   بس بنى عل  سیاسیة    دیة   او عالقاتاقتصا

  ح ة مباشرة   ولی  علب أساسا مصالالشعوب املعنی ن قبل  مال سویة  
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ب  كانت   مادیة ترغ   قد  أمة  ألي  منا،ئ  ماو  اجل    منة  فل اخ سویة 

   "تھانفوذھا او سیاد

 

مناقشات   دارت  العديدة  وقد  أعضاء  مع  األمير  كلمة  ومنھم  تؤ بعد  مر 

ل والرئیالستر  جور   ولسون  وید  األم  ذي الس  كان  سأل  إن  في    غبیر ير 

 حاس أو أكثر ، وكان ردِّ األمير فیصل  لة واحدة ب دو داتنإ
 
 :  بهذا األمر ما

السلم      ر تممؤ   ي   حسيني   الشر   مثل والديجئت إ ب باری  أل   "لقد

 
 
 سلخة عن تركی الل ووحدة البالد العربیة املنستق إب  مطالبا

 
غي     ا كاملة

 "مجزأة

 

األم الير مطلب  تإؤتمر  ن  لجنة  دولیة  رسال  عن    شقدم   لأهلسؤال  حقیق 

النو    یریدونالحكم     هذي 
 
إن  اق  میث:من    22للمادة    تنفیذا وقال   ، العصبة 

ال ولسون س ودرو  الرئیس   في البدأ  في مونت  ه  من خطاب  شرع   ي ناثبق وذكر 

بتحقیق  ف الشعوب  حق  تأیید  سبق حكم    في   رغبتها رنون  كما   ،  بلدھا 

ا  ان لبریط ا  ومة لحكوأصدرت 
 
تصریحا الریالسو   للرجال   یة  جو س ين   بعة 

 
  ابا

  ه الدول السبعة أكدت فیلسبعة ، اتصریي م ، وسمي ھذا التصریي بباتھلطل

 سلنلا   ةعربییكون حكم البلد البأنھا ترغب في أن 
 
لى ما  ع    ة عن تركیا قائما

ك  ، كذل   ه یدة من حكومة جللتتظل مؤ یرضاه أھلھا ، وأن السیاسة ھذه س 

 تمر قائضاء الؤ أعر فيصل طالب األمي
 
  : ل
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هذا  ي  ننإ،" موقفي  ب من  واالستقالأس ند  الوحدة  التصریك  طلبي  علب  ل 

اإلنجليزي  املعروف   ي   ا  –بالتصریك  نو،مب     تشرین  9لفرنس ي   / الثاني 

،ی1918 الدولتان  أعلنت  الذي  أ  ه م  الوحید  ھمھما  ق  حقت ی  نأن 

إقامومساعدتھمنتھما  عو بم املفیدة    ال كوماتا  التي واإلد  ة  ارات 

سو ختارھا  ی نسخ       والعراقة  یر أھل  وزعت  علب  وقد  التصریك  ھذا  من 

 " السورية  البالد العربیة یئ جم أھا   املدن والقرى ي 

 

 

 م 1919نيسان  عشر من السادس 

 

 أسر كليمنصو قوله لألمير : 

ة القديمـــــــة ك يـــــــا ســـــــموِّ األميـــــــر أن تثـــــــق بـــــــأن فرنســـــــا الصـــــــديقأريـــــــد منـــــــ -

ــا أي مو  ايلســــــور  ــا ترغـــــــب أ، و  ياســـــــتعماري بســــــور إطمــــــع لــــــيس لهــــ ن كــــــل مــــ

ـــاعدة لهــــــــا و  العــــــــون  مــــــــدِّ يـــــــدفرنســــــــا هـــــــو  بـــــــه والـــــــدفا  عــــــــن حريا هــــــــا الســــ

 مارســــــتعي عـــــدو لإل أنـــــأريـــــد منـــــك يـــــا ســـــمو األميـــــر أن تعلـــــم ســـــتقللها ، إو 

مـــــــا كتبتـــــــه مـــــــن مقـــــــاالت وأن  ، عـــــــام  خمســـــــين راســـــــتعمحاربـــــــت ال  نـــــــي وأ ،

.. فأنـــــا أريـــــدو يـــــا ســـــمو األميــــــر أن  بصـــــدق مـــــا أقـــــول  وكتـــــب كثيـــــرة تشـــــهد

 . اتضع يدو بيدي ونسير معا بخدمة سوري

 

 : 
 
 فأجابه األمير فيصل قائل

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHZL_enAE785AE785&q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1+%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+16+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84+/+%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85+1919+%D9%85+%D8%8C+%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%B9%D9%86+%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88+%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87+%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1:+%C2%AB+%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%83+%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%91+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%AB%D9%82+%D8%A8%D8%A3%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%A3%D9%8A+%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%91+%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%B9%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%83+%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A5%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%8A+%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%25
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHZL_enAE785AE785&q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1+%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+16+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84+/+%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85+1919+%D9%85+%D8%8C+%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%B9%D9%86+%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88+%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87+%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1:+%C2%AB+%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%83+%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%91+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%AB%D9%82+%D8%A8%D8%A3%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%A3%D9%8A+%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%91+%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%B9%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%83+%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A5%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%8A+%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%25
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ــا ســــــعاد -  ر  ى ئيس أنــــــك ســــــتبقة الـــــــر عــــــدني يــــ
 
ــا  راءلــــــوز  ئيســـــــا ، لألبـــــــد فرنســــ

وأنــــا أمـــــدِّ يــــدي فـــــي الحــــال وأســـــير معــــك إلـــــى حيــــث تريـــــد ، بــــدون شـــــر  أو 

قيـــــــد ، ولكنـــــــي أخشـــــــ ى أن  ســـــــتولي غيـــــــرو علـــــــى رئاســـــــة وزراء فرنســـــــا ، وال 

  . ستعمارلإل  يكون هذا الرئيس مثلك عدو

 

 د كــــــــؤ كانــــــــت تفاصــــــــيل اللقــــــــاء ت
 
 جملــــــــة

 
رفــــــــ  األميــــــــر فيصــــــــل ألي   وتفصــــــــيل

  اتدخل أجنبي في سوري
 
  ، فقد قال للرئيس الفرن  ي:قطعا

ــــرئي  "   ــ ــ ــ ــــعادة الـ ــ ــ ــ ـــــا سـ ــ ــ ـــــوري .. ال يـ ــ ــ ــــو   اإن سـ ــ ــ ــ ــــب جيـ ــ ــ ــ ـــــة إ ـ ــ ــ ــــ  حاجـ ــ ــ ــ ــــ  غيـ ــ ــ ــ يـ

 " أجنبية ل مايتها

 

 

 م 1919الرابئ من آب  

 

ــي النــــــادي العربــــــي فــــــي دمشــــــق عنـــــــد  داخــــــل قاعــــــة الــــــؤتمر الــــــدولي الســــــوري فــــ

تضـــــــــــ   اتاعــــــــــة الـــــــــــؤتمر كانـــــــــــت ق م هــــــــــراأل اشــــــــــار  بورســـــــــــعيد قــــــــــرب ســـــــــــينما 

ـــات وأحــــــــــــلم فـــــــــــي زواياهــــــــــــا العريقـــــــــــة الصــــــــــــاخبة صـــــــــــوات باأل  بحجــــــــــــم طموحــــــــ

ــبهم ووال هــــــم الــــــذينالــــــؤتمر  هــــــذا أعضــــــاء  االعميــــــق لــــــوطنهم ســـــــوري لهـــــــر حــــ

جــــــل رفعتــــــه وســــــموه أل  جاهــــــدين فــــــي كنفــــــه ف علهــــــم  عملــــــون  بعــــــد أن نشــــــأوا

 وبنائه .
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https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHZL_enAE785AE785&q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1+%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+16+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84+/+%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85+1919+%D9%85+%D8%8C+%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%B9%D9%86+%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88+%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87+%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1:+%C2%AB+%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%83+%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%91+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%AB%D9%82+%D8%A8%D8%A3%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%A3%D9%8A+%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8+%D9%81%D9%8A%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%91+%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%B9%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%83+%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A5%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%8A+%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D8%8C+%D9%88%D8%A3%D9%86+%D9%85%D8%A7+%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%25
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ــاو  لقــــــنة لليـــــــبــــــدأ توافــــــد الصــــــحافة املحليــــــة والعا ع هــــــذا الــــــؤتمر الكبيـــــــر ئقــــ

ومـــــــا هـــــــيِّ إال ســـــــاعات قليلـــــــة حتـــــــى أغلقـــــــت قاعـــــــة الـــــــؤتمر الواســـــــعة أبوابهـــــــا 

 ببدء أولى جلسات الؤتمر .
 
 الض مة إيذانا

 

لـــــــى إ   ببطـــــــوهـــــــو يمشـــــــ ي  محمـــــــد فـــــــوزي باشـــــــا العظـــــــموقـــــــف رئـــــــيس الـــــــؤتمر 

 فتتاح الؤتمر :النصة ل 

محمــــــــد فـــــــــوزي نــــــــا رئـــــــــيس الــــــــؤتمر الســـــــــوري أســـــــــمي إب رئــــــــيس الــــــــؤتمر : -

ــا العظــــــم  وبإوب باشــــ
 
ــا فتــــــتي معكـــــــم أالعربـــــــي  ســـــــم الشــــــعبإســـــــمكم جميعــــ

ميـــــــر فيصـــــــل بـــــــن حســـــــين عطـــــــي الكلمـــــــة لســـــــمو األ أ،  ول هـــــــذامؤتمرنـــــــا األ 

 حفظه هللا ورعاه .

دعــــــــوكم لتقريــــــــر مصــــــــير أ نأرأيــــــــت .. الســــــــلم علــــــــيكم  :  لر فيصــــــــاألميــــــــ -

 رغبـــــاتمـــــة فقـــــد رأى مـــــؤتمر الســـــلم أن ينظـــــر فـــــي الـــــبلد حســـــب رغبـــــة األ 

مــــــــــة بحســــــــــب أن يقــــــــــرر مســــــــــتقبل كــــــــــل أالشــــــــــعوب وحــــــــــتم علــــــــــى نفســــــــــه 

ن تمنحنـــــا مـــــا لـــــيس لنـــــا بـــــه أوروبــــا أراد هــــا ورغبتهـــــا ، نحـــــن ال نطلـــــب مـــــن إ

نـــــا عترفـــــت لإلـــــذي ا ييالصـــــر  ن تصـــــدق علـــــى حقنـــــاأحـــــق بـــــل نطلـــــب منهـــــا 

ــاة و بــــــه جمعيــــــة األ   إمــــــم كافــــــة نريــــــد حيــــ
 
ــا مــــــن هـــــــذا  ســــــتقلال تــــــامين .. وإننــــ

 الؤتمر نقر  .... !! "

 اء أعضــــــــــــــاءنـــــــــــــدتــــــــــــــله    علـــــــــــــى األرض األعضـــــــــــــاءوقـــــــــــــو  أحــــــــــــــد  صـــــــــــــوتر -

 !!بسرعة ..  سعاف اطلبوا ال .. سعاف طلبوا ال ا :الؤتمر

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
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الـــــذي مــــــا  محمـــــد فـــــوزي باشــــــا العظـــــم عضـــــاء حـــــول رئــــــيس الـــــؤتمرأل ف اإلتـــــ

ملــــــــــــــه مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الحضــــــــــــــور ، تــــــــــــــم حؤتمرعــــــــــــــة الــــــــــــــفــــــــــــــي قان تــــــــــــــوفي ألبــــــــــــــث 

  يفـــــــــوالســـــــــاعدين 
 
  لحظـــــــــة كانـــــــــت صـــــــــعبة

 
بعـــــــــد  جـــــــــرى علـــــــــى الجميـــــــــع ، و جـــــــــدا

هاشــــــــم  فيهــــــــا نتخــــــــبإنتخابــــــــات محليــــــــة لرئاســــــــة الــــــــؤتمر التــــــــي إعقــــــــد  ذلــــــــك

 ذاو اليــــــــــــوم كبــــــــــــر األ أه بـــــــــــك االتاســـــــــــ ي نائــــــــــــب حمـــــــــــ  بصـــــــــــفت
 
عضـــــــــــاء ســـــــــــنا

 مل
 
ســــــــــافر  ، هللارحمــــــــــه  حمــــــــــد فــــــــــوزي باشــــــــــا العظــــــــــملرئاســــــــــة الــــــــــؤتمر خلفــــــــــا

 بعدها 
 
 .أوروبا  إلى األمير فيصل إلى بيروت مت ها

 

حق  " 
 
ــــ ب لت ــ ــ ــ ــ سـ

 
ــــل أن ن ــ ــ ــ ــ يـ م 

ن  الج  ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــق  أحالم  مـ ــ ــ ــ ــ ا الو  يـ
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ در نـ ــ ــ ــــ  ة  يـ ــ ــ ــ ــ تعـ
 
 وأن ن

 و 
 
ــــ   ن ــ ر ضـ ــه  ــ ــ سـ

 
 ون

 
ــ   أن ن ــ ــ ــــل ذلـ ــ بـ

 
ا ق

 
ــ ــ ــ ن علينـ ــ  ــ ــ كـ

 
ــا   ول ــ ــ ن أجلهـ ــ  ــ ــ ــ  مـ ــ ــ كـ

 
 ر ف

 
ــيال ــ ــ لـ

 
:   ق

سي   ل ه  
 
ة  الص    الو  ي  ن ة ؟! أم  ة  يح  جه  ي  كس    " الع 

 

 م 1919عشر من تشرين الثاني   الثاني

 

 لشــــــــــام مــــــــــن ا حلتــــــــــهبيــــــــــروت بعــــــــــد ر فيصــــــــــل إلــــــــــى  األميــــــــــروصــــــــــل 
 
إلــــــــــى  مت هــــــــــا

ــا إلــــــى  ــا  ،أالســــــكندرية ومنهــــ رحلتــــــه إلــــــى طــــــوال  فيصــــــل ميــــــرأل اوجــــــه  لــــــلوروبــــ

 فسأله أحد مستشاريه :غير مطمئن بيروت 

 خير في ل ي؟.. طمن تما ب نظراتكالستشار : سمو األمير ..  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
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ــا رســــــالة للمســــــيو كليمنصــــــو وخبرتــــــهبرســــــلت أفيصــــــل :  األميــــــر - أنــــــه  فيهــــ

غيــــــــــره ولهــــــــــأل مــــــــــا  وال لــــــــــ ي تــــــــــاني  التــــــــــام ل قلســــــــــتال حضــــــــــوري مقــــــــــرون ب

 مطمئن لي مو  ش يال، وهرد أي وصلني 
 
 يا حضرة الستشار أبدا

 ؟ سمو االميرف يتفقوا على ل ي نت خايإ:  الستشار -

ـــاب الستشـــــــــار إي .. كلمــــــــك أصـــــــــاب  - األميــــــــر فيصــــــــل : بصـــــــــراحة يــــــــا جنـــــ

تــــــــى ر فيـــــــه بالضــــــــب  لهيــــــــك الزم نســـــــر  الســــــــير لبيــــــــروت حيلـــــــي عــــــــم فكــــــــ

ومــــــــــــن هنيـــــــــــــك منســــــــــــافر ببـــــــــــــاخرة ت بأســــــــــــر  وقـــــــــــــســـــــــــــكندرية إل لصــــــــــــل نو 

 .ؤتمرال إنعقاد مكان يلياسار سريعة ل

 

ــاء إلــــــى وصــــــل األميــــــر فيصــــــل  مــــــن بيــــــروت  الســــــكندرية مينــــ
 
ــا مــــــع الوفــــــد قادمــــ

نســـــــــــــا ، إال أنـــــــــــــه لــــــــــــم ي ـــــــــــــد أي بــــــــــــاخرة تقلــــــــــــه ورفاقـــــــــــــه إلــــــــــــى فر الرافــــــــــــق لــــــــــــه 

 رتباو :ضطرب وبدا عليه ال إف

الزم نتصــــــــــــرف ن .. شـــــــــــاريات الستضــــــــــــر ا حل يـــــــــــلحــــــــــــااألميـــــــــــر فيصـــــــــــل : و  -

 .بسرعة 

 

 : إلى األمير فيصل ضاب  من البحريةزي  رجل يرتديأقبل 

ــانســــــــــــافة بريطانيــــــــــــة  فــــــــــــياألميــــــــــــر : ســــــــــــمو  ضــــــــــــاب ال  -  مســــــــــــافرة لفرنســــــــــ

هــــــــا فــــــــي الحـــــــــال .. وال يبالســــــــفر  ســــــــموو.. تحــــــــب نــــــــبلغهم برغبــــــــة  دلوقــــــــت

 رأي تاني؟  كمعاليل
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ني دنســـــــــــا .. وخـــــــــــعــــــــــاهم لفر م رينســـــــــــافم ننـــــــــــااألميــــــــــر فيصـــــــــــل : بلغهــــــــــم إ -

 في الحال  إلهم

 . سمووأمر  ت: تح ضاب ال -

 

ــاريه فــــــي النســــــافةاألميــــــر ركــــــب   التــــــي انطلقــــــت  فيصــــــل ومستشــــ
 
ــي  فــــــورا وفــــ

 ميـــــــر فيصـــــــل إلـــــــىفـــــــدخل األ النســـــــافة وقفـــــــت تإلـــــــى الســـــــكندرية الطريـــــــق 

 كابتن النسافة : حجرة 

 

 األمير فيصل :   -

What Happened to the ship captain ?   

 ر ماذا حدث للنسافة أ ها الكابتن ؟     

 

 ة:  نسافكابتن ال -

There is a shortage in the fuel of ship the Prince, in addition to a 

technical defect in one of the engines of the ship ? 

 ر هناو نق  في الوقود بالضافة إلى عطل فني في محركات النسافة   

 

 األمير فيصل :   -

How long does it take to continue its journey ? 

 م من الوقت تحتا  النسافة لتابعة الرحلة ؟   كر 
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 كابتن النسافة:   -

It takes two days, Your Highness  

 ر تحتا  ليومين يا سمو األمير  

 

  كابتن  اللذين سألوه بقلق عن جواب  هرفاقعاد إلى حزن األمير فيصل بشدة و 

 ابهم : أجف افة لنسا

 .النسافة تصلح ى ت تحاألمير فيصل : رح نضل يومين بالبحر  -

 

الستشارون   نظرة  إنظر  بعضهم  وجه    ال يبة لى  كان  حين  فيصل  األمير  في 

  ،  
 
جدا ت ر حزين  فيصل   لم  األمير  سفينة  بما    رياح  وال    تمناه حينها  االمير 

 مستشاريه.

 

كمرور   ه مستشاري عليه وعلى مرا اسيان ان قيوم  عاش األمير فيصلوهكذا .. 

العتيدة  ف أل ا  اهما ضق،    الجبال  و مير  البحر  يصل  قلب  في  الستشارون 

  
 
أخيرا تحركت  التي  النسافة  محركات  تشغيل  بعد  تحركت  ولكن  ينتظرون 

 .فوات األوان
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ور  " عض  األم  بل  أوا  إنب 
 
ها ق ب  منا 

 
و ن  ق نفئ   

 
ت ها بعد أو ها ال  ب  منا 

 
ها ال إن ق   ان 

 
 
ور نفئ    ت األم  عض    إ  ب 

 
ل  ن 

 
ت  أوانها     ي    ث حد  م 

 
 ل

 
ن جدي 

 
ت  فن 

 
 و       عا

 
  شيئ   ال

هال   وث 
ئ" س   د 

 
شف  ي 

 

 

 م 1919عشر من تشرين الثاني  بئ السا

 

 
 
نكلتــــــرا بشــــــأن إتفــــــاق بــــــين فرنســــــا و قــــــد تــــــم الفوصــــــل األميــــــر فيصــــــل متــــــأخرا

، لونـــــــــــدره ر األميــــــــــمــــــــــع ل فيصـــــــــــاألميــــــــــر نتــــــــــدابات ، ولــــــــــم تفلـــــــــــح محــــــــــاوالت ال 

 نكلترا في جلسة طارئة :إاجتمع مع اللورد كورزون وزير خارجية ف

 

 

 صل : ير فياألم -

Lord Corzon, we agreed that the independence of the Syrian Arab 

Republic is complete independence, How could you break that ? 

ن تكسر  ألك م فكيف الشا بلد لل قت سإتفقنا على إ ر لورد كورزون لقد 

 مر بهذه البساطة؟  ن اال أتفاقنا .. هل تظن إ
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 ن : زو د كور ر للو ا -

Syria became under the French mandate after the withdrawal 

of the British on November 7, 1918 and I think you're not 

aware of that since you were busy on the ship  

نتداب الفرن  ي بعد انسحاب القوات  حت بالفعل تحت ال ا أصب رسوري

  نك لست على علم أقد عت أو يا سمو األمير ،   2018ر  وفمب ن 7االنكليزية في 

    ضيينخلل اليومين الا بذلك لكونك في النسافة

 

 األمير فيصل :  -

No, The is impossible, I will never accept it   

   قبل بهذا يل ، لن استح ا م هذ..  ر ال
 
 الشيئ اطلقا

 

 اللورد كوزون :  -

Listen your Highness ,  I advise you to go to Paris and meet Mr. 

kalmanso and decide with him the affairs of the country, this is 

better for you   

سيو  لقاء م يس ل ر اب  لىإنصحك بالذهاب أ ، األمير  ر اصغ إلي يا سمو 

 فضل لك    أهذا ف ،  بلدكمى مصلحة تفاق معه عل واليمنصو كل 
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كورزون   اللورد  مقعد منه   ح ن  في  لل  ه  ستشاريه  وم فيصل  األمير  ين 

نه   وحشة ووهرة ،  ا  في أذن أحد لثقبه  ت لو مر ربما  ثوان  لبضعة    ينجالس 

سافر اللذين    ومستشاريه   فيصل األمير   ما    ددم وا  سرعان 
 
قلب  إ  ا لى 

جراء املحادثات هناو مع مسيو كليمنصو الذي  باريس ل العاصمة الفرنسية 

 .  فيصل   األمير تفاقه مع إ تنصل من وعوده و 

 

 

 م 1919ني  الثا تشرين الرابئ والعشرون من 

 

عضــــــــاء ألــــــــى بـــــــاريس حيـــــــث كــــــــان جميـــــــع إفيصــــــــل ومستشـــــــاريه األميـــــــر وصـــــــل 

، مـــــــر مـــــــع مرافقيـــــــه اجـــــــآت لفبا الـــــــؤتمر فـــــــي قاعـــــــة االجتماعـــــــات التـــــــي تضـــــــ   

رات ثاقبـــــة متــــــوترة فيمـــــا كـــــان ســــــتيفن بونســـــال وهــــــو فيين بنظــــــمـــــام الصـــــحأ

د نتظــــــــار بــــــــدء عقــــــــإيلــــــــه وهمــــــــا فــــــــي مهمــــــــس لز  مريكــــــــي أدبلوماســــــــ ي وصــــــــحفي 

  :ؤتمر ال
 
 قائل

ســــتيفن : هـــــل تعلــــم يـــــا صـــــديقي أن غرفــــة اللـــــك فيصـــــل التــــي يقـــــيم بهـــــا  -

 !!هاي نقيم بلتا ارفنكغفي فندق صغير وخاص  ليست غرفة عادية 

 الصديق : ح -
 
 كيف هي   هما تقول قا

 
 ؟..يا ستيفن ؟ إذا

 شـــــــــيئ غريــــــــــب ســـــــــتيفن : إنهــــــــــا  -
 
ــ نهــــــــــاإ..  فعـــــــــل مــــــــــا تكـــــــــون بال يمــــــــــة به أشـــــــ

 البدويــــــــة ، لــــــــن تشــــــــ
 
أنــــــــك فــــــــي بــــــــاريس ، بــــــــل عنــــــــد رؤيتــــــــك لهــــــــا عر إطلقــــــــا

 الجزيرة العربية .قلب أنك موجود في بستشعر 
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 غراإسته الصديق : ر تتسع عينا -
 
 با

 
 !!    وتعجبا

 
 .. حقا

 

 فيمــــــا صـــــو 
 
ل رئـــــيس الجلســــــة إلـــــى قاعــــــة الـــــؤتمر التــــــي ســـــادها الهــــــدوء ســـــريعا

علــــــى  معطفــــــه الولــــــ ى بالــــــذهبو يقــــــة نعمامتــــــه األ ب يرتــــــصــــــل يكــــــان اللــــــك ف

وســــــــــــــيفه العربــــــــــــــي العكــــــــــــــوف البــــــــــــــاد للعيــــــــــــــان ومسدســــــــــــــه الرصــــــــــــــع ه كتفيــــــــــــــ

 لخفائــــــه 
 
ــايبــــــدو كأنــــــه "ابــــــن  فكــــــانبــــــالجواهر الــــــذي لــــــم يبــــــذل جهــــــدا  رس"مــــ

 بالنســـــــ ة الشـــــــرقية ، وعنـــــــدما حـــــــان دور  لكـــــــنو نـــــــان رب عنـــــــد اليو الحـــــــلـــــــه إ

 متحــــــــدث نبالتحــــــــدث نظــــــــر للحاضــــــــرياألميــــــــر فيصــــــــل 
 
مــــــــال العربيـــــــــة عــــــــن اآل  ا

 متوجهوطموحات شعبها 
 
  ا

 
 :  بحديثه للمسيو كليمنصو قائل

" 
 
ــثال ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ممـ ــ ــ ــ ــ ــــن جئـ ــ ــ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورة العربيـ ــ ــ ــ ــ ــاد الثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي قـ ــ ــ ــ ــ ــدي الـ ــ ــ ــ ــ ــ والـ

ـــــانيين ـــــة بريطانيـــــــ  العثمـ ـــــه لرغبـ ـــــة منـ ـــــ  ا أل نســــــ ،ر ا و تلبيـ ـــــ نطالـ ون تكـــــــ  بـ

ــــار  ــ ــــكندرونة ديـ ــ ــــا اإلسـ ــ ــــن خـ ــ ــــيا مـ ــ ــــ  آسـ ــ ــــة يـ ــ ــــة بالعربيـ ــ ــــعوب الناطقـ ــ الشـ

ــــــــ  ــــى ا  ـ ــ ــ ــــر حتـ ــ ــ ــــــــ  ايبكـ ــــــــ و دي جنالهنـ  بـ
 
ــــــــ ا    مع  ،ـ

 
ــــيادتها إب ا ــ ــ ــــتقاللها وسـ ــ ــ سـ

ــبة األ  ــ ــــن عصـ ــــمان مـ ــــم بضـ ــدو مـ ــ ــــن أن الـ ــــق مـ ــا وا ـ ــ ــتهتم وأنـ ــ ــــ ى سـ ل الكبـ

ـــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا أكثـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وب رواحهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بالعربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــعوب الناطقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ب جسـ

ــــا إ ــ ــ ــ ــ ــا بمـ ـــ ــ ــ ــ ــــاهتمامهـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  لهـ ــ ــ ــ ــــــــ   هـ ــ ــ ــــن نفسـ ــ ــ ــ ــ ـــــالها مـ ــ ــ ــ ــــا ح مامصـ ــ ــ ــ ــ ــــة   وبمـ ــ ــ ــ ــ ن أديـ

 
 
ــــرا ــ ــ ــــر ن ـ ــ ــ ــــت ال اضـ ــ ــ ــــ  الوقـ ــ ــ ــــوريين يـ ــ ــ ــــــــ إل  السـ ــــا  حـ ــ ــ ــــام االجتمـ ــ ــ  تالل الن ـ

ــــــ  ــ ــن ااملنبعـ ــ ــ ــ ــــطث عـ ــ ــ ـــــانيالعثهاد الضـ ــ ــ ــد ت  مـ ــ ــ ــ ــي حـ ــ ــ ــ ــائر التـ ــ ــ ــ ـــــاء أوالخسـ ــ ــ  نـ

ــتطيعون  ــ ــ ــ ــرب ال  سـ ــ ــ ــ ــدتهمأال ـ ــ ــ ــ ــوا وحـ ــ ــ ــ ــوا  ن يحققـ ــ ــ ــ ــتهم أدارة إوين مـ ــ ــ ــ مـ

ـــــورة  ــ ــ ــ ــ ـــــدون مشـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  األ أبـ ــ ــ ــ ــ ـــــاركة ،يطلـ ــ ــ ــ ــ ـــــة مشـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  بمـ ــ ــ ــ ــ ـــــع  إميـ ــ ــ ــ ــ ـــــم الشـ ــ ــ ــ ــ سـ
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ـــــذ ــ ــ ـــــوري هـ ــ ــ ـــــــ هه املالسـ ــ ـــــة مـ ــ ــ ـــــــ مـ ــ ـــــدها  إن ان ،رنسـ ــ ــ ـــــرب وحـ ــ ــ ـــــون  العـ ــ ــ  ع  ،ـ

ــا ــ ــ ــ ــا و،رنسـ ــ ــ ــ ــل لب يطانيـ ــ ــ ــ ـــــن  بالجميـ ــ ــ ــدمتاه مـ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــ ـــــكرونهما علـ ــ ــ   ويشـ

ــي  ــ ــ ــ ــالبون اآلن أن يفـ ــ ــ ــ ــرب يطـ ــ ــ ــ ــانهم  والعـ ــ ــ ــ ــر أوطـ ــ ــ ــ ــبيل تحريـ ــ ــ ــ ــ  سـ ــ ــ ــ ــون يـ ــ ــ ــ عـ

 هم " سفنعلب أ عوهاطقلتي ال لفاء بالوعود ا

 

 :بخطاب األمير فيصل وجهت ثم
 
 ه إلى السيو كليمنصو قائل

 صل : ياألمير ف -

Mr. Clemenceau, , we agreed that the independence of the Syrian 

Arab Republic is complete independence, How are you going to 

break that agreement ? 

 

لد الشام ،  ام لبلتل الستقتفقنا على ال إ مسيو كليمنصو ، لقد (

 عمقدناه تفاق الذي ع هذا ال تنكث ن  أكيف لك 
 
 )؟ ا

 

 ليمنصو :  السيو ك - 

Syria has already became under the French mandate, we 

recommend to sign this agreement to help the country after we 

already got your acceptance, I recommend you declare the 

acceptance of the list of the agreement that was between us 

and the English and ask you to sign it now without objection by 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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which you will save Syria and ensure its and will save blood 

and land from the evil and violence , if you refuse to accept .. 

You must sign the Prince 

نوصيك بقبول    ،لفرن  ي نتداب ا لفعل تحت ال سوريا أصبحت با(

تفاقية  على ال األمير  يا سموي ب أن توقع  ،  تفاقية  افقتك على المو 

سوريا كي تحفظها  لى إفضل ما يمكنك تقديمه أنكليز فهذا بيننا وبين ال 

 )تفاقيةن رفضت التوقيع على الإ قد يمسهاالذي  السوء من 

 

صــــــــــــــل تفاقيــــــــــــــة التــــــــــــــي ســــــــــــــميت فيتوقيــــــــــــــع ال علــــــــــــــى فيصــــــــــــــلاألميــــــــــــــر وافــــــــــــــق 

 .وقبل من خللها بوعد بلفور  صومنيكل

  

 

 م 1919أوائل كانون أول   

 

فـــــــي قاعـــــــة الـــــــؤتمر الســـــــوري كـــــــان هنـــــــاو الكثيـــــــر مـــــــن الضـــــــجيج وحالـــــــة مـــــــن 

ــين  ــا بـــــــ ــاأعـــــــــدم الرضـــــــ ــاء الــــــــــؤتمر تبـــــــ ــا عضـــــــ ــاء الـــــــــؤتمر أدل فيهـــــــ صــــــــــابع أعضـــــــ

 قضـــــــــــــيةرن ـــــــــــــ ي لألفلال الجـــــــــــــي  لحـــــــــــــتإغضـــــــــــــبهم جـــــــــــــراء  هـــــــــــــام نتي ـــــــــــــة ال

بعـــــــــــد بيــــــــــــان رضــــــــــــا    وصــــــــــــيدالس والبقـــــــــــا  رابوطــــــــــــ تبيـــــــــــرور وهــــــــــــم  عـــــــــــةرباأل 

 .الركابي 
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بـــــــل بـــــــاللي يمكـــــــن نرضـــــــ  وال نقريصـــــــرخون   نحنـــــــا ال أعضـــــــاء الـــــــؤتمر :  -

 .عم  عمله الجي  الفرن  ي

  هــــــــذا الكــــــــلم يضــــــــر بالبلــــــــد ومصــــــــلحة البلــــــــد  -
 
رضــــــــا الركــــــــابي : رغاضــــــــبا

 هل البلد ، نحنا ..  أو 

ــ - ــا ال يمكــــــــــــنصــــــــــــر ؤتمر : رياء الــــــــــــأعضــــــــــ ح نســــــــــــحب ر و بــــــــــــل نق ون   نحنــــــــــ

 الحالية ة من الحكومة الثق
 
 .  ستقلتإاذا ما  فورا

ــا ال - ــابي : رضــــ   ركــــ
 
ــبا ــا نتــــــوا عـــــــم  هــــــددوني إرغاضــــ خــــــايف علـــــــى  مــــــتلكم.. أنــــ

 ..ســــــــتقالتي فــــــــور إرح قــــــــدم ألثبــــــــتلكم هالشــــــــ ي مصــــــــلحة البلــــــــد و 
 
دمشــــــــق  ا

 . يا سادة منصبيمو أغلى من 

 

 ين الســــــيدعــــــو ركــــــابي لاا رضــــــلســــــيد الة ااســــــتق الحســــــين زيــــــد بــــــن األميــــــر لقبــــــ

 للمؤتمر الحميد القلطج عبد
 
 .ي رئيسا

 

الســـــــــــوري  االول علــــــــــى اعضــــــــــاء الــــــــــؤتمر وائــــــــــل شــــــــــهر كــــــــــانون أهكــــــــــذا مــــــــــرت 

 عـــــــــــن رئــــــــــيس الـــــــــــؤتمر الجديـــــــــــد الســـــــــــيد / عبـــــــــــد 
 
الــــــــــذين لـــــــــــم يرضـــــــــــوا أيضـــــــــــا

ون كـــــــــان 13ســــــــتبدل فــــــــي إو هــــــــو اآلخـــــــــر بــــــــدوره الحميــــــــد القلطجــــــــي فاســــــــتقال 

ثرة فـــــــــــي قاعــــــــــــة ه الــــــــــــؤ جلســـــــــــات ىالــــــــــــذي عقـــــــــــد أولــــــــــــ نعمـــــــــــة، األول بمصـــــــــــطفى 

 شهدت خطابه ذاو اليوم . الؤتمر التي
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ــا الشـــــــــة صـــــــــطفى نعمـــــــــم  - ــادة األ : "أ هـــــــ ــا الســـــــ  عضــــــــــاء ،عب الكـــــــــريم ، أ هـــــــ

ــأنني مــــــــــــن منطلــــــــــــق الحــــــــــــرص والســــــــــــؤولية علــــــــــــى حفــــــــــــك  أمــــــــــــا بعــــــــــــد .. فــــــــــ

لكريمـــــــة وســـــــلمة الـــــــبلد والقـــــــدرات الســـــــورية أعـــــــرض علـــــــى حكـــــــومتكم ا

 الســــــــيد نقــــــــاش بــــــــه مــــــــعالتــــــــم ذي الــــــــ ي جبــــــــار ر بالت نيــــــــد ال ار إصــــــــدار قــــــــ

لل الــــــــــــذي تحـــــــــــة ال لقاومــــــــــــيوســـــــــــف العظمـــــــــــة العميــــــــــــد الحربيـــــــــــة وزيـــــــــــر 

نتظــــــــــر مــــــــــوافقتكم الكريمـــــــــة لتبقــــــــــى بلدنــــــــــا الحبيبــــــــــة أو يتـــــــــرب  ببلدنــــــــــا 

 بد التاريخ "أعلى الغزاة حتى  عصية

 اشـــــــت عاشـــــــتبيـــــــة .. عأحـــــــرة  اعاشـــــــت ســـــــوريأعضـــــــاء الـــــــؤتمر :  صـــــــر  -

 عاشت . اشت عاشتة .. عيبأحرة  اعاشت سوري. عاشت .

 

ــى قـــــــــرار أعلـــــــــت الهتافـــــــــات  ــاء الـــــــــؤتمر ووافقـــــــــت الحكومـــــــــة علـــــــ الت نيـــــــــد رجـــــــ

تأســـــــــــــيس  حــــــــــــلل ودخلـــــــــــــت ســــــــــــوريا أولــــــــــــى مراو كــــــــــــانون األ  19جبــــــــــــاري فــــــــــــي ال 

ــي  ،الجـــــــــي   الســـــــــوري الـــــــــذي مـــــــــأل ذان الشـــــــــعب آكـــــــــان لهـــــــــذا ال بـــــــــر وقـــــــــع فـــــــ

ــاء دمشـــــــــــــق صـــــــــــــأ  بهـــــــــــــذا  يحات وهتافــــــــــــاترجــــــــــ
 
وصـــــــــــــل خبـــــــــــــر و  رارالقــــــــــــفرحـــــــــــــا

  ي إلـــــى فرنســـــا التـــــي كانـــــت قـــــد أعـــــدت العـــــدةار جبـــــل د االت نيـــــ
 
لـــــذلك مســـــبقا

ـــين الســـــــــــيوفقامـــــــــــت ب كس بيكـــــــــــو جـــــــــــور  بيكـــــــــــو بطـــــــــــل معاهـــــــــــدة ســـــــــــاي تعيــــــــ

 
 
  مفوضـــــــا

 
 ســـــــتبإمــــــــا ســـــــرعان الــــــــذي ولبنـــــــان  اعلـــــــى ســــــــوري ســــــــاميا

 
 دلته الحقــــــــا

 .بالج رال غورو 

 



- 6 - 
 

ســـــــــــبل لاالفرنســــــــــية ســـــــــــهل  زمــــــــــام الفوضـــــــــــية الج ــــــــــرال غـــــــــــورو فــــــــــور تســـــــــــلم

غـــــــروا النـــــــاس أل علـــــــى مضـــــــاب  جـــــــل الحصـــــــو ني أل و ار الـــــــ لغبطـــــــة البطريـــــــرو

مــــــــــــــــن ون يعففســـــــــــــــبلبنــــــــــــــــان لتحقـــــــــــــــوا إذا إنهــــــــــــــــم أعلـــــــــــــــى توقيعهــــــــــــــــا بـــــــــــــــدعوى 

ن شـــــــأســـــــوريا ويســـــــتةنون مـــــــن الجنديـــــــة شـــــــأنهم  الضـــــــرائب التـــــــي يؤدونهـــــــا فـــــــي 

ـــين ة وذلـــــك ل ســـــكان لبنـــــان عامـــــ نكلتـــــرا حـــــول املحافظــــــة إشـــــتراطات بيـــــنهم وبــ

 . وحلب ةحمام  دمشق حي : وهاالربع نكلترا إلى مدن ع

 

ميـــــــر فيصـــــــل ضـــــــمن احتفـــــــاالت وفـــــــد شـــــــعبي وعســـــــكري كبيـــــــر ، فقـــــــد عـــــــاد األ 

رهـــــا فيصـــــل واثقـــــة بعـــــودة أميميـــــر األ عـــــودة اس فرحـــــة عنـــــد كانـــــت جمـــــو  النـــــ

 ال 
 
فيصـــــــــــل الـــــــــــدائم ميـــــــــــر األ ســـــــــــتقلل التـــــــــــام لـــــــــــبلدهم بعــــــــــد تـــــــــــذكير حــــــــــامل

ــليي جــــــــــي  مكــــــــــون  ــا بوعــــــــــد تســـــــ يــــــــــدرو النــــــــــاس  مـــــــــن لــــــــــوائين ، لـــــــــم لبريطانيـــــــ

ن حـــــــديث العهـــــــد بالسياســـــــة فارتكـــــــب خطـــــــأين كـــــــا ر فيصـــــــل يـــــــالمن اأهـــــــا حين

ين نكليــــــــــز الــــــــــذال  بالتعــــــــــاون مــــــــــع وعــــــــــد بلفــــــــــور  هعظيمــــــــــين ، األول: فــــــــــي قبولــــــــــ

مـــــــــــوالهم أ وعــــــــــدو اليهـــــــــــود بتـــــــــــوطن فلســـــــــــطين لتســــــــــتفيد الـــــــــــبلد مـــــــــــن رؤوس

توصـــــــل  فســـــــاقوا لـــــــه الـــــــدكتور وايزمـــــــان رئـــــــيس الجمعيـــــــة الصـــــــهيونية الـــــــذي

د مـــــــع العـــــــرب ، عـــــــاون اليهـــــــو يل تتســـــــهب بحصـــــــل منـــــــه علـــــــى كتـــــــا نأبدهائـــــــه 

سياســـــــة لتـــــــف دهاقنـــــــة الإوال طـــــــأ الثـــــــاني: فـــــــي قبـــــــول مبـــــــدأ االنتـــــــداب حـــــــين 

 ألــــــى إســــــاقوه ففيصــــــل ميــــــر األ حــــــول 
 
هــــــي  ان ســــــوريأ ن يرفــــــع للمــــــؤتمر تقريــــــرا

بلغــــت مـــــن الرقــــي درجــــة تؤهلهـــــا لحكــــم نفســــها بنفســـــها ولكنهــــا مــــا زالـــــت  بــــلد

لين للميــــــر أول الســــــتقب انكــــــ ة ،جنبيــــــستشــــــارة اال وال  اجــــــة الــــــى العونــــــةفــــــي ح
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ـــين كــــــــان االميــــــــر  ، حتفــــــــل بــــــــهإالــــــــذي نفســــــــه فيصــــــــل الج ــــــــرال غــــــــورو  فــــــــي حـــــ

 ى نفسه وعلى بلده .ذي حمله علال عبئالمثقل بفيصل 

 

 الج رال غورو :   -

Prince Faisal .. Prince du Levant .. Bienvenue 

 )هل وسهلد الشام .. ال بمير  أ. مير فيصل .أ(

 

 :   يصلر ف االمي -

Merci de m'avoir accueilli mon général 

  ر
 
   ج رال غورو  شكرا

 

األ   - سمو  طمنني   : الحسين  بن  زيد  كاألمير  كا مير  محاديف  ثات  نت 

ال سم على  حصلنا  هل   ، بالؤتمر  ماوكم  متل  التام    ا وعدتو   ستقلل 

 .  الشعب سموكم

  وقت اخد  بي  و وضما بتعرف ال  كن متل مير زيد ل أفيصل : نعم يا  األمير    -

 فترة حتا  ي ب..  مو سهل و 

 ؟ سموكم لسا ما حصلتو على موافقة الؤتمر رضا الركابي :  عني   -

:  األمير    -   حصلال  فيصل 
 
طبعا عمل  و ..  نا  ل طة  بحاجة  الوضو   لكن 

والدول  ب كأبشكل  عميقة   الحلفاء  وبين  بيننا  مساعدة  وخطوات  ر 

 ش ي هال م كرح اشرحلالصديقة .. 
 
 . الحقا
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ستغراب وتفكير عميقة ، لم  إزيد نظرات  ير  م األ رضا الركابي الى    ئبنار ال ظ ن

ه واخذ  يق التمويطر   ي رأ االمير فيصل حينها على التصريي بالحقيقة والتزم 

 حدى الوائد : إعلى  قائل  قواله ويناق  نفسهألعثم في يت

انه اظن  وال  لذل   اني ساع  وهللا  شهد  البالد  استقالل  هو  مبدأي   "  

زم  اع رض ى باالستعباد لالجنبي اعود ، وكد لكم اننيد رجل واحد ييوج

اال  من  المة  يجعل  ال  الذي  االستقالل  التام  االستقالل  حق  مم  علب 

 ليكم " السيطرة ع

 

لج رال غورو  ا  بتسمإمن هذا ال طاب في حين  تبادل الناس نظرا هم الحائرة  

نصر  إ من  بتسامة  كرسيه  وتأييد  فيما  على  أع ،  بين  اء  ضتسائل  البرلان 

 بعضهم :

 فيصل من هالكلم ؟ األمير  شو قصد  -

 

 فأجاب الكثير منهم بالنفي : 

ما    - متطمن  نحنا عرف بس  من: وهللا    ة بر بن  غريبة   جة هالله  ..   بنوب  ينمو 

 خطاب االمير ؟ 

 

إلى الج رال غورو الذي  رهم  انظ أشيحون بوف وقلق وهم   صمت الناس في خ

 عربته في عز  
 
 دة . سعاو نه  ممتطيا
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على غرار نوال االستقلل الذي بشر به  فكرة عامة بين الناس آنذاو  سادت  

وكانت  األ  الناس  بين  فيصل  اال هذه  مير  عر ا  القلقة يام  أحد  دمشق  لتي  فتها 

 االيام .على مر التاريخ  وأهلها 

 

جلس   أيام  مع  ر  األمي وبعد  جلسة  األمير  خيه  أفيصل  في  الحسين  بن  زيد 

 لبلد :  ااوض أتدارس ثنائية ل 

راض ي  أاألمير زيد بن الحسين : يا سمو االمير العصابات توسعت كتير ب  -

من وقت   العانسح إ   تمالبلد   ، االنكليز  ارجملت    صاباتب  البلد  كل  اء 

، نحنا    الوجودة  أخطر من كل العصابات  يطرة العصابات صارت وبالقن

 .الزم نردعهم بأي تمن

ما عندها  األمير    - بلدنا   : يا  ر لقدافيصل  العصابات  هي  لرد   الكافية  ة 

 ردعهم إنا رح .. بس أ مير زيد .. نحنا لسا ضعاف بالرحلة الحالية أ

 

 ؟  مير أل اكيف يا سمو  بن الحسين :  األمير زيد -

 ورح  رح خابر الج رال  فيصل :  األمير    -
 
لنا  إب دعم قواته  طلأغورو فورا

 .منالرد  هالعصابات السلحة اللي عم  هاج

 

فيصــــــــــل هاتفــــــــــه واتصــــــــــل بــــــــــالج رال غــــــــــورو ، إال أن مخــــــــــابرة ميــــــــــر األ  لســــــــــتإ

فيصــــــــــل لــــــــــم تكــــــــــف لــــــــــرد  تلــــــــــك العصــــــــــابات التــــــــــي بــــــــــدأت بالتكــــــــــاثر األميــــــــــر 
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ســـــــلها ر أفرن ـــــــ ي و   الصـــــــيلة مـــــــن الجـــــــيورو فف ـــــــرد الج ـــــــرال غـــــــ، ح والتســـــــل

رجعيــــــــــــون الســــــــــــيحين فــــــــــــي املحــــــــــــل الــــــــــــدعو هــــــــــــل جديــــــــــــدة مأبداللــــــــــــة إلــــــــــــيهم 

األميـــــــــر نيطــــــــرة حيـــــــــث قصــــــــر الق قضـــــــــاءرض الحولـــــــــة فــــــــي أالبحصــــــــاص مــــــــن 

 محمد الفاعور رئيس قبيلة الفضل .

 

 و بعد أيام في منطقة أخرى  
 
 عن دمشق هناو في البحصاص عل    بعيدا

 
قليل

صيلة الجي   حديث بين قائد ف  ة الطيور حين دارزقزق على  صهيل ال يول 

 .ومعاونه   الفرن  ي

 

 قائد الفصيل الفرن  ي: -

Je suis sûr que le prince Mohammed al-Faour est à la tête 

des gangs, voir pour garder sa maison, il doit nourrir ces 

traîtres chez lui 

نظر  أ،  ر هو رئيس هي العصابات  لفاعو امحمد األمير ن أنا متأكد أ(

 )في م زله عصابات الهؤالء إليه  نه يؤي أبد ال للحراسة حول م زله ، 

 

 ي :  رن  فيل ال معاون قائد الفص  -

Que commandez-vous, monsieur, les attaquons-nous et 

nous les détruirons pour le père de leur père? 

 )؟م فنبيدهم هعلي  بماذا تأمر يا سيدي ، هل نهجم(
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 قائد الفصيل الفرن  ي :   -

Non, mais nous ordonnerons à nos troupes de frapper la 

maison du prince et de le détruire immédiatement  

قواتنا  سنأمر   نا معهم .. أريد أن نخسر رجالم عليهم .. ال لن نهج ال ..(

 )ضرب م زل االمير ونهدمه في الحالب

 

 الفصيل بأعلى صوته : قائد نادى 

Dirigez vos armes et vos canon  vers la maison du  prince 

maintenant .. Lancer .. Feu   

 )طلق .. نااارإ اآلن .. زل ال ى إلسلحتكم أدافعكم و ا مو صوب(

   

 صــــــــــفعــــــــــم تقرنســــــــــيين الفــــــــــاعور : ســــــــــيدي عربــــــــــات الفاألميــــــــــر  حـــــــــارس -

 القصر 

ر محمــــــد انــــــا االميـــــ..  بيتـــــينـــــه  هــــــاجموا إمعهــــــم الفــــــاعور : وصـــــلت األميـــــر  -

لـــــــن  لـــــــيهم عبـــــــرة وهللا لســـــــلحتكم .. أتـــــــي .. جهـــــــزوا بي لي هـــــــاجمو  الفـــــــاعور 

 . او ركح.. ت إعتبر
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بحارسه األمير  صر        وا نطلقإ  ن الذي  ومرافقيه   الفاعور 
 
مسرعا ،  كرصاصة 

  دروعهم خوذهم و سر هم  أ  نتفضوا من إ على الحراس والسلحين الذين    نادوا

الفاعور  االمير محمد  يتقدمهم  األمير  قوا من قصر  وانطل تناولوا بندقياهم  ،  

وحمل  الذي  بنفسه   حياضه  عن  للذب  علعشيرتنه   ال تل   ى ه  فصيلة  ك 

 ن معه : مثم صر  ب  فدحرها 

 االمير الفاعور : انطلقوا الى قرية الجديدة ... هيااااا  -

 

حرق بع   أوقع فيها مقتلة و أو   رجعيون جديدة مقرية   ر الفاعو   األمير  اقتحم 

 فبليها خدورها وعاث ف 
 
 لوقع  أل امر  غ هذا األ رابا

 
مير فيصل الذي غضب جدا

 صل م ددا بالج رال غوروفاتعور االف ا التصرف من األمير هذ

 

 االمير فيصل :   -

Oui mon général, Prince faisal a la parole   

   )ج رال .. االمير فيصل يتحدثنعم (

 

 الج رال غورو :   -

Oui Je t'ai reconnu, vas-y parle   

 )ك .. تفضلعرفت لقد (
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 يصل :  االمير ف  -

Oui Concernant les gangs   

 )نعم .. ات  بابخصوص العص(

 

ــين  تحـــــــدثبالفيصــــــل  األميـــــــربــــــدأ  فيصـــــــل  األميـــــــرولـــــــم تطــــــل تلـــــــك امل ـــــــابرة بــــ

 األميـــــــربتعهـــــــد امل ـــــــابرة نتهـــــــت إو ، ت العصـــــــابان هـــــــذه أرو بشـــــــوالج ـــــــرال غـــــــو 

 مــــــــن علــــــــى الــــــــرغمولكــــــــن بلد الســــــــاحل لــــــــ الســــــــلحين ع تعــــــــرضبمنــــــــفيصــــــــل 

ــابات  ه لبةـــــــــتتعهـــــــــد ــى  الســــــــــلحةبعـــــــــ  العصـــــــ ــا ففــــــــــرض أدائبـــــــــة علـــــــ عمالهـــــــ

العصــــــــابات فــــــــي  هــــــــل جبــــــــل عامــــــــل الــــــــذين كــــــــانوا يــــــــؤوون أعلــــــــى ن و الفرنســــــــي

 أقراهم ودورهم مائتي 
 
  لف دينار جزاءا

 
 . نقديا

 

 

 1920السادس عشر من كانون الثاني 

 

سو   األمير  منصويكل وعد   بحصول  مستقل    اري فيصل  برلان  له  على  يحق 

الض ويعفرض  القوانين  وسن  رئيس رائب  بفيصل   ترف 
 
ووافقت    ا لسوريا 

فيصل كان   األمير  نأال  إ  قوا ها في الجزء العربي من سوريا   تضعال  نأ  فرنسا

يقبلوا   لن  الذين  القوميون  األ بيخش ى   هذا 
 
جاهدا فسعى  في    مر  الى  هدئتهم 

و  األ خطابه  الثاني  فيمير  وافق  كانون  في  ذلك  عل   1920صل  سين  يا  ماأ،  ى 
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د  ض  ة حاد ي اتفاق مع الفرنسين وقاد مظاهرات  أ  مي فقد عارض باشا الهاش 

 . ل كليمنصو يص ف

 

 

 م 1920السابئ من آذار   

 

 وتمــــــــــت مبا عـــــــــــة عثمانيـــــــــــةولـــــــــــة الالد ســــــــــقطت
 
فيصـــــــــــل بـــــــــــن  األميـــــــــــر رســـــــــــميا

ــ الحســـــــين ـ  ملكــــ
 
بشـــــــكل  الملكـــــــة الســـــــورية العربيـــــــة عـــــــن قيـــــــام  عـــــــلنتـــــــم ال و  ا

 يار ســـــــتقلل ســـــــو إق معهـــــــا خـــــــرو  مســـــــيرات ونـــــــداءات مطالبـــــــة برســــــمي ترافـــــــ

ــ فـــــــــي جميـــــــــع الحــــــــــارات  وهـــــــــم يــــــــــرددون قية ويالدمشـــــــ
 
تقـــــــــدمهم الثقفــــــــــون أوال

ــرفــــــــــــي حــــــــــــين جلــــــــــــس ،  ســــــــــــتقللتافــــــــــــات الطالبــــــــــــة بال واله اتر الشــــــــــــعا  االميــــــــــ

ـــان الشـــــــام ممـــــــن حضـــــــر عضـــــــاء أفيصـــــــل مـــــــع بعـــــــ   و الـــــــؤتمر الســـــــوري برلــــ

 :فيصل حواره معهم  لكالدأ بالعام و 

 فيصل :  لكال -

ـــــت اإل    “ ـــــا قبلـ ـــــداب الفر انـ ـــــ نتـ ـــــوريي نسـ ـــــب سـ ـــــرط  اعلـ ـــــا  إبشـ ـــــد حتفـ البلـ

ــــالمة إب ــ ــ ــــدة وسـ ــ ــ ــــداخل  ووحـ ــ ــ ــــتقاللها الـ ــ ــ ــــ ه أسـ ــ ــ ــــ    اراضـ ــ ــ ــــه  اللـ ــ ــ ــــم تعملـ ــ ــ عـ

ــة اإل  ــ ــ ـــــ ي حكومـ ــ ـــــداب الفرنسـ ــ ـــــل نتـ ــ ـــــود اإلبالتنصـ ــ ـــــن بنـ ــ ـــــن مـ ــ ـــــاق ال يمكـ ــ تفـ

ـــــه   و  ــ ـــــكت عليـ ــ ـــــــ أينسـ ـــــن نـ ــ ـــــمك بإا ال يمكـ ــ ـــــيم سـ ــ ـــــوريتقسـ ــ ـــــان  اسـ ــ ـــــا كـ ــ مهمـ

    “الثمن 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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توســـــــيع رقعـــــــة و قلل ســـــــت: الشـــــــعب عـــــــم ينـــــــادي بال ميـــــــر زيـــــــد بـــــــن الحســـــــين األ  -

ــا جلســــــوري وة الجــــــي  اوقــــــ  عــــــلن ســــــقو إخصوصــــــ ي بعــــــد  للــــــة اللــــــك ،يــــ

جتمـــــــا  عاجـــــــل إعقـــــــد بقتـــــــرح علـــــــى معـــــــاليكم ليمنصـــــــو بفرنســـــــا ، ومـــــــة كحك

 
 
ليـــــــــــــة البـــــــــــــدء بتنظـــــــــــــيم نبحـــــــــــــث فيـــــــــــــه آللم لـــــــــــــس الســـــــــــــوري الـــــــــــــوطني فـــــــــــــورا

 استقلل البلد ووحدة اراضيها . 

 

دين يلمحـــــــــان قـــــــــو ل بعينيـــــــــه وحاجبيــــــــه العفيصــــــــل نظـــــــــرة تأمــــــــ لـــــــــكالينظــــــــر 

 : باستيائه

 فيصل : وهاد اللي رح يصير . كلال -

 

تفـــــــــــاق كليمنصـــــــــــو فيصــــــــــــل إن أو  الســـــــــــوري حينهـــــــــــا الشـــــــــــيلـــــــــــس  أعلـــــــــــن م

معمــــــــــل الجــــــــــي   الســــــــــؤول عـــــــــنلـــــــــى إيصــــــــــل برقيــــــــــة رســــــــــل االميـــــــــر فوأ ملغـــــــــى

أســــــه بر  مـــــالثــــــم ة بنظــــــرات مشـــــدودقرأهــــــا الســـــؤول ،  حاجبـــــه مــــــع الســـــوري

 م
 
 ردف ثم أ هرأعجبأ بما قتجانبا

 
 : قائل

 من الــــــف بدلــــــة عســــــكرية مــــــرة وحــــــدة .. بشــــــو عــــــتلتــــــي العمــــــل : ضــــــاب  -

   !! ا امير فيصلكر يتف
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 م 1920الثامن آذار 

 

 :فيصل بوقار  لكالالى مكتب  حاجب اللكدخل 

عضـــــــــــــــاء املجلـــــــــــــــس الـــــــــــــــوطني الســـــــــــــــوري أ: ســـــــــــــــمو االميـــــــــــــــر  ..  الحاجـــــــــــــــب -

 ار سموونتظ إب

 نا جاية أفيصل :  لكال -
 
 . فورا

 

ؤتمر إال أن رنــــــين هــــــاتف مكتبــــــه عــــــة الــــــقا لــــــىإفيصــــــل للــــــذهاب  لــــــكال نهـــــ 

 :جابةإل  ه لتفا ،ه فأوق

 

 القنصل البريطاني :   -

Hello, Im Mark British Consul in Damascus, Can I talk to the 

prince Faisal   

 ، ر
 
هل لي التحدث مع   ،  نا مارو القنصل البريطاني في دمشق أمرحبا

    فيصل لك ال سمو 

 

 ل :  فيص  لك ال  -

Yes, speeking 

   نمعك اآل  ثحد اللك فيصل يت كيد ، بالتأر
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 لقنصل البريطاني :  ا -

I've heard that you are going to declare independence, right  

  هذا صحيي ؟، أل  ستقل ال  ذاهب لعلن ك أنلقد سمعت ر ?
 

 فيصل :   لك ال  -

Yes,  I am going  to the conference now to declare 

independence   

   الستقلل ؟ألعلن ا مرالؤت ن إلى اهب اآل نا ذأ صحيي ،ر
 

 القنصل البريطاني :   -

I advise you and Syrian General Conference to postpone the 

declaration of independence to be after San Remo 

Conference,in order not to raise French anger from your 

announcement. 

ستقلل لا  علن ال إ تأجيل العام ب لسوري ؤتمر ا نصح الصحك وأ أن(

 ك  بعد مؤتمر سان ريمو كي ال تثير غضب فرنسا بذل 
 

 فيصل :   لك ال  -

We can not,  We are serious about declaring independence, 

thanks for your advice  . 

 لنصيحاعلن االس  ن فين جادو ال نستطيع ، نح ر
 
   تكتقلل وشكرا
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ـــكالغلـــــــق أ ت ــــــــاه قاعـــــــة الــــــــؤتمر إغرفتـــــــه بر  مـــــــن ماعة وخــــــــســـــــفيصــــــــل ال لــــ

صــــــــــدار إســــــــــتقلل و عــــــــــلن ال إليبـــــــــدأ الشــــــــــهد بإجتمــــــــــا  الــــــــــؤتمر الســــــــــوري و 

بيانـــــــه  ستشـــــــار القـــــــائم مقـــــــام ال ى لقـــــــأفيصـــــــل و  لـــــــكالجلـــــــس ، ده بيــــــان ببنـــــــو 

 :بين الجمو  

ــــــ إ"  ــ ــ ــ ــداءاتتجابة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــعبنا   لنـ ــ ــ ــ ــ ــي شـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن العربـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــوري ومنطلقـ ــ ــ ــ ــ السـ

ــا إ ـــ ــ ــ ــــــــ بيماننـ ــ ـــــر مصـ ــ ــ ــــ  تقريـ ــ ــ ــ ـــــعوب يـ ــ ــ ــــق الشـ ــ ــ ــ   ها ورديحـ
 
ـــــب ا ــ ــ ــــات إل ا علـ ــ ــ ــ نتهاكـ

ــــيإل وا ــ ــ ــــة الفرنسـ ــ ــ ــا ال كومـ ــ ــ ــ ــــوم بهـ ــ ــ ــــي تقـ ــ ــ ــــة التـ ــ ــ ــــداءات املمنتجـ ــ ــ ــــب ة عتـ ــ ــ علـ

ــينا  ــ ــ ـــــوم أراضـ ــ ـــــن اليـ ــ ـــــا نعلـ ــ ـــــــ إ،إننـ ـــــورية اللتقسـ ــ ـــــة السـ ــ ـــــة العربيـ ــ    اململكـ

 ا ما يل  :ونقرر ي  بيانن

ــــبال  .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقالل الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ريد السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيادتها املطلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة و ة وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وحـ

 .يابي ملكي اراض ها ويكون الن ام ، ها ن

ـــــين  .2 ـــــلو االميــــــ مســــــ  عـ ـــــب الب   ،يصـ  علـ
 
ـــــتوريا  دسـ

 
ـــا ــ ـــــد باملكـ ــــاع إل لـ ــ  جمـ

 .املل   جاللةويلق  ب

ــــــــ  .3 ــــة  عـ ــ ــ ــــة مدنيـ ــ ــ ــــة ملكيـ ــ ــ ـــــين حكومـ ــ ــــ  ر تعيـ ــ ــ ــــا علـ ــ ــ ــــابي ين ، هـ ــ ــ ــــا الركـ ــ ــ ضـ

 
 
ـــــدا ـــــب لل كومــــــ أ قائـ ـــــائم معلـ ـــــين القـ  ة وتعيـ

 
ـــــرا ـــــة وزيـ ـــــ  الع مـ ـــــام يوسـ  قـ

 السوريلد،اع ل

ــــبتحو  .4 ــ ــــة إ ـ ــ ــــل اللغـ ــ ــــدالعربيـــــــ  يـ ــ ــــة ة بـ ــ ــــل العملـ ــ ــــة وتحويـ ــ ــــن ال  كيـ ــ ل مـ

  املصرية   لية ا با
 
 من ال  كية بدال

ـــــي .5 ــ ــ ــ ـــــة وتفصـ ــ ــ ــ ـــــهيوني جملـ ــ ــ ــ ـــــور الصـ ــ ــ ــ ـــــد بلفـ ــ ــ ــ ــــض وعـ ــ ــ ــ  ر،ـ
 
ـــــل  ال ــ ــ ــ ـــــ  جعـ ــ ــ ــ يـ

 
 
  ،لسطين وطنا

 
 لل هود قوميا
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 .بالب يطانية والفرنسية علب العر الوصاية ر،ض  .6

ـــــ  ــ ـــــ  اململكـ ــ ـــــا يـ ــ ـــــدعو جإننـ ــ ـــــورية نـ ــ ـــــة السـ ــ ـــــــ ة العربيـ ـــــئ الـ ــ ـــــزاب أل دول واميـ ــ حـ

ــــات و  ــ ــ ــــية ال ركـ ــ ــ ــــ إل السياسـ ــ ــ ــ  يـ ــ ــ ــ ــــر   والطبي ـ ــ ــ ــــق الشـ ــ ــ ــــذا ال ـ ــ ــ ــــ ام هـ ــ ــ  ح ـ

 حرة أبية "  اي .. عاشت سوريالسور  ة للشع اال ي

 

ســـــــــتقلل، ورفـــــــــ  فـــــــــي بيانـــــــــه أي أصـــــــــدر الـــــــــؤتمر الســـــــــوري العـــــــــام بيـــــــــان ال 

د علــــــى تعاونهــــــا مـــــعقســـــيم لت
ِّ
ين ســــــالح وبــــــا ع فيصـــــل بــــــن العــــــراق لــــــبلد، وأكـــــ

 
 

ــرِّ الـــــــــؤتمر الحكـــــــــم الـــــــــذاتي ا دســـــــــتو ملكـــــــــ ا علـــــــــى ســـــــــوريا، كـــــــــذلك فقـــــــــد أقـــــــ ري 

وتطـــــــرق بيـــــــان إعـــــــلن ،  قالنـــــــاطلجبـــــــل لبنـــــــان واللمركزيـــــــة الداريـــــــة لســـــــائر 

ئيس ومبـــــــــــــادئ الــــــــــــــر  تقريـــــــــــــر مصــــــــــــــيرهال لحقـــــــــــــوق الشــــــــــــــعوب فـــــــــــــي ســـــــــــــتقلال 

 أو أي تقسيم لسوريا.  الصهيونية شاريعورف  المريكي ويلسون، األ 

 

ن طــــــــــــــــــــــــــــرف واحـــــــــــــــــــــــــــــد، أي مـــــــــــــــــــــــــــــن دون طــــــــــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــاءت هـــــــــــــــــــــــــــــذه ال 

لبريطــــــــــاني فــــــــــي دمشــــــــــق قــــــــــد قنصــــــــــل اوكــــــــــان ال الســــــــــبقة، الحلفــــــــــاء موافقــــــــــة

نصـــــــــــح فيصــــــــــــل األول وكـــــــــــذلك الــــــــــــؤتمر الســـــــــــوري العــــــــــــام بتأجيـــــــــــل إعــــــــــــلن 

ـــانمـــــــؤت عـــــــداالســــــتقلل لـــــــا ب ؤتمر دعـــــــا الحلفـــــــاء ودول لكـــــــن الـــــــ، ريمــــــو مر ســــ

 . "الح  ام هذا ال ق الشر   والطبي   ي  ال ياة"العالم: 

 

ــالبوهم ب ــا طــــ ة "الاالنكمــــ
ِّ
ــ ي غربيــــــة والجنوبيــــــة" فـــــــســــــحاب مــــــن النـــــــاطق املحتلــــ

، بدمشـــــق  ســـــاحة الرجـــــة بنـــــى البلديـــــة فـــــيفـــــي م فيصـــــل وتـــــو  اللـــــكســـــوريا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A9
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 وخـــــــر  بيـــــــةأحـــــــرة  اشـــــــود  هتـــــــف عاشـــــــت ســـــــوريالح نهضـــــــتثـــــــارت الجمـــــــو  و 

ل حتفــــــاإفـــــي ســـــاحات واألزقــــــة والة امـــــالعلــــــؤتمر إلـــــى الشــــــوار  مـــــن ا األعضـــــاء

ـــات كونشــــــــــرت  "الياســــــــــمين عاصــــــــــمة"دمشــــــــــق فــــــــــراح عمــــــــــت األ مهيــــــــــب ،  لمـــــــ

آذار؛ وخــــــــــــتم الحفـــــــــــل بــــــــــــإطلق  11ي الجريـــــــــــدة الرســــــــــــمية يـــــــــــوم فــــــــــــ حفـــــــــــل،ال

االدفعية مائة طلقة   بإعلن الستقلل. ابتهاج 

 

فـــــــي مذكراتـــــــه، أن  ناألرد لـــــــك فيصــــــل وملـــــــكشـــــــقيق ال األول د هللا بـــــــع قــــــول ي

ة عمـــــــــــت جميـــــــــــع الـــــــــــدمظــــــــــاه ة فـــــــــــي أعقـــــــــــاب إعـــــــــــلن ن الر فـــــــــــرح جمـــــــــــِّ شـــــــــــاميِّ

 االســـــــــــــتقلل وخصوصــــــــــــــ
 
األول  د هللات والقــــــــــــــدس، بيــــــــــــــد أن عبــــــــــــــفــــــــــــــي بيـــــــــــــرو ا

ــاء متســــــــــرعإعـــــــــلن اال ينتقـــــــــد   ســـــــــتقلل ويقــــــــــول أنـــــــــه جـــــــ
 
وهـــــــــدف إلـــــــــى وضــــــــــع  ا

أن مكـــــــن أن يقبلـــــــوا الحلفـــــــاء تحـــــــت ســـــــلطة األمـــــــر الواقـــــــع، األمـــــــر الـــــــذي ال ي

يف الشــــــــر رادة ل أنهــــــــا ضــــــــد إكمــــــــا قــــــــاي بهــــــــذه الطريقــــــــة  والتــــــــ يفــــــــرض علــــــــيهم

 . حسين بن علي والدهما

 

 للــــــــو يين ن الســــــــور ييــــــــد آراء القــــــــوميأفيصــــــــل ك اللــــــــن أعتبــــــــر الفرنســــــــيون إ

ربمــــــــــــا  ،  ية التصــــــــــــريحات الفرنســـــــــــية الســـــــــــور  علـــــــــــى ن و البريطـــــــــــانيون صـــــــــــامت

 ف لــــــــــــــكال كــــــــــــــان
 
علن بـــــــــــــــإى الوافقــــــــــــــة خـــــــــــــــر علــــــــــــــآبشــــــــــــــكل او  يصـــــــــــــــل م بــــــــــــــرا

 ذاضــــــــــ ي هــــــــــن ير أيأمــــــــــل  ، فقــــــــــد كــــــــــان لكــــــــــي و خســــــــــارة التــــــــــا  الأ الســــــــــتقلل

كـــــــــــــــي يــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــن مفاوضــــــــــــــــة عـــــــــــــــرب والســــــــــــــــوريين العـــــــــــــــلن القــــــــــــــــوميين ال 

ـــات و  ، نســـــــيينر البريطـــــــانيين والف ـــكالضـــــــع بــــ نــــــــه أل حينهـــــــا فيصـــــــل ضـــــــعيفا  لــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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ـــين بســـــــــــبب درتـــــــــــه علـــــــــــى الســـــــــــاومة مــــــــــــفقـــــــــــد ق القـــــــــــوميين الــــــــــــذين ع الفرنســــــــ

 .نوا  الساوماتأي نو  من أرفضوا وجود 

 

عــــي  “
 
ا ن

 
ــ نــ

 
م  إن

 
ــ   عــــال  يــ

يــــ  ي     ب 
 
ــ   ك جــ

 
مــــ  ت  دائ 

 اوز 
 
و  ا

 
 ت

 
ق  ع  ســــ 

 
ا ق

 
ــ  اتنــ

 
حــــن    ،ــــ

 
ن ن إ 

ير  قد 
 
ن الت حس 

 
م ن

 
 ل

 
ذا  عإ 

 
ا أل

 
س  ين

 
ن  ن ن م 

 
د   اد 

 
ن ائ 

 
 "   أخط

 

 

 م 1920  التاسئ من آذار  

 

نــــــاس بالتوافـــــــد الحــــــارات والشــــــوار  وبــــــدأ جمــــــو  الشــــــرق الصــــــباح وتزينــــــت أ

التتــــــــــويج أعضـــــــــــاء الطبقــــــــــة السياســــــــــية مــــــــــن الحكومـــــــــــة  والهتــــــــــاف ، حضــــــــــر

 الســــــــــــــــلميةة رؤســــــــــــــــاء الطوائــــــــــــــــف بيــــــــــــــــوالــــــــــــــــؤتمر وممثلــــــــــــــــين عــــــــــــــــن دول أجن

ت مــــــــــن اد كــــــــــذلك حشــــــــــو والســــــــــيحية واليهوديــــــــــة،  لوجهــــــــــاء؛ فــــــــــي حــــــــــين غصــــــــــِّ

كــــــــة الســــــــورية المل أعــــــــلم ا وضــــــــعت مــــــــك ألعــــــــلم واســــــــاحة الرجــــــــة بــــــــالجمو  

والحــــــاكم علــــــي رضــــــا   اللــــــك فيصــــــل تــــــو فــــــي حــــــين ازل فـــــوق الؤسســــــات والنــــــ

ة مائـــــــة دفعيـــــــال بـــــــإطلقالركـــــــابي والـــــــوزير يوســـــــف العظمـــــــة وخـــــــتم الحفـــــــل 

 . "ورير السناي"الدستحدثت أول عملة سورية هي إلقة و طلقة وط
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نوري  تخذ دار  إي  ج اللك فيصل الذوتتوي ستقلل سوريا  إ علن  إل خبر  وص

 باشا في الص
 
 حدث لنفسه حاشية وديوانأله و   الحية مقرا

 
،  الج رال غوروإلى  ا

 غورو صر   ف
 
  ما حوله محطما

 
  غاضبا

 
 : قائل

 

 و :  الج رال غور  -

Malheur à vous, Syriens ... vous ne pouvez pas jouir de 

l'indépendance de votre pays ... tant que je demeure vivant  

لن تنعموا باستقلل بلدكم .. ما دمت    ها السوريون ...  لكم أ الويل (

 )حيا
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 املشهد الثاني

 ــــــــوعيــــــــــــــد ـ  والــــــــــــــزحــــــالـــ
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 م 1920يار  أالثاني من 

 

ـــان مــــــــــع الركــــــــــابي إثــــــــــر شــــــــــكوو كبيــــــــــرةعضــــــــــاء أوشــــــــــجار ى ضــــــــــجيج علــــــــــ  البرلـــــــ

غتيـــــــاالت العديـــــــد مـــــــن القـــــــوميين إبســـــــبب ســـــــب زعمهـــــــم ح رنســـــــابعمالتـــــــه لف

ف اللــــــــــــك 2فــــــــــــي قال ســــــــــــتإ الــــــــــــوطنيين
ِّ

ر رئــــــــــــيس الــــــــــــؤتم فيصــــــــــــل أيــــــــــــار، وكلــــــــــــ

، فشـــــــكلها فـــــــي اليـــــــوم  يـــــــار بتشـــــــكيل الحكومـــــــةأ 3فـــــــي  هاشـــــــم األتاســـــــ ي العـــــــام 

وعبـــــــــد  يوســـــــــف العظمـــــــــة ش صـــــــــيات وطنيـــــــــة مثـــــــــل ، واحتـــــــــوت علـــــــــى ذاتـــــــــه

  .  الرحمن الشهبندر

 

ــا ا ــاء فرنســــ الســــــورية الوليــــــدة فــــــي نيســــــان مــــــن  ةالدولــــــعتــــــراف بل رفــــــ  حلفــــ

ــا إقـــــــــد فـــــــــي و النععقـــــــــد مـــــــــؤتمر ســـــــــان ريمـــــــــوقـــــــــاموا ب 1920عـــــــــام  يطاليـــــــــا كمـــــــ

ؤتمر العــــــــــــام مقــــــــــــررات رفضــــــــــــت الحكومــــــــــــة الســــــــــــورية آنــــــــــــذاو وكــــــــــــذلك الــــــــــــ

 بـــــــين ل الحلفــــــــاء بـــــــذلك تباعــــــــتمر ســـــــان ريمــــــــو وأبلغـــــــوا دو مـــــــؤ 
 
ايــــــــار  21و 13ا

كمـــــــــــــــــال  تحـــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــعلوكانـــــــــــــــــت األصـــــــــــــــــوات تتعـــــــــــــــــالى فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوريا ل 1920

 وسيا .في ر  ةالثورة البلشفي ركيا، أوفي ت أتاتورو

 

ي ركـــــــوفـــــــد ت، و عظمـــــــةليوســـــــف ا شـــــــهدت حلـــــــب لقـــــــاءات بـــــــين وزيـــــــر الحربيـــــــة

ضـــــــد فرنســـــــا،  ممثـــــــل لطصـــــــفى كمـــــــال، حـــــــول دعـــــــم الســـــــوريين فـــــــي نضـــــــالهم

لقــــــــــاءات لـــــــــــم تـــــــــــؤد إلــــــــــى نتي ـــــــــــة بســــــــــبب أن أتـــــــــــاتورو كـــــــــــان تلـــــــــــك ال نغيــــــــــر أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9
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 فــــــــــأدار وضــــــــــه مــــــــــع الفرنســــــــــيين،ســــــــــوريين لتحســــــــــين شــــــــــرو  تفا ســــــــــتغل ال

رف هدنـــــــــــــة تفـــــــــــــاقإ لهـــــــــــــره للســـــــــــــوريين وعقـــــــــــــد بمعاهـــــــــــــدة  مـــــــــــــع فرنســـــــــــــا عـــــــــــــ 

ـــملت ت 1921عــــــــــام  أنقــــــــــرة رن ــــــــــ ي عــــــــــن نــــــــــازل ســــــــــلطة االحــــــــــتلل الفالتــــــــــي شـــــــ

ــاليم الســــــــــــــــوري ـــحاب إة الشــــــــــــــــمالية و األقــــــــــــــ لفرن ــــــــــــــــ ي منهـــــــــــــــــا، الجــــــــــــــــي  انســــــــــــــ

ــليمها للســـــــــــــلطة التركيـــــــــــــة الوليـــــــــــــدة. فـــــــــــــ  الـــــــــــــؤتمر قـــــــــــــرِّ ، أ1920تمـــــــــــــوز  يوتســــــــــ

ا، وكــــــان الصــــــدام العســــــكري  ــاد" علــــــى قاعــــــدة "إعــــــلنالدســــــتور رســــــمي   الجهــــ

ة، صــــــــــــــاحب الشــــــــــــــعبية األعلــــــــــــــى فــــــــــــــي الــــــــــــــؤتمر الســــــــــــــوري العــــــــــــــام والصــــــــــــــحاف

 .وكذلك الشار 

 

 

 م 1920ايار  ال ادي والعشرين من

 

ســــــتعراض العســــــكري الهيـــــــب عــــــد ســـــــما  خبــــــر األ رنســــــية بكانــــــت ال طــــــة الف

 ، وذلــــــــك بــــــــأن ســـــــيطة بعظمــــــــة ســــــــف اليو  هالـــــــذي قــــــــام بــــــــ
 
عطــــــــاء إيــــــــتم جــــــــدا

ــاباتاليقــــــاف هجمـــــــات نــــــذارا نهائيـــــــا ل إ فيصــــــل ــال لـــــــم  لحةالســــــ عصــــ وفـــــــي حــــ

 ن فرنســـــــا ســـــــتحتل دمشـــــــإلتـــــــزام فـــــــيـــــــتم ال
 
ن أكـــــــان واضـــــــح   ،ق وحلـــــــب فـــــــورا

  أمــــــــــر غــــــــــزو دمشــــــــــقنهــــــــــاء لفرصــــــــــة لينتهــــــــــز ا ميلـــــــــر
 
غــــــــــورو  كمــــــــــا كــــــــــان نهائيــــــــــا

 متحمســـــــــ
 
ــاء تلـــــــــك العركـــــــــةل ا ــام  ، نهـــــــ بت نيـــــــــد عمـــــــــلء  نســـــــــيون ء فر عمـــــــــل قـــــــ

التـــــالي قـــــررت يـــــوم فـــــي الو ، نهـــــاء حكـــــم اللـــــك فيصـــــلإون ســـــوريين ممـــــن يـــــود

بـــــــــــالقوة  ن تســـــــــــحق فيصـــــــــــل والقـــــــــــوميين الســـــــــــوريينأفرنســـــــــــية الحكومـــــــــــة ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9


- 6 - 
 

جمـــــــع ،  ى غـــــــورو ووعـــــــده بتعزيـــــــزات لضـــــــرب دمشـــــــقلـــــــإوامـــــــر صـــــــدار األ إوتــــــم 

و ر دأضـــــــــــــرب دمشــــــــــــــق و ل والعتــــــــــــــاد كفـــــــــــــي مــــــــــــــن القـــــــــــــواتســـــــــــــيون مــــــــــــــا يالفرن

ســــــــعى للحصــــــــول خول دمشــــــــق فوات الفرنســــــــية تســــــــعى لــــــــدلقــــــــن اأفيصــــــــل 

 على هدنة .

 

 

 م 1920ان  ير أواخر حز 

 

اللك فيصل    فيصل في طلب الستشار نوري الذي دخل مكتبأرسل اللك  

  ،  
 
فيصل  سريعا االمير  ،  كان  وجه  اليوم  ذلك   

 
الست قاطبا نوري  شأدرو  ار 

 ال اللك : ؤ ، فبادر بس  جللالسعيد يومها أن هناو خطب 

 سلم على جللة اللك .. الستشار نوري : ال  -

فيصل  - ال   اللك  عليك  هللا:  ورحمة  تفضل    سلم   .. نوري  مستشار 

 بالجلوس  

 ة اللك  : لك االمر يا جلل الستشار نوري -

نو   - مستشار   : فيصل  اللك  اللك  رويحدق   .. الستشار   ري  عيون  في 

 قدر نتصرف ل ي  ن  مشق وما عاددقرارهم بدخول  تخذو إ الفرنسيين 

 لك   يقاطعه الستشار نوري : بس يا جللة اللك .. رال  -
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بهدنة حتى  وتقنعهم    للفرنسيين   صل : اللي بدي ياه منك تروحاللك في  -

  ، للحرب  حالنا  خدمة  نحضر  آخر  هي  ت اه    فيك يمكن  بلدو  تقدمها 

 .  ار نوريها يا مستشواهل

نوري    - جللالستشار  أمرو  رويأ  ة :  فيصل     خذ اللك  اللك  رسالة 

 ستأذن من اللك فيصل بالرحيل .وي 

 ..  ري : السلم على جللة اللكتشار نو الس -

ريصافحه ويربت على  ورحمة هللا وبركاته  اللك فيصل : وعليكم السلم    -

 كتفه  ثم يخر  من الكتب. 

 

 

 م 1920تموز  10اء  االربع 

 

بوابهــــــــا يتخللهـــــــــا أ يــــــــةحــــــــلت الت ار وتفـــــــــتي امل  شــــــــرق الصــــــــباح علــــــــى دمشــــــــق

 زعامـــــــــــاتع ن ي تمـــــــــــلثقفـــــــــــين بالحـــــــــــارة يحملـــــــــــون حقــــــــــائبهم فـــــــــــي حـــــــــــيمــــــــــرور ا

  :  مارا هم لناقشة الوضع الراهن لبلدهدمشق عند مخاتير ح

 خبار مبارحامل تار : سمعتوا األ  -

نـــــــــــــا .. يــــــــــــــا . هللا ي ير وهللا . : اي دمشـــــــــــــق زعامــــــــــــــاتم موعـــــــــــــة مـــــــــــــن  -

 فينا لطيف .. هللا يتلطف

 ةر ما بتطمن بنوب يا جماعباختار :  األ  امل -
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ــاءأحــــــد  - ــار رايــــــي إ : عــــــم يقولــــــوا دمشــــــق زعمــــ ــييمــــــن نــــــه صــــ ن الفرنســــ

 ف عنصراكتر من تلت اآل 

ــام .. هللا ر  هللا م ـــــــــي  :دمشـــــــــقامـــــــــات زعم موعـــــــــة مـــــــــن  - جـــــــــال الشـــــــ

 يا مختار ف عنصرتلت اآل يقو هم .. معقول 

 عته  اللي سم وهللا يا جماعة هاد امل تار: اي -

ــا :  دمشـــــــــق زعمـــــــــاءد حـــــــــأ - - ــالراديو االخبـــــــــ نكمـــــــــل نشـــــــــرةخلونـــــــ ار بـــــــ

 .. لك !! ونعرف شو القصة

دمشــــــــق يأخــــــــذ أحــــــــد أهــــــــالي يمــــــــر بــــــــائع الجرائــــــــد مــــــــن أمــــــــامهم ف فــــــــي حــــــــين

 ويقرأ ما جاء فيها : البائع الجريدة من

علـــــــى حـــــــدود ضـــــــد الجـــــــي  الفرن ـــــــ ي  " وقـــــــد تصـــــــاعد الحـــــــراو الســـــــوري

ن تـــــــل عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــقمســـــــفر عـــــــن أقـــــــة الشـــــــرقية العســـــــكرية ممـــــــا النط 

 برزهـــــــاأد الجـــــــي  الفرن ـــــــ ي وأســـــــر آخـــــــرين فـــــــي معـــــــارو متفرقـــــــة فـــــــي الـــــــبل 

 "عن رم دل 

 ما بتطمن بنوب  خبارأل : ما قلتلكم ا دمشق زعماءأحد  -

  مل قراءته لل بريك 
 
 :  م ددا

ملـــــــــــــك فيصـــــــــــــل االول  رســـــــــــــل صـــــــــــــاحب الجللـــــــــــــة اللـــــــــــــكأوقـــــــــــــد " هـــــــــــــذا 

 الملكـــــــــة العربيـــــــــة 
 
ــايترأســـــــــه ســـــــــعادة  الســـــــــورية وفـــــــــدا ار نــــــــــوري لستشـــــــ

تفـــــــــاق ســـــــــعيد الـــــــــى النـــــــــدوب الســـــــــامي فـــــــــي فرنســـــــــا الج ـــــــــرال غـــــــــورو لإلال

 العنف في البلد " أعمال جل وقفأمن لى هدنة ع

 .هام ساؤل واستفهم نظرة تنظر الجميع لبعض
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ــاءأحــــــد  - ــا جماعــــــة بــــــيطمن بنــــــوب الوضــــــع مـــــــا : دمشــــــق زعمــــ  الزم نحنـــــــا يــــ

  و فــــــــــتي التطــــــــــالــــــــــوزير يوســــــــــف العظمــــــــــة ونطلــــــــــب منــــــــــه نــــــــــروح لعنــــــــــد 

 ريالسو  ي بالج

نكـــــــون مـــــــع بلـــــــدنا بهـــــــالوقف .. مـــــــا الزم  الزم : نحنـــــــا  دمشـــــــق زعمـــــــاءحـــــــد أ -

 ر    ضل قاعدين .. ما الزم .. ما الزم .. شبكم ساكتين !! ر يصن

عـــــــــــم  جماعــــــــــة .. الحكومـــــــــــة الســــــــــورية مـــــــــــاامل تــــــــــار  : يـــــــــــا جماعــــــــــة .. يـــــــــــا  -

نســـــــان مثقـــــــف ووطنـــــــي وشـــــــريف .. إة يوســـــــف العظمـــــــتقصـــــــر والـــــــوزير 

ــاأو  ــا أو الصـــــــــحف والراديـــــــــو .. ف هالشـــــــــ ي بعـــــــــر رح ن ونـــــــــايحتاج كيـــــــــد لـــــــ نـــــــ

 فداابني رح وقف ودافع عن بلد انا و  أولكم
 
 وترابهاللشام  ءا

.. يـــــــــاهلل يـــــــــا جماعـــــــــة خلونـــــــــا زبــــــــو  : كـــــــــلم امل تـــــــــار م دمشـــــــــق زعمـــــــــاءأحــــــــد  -

 نا بستأذن منكم أشغالنا .. ام على نقو 

نــــــك ذإ قــــــايمين معــــــك .. عــــــنالحــــــارة : ونحنــــــا كمــــــان  زعمــــــاءة مــــــن م موعـــــ -

 لم عليكم س .. ارمخت

 امل تار : وعليكم السلم ورحمة هللا وبركاته . -

 

ــى ا وي لـــــــــــــس علـــــــــــــى مكتبـــــــــــــه يـــــــــــــدخل اللـــــــــــــك فيصـــــــــــــل لجهـــــــــــــة األخـــــــــــــرى .. وعلــــــــــ

ام والقــــــــائم مقــــــــام ووزيــــــــر الــــــــدفا  مامــــــــه القائــــــــد العــــــــأكري و اللبــــــــاس العســــــــب

 :ن خيرة الضبا  السوريين يوسف العظمة وم موعة م

ـــك  -   بخصــــــــــــــــوص نـــــــــــــــاقنتنـــــــــــــــا جمعــــــــــــــــتكم لأ .فيصـــــــــــــــل : تفضــــــــــــــــلوا . اللــــــــــــ

لج ـــــــرال شـــــــارنا نـــــــوري الســـــــعيد اللـــــــي بعتنـــــــاه بمهمـــــــة نقـــــــل رســـــــالتنا لمست
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رد وال رجـــــــــــــــع يـــــــــــــــام ومـــــــــــــــا وصـــــــــــــــلنا أرو بلبنـــــــــــــــان .. وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــر عشــــــــــــــر غــــــــــــــو 

 .مستشارنا

نـــــــــه الج ـــــــــرال إنـــــــــت بتعــــــــرف إوســـــــــف : جللــــــــة اللـــــــــك فيصــــــــل .. الــــــــوزير ي   -

ــى مــــــن فرنســــــا لهــــــون إورو مــــــا غــــــ ــا رح أحتــــــل بلــــــدنا وهدفــــــه ال ليإجــــ كيــــــد مــــ

 .هيكغير ن يكو 

ــار  اللــــــــــــك - فيصــــــــــــل : الزم نســــــــــــمع رد الج ــــــــــــرال غــــــــــــورو مــــــــــــن الستشــــــــــ

 . ساسهأول وبعدين منتصرف على نا باأل ي على رسالتنور 

 

ــ بوقـــــار ثـــــم ينظـــــر نظـــــرة جانبيـــــة فيصـــــل كلمـــــه وينظـــــر لضـــــباطه ي اللـــــك ينهـــ

ــا كــــــان  شــــــعر بــــــه و   خــــــلل تــــــروي مــــ
 
ــا ســــــيحدث فعــــــل ــأمــــ ــام قليلــــــة ســــ  عل تيــــ

إلـــــــى االبـــــــد ويصـــــــبي  فـــــــي تاريخهـــــــايكتـــــــب م تـــــــاري ي عظـــــــي دثحـــــــدمشـــــــق تمـــــــر ب

 م
 
 أل  يراثــــــــــــــــــا

 
ويروونــــــــــــــــــه لبعضــــــــــــــــــهم ونه ويقرأونــــــــــــــــــه بنها هــــــــــــــــــا يتدارســــــــــــــــــشــــــــــــــــــرعيا

 بعد يوم .ولحفادهم 
 
 يوما

 

ـــــت" إذ ــ ـــــيبة ا حلـ ــ ـــــ  املصـ ــ ـــــا أن نال ي،ـ ــ ـــــ  علينـ ــ ـــــي تكجـ ــ ـــــافـ ــ ـــــار القـ ــ ـــــن بإنت ـ ــ دم مـ

ــــا ا  ــ ــ ــ ـــــول   علينـ ــ ــ ـــــيبةجهـ ــ ــ ــــت عصـ ــ ــ ــ ـــــا كانـ ــ ــ ــــدارنا مهمـ ــ ــ ــ ـــــه أقـ ــ ــ ــــان ب   أن نواجـ ــ ــ ــ إيمـ

د   ل   شجاعةو  د  حكمة  قائ  و   عاب  قات 
 م 

 
و  م  ي   غ

 
 ل"خذ
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 م 1920عشر من تموز   ال ادي 

 

 حـــــــ
 
ــا وار الــــــوزير يوســـــــف مــــــع الحضـــــــور دخــــــل حاجـــــــب اللــــــك فيصـــــــل مقاطعــــ

  : ويخبرهب واره  ويقف

اب بالبـــــــــــلستشـــــــــــار نـــــــــــوري حاجـــــــــــب اللـــــــــــك فيصـــــــــــل : جللـــــــــــة اللـــــــــــك .. ا -

 ك .بلتبيطلب مقا

 ةبسرعليه يتفضل .. خاللك فيصل :  شير بيده ..  -

ـــك أالستشــــــــــار نــــــــــوري يــــــــــدخل  ـــين مــــــــــام اللـــــــ ـــك وي لــــــــــس فــــــــــي حـــــــ  شــــــــــبك اللـــــــ

 وء الى نوري وينظر بهدببعضها وهو صابعه أفيصل 

 ى صاحب الجللة اللك فيصل لسلم علالستشار نوري : ا -

 شــــــــــو كــــــــــان رد ريالســــــــــلم مستشــــــــــار نــــــــــو  اللــــــــــك فيصــــــــــل : وعلــــــــــيكم -

 الج رال غورو على رسالتنا 

للــــــــــة اللـــــــــــك ، الج ــــــــــرال غـــــــــــورو يـــــــــــا جف نـــــــــــوري : لألســــــــــ الستشــــــــــار -

 . معي لجللتكم انذار شفهي رف  طلب الهدنة وبعت

 

حاجبيه    لت عقدتي للك فيصل الرسالة على لسان مستشاره التي جعسمع ا

 تأشد  
 
وري العام  حاجبه إعلم جميع اعضاء الؤتمر السطلب من  ثم    عقدا

بحضور  وض دون  إباطه  الغد  في  طارئ    أجتما  
 
أحدا يخبر  من  ضمون  عن 

  . ته رسال

 



- 6 - 
 

 م 1920الرابئ عشر من تموز 

 

ثم   الرياق  غورو  انذار أدخل   رسل 
 
 نهائي  ا

 
انذا  ا على  حاول    11ر  للرد   ، تموز 

تدخلوا بسبب  ن البريطانيين لم يأال  إنين  صل طلب مساعدة البريطا في اللك  

 .ريمو تفاقية سانإ

 

 

 م 1920عشر من تموز  ابئ الس

 

فضـــــــــوا » ، ر غيـــــــــر عاديـــــــــة صـــــــــاخبة جلســـــــــةلســـــــــوري العـــــــــام »اعقـــــــــد الـــــــــؤتمر 

علنـــــــــــوا فيهـــــــــــا دـــــــــــحب الثقـــــــــــة مــــــــــــن أو ده مـــــــــــن خللهـــــــــــا النـــــــــــذار ب ميـــــــــــع بنـــــــــــو 

 
 
 . الحكومة علنيا

 

لقمنـــــــدان رال غـــــــورو عـــــــن طريـــــــق امـــــــن الج ـــــــل ســـــــلم الحاجـــــــب للملـــــــك فيصـــــــ

ــالة ــ نــــــذار موقعــــــة باســــــم الج ــــــرالإ مانــــــدر رســــ حكومــــــة ة مــــــن غــــــورو ومختومــــ

ار العنونــــــــة باســــــــم إنــــــــذالة لــــــــك فيصـــــــل الرســــــــل، فــــــــتي ا الفرن ــــــــ يداب النتـــــــ

ضــــــــــبا  الحضــــــــــور بصــــــــــوت مســــــــــمو  غــــــــــورو ثــــــــــم قرأهــــــــــا علــــــــــى األعضــــــــــاء وال

 وشاحب:

ــــن ــ ــ ــ ــــوض " مـ ــ ــ ــ ــــورو املفـ ــ ــ ــ ــــين غـ ــ ــ ــ ــــ  أوجـ ــ ــ ــ ــــ ي جوزيـ ــ ــ ــ ــــ ال هنـ ــ ــ ــ ــامي  الجنـ ــ ــ ــ ــ السـ

ـــــيةل ــ ــة الفرنسـ ــ ــ ـــــوري لجمهوريـ ــ ـــــ  سـ ــ ـــــا  ايـ ــ ـــــي  وكيليكيـ ــ ـــــام لجـ ــ ـــــد العـ ــ والقائـ
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ــــرق إ ــاح  الســـــ الشـ ــ ــب صـ ــ ــــي م ـ ــ  و امللكـ ــ ــد  امللـ ــ ــا بعـ ــ ــــل .. أمـ ــة ين : ،يصـ ــ  جـ

ـــــداث الأل  ــ ــ ـــــ  حـ ــ ــ ــــنكعنـ ــ ــ ــ ـــــت بيـ ــ ــ ـــــي وقعـ ــ ــ ــــا التـ ــ ــ ــ ـــــن قواتنـ ــ ــ ـــــر مـ ــ ــ ـــــين عناصـ ــ ــ م وبـ

   وقيامكم بـ ...الفرنسية 

 ن لبعضهم نظرات غضب وقلق ريلتفت الضبا  وينظرو 

ـــــبلغكم ــ ـــــا نـ ــ ـــــيك ،إننـ ــ ـــــ ن علـ ــ ـــــرار واإل م اإلبـ ــ ـــــ اف باإل قـ ــ ـــــ ي ع ـ ــ ـــــداب الفرنسـ ــ نتـ

ـــــروعيته و  ــ ــ ــ ـــــل أومشـ ــ ــ ــ ـــــب كـ ــ ــ ــ ـــــه علـ ــ ــ ــ ـــــ  حقيتـ ــ ــ ــ ـــــن اراضـ ــ ــ ــ ـــــب  مـ ــ ــ ــ ـــــة شـ ــ ــ ــ ي الجمهوريـ

ا، ــــورية واملو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ العربيـ ــ ــ ــ ــ ــــيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوري  الة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ

ـــــ  ــ ــ ــ ـــــن عمليـ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ ــ ــ ــ ـــــا ،يـ ــ ــ ــ ـــــل بمـ ــ ــ ــ ـــــريحه بالكامـ ــ ــ ــ ــــاري وتسـ ــ ــ ــ ــ ـــــد االجبـ ــ ــ ــ ات التجنيـ

ــــكرية و  ــ ــ ــ ــــليك العسـ ــ ــ ــ ــــاوالت ال سـ ــ ــ ــ ــــــــ ومحـ ــ ــــور   الـ ــ ــ ــ ــــد الـ ــ ــ ــ ــــل بالنقـ ــ ــ ــ ذي التعامـ

ـــــرفأ ـــــدره مصـ ـــــوري صـ ـــــانول اسـ ـــــاري  و  بنـ ـــــمتنا بـ ـــــ  عاصـ ــا يـ ـــ ـــــنك قواتنـ تمـ

ــــئ مح ــ ــــرف بجميـ ــ ــــق التصـ ــ ــــية حـ ــ ــــك  الالفرنسـ ــ ــــات السـ ــ ــا طـ ــ ــ ــــة بمـ ــ  ديديـ

ـــــ  وح ــ ـــــ  حمـ ــ ـــــاق ويـ ــ ـــــكة ريـ ــ ـــــا سـ ــ ـــــــ ، هـ ـــــا يلـ ــ ـــــاة كمـ ــ ـــــ   وحمـ ــ ـــــي توجـ ــ كم علـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــــذين كـ ــ ــ ــ ــ ــرمين اللـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــئ ا جـ ــ ــ ــ ــ ــــ  جميـ ــ ــ ــ ــ ـــــا ت ديـ ــ ــ ــ ــ ـــــداء لفرنسـ ــ ــ ــ ــ ــد أعـ ــ ــ ــ ــ ــ نوا أشـ

ــــ ى ا ــ ــ ــ ــــاقبتهم ب قسـ ــ ــ ــ ــــريمهم ومعـ ــ ــ ــ ــــنحكم مهوتجـ ــ ــ ــ ــــي أمـ ــ ــ ــ ــــات   وإنـ ــ ــ ــ ــــة لعقوبـ ــ ــ ــ لـ

ــــة  ــ ــ ــ ــــامأاربعـ ــ ــ ــ ــــزول ع يـ ــ ــ ــ ــــد مللنـ ــ ــ ــ ــــة علنـ ــ ــ ــ ا،قـ ــا واملو ــ ــ ــ ــ ــــل طالبنـ ــ ــ ــ ــا بالكامـ ــ ــ ــ ــ و أ هـ

ـــــ   ــ ــ ــ ـــــا عليـ ــ ــ ــ ـــــل   كمـ ــ ــ ــ ـــــها بالكامـ ــ ــ ــ ـــــم ان  ر،ضـ ــ ــ ــ ـــــتها ان تعلـ ــ ــ ــ ـــــا ومو،وضـ ــ ــ ــ ،رنسـ

ـــــــ  ــــئ عل هـ ــ ــ ـــــن تقـ ــ ـــــامية لـ ــ ــــكم  االسـ ــ ــ ـــــة ر،ضـ ــ ـــــتدعاقبـ ــ ـــــق،ئ دوسـ ــ   مشـ
 
ــــا ــ ــ  غاليـ

 .. من ر،ضكم هذا

 فرنسية ملفوض السامي للجمهورية الا - الجن ال غورو  /قيئ  التو  

 " شرق ام لجي  ال الع والقائد  وكيليكيا  اي  سوري 
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ــ ى علـــــ قاتـــــلالة ووضـــــعها علـــــى مكتبـــــه وخـــــيم صـــــمت لـــــف اللـــــك فيصـــــل الرســـ

 .رين جميع الحاض

 

بالغضـــــــــــــب ورو ل غـــــــــــــالة الج ـــــــــــــراســـــــــــــفعـــــــــــــال الضـــــــــــــبا  علـــــــــــــى ر أود بـــــــــــــدأت رد

ـــين بـــــــدأ  ســـــــف الـــــــوزير يو والنقاشـــــــات الحـــــــادة التصـــــــادمة فيمـــــــا بينهـــــــا فـــــــي حــــ

 :ك فيصلالل العظمة رده مخاطبا

ـــك .. هـــــاد : جللـــــة ال الـــــوزير يوســـــف -     الـــــرد كـــــان متوقـــــع مـــــن الج ـــــرال لــ

رجــــــــــال  لنــــــــــا.. نحنــــــــــا كمشــــــــــقد يــــــــــدخلغــــــــــورو .. نحنــــــــــا ال يمكــــــــــن نســــــــــمحله 

ــاء وشــــــــــــيو  و  لج ــــــــــــرال غـــــــــــــورو ا جـــــــــــــهبو نوقــــــــــــف  تعدينســــــــــــطفـــــــــــــال مأونســــــــــ

.. كــــــــل لــــــــ ي اال االحــــــــتلل يــــــــا جللــــــــة روح فينــــــــاحــــــــتلل الفرن ــــــــ ي الخــــــــر وال 

 الحتلل ... كل ل ي اال اللك ا

 

مــــــــام اللــــــــك فيصــــــــل بنبــــــــرة صــــــــدق ألــــــــوزير يوســــــــف احــــــــاور القــــــــائم مقــــــــام علــــــــي 

الجـــــــــــي   تشـــــــــــكيل مرســــــــــوم  وحكمــــــــــة واســـــــــــتهل  شــــــــــرح للـــــــــــوزير وفــــــــــق مخطـــــــــــ 

 فيما بينهما . فرق السوري والفرن  ي وال

 

 كنــــــت أ.. القــــــائم مقــــــام علـــــي : جللــــــة اللــــــك .. ســــــيدي الـــــوزير  -  
 
نــــــا دائمــــــا

بــــــــــار .. بــــــــــس الزم نتصــــــــــرف ن وابــــــــــن دمشــــــــــق المــــــــــياأل ورح ضــــــــــل مستشــــــــــاركم 

ضـــــــــعاف أ ثــــــــةثلعـــــــــداد قــــــــوات الج ــــــــرال غـــــــــورو بيبلغــــــــوا أ..  وءبحكمــــــــة وهــــــــد
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الف جنــــــــــدي واثنـــــــــــي عشـــــــــــر آكـــــــــــون مــــــــــن أربعـــــــــــة جيشـــــــــــنا ، جيشــــــــــنا مأعــــــــــداد 

امـــــــدفع   تشـــــــكيل جيشـــــــهم مؤلـــــــف مـــــــن لـــــــواء أمـــــــا ة ثقيلـــــــة ، قنبلـــــــ 36و ا كبيـــــــر 

امهـــــــر الرمــــــــاة لي مــــــــن لجزائــــــــريين الثـــــــاني ولــــــــواء ســـــــينغامشـــــــاة ولــــــــواء الرمـــــــاة ا

الغاربــــــــــة باالضــــــــــافة للنضــــــــــائد الجبليـــــــــــة ي يين ولــــــــــواء مــــــــــن الســـــــــــباهاالفــــــــــريق

مــــــــــــــا رح ة ،  شاشــــــــــــــات واالســــــــــــــلحوالصــــــــــــــحراوية والطــــــــــــــائرات والــــــــــــــدبابات والر 

 ا رح نقدر .م،  اللك جللة ام يهنقدر نواجه

 

التــــــــــي  األخيــــــــــرة عبارتــــــــــهنظــــــــــر الجميــــــــــع للقــــــــــائم مقــــــــــام الــــــــــذي نطــــــــــق فــــــــــي وجههــــــــــم 

 :غمرها الحزن 

ا"  احتاللهم دمشق"  ،ق علب الزم نو

 

 خاطب و وسف الوزير يغضب 
 
 : اللك فيصل قائل

 بالنــــــــــذار تبــــــــــل .. اذا قبلــــــــــتق اليــــــــــا صــــــــــاحب الجللــــــــــة .. الــــــــــوزير يوســــــــــف :  -

ــا تــــــر كأ مطالبــــــهح يرفــــــع ر الج ــــــرال غــــــورو  ــا متأكــــــد مــــــن هجومــــــه علينــــ ــى انــــ حتــــ

علـــــــى ابـــــــواب دمشـــــــق عـــــــم يقصـــــــفها بنيـــــــران عـــــــم شـــــــوفه لـــــــو قبلنـــــــا النـــــــذار ، 

 وافـــــــق ..ال ت ... رجـــــــووأة .. ا صـــــــاحب الجللـــــــرجـــــــوو يـــــــأدفعياتـــــــه .. متـــــــه و دباب

مناهم نا اذا ســـــــــــلدعيلتـــــــــــطفـــــــــــال البلـــــــــــد مـــــــــــا رح أو  .. ريخ مـــــــــــا رح يرحمنـــــــــــاالتـــــــــــا

 رجوو .أ.. ق دمش
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لــــــــــؤتمر بكبريــــــــــاء إبــــــــــداء الــــــــــرأي وضــــــــــ  ا الجميــــــــــع مــــــــــن ب اللــــــــــك فيصــــــــــللــــــــــط

 من االنذار الكبيرأوكرامة 
 
  .عضائه اللذين أستشاطو غضبا

نـــــــذار إعلـــــــى م بـــــــدو ردودكـــــــأاللـــــــك فيصـــــــل : الســـــــادة الضـــــــبا  تفضـــــــلوا  -

 غورو بالتوالي 

 لي ..نا مع قرار القائد عأالضبا  :  أحد -

 علي ..  دنا مع قرار القائأ آخر : ضاب   -

 ئم مقام علي .ر: انا ضد قرار القاآخب  ضا -

 

ان غلبيــــــة الضــــــبا  قــــــرار القائــــــد علــــــي إال الــــــوزير يوســــــف واثنــــــان آخــــــر أ أيــــــد

 : فالوزير يوس خاطب القائد عليف مشقتسليم د رفضا
 
 قائل

نحنــــــــــا نا القــــــــــائم مقــــــــــام علــــــــــي : وزيــــــــــر يوســــــــــف .. العواطــــــــــف مــــــــــا بتفيــــــــــد -

ر قــــــادر علــــــى غيــــــ هحتــــــى انــــــكبيــــــرة  غيــــــر مســــــلح وغيــــــر م هــــــز بقــــــوة جيشـــــنا

 .دجال يوم بيوم ال لفترة طويلة ، نحنا بحالة حرب والحرب القت

 

 دهشرف  الوزير يوسف الفكرة من
 
 : وهو يقول  ا

قبل شـــــــــــعب وتـــــــــــاريخ وطـــــــــــن هـــــــــــاد مســـــــــــت عـــــــــــة ..الـــــــــــوزير يوســـــــــــف : أي خد -

 دمنا .رواحنا و أوبنكتبه بإيدينا رح نحنا 

 أس :ناعة ويقصل الى الوزير يوسف بعدم ظر اللك فين



- 93 -   
 

غلبيــــــــة متــــــــل مــــــــا شــــــــفت لســــــــف يــــــــا وزيــــــــر يوســــــــف .. األ ك فيصــــــــل : لللـــــــا -

رح يتنفـــــــــــــذ ، و  اتخــــــــــــذستســــــــــــلمنا للج ــــــــــــرال غـــــــــــــورو .. والقــــــــــــرار بإقــــــــــــرت أ

 .هأل فيكم تتفضلوا 

 

ـــك بحـــــــزن وصـــــــمت الـــــــى الـــــــوزير يوســـــــف نظـــــــر   يبـــــــمتنللبيـــــــت شـــــــعر  وردداللــــ

 : صوت  ثائرب

  لدمنبه اعلب جوا قحتى يرااألذى ... لم الشرف الر،يئ من سال  

 م الشرف الر،يئ من األذى ... حتى يراق علب جوانبه الدم ال  سل

 علب جوانبه الدم م الشرف الر،يئ من األذى ... حتى يراق ال  سل

 

ــا ثــــــل  مــــــرة اخـــــــرى قبــــــل أن  عـــــــود للضـــــــبا  ظــــــر نث مـــــــرات بغضــــــب ثـــــــم كررهــــ

 ل : قائالذي نه  بنظره للملك 

 الســـــــــادة الضـــــــــباللـــــــــك فيصـــــــــل :  -
 
 آل   .. شـــــــــاشـــــــــكرا

 
لوا كـــــــــم .. تفضـــــــــرآئكرا

 على مهماتكم .

 

ن ممــــــــــــا أســــــــــــفر عــــــــــــ م ــــــــــــزعجين  ورحلــــــــــــوانهــــــــــــ  الضــــــــــــبا  مــــــــــــن مقاعــــــــــــدهم 

ل حــــــــــــ   اســـــــــــتقالتها ثــــــــــــميقبــــــــــــل  لـــــــــــك فيصــــــــــــل لـــــــــــمإال أن الالــــــــــــوزارة  ةســـــــــــتقالإ

 في مكتبه اللك فيص غداو ي الؤتمر السور 
 
 .ل وحيدا
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ــ ـ يــــــــــة جالقاعــــــــــة ال ار    مــــــــــنر واثنــــــــــاء خــــــــــرو  الضــــــــــباوعلــــــــــى الصــــــــــعيد اآلخـــــــ

الـــــــوزير يوســـــــف والقـــــــائم مقـــــــام يتحـــــــاوران وهمـــــــا  لـــــــلفـــــــة ختلاهـــــــات مبات 

ر يوســــــــــف نظـــــــــر الـــــــــوزيللحظـــــــــة و  لل ـــــــــرو  مـــــــــن القصـــــــــر ، توقفــــــــــايمشـــــــــيان 

  للمرة األخير مقام  للقائم
 
 له :محاورا

أنــــــــــــــت بتعــــــــــــــرف شــــــــــــــو  عنــــــــــــــي قبولنــــــــــــــا لطالــــــــــــــب الــــــــــــــوزير يوســــــــــــــف :  -

ــالج ــــــر  ــار  عنــــــ، خضــــــوعنا  ا  عنــــــيال غــــــورو ، قبولنــــ ــا ليلــــــي رح الي العــــ حقنــــ

ن يبـــــــــه لرجـــــــــال البلـــــــــد لـــــــــذل اللـــــــــي رح نا التـــــــــاريخ ،  عنـــــــــي اإســـــــــمكتبـــــــــه بوي

 دخــــــــــول التــــــــــاريخ مــــــــــن قبولنــــــــــاطفالهــــــــــا ،  عنــــــــــي أولشــــــــــيخوها ونســــــــــوانها و 

كــــــــــل وبيــــــــــوت  هلــــــــــك وبيتــــــــــي وبيتــــــــــكأي و هلــــــــــأر بوابــــــــــة الــــــــــذل ،  عنــــــــــي دمــــــــــا

 .الشام 

ــا - ــي : انـــــــــت بتعـــــــــرف انـــــــــه مـــــــ ــام علـــــــ ــائم مقـــــــ ــا مــــــــــ القـــــــ ع رح ننتصـــــــــر بمعركتنـــــــ

 جنون مح .ة عركهيك مالدخول بو الج رال غورو ، 

  

نظــــــــــر بصــــــــــمت لبضــــــــــعة ابهامــــــــــه علــــــــــى ســــــــــبابته و بالــــــــــوزير يوســــــــــف  ضــــــــــغ 

 وهــــــــو ال  ثــــــــوان فــــــــي عينــــــــي القــــــــائم مقــــــــام 
 
 كافيــــــــا

 
تبعـــــــــه ي ىمضــــــــ ثــــــــم  يملــــــــك ردا

ووقـــــــــــوف عــــــــــ  الضــــــــــبا  االخــــــــــرين عنــــــــــد مـــــــــــرور ب م مقــــــــــام بصــــــــــمتالقــــــــــائ

 إلــــــــــــيهمالقــــــــــــائم مقــــــــــــام 
 
ــيهمينتبــــــــــــه  لكــــــــــــن الــــــــــــوزير يوســــــــــــف لــــــــــــم متحــــــــــــدثا  إلــــــــــ

ــ  خــــــار  القصــــــر نــــــذار غــــــورو ي االه وتفكيــــــره فــــــغالنشــــ
 
ــا وهو يــــــردد ولــــــل مت هــــ

 في نفسه :

 "ا شامي ل  الروح ب  خصو كرامتنا  إنت   شام يا "
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 م 1920ز  و الثامن عشر من تم 

 

بعد أن رف  اللك  القصر اللكي  ء الؤتمر السوري العام قاعة  دخل أعضا 

 : حيا االعضاء ووجوههم لصمت يخيم على م  وام فيصل إستقالته

 عن تأجيل جلسة  بحض:    فيصل   اللك   -
 
ور السادة اعضاء الؤتمر وبناءا

 تخاذ القرار الن تموز نبدأ جلستنا االستةنائية ل  17االمس بتاريخ  
 
  هائي ردا

لقي كلمتك  أ الج رال غورو ، تفضل وزير يوسف  ن  نذار الستلم معلى اال 

 واالعضاء .  حضور السادة ال امام 

االم  - : سمو  ل  ر ي الوزير يوسف  وجد  نتي ة  تل حيقا الجي   كانت  لو  تى 

ه  ضدِّ خيار ،    العركة  دمشق   أمامنا   ال  عن  الدفا   وسوريتنا  سوى  نا 

 من !!  ال مفر، لفرنسيين ام وعروبتنا اما 

أي دفا  عم تحكي يا حضرة الوزير جيشنا    عن   عضاء الؤتمر :  أحد ا  -

بيعا اما  نصف  دمشق    لجي دل  ندمر  بدنا  ما  نحنا   ، تل  ق ونالفرن  ي 

 . الناس

ضرة النائب انا شايف انه الجي  اللي أسسناه  فيصل : بس يا ح  ك للا   -

السيادة   الدفا  عن  على  قادر  قوي  وحماية حدود  صار جي   الوطنية 

فرن  ي  أمن  البلد   تدخل  عليها  أ  و أي  نسر   لكنجنبي  ونسلم    حهالزم 

 . لنحقن الدم   العتاد
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ما عاد    تاد  وسلمنا العيجإذا سرحنا ال  اللك   جللةر يوسف : يا  لوزيا  -

جد  من  والعتاد  الجي   ن مع  سلمننقدر  منكون  هيك   ، نفسنا  أا  يد 

 الفرن  يحتلل للموت تحت هيمنة ال  وأهلنا 

لبلد هو  يوسف ، الدفا  عن ا من رأي الوزير  فيصل : انا رأيي  اللك  -

 الحل االنسب.

بالبلد ،   ةنت راعي ومسؤول عن الرعي إ اللك  جللة ي : قام عل القائم م -

، السلم    طفالنا وترمل نسائنا أال الوت ورح تيتم إلنا بما رح ت   حربال

  ، السلم هو اللي رح يمنحناللكا يا جللة  نسب مو الحرب هو الحل األ

 صفوفنا ومالنا إال .. !! الفرصة لتدعيم 

  ش يبهالقبل إ ال يمكن  . أنا ل ..يوسف : مستحيل ... مستحي الوزير  -

   الجلسة بغضب وينسحب منر

   المير فيصل : يا حراس .. جيبوا الوزير يوسفا -

   جللتك حاضر الحراس :  -

 يصمت االعضاء   فيصل : هيك رأيكم ؟؟ ر   اللك  -

 قررنا باال 
 
قي  جميئ  ر غورو وحل الجي  وتو جماع قبول انذا" إذا

القرار ي  ال ال وينشر ي   هذا نفذ االستحضارات العسكرية وي

 مية " سالجريدة الر 
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   وهو  شتا في مكتب اللك فيصل  جلس و  وسف ياس الوزير  لحر ا يتبع

 
 
عضاء  أتفاق إ وهو يحمل مذكرة ه  عليدخل اللك فيصل  ندما ع غضبا

 : ب من الوزير يوسف التوقيع على الذكرة فأجابثم طل الؤتمر السوري 

وقع  - رح   : يوسف  ج  الوزير  بق  اللك   للة يا  لبس  تخلي  نذار  إل بولك  رح 

 . تدفع مل لكابا  ا وسوري ق دمش
 
 ريوقع وينه  حزينا

 
 تمن غالي جدا

 

اللقاء  انتته ذلك  "فيصلى  اللك  العظمة"    والج رال "  بين  جلسة  "يوسف  في 

بينهم االخيرة  هي  الى  ،  ا  كانت  العظمة  يوسف  فيها  فيصل  لك  الطلب  نزل 

 قول:  وهو يمفرده ض العركة بخو  منه ثم طلبعلى الذكرة  بالتوقيع 

 .»!؟   ب ن أموت ل   جاللة امل ن »هل ي ذ -

 

جلسات    الحكومة  أعلنت  تعليق  "العظمة"  الحربية  وزير  تله  بيان  في 

ة شهرين"الؤتم رجاء  أال بر في    وانتشر   التحمسون من الجي   ها،    ر" لدِّ

لسيار  وتعرضوا  وال يانة  بالجبن  الحربية  وزير  فا هموا  شار     ه تدمشق  في 

و  عليها أالنسجقدار  دخار املجم  لقوا  وحاولو  و   ول ت  السلح  االقلعة  خذ 

التي    ير األم فمنعهم   بالرشاشات  الثكن إزيد  من  عملها  ستإو   اتستحضرها 

 ضدهم.

 

رو " شــــــــكرها" علــــــــى تلقــــــــت الحكومــــــــة برقيــــــــة مــــــــن غــــــــو  1920تمــــــــوز  19وفــــــــي 

ليـــــــوم اي تمــــــوز. فـــــــ 31قبــــــول النـــــــذار، ويــــــدعو إلـــــــى تنفيـــــــذ جميــــــع بنـــــــوده قبـــــــل 
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 200، وســــــــــق  فهاجــــــــــت دمشــــــــــق ،نفســــــــــه بــــــــــدأت عمليــــــــــة تســــــــــريي الجــــــــــي 

 .ضحية نتي ة االحت اجات

 

 

 م 1920تموز   العشرون من 

 

السيد "سـاطع  سل"غورو"، وأر  هم معيرة للتفااللك "فيصل" بمحاولة أخام  ق

 للتفــــاهم معــــه، وأثنــــاء مــــرور "الحصــــري" علــــىالحصـــر 
 
 ي" وزيــــر العــــارف موفــــدا

يحــاول لــمِّ فلــول ى بيــروت طلــب منـه "العظمــة" الــذي كـان ميسـلون فــي طريقــه إلـ

 مـــن مـــا يمكـــن  الجـــي  أن يحصـــل علـــى أطـــول هدنـــة ممكنـــة ليـــتمكن مـــن جمـــع

 .العتاد والسلح

 

ـــــ  "   إيـ
 
ـــــل  اك  أن ت ـــــ   رحـ ـــــ   ن  عـ ــ  ب   اةال يـ ـــ ـــــذ  عقلـ  ي   الـ

 
 أت

 
ـــــت ـــــ   يـ ا  هبـ

 
ـــــا ت هـ ك  ب    ئ  د 

ــ  ـــ سـ ج 

يغدو ذي الـــــ  ــ  ــ   سـ
 
 اب  ت

 
ــ ــ  ال ـ

 
ــت ــ ا   ذا حـ ــ  ــ بـ ــ  ئ  ــ ــر  قـ ــ مـ ــ   الع  ــ رة  يـ

 
ــ  ــ و ملـ

 
ــ ــ لـ ــن  و  ــ ئ عـ ــ  ــ ودا،ـ

ناعات    
 
ة    الق ب  اك   صائ   ي   أن إي 

 
   امل

 
طف

 
خ

 
 ت

 
 ها وت

 
ا
 
بان  ر با"ج 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_1920
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 د الثالث واألخي  املشه

 ـــــليلـــــــ
 
ق  س 

 
ـــــــــــــــــق ـــــــة

ّ
 ــــــــــــــــــــــــوط دمشــ
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 م 1920تموز   23السبت  

 

لإلنذار والعدول عن فكرة القاومة وقبول   مة السوريةالحكو  بالرغم من قبول 

بتسريي غورو  الج رال  مطالب  السوري واألمر  ا الجي   من  ودحب  لجنود 

م دلرواب قرية  قرار عن ر  ي  بذلك  ال الؤت مخالفة  العام سمر  أي  ور   وري 

التمثل  به    النددةالصاخبة   بالظاهرات  الشعب  يقبل  وبمن  بالنذار 

  وغور  الالج ر   مر منوأبيه  غوا  الج رال  زحف بإمرةبال لقوات الفرنسية ا بدأت 

ا و ،    دمشق  ت اه إب
ِّ
سل  ل أجاب  ع غورو الج رال س  األمر  هذا  ن 

 .بعد أنتهاء الدةالنذار وصلت إليه  ة على بنودالوافقب فيصل  برقية نبأ

 

 

 

 م 1920ز لة الرابئ والعشرين من تمو لون لليأرض ميس

 

ى قيـــــــادة الجـــــــي  فـــــــي الرابـــــــع والعشـــــــرون العظمـــــــة فـــــــي  ســـــــفو يخـــــــر   
ِّ
ليتـــــــول

ة ف ــــــــره والعشــــــــرين مــــــــن تمــــــــوز صــــــــل وبعــــــــد أن صــــــــلى فــــــــي الرابــــــــع ميســــــــلون 

تنفيـــــــــــذ أمـــــــــــر تســـــــــــريحهم  اجتمـــــــــــع بالضـــــــــــبا  الـــــــــــذين لـــــــــــم يتمـــــــــــو إاالخيـــــــــــرة 

ون علــــــــى لقــــــــوى لتكـــــــعـــــــز إلــــــــى جميـــــــع اوأو  وأبلغهـــــــم أن الحــــــــرب البـــــــد قائمــــــــة

 وألقــــــــــى علــــــــــى قاد العــــــــــدو الهــــــــــاجم، دأهبــــــــــة االســــــــــتعداد لصــــــــــ
 
تــــــــــه شــــــــــفهيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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ــ الهجوميـــــــــة خطتـــــــــه الدفاعيـــــــــة فـــــــــي  تل صـــــــــت، والتـــــــــي ق للـــــــــذود عـــــــــن دمشـــــــ

الجبهـــــة علـــــى جـــــانبي الطريـــــق رالقلـــــب ، مـــــع يم خـــــ  دفـــــاعي فـــــي وســـــ  تنظـــــ

خفيفـــــــــــة إلـــــــــــى يمـــــــــــين ويســـــــــــار الجبهـــــــــــة لحمايـــــــــــة الجنـــــــــــاحين  تفـــــــــــرز وحـــــــــــدا

ــاجنــــــــــاح األاح األيمـــــــــن والرالجنـــــــــ ــافة إلــــــــــى وضـــــــــع ألغـــــــ ة  م  ســـــــــر ، إضـــــــ محليــــــــــِّ

 .ية إلى النطقةى الطرق الؤدلالصنع ع

 

شـــــــرف علـــــــى الجبهــــــة فـــــــي أعلـــــــى مرتفـــــــع  تمركــــــز "العظمـــــــة" فـــــــي مركـــــــز قيـــــــادة 

ت مـــــــن ر بـــــــدأ باالســـــــتعداد ل ـــــــوض العركـــــــة التـــــــي اســـــــتمو لهـــــــا، الجبهـــــــة بكام

 .الف ر حتى الظهر

 

مــــــــا جللـــــــــة األميـــــــــر االتطـــــــــوعين ،  فآل ســــــــاء ب لـــــــــب ارؤ تعهــــــــد الزعمـــــــــاء وال 

الــــــى الجــــــامع االمــــــوي  ســــــهفــــــادي وذهــــــب بنفهــــــر املجاهــــــد القــــــد لهــــــر بمظ ف

 قائل:والتطو  في الجي  وخطب في الناس حاثا على الجهاد 

ـــــامكمإ"  ـــــ  امـ ـــــي ذاهـ ـــــنكم إ،ــــــ  ننـ ـــــي يمكـ ـــــيت نحبـ ـــــن أذا قضـ ـــــدوا مـ ن تجـ

ـــــو ي ــ ـــــامي قـ ــ ـــــوطن ،أم مقـ ــ ــا الـ ـــ ــ ـــــه إمـ ــ ـــــ يالء ال إنـ ــ ـــــ  االسـ ــ ـــــت نيـ ــ ـــــل تحـ ــ ذا دخـ

 نف  "بشق األ  نقاذه وال إتستطيعون 

 

وكـــــــان علـــــــى رأس هـــــــذا س د ولهـــــــر الحمـــــــال   فـــــــي الـــــــبالتطـــــــو نتشـــــــرت كلمـــــــة إ

ــا تبقــــــى يوســــــف العظمــــــة وزيــــــر الحربيــــــة الــــــرأي ، الــــــذي عمــــــل علــــــى جمــــــع مــــ

ــ الجـــــــــي  مـــــــــن ا ختـــــــــاروا هـــــــــذإين ذطوعـــــــــات الـــــــــوالتات التطـــــــــوعين مـــــــــع مســـــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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جـــــــل النصـــــــر او أالقـــــــرار وذهبـــــــوا معـــــــه الـــــــى صـــــــحراء ميســـــــلون للقتـــــــال مـــــــن 

 الشهادة .

 

حــــــــرو بســــــــرعة الزم ن هــــــــز العــــــــدات قبـــــــــل الكــــــــل يتزير يوســــــــف : الــــــــو  -

الجـــــــــــــي  الفرن ـــــــــــــ ي ... بســــــــــــــرعة تحركـــــــــــــوا .. جهـــــــــــــزوا الــــــــــــــدافع ل وصـــــــــــــو 

ره مـــــــل بارودتـــــــه عضـــــــه.. كـــــــل واحـــــــد يح ن متباعـــــــدة عـــــــن بعضـــــــهامـــــــاكأب

ريصــــــــــر   وهــــــــــو تحركــــــــــوا ة والعتــــــــــاد .. ير يتأكــــــــــد مــــــــــن الــــــــــذخو بســــــــــرعة .. 

 يت ه نحو عبد القادر كيوان والشيخ كمال ال طيب.

 ل دمشق اليوم ؟؟كيف ابطاير يوسف : الوز  -

الحمــــــــد هلل ، مــــــــا كنــــــــا بيــــــــوم مرتــــــــاحين  القــــــــادر كيــــــــوان :د الشــــــــيخ عبــــــــ -

 ضل هلل .سف ، الفن اليوم يا وزير يو اكتر م

 يوسف ر مسك كتف الوزييل ال طيب : ريخ كماالش -

صـــــــحيي  ..وزيـــــــر يوســـــــف ... دمشـــــــق بتســـــــتاهل أرواحنـــــــا وتعبنـــــــا ودمنـــــــا 

مـــــــن عنـــــــد هللا العزيـــــــز  النصـــــــرجنـــــــدي بـــــــس  لفـــــــيناعـــــــددنا مـــــــا بيت ـــــــاوز 

 الحكيم

 ونعــــــم بــــــاهلليــــــا شــــــيخ كمــــــال .. ونعــــــم بــــــاهلل بــــــل شــــــك  وزير يوســــــف :الــــــ -

خ يانــــــــا يــــــــا شــــــــ. . وة والرجولــــــــةشــــــــام العــــــــز شــــــــام النخــــــــ.. الشــــــــام شــــــــامنا 

منطقــــــــــة ؛ حــــــــــي "الشــــــــــاغور بدمشــــــــــق عــــــــــرق األحيــــــــــاءأ حــــــــــدأ مــــــــــن كمــــــــــال

ين عشـــــــــت نســـــــــت ســــــــ عمــــــــري  لـــــــــا كــــــــان ىتــــــــوف، ابـــــــــي  الصــــــــماديةاســــــــمها 

 جندي ه !! ريقاطعنحنا الوطن والناس و بعائلة بتحب 
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خل لفرنســــــــــــــين صــــــــــــــاروا علــــــــــــــى مــــــــــــــداالجنــــــــــــــدي : ســــــــــــــيدي .. ســــــــــــــيدي !! ا

 نا ؟؟دمشق ، شو بتأمر 

تـــــــــــب كنرح  :كيـــــــــــوان  رعبـــــــــــد القـــــــــــاديخ ينظـــــــــــر للشـــــــــــالـــــــــــوزير يوســـــــــــف  -

الــــــــدهر يفتخــــــــر فيــــــــه كــــــــل ســــــــوري م ــــــــد وتــــــــاريخ يبقــــــــى الخــــــــر  الســــــــوري

تخــــــــاذلوا وجبنــــــــوا وانهــــــــم نهــــــــم إومــــــــارح اســــــــمي ينكتــــــــب عــــــــن الســــــــوريين 

ح بتـــــــرخ  والشــــــــام الــــــــرو بــــــــدون مقاومـــــــة ، ل ســـــــمحوا للحــــــــتلل يـــــــدخ

 ر .. أهلل أكب.غالية مالها تمن 

الســـــــاعة  يفـــــــمعركـــــــة ميســـــــلون بـــــــدأت لقتـــــــال الفرنســـــــيين و ميـــــــع نهـــــــ  الج

 ها كتـــــــب التـــــــاريخ بصـــــــفحات مـــــــن التـــــــي خلـــــــدتمـــــــوز  24ة مـــــــن يـــــــوم عالتاســـــــ

 حسنة في بدايتها انت حالة العركة كو ،  ذهب

الفرنســـــــــية عـــــــــم تتقـــــــــدم علـــــــــى ة فعيـــــــــالد الشـــــــــيخ عبـــــــــد القـــــــــادر كيـــــــــوان :  -

بات الفرنســــــــية ت كبيــــــــرة بصـــــــفوفنا ، الـــــــدباصـــــــاباال ة الســـــــورية ، الدفعيـــــــ

 االمامي  عم تتقدم بات اهنا من املحور 

 الجهة القابلة  زير يوسف : رينه  ويرك  بات اه و ال -

 :... ال تتوقفوا عن القتال الشام هاجموا يا جند 

عظمـــــــة الـــــــوزير يوســـــــف الت بعـــــــد ســـــــما  كلمـــــــا رتفعـــــــت معنويـــــــات الجنـــــــد إ

 مـــــــــا ينتظـــــــــرهم ف كــــــــانوا
 
دفعيـــــــــة عطلـــــــــوا ماســـــــــتطاعوا أن   علمـــــــــون مســـــــــبقا

لســـــــورية اعيـــــــة كفـــــــة الدف وا احـــــــدى طـــــــائرا هم فر حـــــــتســـــــقط أو  فرنســـــــية

 إال أن ثلـــــــة مـــــــن ال ونـــــــة هـــــــاجموا ميســـــــرة الجـــــــي  
 
الســـــــوري فقتلـــــــوا قلــــــيل

ــى  أســـــــــلحتهم فغلبـــــــــت القـــــــــوةالكثيـــــــــر مـــــــــن الجنـــــــــود وســـــــــلبوا  الفرنســـــــــية علـــــــ
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ــ علـــــــــى جنـــــــــد ســـــــــوريا فـــــــــي العركـــــــــة وتســـــــــاق  الكثيـــــــــر مـــــــــن  الســـــــــورية وةالقـــــــ

 . وطنهم اءا عنفد االرض شهداءا االرواح

 

لـــــــل يبــــــــث روح و ب كلهــــــــا ، ئبهـــــــذه الصـــــــا بــــــــأعأمـــــــا يوســـــــف العظمــــــــة فلـــــــم  

ـــات و  بــــــــــدأت الدفعيـــــــــــة ،  ال ونــــــــــة قصــــــــــمهاالمــــــــــل فــــــــــي جيشــــــــــه الــــــــــذي الثبـــــــ

ت لتغلـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى الدفعيـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة، وبـــــــــــــــــدأت الـــــــــــــــــدباباالفرنســـــــــــــــــية با

 قلــــــــــبمــــــــــامي العربــــــــــي فــــــــــي دفــــــــــا  الت ــــــــــاه ال ــــــــــ  األ إالفرنســــــــــية بالتقــــــــــدم ب

ــا كـــــــان ا، دالحــــــدو  الــــــراب  علـــــــى الجــــــي  الســـــــوري بينمــــ ــ  لـــــــم  يتراجـــــــع منفضــــ

 وت .القاومة حتى لأمام أصحاب الغيرة والوطنية إال ا يكن

 

ــام اللـــــــي زرع ـــــــر األهــــــأل رح تنف الــــــوزير يوســـــــف : - ــا علـــــــى مـــــــداخل لغــــ تهــــ

تمــــــــــــــن دخــــــــــــــولكم  شــــــــــــــودمشــــــــــــــق بالــــــــــــــدافع الفرنســــــــــــــية ورح تشــــــــــــــوفوا 

اهلل رنســـــــــــا .. يـــــــــــرجعكـــــــــــم بتوابيـــــــــــت خشـــــــــــبية لف رح .. بـــــــــــإذن هللا دمشــــــــــق

  ر انف ري .. انف ري .. رلم تنف

ل ونـــــــــة قطعـــــــــوا ادول وزيـــــــــر يوســـــــــف .. هـــــــــالشــــــــيخ كمـــــــــال ال طيـــــــــب :  -

ر وســـــــمحوا للمـــــــدفعيات الفرنســـــــية بـــــــالرو يـــــــا وزيـــــــر يوســـــــف ســـــــلو أل ا

 راضينا .أل 

 

اصـــــــــــــوات القصــــــــــــف والنـــــــــــــار ، ونظــــــــــــر الـــــــــــــوزير يوســــــــــــف للجـــــــــــــي  تعالــــــــــــت 

ــاربى لـــــــــإالفرن ـــــــــ ي ثـــــــــم  ــالكثير مـــــــــنهم يفـــــــــرون هـــــــ ين مـــــــــؤخرة الجـــــــــي  فـــــــــإذا بـــــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
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 بعيــــــــد
 
نظراتــــــــه للشـــــــــيخ  آخــــــــر الـــــــــوزير يوســــــــفرض العركــــــــة ، نظــــــــر أعــــــــن  ا

 كمال 

 العذل . يا شيخ كمال سبق السيف وبديير يوسف : ز الو  -

ــا رح نستســــــلم الشــــــيخ كمــــــال ال طيــــــب :  -  مــــ
 
ــين ولــــــو كــــــان أبــــــدا للفرنســــ

 التمن هو الوت 

رحـــــــــــم مـــــــــــن ســـــــــــقو  البلـــــــــــد أ: الـــــــــــوت ن الشـــــــــــيخ عبـــــــــــد القـــــــــــادر كيـــــــــــوا -

.. يوســـــــــف  شـــــــــو رح تعمــــــــل يـــــــــا وزيــــــــرل .. املحتــــــــ يـــــــــدإوســــــــقو  دمشــــــــق ب

دفعيات لــــــــحــــــــدق باي يوســــــــف روســــــــف ر ينــــــــادي عليــــــــه   والـــــــوزيوزيـــــــر ي

 الهاجمة

ــي  بعـــــــــرف منــــــــــييالـــــــــوزير يوســــــــــف :  -  ورح قــــــــــوم ، أعملــــــــــه اللــــــــــي الزم علـــــــ

 . بواجبي

  ناالشيخاب أج -
 
 طعهما  قا: بس يا وزير يوسف ما .. ري معا

ــام هيــــــــــك الفرن نــــــــــهإالـــــــــوزير يوســــــــــف : لألســـــــــف ..  ســـــــــيين يــــــــــدخلوا الشـــــــ

 يخين  شريلتفت لل

لـــــى األمـــــة عأســـــفي  بـــــس،  ـــــ ي فالـــــوزير يوســـــف : انـــــا مـــــو آســـــف علـــــى ن -

ورغـــــــم ب، يوالصـــــــالكـــــــل أنـــــــوا  املحـــــــن  دفهـــــــســـــــنوات  اللـــــــي رح تضـــــــل

مـــــن و مـــــن اللـــــي شـــــفته  ســـــتقبل األمـــــةل ئنمطمـــــنـــــا أو  استشـــــهد هيـــــك رح

 نــــــــــــــه إ قمــــــــــــــن قــــــــــــــوة الحيــــــــــــــاة الكامنــــــــــــــة فيهــــــــــــــا، وواثــــــــــــــو ي بنف ــــــــــــــ  ي خبرتــــــــــــــ

ــمـــــــــا رح يتركـــــــــوا طفدمشـــــــــق فـــــــــي أصـــــــــدقائي  ــلهيـــــــــك ،  رليلـــــــــى  يلتـــــــ  روححـــــــ

   ر الفروض علي بطريق الواجبمطمئن 
 
 ينظر للشيخين قائل



- 6 - 
 

 رينه  وينطلق  وال ب نضامام ما ب نذل : الشالوزير يوسف  -

 

التيوسف العظمة  نطلق  إ بندقيته  إلى   
 
 عامدا

 
ما  ي  منفردا   ملكهكانت أخر 

رصاصته    
 
الى  مصوبا االحتلل األخيرة  املحلس الفرن  جيوش  أن  قة  ية  إال 

 باتنه ممن مكبشجاعة  زل  ف  ذخيرته انتهت
 
  مكان اه جانب الطريق   مسرعا

عربي    تواجد  "مدفع  وأمر  الطلقات  بإطلق  سريع  الدفع"  سدين  الرقيب 

الدبابا  ق  أن أطل ب  سبقه   ها ماأحد ر   لكن،    التقدمة الفرنسية  ت  النار على 

م  نيرانه  ال يانعليه  رصاصات  العفيف  لجسده  سف  يو   فخرِّ   ةسددأ 

، وأسلم روحه هو و   العظمة
 
ذي كان ب واره  لالدفع ا  دينس  رقيبالشهيدا

م  1920والعشرين من تموز الرابع  نصف من صباح  في الساعة العاشرة وال 

 رحمه هللا . 

 

ليه  نظر إثم  ض  بالدماء    ذيال   جسده ورأسهوقف فوق  أما الج رال غورو ف

 
 
 :  بر متك  بصوتمرددا

 لنا شاب كان عدل »هذا الضاب  ا -
 
 »وا شرسا

 

الإ معركة  في  العظمة  كا راكستشهد  التي  متوقعةنمة  نتي تها  خاضها    والتي  ت 

 
 
  400وانتهت العركة بعد استشهاد  ،    ده رفه العسكري وشرف بل عن ش  دفاعا

مقابل   عربي،  الف  42جندي  من   
 
و رنقتيل    154سيين 

 
عدد  جريحا أن   

 
علما  ،

/  القوات كان  آالف ج9الفرنسية  تحت  /  مقابل  إمندي  الج رال "غوابيه"،  رة 
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على األقل من التطوعين والسلحين بأسلحة    ومسلح نصفهم   ل / آالف مقات 8/

أو  ق دبابات  دون  "يوسف  ديمة  الج رال  بقيادة  ثقيلة،  ت هيزات  أو  طائرات 

 .سوريا  في تاريخ هدير للحربية  ستشوز العظمة"، وبذلك كان أول  

 

قــادر كيـــوان والشــيخ كمـــال ال طيـــب اليخ عبـــد ان املحترمــان الشـــيخالشـــأمــا و  

 ن ييالفرنس بيد ااستشهدفقد 

 الج رال غورو : -

ـــــــ .. هيإحفرا قب كما بإيديكما ... )هيا  ــ ــ  (   اــ

 

ــار  مــــا وهمــــا عليهحفـــر الشــــيخان املجاهـــدان قبر همــــا وأطلـــق الفرنســــيون النـ

 حيان فأر 
 
 عالى .تما هللا رحمهطاهرة ... مسجيان بدما هما الدوهما شهداءا

 

 عن للشهيد يوسف ااث الج رال غورو وجيشه عن عائلة بح
 
عظمة وتحديدا

ستشهاد إبعد  يرة"" من لتعي  مع أمها اسطنبول "ليلى" التي غادرت إلى ابنته  

/، 1939شـــاب تركــي عـــام /مــن  وتزوجـــتوالــدها، وقـــد تابعــت "ليلـــى" تعليمهــا 

/ وهــي فــي الثلثــين 1949ام /عــ هــاابنهــا الوحيــد "جــلل" قبــل وفا وأن بــت منــه 

 .ندما لم ي دها ع لج رال غوروا خابت آمالو   من عمرها

 

إلــى  1920تمـوز  25بعـد دخولـه دمشـق فـي فعمـد  مـا صـنعبلـم يكتفـي كمـا أنـه 

رنســية فـي معركــة الف معاقبـة مـا تبقــى مـن الســوريين بسـبب تصــد هم للقـوات
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يم اســمر عــدة  1921 و 1920مـا بــين عـامي ميسـلون ، فأصــدر الج ـرال غــورو 

عــــن سياســـــته  قــــد دافـــــع غــــوروو ســــاس طــــائفي اهــــدفها تقســــيم ســــوريا علـــــى 

يــر متمازجــة بــأن هـذه الكونــات غ التقسـيمية فــي الجمعيــة الوطنيـة الفرنســية

ســـتقلة ت معـــن إنشـــاء ســتة دويـــل  مــع بعضـــها الــبع  وقـــد أقضـــت الراســيم

 :وهي

 م 1925 –م 1920لة دمشق دو  -

 م 1925 –م 1920ة حلب دول -

 م 1936 –م 1920ويين العلدولة  -

 م 1926 –م 1920ر يدولة لبنان الكب -

 م 1936 –م 1920دولة جبل الدروز  -

 ندرون الستقل لواء االسك -

 

ســــــــتقلل لكـــــــــن رجــــــــل مــــــــن دعــــــــاة ال  150ضــــــــافة للحكــــــــم باالعــــــــدام علــــــــى باال 

 نهـــــم تـــــواروا مـــــنهم ألينفـــــذ وال بواحـــــد لـــــم  الحكـــــم
 
وا تحـــــت كـــــل وتشـــــرد جميعـــــا

  الفرنســـــــيون لهـــــــم فـــــــتم لهـــــــم مـــــــا أرادو وفـــــــ يرجـــــــوه هـــــــذا مـــــــا كـــــــانكوكـــــــب و 

 . "دمشق غزو ليلة " ...صل فكانت هذه الليلةيحكم اللك ف

 

ى " 
 
فن

 
ن ــ  ــ ــ ــ ــ  و  سـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــي   ل  كـ ــ ــ ــ ــ ــ  ا  األشـ ــ ــ ــ ــ  ي ء التـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ  ،ـ

 
  وق

 
ــ ــ ــ ــ ــ    اب  ال ـ

 
ــة ــ ــ ــ ــ لـ   زائ 

 
ــةان  ، ــ ــ ــ ــ ــ     يـ ــ ــ ــ ــ   سـ

 
حل  ن

ــــل  ب   ــ ــ ــ رحـ  وي 
 
ــــدن ــ ــ ــ يئ ا عـ

 
ــــ ــ ــ ــ ل  شـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ و    كـ ــ  سـ

 
ى  

 
ــــابل  بق ــ ــ ــ سـ   ل  

 
ــــ ــ ــ ــ قـ

 
ــــاا !! ، ــ ــ ــ ا  ل  أعمـ

 
ــ ــ ــ ــ ــ نـ

 
ل

ب ت ي   اآل 
 
 نية" إخت
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لــــــى، الج ــــــرال ه ــــــرى و ة األ العاليــــــ حــــــربال فــــــيقــــــوات الفرنســــــية توجــــــه قائــــــد ال

بطـــــل معركـــــة رحطـــــين  نحـــــو ضـــــريي صـــــلح الـــــدين االيـــــوبى فـــــي النهايـــــة غـــــورو 

أمـــــــام  ذاو ووقـــــــفآنـــــــ حـــــــروب الصـــــــليبيةهايـــــــة الحقيقيـــــــة للتـــــــى وضـــــــعت النال

 ضريحه 
 
 :قائل

ــليبية ان  ــ ــــ  الصـ ــــان حروبـ ــا ابـ ــ ــــت لنـ ــــت قلـ ــــدين انـ ــــالح الـ ــــا صـ ــــرجتم »يـ ــــم خـ كـ

ــــرق  ــ ــ ــــن الشـ ــ ــ ــــــــ مـ ــــه  وهـ ــ ــ ــــودوا اليـ ــ ــ ــــن تعـ ــ ــ ــــــــ ا نولـ ــــدنا حـ ــ ــ ــــانهضن عـ ــ ــ ــا  ،ـ ــ ــ ــ ــــ ل  انـ ــ ــ  يـ

 .”اسوري

 

 

 وتحسين قدري املل  ،يصل 

 

ـــين یـــــدي ھـــــذا بعـــــد  سویســـــرا اللــــك فیصـــــل الـــــروح فــــيالرجــــل النبیـــــل أســـــلم  بـ

  1933ســـــــــبتمبر  1 بتــــــــاريخسویســـــــــرا  ن فــــــــيلــــــــى بيـــــــــر ســــــــافر اللــــــــك فیصـــــــــل إأن 

ر أثــــــــتــــــــوفي  أیــــــــام  ةســــــــبع لرحلــــــــة عــــــــل  وإجــــــــراء فحــــــــوص دوریــــــــة ولكــــــــن بعــــــــد

 . هأزمة قلبیة ألت ب

ــا بـــــــــقیـــــــــل و  ــي كانـــــــــت تشـــــــــرف علـــــــــى علجـــــــــالن أقتھـــــــ ــا علقـــــــــة  همرضـــــــــة التـــــــ لھـــــــ

ــ التـــــــي  ي البـــــــرةبــــــدس الســـــــم فــــــن قامـــــــت أتــــــوفي بعـــــــد  هشــــــیع بأنـــــــ حیـــــــث هبموتــــ

نشــــــــــرت صــــــــــحف العارضــــــــــة العراقیــــــــــة أن  وقــــــــــد،  الطبیــــــــــب بھــــــــــا لــــــــــه أوصــــــــــ ى

ــاة لـــــــم تكـــــــن طبیعیــــــة ــا فـــــــي القضـــــــاء علیـــــــ، وشـــــــككت فـــــــي دور بریط  الوفــــ ، ه انیــــ

،   یـــــــــة التـــــــــي كانـــــــــت یحقـــــــــن بھـــــــــاطبحقـــــــــن الو فـــــــــي الأ هودس الســـــــــم فـــــــــي شـــــــــراب
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ــاء  ــ أكــــــدتبیــــــومين  هیســــــریين قبــــــل وفاتــــــالسو تقــــــاریر األطبــــ بصـــــــحة كــــــان  هأنــــ

كـــــــــــر أن قریــــــــــر الوفـــــــــــاة ذولكـــــــــــن ت،  یعـــــــــــاني مـــــــــــن أمــــــــــراض خطيـــــــــــرة جیــــــــــدة وال

نیـــــــة التـــــــي وأرجعـــــــت المرضـــــــة البریطاين ، ســـــــبب الوفـــــــاة ھـــــــو تصـــــــلب الشـــــــرای

فــــــي الشــــــاي  ذي أذیــــــبنیخ الــــــم بــــــالزر مســـــســــــبب الوفــــــاة إلــــــى الت هكانـــــت ترافقــــــ

األعـــــــــــراض التــــــــــــي  ة أنبســــــــــــت ســـــــــــاعات، خاصـــــــــــ هقبـــــــــــل وفاتـــــــــــ هالـــــــــــذي شـــــــــــرب

 . التسمم بالزرنیخ نت أعراضفي االحتضار كا  هلھرت علی

 

ي شــقة صــغيرة بلــوزان فـــي م وعــاش فـــ1958عــام  هــاجر فقـــد قــدري حســين تأمــا 

یات مـن نوھـو فـي التسـعی هدفع الجارف والعمیق لبغداد هلكن حنینسویسرا ، 

ــا ..ألن یعـــ عمـــره ، ــ فكـــان ود إلـــى بغـــداد لیمـــوت فیھـ  منعـــز ر و مثـــل النسـ
 
فـــي قمـــم  ال

ــالغنیـــة  هجبـــال سویســـرا مـــع ذاكرتــــ ــاد لیمـــوت ، ثــــم ة بالتـــاریخ الفعمـ ر فـــي آخــــعـ

ــ نالعمـــر ، فـــي الكـــا ــا تفعـــل النســـور  هالـــذي شـــھد قمـــة حیاتـ ــا كمـ بنبـــل و ، تمامـ

 . یبعج

 

ال دمشــق  مــاء رجــ   مــن عء الكثيــ افحاته علــب أســمري  صــ " هكــذا أغلــق التــا

ــــرة يــــ  ــــطوره   لتبقــــى ســــي هم العطـ ــــات ،خلــــدهم بــــين سـ ايـ   ورود دمشــــق كرو

 . ".... طويلة لن ولم تروى بعد

اية  ..  إنتهت الرو
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 .او مشيني بوا  على موقع

واي  علـــى موقـــع 2015مـــايو  08 نســـ ة محفولـــة .2013ينـــاير  30، الـــدرس، ول الـــؤتمر العربـــي األ . 14
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 2011يوليــو  02 نســ ة محفولــة .2013مــارس  7الســنية،  درر ، الــ العربيــة الفتــاة، دراســة وثائقيــة. 16

 .واي باو مشين على موقع

و واي بــا علــى موقــع 2012ر فمبنــو  07 نســ ة محفولــة .2013مــارس  7، يــا بيــروت، املجاعة الكبرى . 17
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ــا الســـفاح. 19  2017أغســـطس  11 نســـ ة محفولـــة .2013مـــارس  7بـــي، ، التـــراث العر إرث جمـــال باشـ

 .مشين واي باو على موقع

ريــة مــا هــي قصــة هــذا اليــوم يــد الشــهداء ذكــرى أول قافلــة للشــهداء فــي ســبيل الحيار عالسادس من أ .  20

 .2013مارس  8، املجيد؟

علــى  2018رس مــا 06 نســ ة محفولــة .2013مــارس  7، فكــر & الزهــراوي، يد الجزائــري ســع محمــد. 21

 .نواي باو مشي موقع

ى علـــ  2018مـــارس  06 نســـ ة محفولــة .2013 مـــارس 7أخبـــار ســـوريا، ، الملكــة الســـورية العربيـــة. 22

 .واي باو مشين موقع

ــ  7 الجمــل،، فيصــل كلمنصـــو. 23 واي بـــاو  موقــععلـــى  2018مــارس  06 نســ ة محفولـــة .2013ارس مـ

 .مشين

 .2013مارس  7، شام نيوز، وايزمنفيصل . 24
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ــ برلــان االســتقلل لــب . مــازن يوســف صــباغ46 موقــع مــن فتــى. تــاريخ  .لد الشــامكتــاب الــؤتمر الســوري ـــ

 .2012ي كانون الثان 17الولو  

علـــى  2018مـــارس  06 نســـ ة محفولـــة .2013مـــارس  7، الجبهـــة الديموقراطيـــة، لون معركـــة ميســـ . 47

 .مشينباو واي   موقع

واي  علــى موقــع 2018مــارس  06 ولــةمحفنســ ة  .2013مــارس  7، اكتشــف ســوريا، اللــك فيصــل. 48

 .باو مشين

ة نســــــــ  .2013مــــــــارس  7كترونيـــــــة، الل ، ســــــــوريارجــــــــل فـــــــي ذاكــــــــرة الـــــــوطن عور،د الفـــــــااألميـــــــر محمــــــــ . 49

 .واي باو مشين على موقع 2017أكتوبر  06 محفولة

 رونية اللكتريا ا . بوابة إي سو 50

  2005تموز  13يفة تشرين يوم األربعاء صح  في زاوية آفاق في موفق أبو طوق  مقال الدكتور . 51

 اللواء راشد الكيلني  كرات. مذ52
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