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  نبذة عن سرية رشيد بقدونس
  
  

بقدونس الرزاق بن حسن بن يوسف زهري رشيد بن عبد  وأب
م يف دمشق الشام من أبوين من ١٨٧٥ املوافق ه١٢٩٢ولد عام .الشامي

ًصاحلية دمشق كان أبوه مكتبا للصبيان يف أحد مكاتب الصاحلية ِ ْ ُ. 
ًرا للفكر الثوري يف بداية القرن ّ عريب من سورية كان مفجٌمناضل

وكان  واجلهل والتخلف, العرشين كافح لتحرير وطنه العريب من االحتالل
ّ متيام باللغة العربية متمس,مةَّ عال,ًعاملا ً ًكا هبا, مدافعا عن احلضارة العربية ّ ً

ًواألرض العربية أمينا عىل تراثها ومؤرخا ًّ. 
كانت دراسته االبتدائية يف دمشق واإلعدادية باملدرسة الرشدية 

ليتخرج منها ) ستانةاآل( ثم التحق باملدرسة احلربية يف استانبول ,العسكرية
جرى تعيينه يف جزيرة كريت, وملا . مشاة برتبة مالزمَم ضابط١٨٩٥عام 

سالونيك  إىل رسل مع وحدته العسكريةُخلت احلكومة العثامنية اجلزيرة أ
لتحاق باملدرسة اإلعدادية الرومية اللوما جياورها حيث سنحت له الفرصة 

 . مدة بقائه يف موقعه سنوات طيلةفتعلم اللغة اليونانية مدة ست
حارب ضمن اجليش العثامين عندما اندلعت حروب البلقان ضد 
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 ضد حرب اليونان, ١٩١٣ وأرس يف اسبارته عام ,اإلمرباطورية العثامنية
ثم حارب يف القوقاس  م١٩١٤ت احلرب العاملية األوىل عام ّوعندما شب
 .م يف فلسطني١٩١٨−١٩١٧بني عامي 

 وكان االختصاص »السلك العسكري« هي ّكانت مهنته التي تعلمها
ًعمليا أن املشاة هم األكثر تعرضا ملفاهيم وكوارث  و ويبد,»املشاة«وه ًّ

احلروب بالنسبة لتلك األزمان, وكانت مرتبته األخرية يف اجليش العثامين 
ّ وتعلم الصرب فامرسه, وألف ,ّمرتبة قائد فرقة مشاة تعلم التخطيط فأتقنه

وىل فاحرتزها, لذلك سنحت له فرصة اإلقامة يف البالد جمانبة الصدمة األ
احلرب إمكانية  و سواء يف فرتة السالم أ,التي كانت حتت احلكم العثامين

ّالتعرف عىل حضارات تلك الشعوب  .ّ فاهتم بلغاهتا,ّ
ّوملا كانت هوايته منذ نعومة أظفاره القراءة واقتناء الكتب, فتعرف عىل  ّ

 .لبالدتاريخ األمم وجغرافية ا
ّكان صديقا للكتاب ولكن مدققا ملا يقرأ, فإن استوقفته كلمة كان البد  ً ً

أهنا أعجمية, وِكانت عربية النجار أإذا املراجع ليتأكد فيام  إىل له من الرجوع
غري سليم, وما يقابلها ويتضمن معناها وأن استعامهلا يف ذاك املوضع هوأ

 عىل ورقة حتفظ فيه, كان الوّبلغة الضاد ويدون ذلك عىل متن الكتاب أ
ّيضن عىل أحد باالطالع عىل كتبه وقراءة ما يرغب منها رشيطة أن يكون 

خيرج الكتاب من يرغب أن  عىل أنه ال.ذلك يف بيته ضمن غرفة املكتبة
 :ّحمرابه لذلك نجد أنه دون عىل الصفحة األوىل من بعض كتبه هذين البيتني
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  مــــن الــــدنيا كتــــايبفمحبــــويب أال يـــا مـــستعري الكتـــب دعنـــي
ــــار ــــب ع ــــاريت للكت ــــإن إع  ًفهـــل شـــاهدت حمبوبـــا يعـــار ّف

ُفأعجب , سقراطو أفالطونو وومنذ حداثة سنه كان يقرأ كتب أرسط
ّتعلم لساهنا, وهذا ما حتقق له  إىل باألمة التي أنجبت هؤالء الفالسفة ومال

 .خالل خدمته العسكرية
جلغرافيا, فقد تستوقفه كلمة مل يقترص اهتاممه عىل علوم التاريخ وا

 فكان البد له من أن يبدأ بالبحث والتنقيب عن ,غريبة اجلرس والنحت
  أن استوقفته»البشائر«أصل الكلمة ومعناها فقد صدف خالل قراءته لكتاب 

 .»فارقليط«كلمة 
ْقد كتبت هذه الكلمة األجنبية بأحرف عربية, بيد أهنا ظهرت غريبة ل َ ُ
 يف Cبديل و, والقاف هTبديل واء هط دخيالن, الَ هناك حرفان,اجلرس

 ونقول قومندان ويعني Aristoوهي واللغات األوربية, فنقول أريسط
Commandantَفاركليت  إىل  فتؤول الكلمةFaraclet وهنا كان البد من 

 ف حيث إن تبادل حر, لغة احلضارة يف تلك األزمان,اليونانية إىل الرجوع
Fـ بحرف الPH فإن الكلمة األصلية هي  وارد لذاParaclet باليونانية 

ُوتعني املخلص, بينام يعرب عنها ب روح «اإلنكليزية بمعنى وية أالفرنسّ
ّاملسيح املخلص, ابن اهللا, بينام يعتربه املسلمون النبي أمحد  و وه»القدس

ّالذي برش عيسى بن مريم بقدومه رسوال بعده سيخلص العامل وهيدهيم  ً ّ
وعرف األصل واملعنى ارتاحت , ّضالتهد بقدونس رشيوعندما وجد 

 .نفسه, ألنه استطاع أن يضع هلا املفهوم احلقيقي املالئم يف اللغة العربية
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  القومياالنتماء العربي 
  

א א
 كانت ١٨٩٥ّعندما خترج من املدرسة احلربية يف استنبول عام 

اف, وكان هذا الضابط ينتقل اإلمرباطورية العثامنية ما تزال مرتامية األطر
 واجلنوب دون حواجز أ إىل الغرب ومن الشامل إىل مع جنوده من الرشق

 موانع بني آسيا الصغرى وأوروبة, وبني الرشق األوسط وشامل إفريقية,
ًمتعجبا  فتولوا اإلسالميالتي اعتنق مؤسسوها الدين   من هذه اإلمرباطوريةّ

 .حكم هذه البالد وفتحوا تلك األصقاع
وتساءل أليس جدير بنا ونحن أصحاب األرض يف بالد الشام 
والعراق واجلزيرة ومرص وتونس واجلزائر واملغرب, ونعيش فيها منذ آالف 

ًمتجاورين أرضا , عدنان وقحطان, ونتكلم لغة الضاد إىل السنني ننتسب
ًأن ننشىء اإلمرباطورية العربية ونعيش فيها أسيادا  جديرينألسنا , وسامء

ومتر أمام ناظريه أبيات شعر منقوشة عىل احلجر تعلمها , ّسم هواء احلريةنتن
 :أليس منا القائل كت فيه العاطفة والضمريّيف الصغر فحر

ــيوفنا وال ــا غــري أن س ــب فين ــراع الكتائــب  عي ــول مــن ق  هبــن فل
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 :ًوالكامة أيضا
ــا  فلسنا عىل األعقاب تدمى كلومنا ــدامنا تقطــر دم  ولكــن عــىل أق

 : إلغاثة امللهوفنا أحفاد من يرسعوألسن
 يف النائبــات عــىل مــا قــال برهانــا  يسألون أخـاهم حـني ينـدهبم ال

 :وأحفاد أولئك األجواد
ـــلإذا  ـــن مث ـــريب مل يك ـــيفهع  ّعـىل األعـداء أنكـره اجلـدمضاء  س

 ًحتى مفكراته اليومية للفرتة التي كان فيها ضابطا يف اجليش العثامين
وجد ساعة اطمئنان أخذ يرتنم إذا , ف احلوادث اليوميةن فيهاِّكان يدو

 .بأبيات شعر كتبها يف الصفحات األوىل من املفكرة
 ِلعل نروي الرتب باألدمع احلمر  لندب الربع والطلل القفريبقفا 

 ِّعىل اخلد بعد البني إنساهنا جيري َّفإن مياه العني جفت وأوشكت
 رهَّومن حل يف ذاك احلمى يا ابنة الط معدهُني ما جرى بعد بيّأال خرب

 ِوهم يف ربوع احلي كاألنجم الزهر مفعهدي هبم والسعد جيمع شمله
 ّوقد كانوا أهل العز والنهي واألمر جرى حتى طوى الدهر ذكـرهمامذاف

 ولكنهــا صــم املــسامع ال تــدري دجى الليل إذ واىف أسائل زهـره
ــيسُفأ ــا يفم ــآً غريق ــار ك  ِ الضلوع عىل اجلمـرَّوأصبح مطوي بتيبح
 ِهم العرب آبـاء الفـضائل والفخـر هنمإُّن تــسأيل يــا مــي عــنهم فــإفــ

ْعلوا  الذين بعزمهميدهم النرض الص َ  ِفوق كيوان وداسوا عىل النـرسَ
ْخترب سيل عنهم صحف التواريخ إهنا  ِك ما قد كان يف سالف العـرصّ
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ِزمانا به كنـت القـالدة يف النحـر اذكريالأأيا قارة العرب الكرام ِ ً 
ــا ــزة جانب ــت العزي ــه كن ــا ب ًزمان  ِوكانت بك األعالم ختفق بالنرص ًِ
 املجد من فهـروًوعرصا سمت فيه أول رعى اهللا ذاك العرص عرص مفـاخر

 سنا الصبح للعينني يومض بالبرش الرقود وقـد بـداماذابني يعرب
ِوجمدا له ألـوت بـه نـوب الـدهر فــضائل يعــربيــواُأمــا آن أن حت ً 

 ِفذاك زمان قد طوتـه يـد العـرص بني يعرب يكفي التنازع والقـال
ـــان ـــوا كبني ـــشد ببعـــضهوكون  ًثباتا عـىل قـول العزيـز أيب الفـرج ي

 وسلوا سيوف العزم واحلزم والقهر اإلصالح حتيا بالدكـم إىلوهبوا
 عزائم تبقى يف ضالل ويف خـرس منكم تنثني من بعد ذا اليومإنف

ِأبريوت ما أنت سوى الدرة التي  تــسام هبــا األرواح غاليــة الــدهر ُ
  إنجاب األعاريب من مرصتهّفحي لقد طبق اآلفاق صـوتك جهـرة

َحتن حنـني الـصا هعامسـ بغداد بعـدنووأضحت ب  النهـر إىل ِياتدُّ
 ًلقوس سهام يف العال خالد الذكرعن ا ويف البرصة الفيحاء طالبها رمى
ِبرغم خصوم التفاق عىل األمـر وكــل مــن املــرصين لبــى خليلــه ٍ 
 ِ عـن بـرشتبـسموأيامنا بالـسعد  فال زلت تاج العز بريوت والعـال
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 ّتتمة من مفكرته اليومية
  

ـــا  فال صحب وال آل»روما«دع ذكر  ـــا لن ـــاهب ـــالوهب ـــنعم الب  ُ ال ي
ّ ترحاال وخف»للشام «ّوشد ُفــام ملثــل ربــوع الــشام ترحــال  هلاً َّ ِ 

ٍال خــري يف بلــد عــز الــصديق بــه  ُوروضة من زهور األهل ممحال َ
  ربـع املـرء إذاللريوالفخر يف غـ موطنـــهوال فخـــار ملـــن يف غـــري

 ُلعشاق أشكاللُيف الناس يعشق و عشقت قومي وأوطاين وكل فتـى
ـــع أحـــن ـــهّرب ـــرزت إلي ـــام ب  ُيف الكون للناس إبكـار وآصـال كل

ـــع  ـــرضتهإذا رب ـــام ن ـــرت أي  ُإجـالل وحني الـرأس حنيت رأيس ذك
 جالل رسبـالإلهلم من املجد وا قد أكثر القوم عذيل حيث مهت بمـن

 !يوم املالمة بـني النـاس عـذال? لهـمجه غـريلـوميفام ملـن عنـد
ــدي إ« مّيقلـوا يف مالمـتهوإن يكثروا أ ــيان عن ــاللس ــار وإق  »ُكث

ــثام مــالوا وأميــل نحــ فالعرب أهيل وحسبي ذاك من نسب  محــاهم حي
ُيا ركب ْ ــ مهلـا وقلّعنِّحي احلمى! َ ــ إىل واّهب ــوم قت  الّاملجــد, إن الن

ــار:وقــل هلــم ــابعوا آث ــا يف اجلــد أشــباليتبفاألســد  قــومكمت  ُعه
ُهـذا الـنهج خـذالإن : مهلوقل ًهنجوا غري اهلدى سـبالُىلألُوادع ا ّ 
 فــسوف يقــربكم يــا قــوم زلــزال كمنيبإن طال هذا اجلهل! يا قوم
ُيا ركب ْ َإن شمت أهل احلي قد غفلوا! َ ْ  ُنهم عابـد إمهـال منعن العالء وبا ِ

 



 − ٢٣ −

 
 ّتتمة من مفكرته اليومية
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ك لًوليس أخريا فمنا عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امل
ة يف أرض اإلسالمي احلضارة العربية ه١٣٨ أسس عام األموي الذي

 :وما تزال أوابدنا التارخيية شاهدة ولسان حاله يقول.األندلس
ـــــا ـــــدل علين ـــــا ت ـــــك آثارن ـــــدنا  تل ـــــانظروا بع ـــــار إىل ف  اآلث

ْبرحت ْ وهذا مل خي, به الغربةّ  يف مذكراته, بيد أن احلافز الداخيل كان ِهِفَ
 أن ّزت له فكرة النرش يف صحيفة حملية, البدح بأفكاره وهنا برْيدفعه للبو

حيث  (»كوكييل«ّتستقطب أمثاله وحتفز من كان يبحث عن متنفس, ففي 
صدر العدد األول من ) كان مركز عمله العسكري يف هذه البلدة الصغرية

 متوز عام ٢٣ املوافق ه١٣٢٦مجادى اآلخرة ٢٤ تاريخ »وطن «جريدة
ً, وكان رشيد بقدونس حمررا د والرتقيلصادرة عن مجعية االحتاا م,١٩٠٨

 .فيها, فبدأ قلمه يكتب وصوته يرتفع
م وإعالن ١٩٠٩/ه١٣٢٧عقب حدوث االنقالب العثامين عام 

فاشتد  ., فسح املجال للعرب بفتح النوادي يف األستانة وبالد الشاميةّاحلر
الشعور بفكرة التحرر ورضورة العمل عىل حتقيقها, فجرت اتصاالت بني 

اط العرب العاملني يف اجليش العثامين وبني رجال اإلصالح الضب
ًوكانت دمشق مركزا مهام لتوحيد .والسياسيني الوطنيني يف بالد الشام ً
د, وهنا ّ موحّتأسيس كيان عريب حر إىل اجلهود ورسم معامل الطريق املوصل

ّأيضا ظهر رشيد بقدونس حيرض لالجتامعات ّيوحد بصرب وجيمع بحلم , ً
حتقيق أماين الشعب العريب بحضوره  إىل آلراء املطروحة اهلادفةأصحاب ا
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 .اهلادئ املتزن
 ,الشام إىل  وجاش احلنني,وتتالت صفحات التاريخ تروي أيام العرب

ّومتثلت مناقب العرب أبيات شعر يف بلورات مرتاصة رسمت له درب 
بزوغ شمس إىل حترير األرض من املستعمر, و إىل املستقبل الذي يوصل

 .احلرية وحترير املواطن العريب من اجلهل والتخلف
وبتكاتف أبناء هذه األمة الربرة وتعاضد املخلصني الصادقني, 
ُواالعتامد عىل نشء واع أحسن توجيهه, الشك سوف نحقق هذا اهلدف 

وشاركه هذه األفكار نخبة من العرب الذين خدموا يف اجليش  .السامي
 الوطن من غفوته فأسسوا حزب العهد الذي إخراج إىل العثامين الذين تاقوا

 :جاء يف نظامه األسايس

א  /ه١٣٣١ذي القعدة ٢٧ة يف اإلسالميتأسس يف دار اخلالفة  :א
 غايته) حزب العهد(حزب دعي .١٩١٣ترشين األول  ٢٨

 .استقالل البالد العربية ووحدهتا
א حلرب الكربى األوضاع التي طرأت بعد ا إىل  وبالنظر:א

 سورية ووحدهتا خاصة واستقالل استقالل إىل يسعى احلزب
 .البالد العربية وتأليف دولة كربى

ًكان حزب العهد رسيا منذ بداية تأسيسه يف اآلستانة من قبل املقدم عزيز 
عيل املرصي ومل يستطع أن يظهر للعلن, ألن البالد كانت ما تزال ترزخ حتت 
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احلزب عدد كبري من الضباط السوريني والعرب ىل  إاحلكم العثامين, وانضم
العاملني يف اجليش العثامين ومنهم الزعيم نصوحي البخاري, القائم مقام 
عارف التوام ,القائم مقام صدقي الكيالين, القائد سليم اجلزائري, القائد 

الطبيب العسكري عبد القادر زهراء, , ّرشيد بقدونس, القائد رشيف احلجار
 .طفى وصفي وعدد آخر من خمتلف الرتبالقائد مص

, ًافتتح احلزب فروعا له يف بريوت ودمشق وحلب واملوصل والبرصة
مجيل , نوري السعيد, طه اهلاشمي: عدد من الضباط منهم إليه فانتسب
 .عيل النشاشيبي وكثري غريهم, محدي الباججي, املدفعي

حممد , زيكانت اهليئة االدارية حلزب العهد مؤلفة من حسني الربا
حسن احلكيم , األمري فؤاد الشهايب, لطفي الرفاعي, اسامعيل, عارف التوام

 .ورشيد بقدونس
وملا كان استقالل البالد العربية وانسالخها عن اإلمرباطورية العثامنية 

ًاليروق حلزب تركيا الفتاة لذا كان العداء قائام منذ البداية بني  ًأمرا
تصدر األوامر بإلقاء القبض عىل مؤسس ًفلم يكن غريبا أن , الفريقني

 وبعد حماكمته أعفي عنه وجرى ترحيله, احلزب املقدم عزيز عيل املرصي
 .م١٩١٤ّمرص, وحلت احلكومة االحتادية العثامنية هذا احلزب عام إىل 
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א
 

لعثامنية مرباطورية اإلحطاط اكان جيش السلطان عبد احلميد يف فرتة ان
والذين شهدت بشجاعتهم مجيع األمم,  األرناؤوطيتألف من العرب و

كانت تقيهم من , املواقد اجلميلةواأللبسة املنمقة ولكن الثكنات العسكرية 
مرمره كانت و البحرين البوسفورووأطراف مضيق البحر األسود , الربد

ّشدة احلر مجيعها تزيل عنهم كانت ة شارب املنعشاملوّكام أن املآكل اللذيذة , ّ
للسجود بني  إال اتعىل أهنم ال خيرجون من الثكن, تأتيهم من غري تعب

ّيدي سيدهم  وكان رشيد بقدونس مع قطعته ,عىل عكس جيش مكدونيا ّ
الربد وّ احلر يفّمنذ مخس عرشة سنة يتقلب  وفه العسكرية ضمن هذا اجليش

هيبط ويصعد جبال  ,األمطار والثلوح تارة أخرىو, ّحتت أوار الشمس مرة
 ,زلزلة الديناميتوّرد القلل و بني أزيز الرصاص ًيعرب هنراو ًيقطع سهال, واديا

ّيصل ليله بنهاره ليقتص , أشقياء الرصبوأبطال البلغار و, ّبني شبان اليونان
بعد نيف وعرشين  ,ّجرحت األشواك يديهوقد أدمت احلىص قدميه ومنهم 

وخاض خالهلا املعارك يف اليونان والبلقان, ًعاما قضاها يف اجليش العثامين 
الوطن والقيام بمهنة التعليم إذ صدر تعيينه يف مهمة يف  إىل بدأ يفكر بالعودة
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 .أررضوم, فكان البد من تنفيذها أواالستقالة من اجليش العثامين
ّوقد آن لنا أن نتكلم عن : ًتذكر الشام فيكتب معلقا عىل الوضع فيها

 .)١٤٦املقتبس ( الشام كام وصفها ذاك األديب احللبينإ« :أنفسنا فأقول
ّ فال حاجة لوصفها مرة أخرى مع )١٥٣املقتبس ( وذاك الفاضل املرصي

ّوهي أن الشام  ّأين أقول كلمة واحدةومثلهام  ّعلمي أين ال أجيد الوصف
ّومل تضن بيشء من , الطبيعة بيشء من حماسنها مل تبخل عليناوّجنة الدنيا 

 .ّمالذهاوشارهبا مومأكلها 
, نعيش عيشة رغداو, ال نصبوّيف هذه اجلنة نقيض العمر بال تعب و

تداعى بناء و, خارت القوى العقليةوضعف اجلسم وّفوهن منا العظم 
ما  الذي زاد يف أنوثتناو.ّركز الذل أعالمهورضب اجلبن بجرانه والرجولية 

ّاملتخنثة  بل املتخلعة, املنكرسةّنسمعه عىل الدوام من تلك األنغام اللينة 
 )فونوغراف(املواالت الغزلية من ذلك الصندوق وكذلك األغاين الغرامية 

 . منه سوقوالذي ال ختل

  شذرات
 توراوسواقي دمشق بني هنر يزيد 

 ّمـــاؤه عـــذب مـــن اجلنـــة جـــار  بغــــــديرمررنــــــا ذات يــــــومو
 جـــــار للثـــــاين ّفـــــرتى األول  صاحب النرجس دومـا كـسمري
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 يب الغربة وكأنه مل يكف ما قد قاسيت منها, حتى عينوين حتّبرسيدي 

أررضوم وإين أريد أن أخرج من العسكرية ولكن من احلزم أن  إىل اليوم
ًأفعل ما تفعله احلرباء فال ترتك غصنا حتى تتعلق بآخر, فإن كان عندكم 

مروا ا ف.ًا من املعلمني وال يترضر ألجيل أحدحمل برشط أن ال خترجوا أحد
أن تكون خدمتي يف بلدي وباخلاصة يف مدرسة سيدي وإال إذ أحب به إيل 

ّ وعىل كل فإين .... محص غريهامدرسة أخرى يف الشام أو يف إىل فإين أرجع
  .منتظر األمر ولكم الفضل سيدي

  

  شذرات
ممارسة مهنة التعليم  إىل واحلاجة, رغم الغربة والظروف الصعبة

ه صاحب مدرسة خاصة يف الشام ًكتب يسأل صديقا ل, لسداد قوت يومه
ًخترجوا أحدا من املعلمني واليترضر ال أ ًمشرتطا, مكانية العمل لديهإ

 .ألجيل أحد
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אא :א

م منذ ١٩١٨اجليش العريب يف ترشين األول  إىل انتسب رشيد بقدونس
رية التي والدة الدولة الفتية بقيادة امللك فيصل بن احلسني وبنفس الرتبة األخ

ّكان حيملها يف اجليش العثامين فعني برتبة قائد يف الشعبة الثالثة من ديوان 
ًملتزما باألنظمة العسكرية ومطبقا هلا, , فكان غزير اإلنتاج, الشورى احلريب ً

 :ظمة جاء فيهاّويف مذكرة دون فيها مالحظاته حول التقيد باألن
  األموال أثناء احلركات احلربية أرسفوا يف 
 .رسفوا يف الرتب يف أثناء احلركات العسكريةأ 
 .استخدام األعاجم يف اخلدم 

وردت أسامء عدة مع ذكر أسباب عدم االستحقاق ملخالفتها األنظمة 
ترأس رشيد بقدونس جلنة التعريب يف اجليش العريب فقام برتمجة  .املطبقة
م أتبعه ث, م١٩١٩العربية عام  إىل  من اللغة الرتكية»تعليم املشاة«كتاب 

كتاب  إىل إضافة, »تعليم املشاة « من كتاب»إيضاح املبهامت«كتاب بتأليف 
 ورسالة يف »األسلحة والفروسية وجدول الرمي املدفعي« وكتاب »التعبئة«
تأمني كتب  إىل وبالطبع فإن احلاجة املاسة .»نظام الرتخيص والترسيح«

ه يف اللجنة األستاذ َءزمالدفع س باملدرسة احلربية بدمشق, ّبالعربية تدر
تصحيح وهتذيب ما صدر  إىل الشيخ عبد القادر املبارك واألستاذ نخلة زريق

ُمن الرتاجم وما خرج من املطابع, وكدهم أن تصل الكتب العربية بأرسع  َ
ف بإعطاء دروس يف ّلُمنتسبي املدرسة احلربية ومدربيها ,كام ك إىل وقت
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ً كام عني رئيسا للجنة »سلحةفن األ«املدرسة احلربية, وقام بتدريس 
وبغية تعريف املواطنني  .ً عضوا من نخبة القوم١١املصطلحات املؤلفة من 

بأمهية اللغة العربية وتشجيعهم عىل استعامل التعابري العربية السليمة, 
والعمل عىل توسيع انتشارها خاصة بني طالب املعاهد العليا,فقد قام 

يبني ) من القطع الصغري(حة بإصدار دليل مؤلف من مخس عرشة صف
للقارئ مهمة جلنة املصطلحات, ونرش يف هذا الدليل أسامء أعضاء جلنة 

 :املصطلحات كالتايل
 .املجمع العلمي العريب عضو السيد رشيد بقدونس
 .املجمع العلمي العريب عضو السيد سليم اجلندي

 .املجمع العلمي العريب عضو األمري مصطفى الشهايب
 .املجمع العلمي العريب وأستاذ يف اجلامعة السورية عضو رشد خاطرالدكتور م

 .املجمع العلمي العريب عضو لوفالفريق أمني مع
 .املجمع العلمي العريب عضو مالدكتور أسعد احلكي
 .أستاذ يف اجلامعة السورية األستاذ محدي اخلياط
 .أستاذ يف اجلامعة السورية األستاذ مجيل اخلاين

 .كاميل يف سوريةالرئيس التعليم الثانوي وا امجيل صليبالدكتور 
 .أستاذ يف كلية الطب يف بغداد الدكتور صالح الكواكبي

 .دكتور يف االقتصاد ومعيد يف معهد احلقوق بدمشق الدكتور أمحد السامن
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واهتاممهم البالغ يف إنجاز املهمة الكبرية  هذه اللجنة  تكاتف أعضاءكان
ع واملتعددة االختصاصات هو الذي جعل من هذه اللجنة املتشعبة املواضي

ّ حلت حمل تلك التي كانت تركية ,ًمصنعا إلصدار تسميات وتعابري عربية ّ
 فمصالح الدولة كانت . سائدة االستعامل يف القطاع العسكري واملدين,املنشأ

ّ لذا كان عىل الدولة الفتية .تستعمل االصطالحات الرتكية لعرشات السنني
ّتصبغ مؤسساهتا ودوائرها بالطابع القومي العريب, تعرب عنه كلامت عربية أن 

 .النجار, اشتقت من اللغة التي هي وعاء احلضارة
وهكذا سامهت هذه اللجنة املتعددة النشاط يف تقوية االنتامء القومي 

ّ أختيل اليوم هؤالء السادة . وتنقيتها من الغريب,من الدخائلبتحرير اللغة 
املجمع العلمي «الذين وضعوا اللبنة األوىل يف تأسيس هذا الرصح األفاضل 
ّفكان هلم باع طويل يف نرش حضارة األمة بآداهبا وعلومها, أتصور » العريب

كيف كانوا يتداولون فيام بينهم املصطلحات, خالل الساعات الطوال بني 
تعريب ونحت وصقل, وقد أنجزوا بضع آالف من املصطلحات اجلديدة 

ّلقد بدأنا نعرف األمة والعامل بوجود لغة حية: ن حاهلم يقولولسا ّ  أحاطت ,ّ
بالقديم من اآلداب واستوعبت احلديث من العلوم, ونأمل أن يسري اجليل 

 فلو أننا نحن أبناء ذلك اجليل ثابرنا عىل هنجهم .ًالقادم مكمال ما بدأنا
 إىل ّدخيلة ترسبت ملا فوجئنا اليوم بسيل من الكلامت الاّواتبعنا تلك اخلط

ّ وأغلب الظن أن بعض الذين .ّ وتغلغلت لتشوه أكثر املفردات,مجيع الفروع ّ
هنلوا العلم من البالد األجنبية, أحرضوا معهم هذه التعابري واملصطلحات 
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ّ وتردد العامة األوتوسرتاد ,حيث تستعمل املؤسسات الكادر واألجندة
كساج واألكاديمية فنسمعها من ل وامليوواملوبايل وامليكرو, أما الكونرت

يركونديشن اوام نرى التجار يتنافسون باملوتور, ّمقدمي الربامج, بين
عبارة الشوفاج ّ وخيتار الفنيون ,والفانكويله والريليه واألصانصور

ديكور, أما أصحاب املحالت التجارية من والسكسيونه واألكس وال
م أوت, دريم الند, تايكافيرتيا, وسوبر ماركت, ومول, بريك فاست, 

وينتهون » هاي«ـًوأخريا يأيت دور طالب اجلامعات فيبدأون التحية بال
وبني ذلك آالف الكلامت من هذا احلطام اهلائل الذي ارتفع فوق » باي«ـبال

 عندما سكت جيلنا نحن اآلباء .مفاهيم دمشق عاصمة الثقافة العربية
ّفتداوهلا األبناء, يعتقدون أهنم رواد حضارة  التحديث فيسدد األجداد ّ

ْليذكروا َ:  

 اآلثــــــار إىل فــــــانظروا بعــــــدنا  تلـــــك آثارنـــــا تـــــدل علينـــــا
ّترى هل خلف جيلنا, هذا الذي يودع ما يستحق أن يقول عنه شباب  ّ ّ

 :اليوم
 املجـــــامعمجعتنـــــا يـــــاجريرإذا  أولئـــك آبـــائي فجئنـــي بمـــثلهم

 :ألن
 ّأنكــره اجلــدمـضاء عــىل األعـداء    مل يكـــن مثـــل ســـيفهّعـــريبإذا 
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  شذرات

 )٢/٣٣٩حلب (رفيدة كانت هلا خيمة يف املسجد تداوي هبا اجلرحى 
صفية عمة : النساء الاليت كن يف غزوة بني قريظة بعد غزوة اخلندق

الرسول, أم عامرة, أم سليط, أم العالء, والسمرياء بنت قيس, وأم سعد بن 
 .)٢/٣٣٩(معاذ, وكبشة بنت رافع 
عبادة كان من دهاة العرب وأهل الرأي واملكيدة يف قيس بن سعد بن 

ا ّ من وقف عىل ما وقع بينه وبني معاوية مل.احلرب مع النجدة والبسالة والشجاعة
 .ّواله عىل مرص لرأى العجب من وفور عقله; وكان له من الكرم ما ال مزيد عليه

ن هذا س أحما:  فقال.ة اجلرذان ببيتيّلق إليك  أشكو:وقفت له عجوز وقالت له
 .)٣/٨٢حلب  (ً.ماد وأً, ألكثرن اجلرذان ببيتك فمأل بيتها طعاماالسؤال

فروة بن عمرو اجلذامي صاحب البلقاء وعامل ملك الروم عىل 
 .)٣/١٠٨(فلسطني 
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 مكتب عنرب رصح الثقافة واإلباء
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مكتب عنرب صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية واالجتامعية 
 األستاذ املحامي ظافر القاسميتأليف 

٢٠٠رهاج
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  ظافر القاسمي−مكتب عنرب

 
 

  شذرات
 

 .أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هيإذا 
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 به بوجوب مقاومة االحتاللّطال إىل مل تتوقف توجيهات األستاذ
تكررت  و;األمة العربية إىل هو جبان ال ينتمي ّاعتبار كل من يسكت عنهو

وصلت ذروهتا يف نيسان و ,غالق املحال التجاريةإ وةمظاهرات الطلب
التي (رئيس اللجنة املركزية لالستفتاء » مسرت كراين« خالل زيارة ١٩٢٢
 .)١٩١٩زارت سورية عام  وسبق

الذين كانوا املتظاهرين  وينيالفرنسوجرت اشتباكات بني اجلنود 
 د من القتىلوسقط عد ,الزعامء السياسيني املعتقلنيفراج عن إليطالبون با

وقامت السلطات الفرنسية باعتقال عدد , اجلرحى يف صفوف املتظاهرينو
 أصدر الديوان وجتار وعسكريني متقاعدينضباط  ومن املواطنني من شباب

, وكان رشيد ًغيابيا وًالعريف الفرنيس أحكاما بالسجن وبالنفي وجاها
 , البالدً مغادرا, فأرسعن شملتهم عقوبات الديوان العريفمم ًبقدونس واحدا

 يقطع البادية السورية ًراجال,  عىل عصاهًمتكئا,  هبيئة بدوي أعرايبًمتنكرا
 .١٩٢٢ّ أيار ٣٠ يف باجتاه عامن
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 ًمتهيئا الرحيل عرب بادية الشام إىل عامن) اجلالس إىل اليمني(رشيد بقدونس 
١٩٢٢مايس ٣٠  
١٣٤٠ شوال ٤  
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باعه حيث يكفيه أن يشهد له تزكية من أت إىل حيتاج الرسول حممد  ال
بأيب أنت وأمي ما : فيان صخر بن حرب بن أمية حيث قالألد أعدائه أبو س

 .مك وأكرمك وأوصلكلأح

 
احللم ميزة يتمتع هبا ندرة من العظامء واعتربها رشيد بقدونس من 

لعسكريني عند تأسيس اجليش مناقب العرب التي كان يلقنها للطالب ا
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 .نتامء العريب للجنودالتقوية ا, اهلدف منها العريب
 عند املقدرة وإال فهو عجز إال ما احللم

 فمن حلم حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب أنه ملا أراد فتح مكة ووصل
ربيئة جيش وكان أبو سفيان قد خرج للكشف فقبض عليه ممر الظهران, إىل 

ر العام املق إىل عمر بن اخلطاب وأرسلالكافة قائد  إىل الرسول وأرسله
أمل :  قال له, وأتى به,يومثاين وأمر النبي العباس أن يذهب به ثم يأتيه به 

بىل, إهلي مل ينرصين وإهلك قد : اهللا? قال إال ن لك أن تعلم أن ال إلهأي
ن أأمل ي: فرد عليه .ً وإهلك مبطال لكنت غلبتكًانرصك, فلو كان إهلي حمق

 ! أما هذه ففي النفس منها يشء:لك أن تعلم أين رسول اهللا? فأجابه بقوله
ما أشجع أبا سفيان وأمتنه, وما أشد حرية فكره, ويف قبالة ذلك ما 

من فم الرسول كان أحلم رسول اهللا وأوسع صدره, فواهللا حلرف واحد 
وحيك : ٍولكن قال له برتحم ,ًكافيا لتمزيق جسد أيب سفيان قطعة قطعة

فلام رأى هذا احللم  رسول اهللا, ًاهللا وأن حممدا إال هأسلم وأشهد أن ال إل
وأوصلك ثم بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك : والصفح والكرم قال له

 .أسلم
ًعمر مرة هيوديا ممسكا برسول اهللا يطالبه بدين له, فعظم عليه رأى  ً

دعه يا : فقال! ?دعني أقتله يا رسول اهللا: اليهودي, وقال بخناق وأخذ
 ً.مقاالعمر, إن لصاحب احلق 
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  :العربيللسان ا
فاألمة العربية بالنسبة , ًكان رشيد بقدونس فخورا بكونه عريب املحتد

البحر اهلندي  إىل ً سكان البالد الواقعة مابني جبال طوروس شاماليله ه
ًجنوبا, ومن العراق رشقا  .ًاملغرب وشواطئه األطلسية غربا إىل ً

 
وبة أرشق سكان هذه البالد من عدنان أو قحطان توحدهم بوتقة عر

أو يؤاخيهم هدي إسالم سمت به العروبة وكم من حمارضة اإلسالم, منها 
 وكم من درس يف التاريخ ,ألقاها عن آثار العرب وعن حضارة العرب

طالبه, عن األمم والشعوب, كان البد أن  إليه العام عرب السنوات استمع
حمارضته يف يدرج بني مقاطعها نفحة من مقارنة مع مناقب العرب, ثم يتابع 

 .موضوع الدرس, بسالسة دون أن يشعر املستمع بانقطاع
 مع ً اهتاممه باللغة العربية هوايةأضحىواللغة هي وعاء احلضارة, لذا 

الزمن, فكان يضع مالحظاته حول ما يستوجب الرشح والتوضيح عىل 
ّوحيوي عدة  إال ًأقرب ورقة تقع عليها يداه, فيندر أن جتد كتابا من كتبه

أو التفسري الذي  إليه ّاق ضمنها مالحظاته مع ذكر املرجع الذي استندأور
اعتمد عليه ويف بعض األحيان يكتب عىل هامش صفحة الكتاب 

 ّومن املؤسف أن هذه األوراق يستحيل تنسيقها ال.التصحيح باقتضاب 
 .ًولكن أيضا لنوع الرشح أو اإلضافةفقط, هتا ّلعد
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يف اجلزء الثالث من ١٢٧ية الصفحة فعىل سبيل املثال أضاف عىل حاش
 : ما ييل»سوج«لسان العرب حتت بند 

ر, وساجته  جبني كساجة القسطا٤/١٨١قال يف احلامسة يصف امرأة 
الشاهني طائر وعمود (وزن به إذا  عليه كفتا الشاهني تقوم لوحه الذي

 .ن.ق) امليزان
بيل حدى أوراق هذا اجلزء من لسان العرب فعىل سإما ما ورد يف أ
 .ولعله يريد كل ناتئ من اجلبلّواللجج كل نات من اجلبل فصحح  :املثال

 ّألنصار يف سيول رشاج احلرةًويف حديث الزبري أنه خاصم رجال من ا
 فأضاف رشيد .تى يبلغ اجلدر يا زبري احبس املاء ح: فقالالنبي إىل 

ى ويف رواية حت) ١/٣٧٢الكشاف .ر(الزبري وحاطب بن بلتعة  «:بقدونس
 .»يبلغ املاء جدره أي أصله

مثيل هلا يف حذف تاء التأنيث   وهذه الصيغة المذعان= وناقة عاج 
 .ّفهل فعل أو فاعل

  .سلخ السلخ كشط االهاب عن ذيه –
 .عن ذيه أي عن ذي االهاب:الضمري إىل أغرب ما رأيت إضافة ذا

والسنح الظباء امليامني والسنح الظباء املياشيم والعرب ختتلف يف  –
 .العيافة

 , أما املياشيم فام هو مفردها? ميمون مجع ميامني:عىل ذلك ّعلق
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وهناك وسيلة أخرى من تسجيل املالحظات أو التوضيح أو التحقيق 
دية افرإًاتبعها رشيد بقدونس, فعوضا عن كتابة مالحظاته عىل أوراق 

طلب من فني التجليد أن يضع صفحة بيضاء بني كل ورقتني من الكتاب 
 يستطيع أن يضع مالحظاته بجانب الفقرة املنشودة من الكتاب, وبذلك

 أليب اسحق احلرصي »زهر اآلداب وثمر األلباب«فعىل سبيل املثال كتاب 
 أليب متام من قصيدة ً شعرا٧٠ القريواين اجلزء األول نجد يف الصفحة

 :يصف فيها الديمة
ْ تــسـّلــذ شــؤبوهبا وطــاب فلــو ــ  َ ــوـ ــا القل  بطيع قامــت فعانقته

ـــاء يليـــه ـــاء جيـــري وم ـــو م ــشا وأخــرى تــصوب  فه  وعــزال تن
العزالء مصب املاء من الراوية  :كتب عىل الصفحة البيضاء املقابلة

والقربة يف أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من املاء, وسميت عزالء ألهنا يف 
وإن شئت  ,زادة ال يف وسطها واجلمع العزايلامل) زاوية( أحد خصمي
 والعزاىل,  والعزاريالعزارىو, ثل الصحارى والصحاريفتحت الالم م

 .العزايلو
 : من نفس الكتاب قال أبو العتاهية٩٠وجاء يف الصفحة 

ـــ ـــي احلم ـــو أهلمن ـــد اهللا فه  د عـــىل احلمـــد واملزيـــد لديـــهــــ  ـأمح
 رصت يف غــــريه بكيــــت عليــــه  ّكـــم زمـــان بكيـــت فيـــه فلـــام

 :ويف الصفحة البيضاء املقابلة أضاف التايل
أبو إسحاق إسامعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالوالء «
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عني التمر  إىل اليمني املعروف بأيب العتاهية الشاعر املشهور والعيني نسبة
 .» هجرية دفن ببغداد وقربه عىل هنر عيسى قبالة قنطرة الزياتني٢١١−١٣٠

إضافة ويف كتاب ديوان الطغرائي املجلد عىل غرار الطريقة السابقة ب
 :٥٥أوراق بيضاء بني صفحات الكتاب ورد عىل الصفحة 

ــإن جنحــت ــهف ــذ نفقــا إلي  ًيف األرض أو سلام يف اجلو فاعتزل  ًفاخت
فاستشهد بجانب هذا البيت عىل الورقة البيضاء باآلية الكريمة رقم 

 Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø } , من سورة األنعام٣٥

Ù Ú Û Ü Ý Þß à á â ã ä åæ ç è é ê z. 

 : من نفس الكتاب ورد بيت الشعر التايل٥٦ ويف الصفحة
 ّوهـــل يطـــابق معـــوج بمعتـــدل  وشان صدقك عند الناس كذهبم

 :ن عىل الصفحة البيضاء املقابلةّلبست عليه كلمة شان أو شأن فدو
شأن أو شان قرأت ترمجتها بالفرنسية فوجدهتا بمعنى عاب فعرفت «

 .»أهنا شان يشني

 تأليف حممد » يف املرشق واملغرباإلسالمتاريخ فالسفة «ويف كتاب 
اسم يوناين وهو دخيل يف « :ّلطفي مجعة, يعرف الفارايب الفلسفة بأهنا

العربية والفيلسوف عىل مذهب لساهنم فيلسوفوس معناه املؤثر للحكمة, 
من حياته وغرضه من عمره واملؤثر للحكمة عندهم هو الذي جيعل الوكد 

 .»احلكمة
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ّا كان رشيد بقدونس يتقن اليونانية فكان البد من معاجلة كلمة ّومل
 :تب عىل الصفحة البيضاء املقابلة, فيكهبا بذكر استعامالهتاّ ليقر»الوكد«

ّظل   باملكان أقامّوكد . اليمنيّووكدت ّوكد العهد والعقد أوثقه«
ّمتوكدا بأمر كذا أي قائام مستعدا ووكد يكد أي أصاب ً ًً ي ووكد وكده أ ّ

 .»ّقصد قصده ومازال ذاك وكدي أي مرادي ومهي

بيراألمثال الع
ّ
  :ة

البعض قد يتساءل ربية بتضمني كتاباته وكان يعتمد عىل األمثال الع
 يف هذا ةّجع املتخصصاأن عثرت عىل املر إىل ,ّمن أين استمد هذا املخزون

حقق ّ للعالمة امل»فرائد الآلل يف جممع األمثال«ّاملسمى منها املوضوع و
الطرابليس احلنفي نزيل براهيم بن السيد عيل األحدب إالسيد الشيخ 

 .)وفيام ييل بعض األمثلة عن هذا التضمني(بريوت 
ول ّملا يبلغ الثانية من عمره يقابنه زهري و إىل ّربة يف عامنهو يف الغ وكتب

جذيلها املحكك  فكن .ّأمتكذ ثأر أبيك و يف أخَعْاساكرب واسلم و«: له
  ١٩٢٢ متوز ٢٢ املوافق ١٣٤٠ ذي القعدة ٢٧يف ّا املرجب عذيقهو

ًعرض عليه الشيخ كامل القصار مرتبة مميزة يف مدرسته فكتب جميبا ّ: 
أنت يا سيدي أعرف هبذا املوضع ومن وقف هذا املوقف كان عرضة «

ّن الرائد ال إف الراسخون يف العلم إال لسهام النقد ومن ذا الذي يقوى عليها
 .»ّيكذب أهله
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مشاركة تركيا لالحتفال بيوم السلم باعتبارها خرجت  إىل دعا أحدهم
 ,ّ فأجاب مذكرا بنري االستعامر الثقيل,منصورة من احلرب العاملية األوىل

 كيف مل تقرأ ما تكابده سورية املسكينة وهي يف هذه احلال ًوتساءل متعجبا
 : فاستشهد هبذا البيتالفرنيسحتت االحتالل 

ـــب   احلريــق بأذنــهلــيس الــذي ســمع ـــا يتقل ـــذي يف مجره ـــل ال  ّمث
ّني عىل استعباد بعض األقوام وال يظنن أنه ُب ٍحّوال يفرحن العرب بصل

ّيذوقه لذته وهل  ,ّلو كان فيه هالك العرب كلهمّفو اهللا ليكدرن صفوه و, ّ
 ?خياف الغريق من البلل

شعراء هنم قوم كالإ و,ّن العرب منذ ثالث سنني مل يقوموا بأي عملإ
وأما الدموع فإهنا  ...يقولون ما ال يفعلون حسب وصف أمم االحتالل هلم

 ؤتيهته كيف ّ ولكن عرفت أم,كذلك فعل عبد اهللا الصغريسالح العاجز 
 :ذ قالت له إ,مثله من قبل بدرس مل يسمع

ـــال  ً مــضاعاً مثــل النــساء ملكــاِابــك ـــل الرج ـــه مث ـــافظ علي  مل حت
ا نصيب جريدة أو صحيفة أو جملة مل يكن هلآليت عىل نفيس أن ال أقرأ 

الشام اليوم مغمور بام و, ّأنى للشام ذاك النسيم و.ّمن استنشاق نسيم احلرية
البياض يف أكثر عمد جرائده دليل ساطع عىل ذاك السموم ال  وتعرف
 . عن الطوقوّكام شب عمرُ أما الكتابات الروائية فقد شببت عنها .النسيم

 املوافق ١٣٤٢ ربيع الثاين ١٠د اخلرضي الشيخ حمم إىل كتب
ال هذا وقته فقد  ولست من أهل األدب ألطري كتابكم ١٩/١١/١٩٢٣
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أصل  وفادةإلا وّلكني رجل حيب االستفادة ومىض عىل طبعه زمن غري قليل
 .ّصار أعز من الكربيت األمحرقد و الكتاب ال يغني عنه غريه

 .م١٩٢٣ شباط ٢٠ سامعيلإحممد بك  إىل من كتاب
 ن فقدان األمل باالعتامد عىل نتائج املباحثات اجلارية بني األمري عيلإ

يرتك  واستعفاء األخري الذي يرى أن يشتغل بالسياسة و,رضا باشا الركايبو
هدوء احلالة يف جبل و, سكوت اجلرائد عن حوادث الشام و,ًاحلرب حاليا

 دعم من فال .وجد السوريون أنفسهم أهنم وحدهم يف املعركة, الدروز
ال و, الطليان املستكلبني يف طرابلس الغرب أكثر من الفرنسيني يف مراكش

ّامللوك املعينني من قبل االنكليز فال بد من الرجوع ومساعد ة من األمراء ّ 
 :إىل احلكمة

ــا  ــل ظفــركم ـــــرك  ّحــك جــسمك مث ـــــع أم ـــــت مجي ـــــول أن  ّفت
 قيمة  تاجا قيمتهنلبساذامل و,نضع نري االستعباد فوق رقابنا برضانااذامل

لكن الت حني مندم بعد أن  و,عبد احلفيظ يندمو, تاج موالي عبد احلفيظ
لذلك جيب ,  باخليانةاإلسالميّاهتمه الدين  و, اإلله وأغضب األمةأسخط

لزعامئها كام تركته األمة  أن ال ترتك قرار مصريها عىل األمة العربية الرشقية
 .العربية الغربية يف فاس فتكون مثلها

 .م١٩٢٣ مايس ١٨ واب عىل سؤال أحدهمج
ّأما أنا فلست آمل أن يعفو عن أحد منا ّنحن الذين كنا شجى يف , ّ

 : برتكهًفال يرون بأسا, شوكة يف أرجلهم وقذى يف عيوهنم وحلوقهم
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 .أعايل الرماح وّأما اخلري فهو يف نوايص اخليلو
إذا ف: األجنبيةقال عند اختيار الكلامت العربية املرادفة لالصطالحات 

من عسل هذه املصادر األجنبية فنعرف ما حتويه بطوهنا  إىل جاز لنا أن نرجع
 .ّنمري حقها من باطلها وآسل

هم قابعون  واإلسالم وّمن األجانب من يتصدون للكتابة عن العرب
 .هؤالء من حبل الوريد إىل أقرب اخلطأ ويف عقر ديارهم

أن يرسم لنفسه  و,عىل نفسهال  إوينبغي للسوري العريب أن ال يعتمد
ن جاءته اإلعانة من جهة إف .خطة كأن ليس عىل وجه األرض مساعد له

كاملتأمل املتأمل من رشقي األردن شيئا  وّأيضا فال ترضه ئإن مل جت و,نفعته
 .من الرساب ماء

نعيش عيشة  و:لأوضاع البالد فقاا  إليهوصف احلال التي وصلت
تداعى  و,خارت القوى العقلية و,عف اجلسمض و,ّفوهن منا العظم راضية

 .ركز الذل أعالمه و,ورضب اجلبن بجرانه ,بناء الرجولة
بيد أهنا  ,ّأن األحوال املعيشية سيئة و,ّطاملا أن البالد حتت االنتداب

 :ّمرحلة يف غاية السوء فتذكر املثل القائل إىل نتدابالبان اإوصلت يف فرتة 
 ّ قبـــل أن يلقـــاك رش وجـــىمـــن  ريــــح حــــزاء فالنجــــاء النجــــا

 املثل قيل هذا مناسبة ّيف أيومتى ّأن يوضح  هنا كان لرشيد بقدونس
ّهو يف احلبس فلام رآه  وّدخل عمرو بن احلكم عىل يزيد بن املهلبفكتب 

ا هذّأن  يأ, أبا خالد ريح حزاء فالنجاء ال تكن فريسة لألسد الالبد: قال
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 .)١جزء : ع.ل(ه ّرش من ما جييء بعد هذا وّتباشري رش
 صل و فلام....ذي مروءة إىل ّال بد من شكوىو: ومن كتاب قال فيه

ّأحس بناب الدهر الذي عضه فبلغ  ,هي ليست لقليل املال بدار ومرصإىل  ّ
 .عظمه

ّويظن بعض العرب أن ابن سعود قوي  ...ّأن رجاله ال هيابون املوت وّ
 .ّالغريق يتمسك بحبال الطحلبّألن  إليه فاملوا

  ملؤلفه نعوم شقري»السودان والشام وأمثال العوام يف مرص«يف كتاب 
 .ّضافة أوراق بيضاء بينيةإقد جرى جتليد هذا الكتاب بو

استخدم رشيد بقدونس بعض هذه الصفحات لينظم عليها األمثال 
 .الواردة يف الكتاب حسب األحرف اهلجائية

  القسطنطينية)وائبمطبعة اجل( »أرسار احلكمة وأمثال العرب«يف كتاب و
ضافة جمموعة من األوراق البيضاء يف هنايته إ جرى جتليد الكتاب به١٣٠٠

نظم رشيد بقدونس األمثال الواردة يف الكتاب حسب األحرف األبجدية 
 .عىل األوراق البيضاء

 ٣٠ضافة إّتم  ه١٣٠٨ الطبعة األوىل »مفضليات الضبي«ويف كتاب 
 س الكلامت حسب األحرف األبجديةّورقة بيضاء رتب فيها رشيد بقدون

ّ وسجل بجانب كل كلمة »تما حواه هذا الكتاب من لغا «:حتت عنوان ّ
 .رقم الصفحة
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, الثاين وّبجزئيه األول »فرائد الآلل يف جممع األمثال«ّولعل كتاب 
هو , براهيم بن عيل األحدب الطرابليس احلنفي نزيل بريوتإ ملؤلفه الشيخ
 .بريوت شورات املطبعة الكاثوليكيةمن و هو من .ّمرجع موسع

اللغة العربية
ّ

:  
 هل املورثات عن األبوين واألجداد هي :قد يتساءل البعض وحيق له

ّ فقد كان كلفا هبا ويتذكر ,هوى اللغة العربية إىل ّالتي حركته بشكل عادي
كيف كانت رفوف مكتبته تئن من , من عرفه يف ثالثينيات القرن املايض

 ولسان حاهلا يقول تزامحوا ,كان عىل سعته فرتاختكتب ضاق هبا امل
الطاولة عدة مرات يف األسبوع  إىل ترامحوا ألهنا كانت موقنة أهنا ستنزل

 ويضيف يف بعض , وجيدد تقليب صفحاهتا هذا العامل املتواضع,لينهل منها
 .األحيان معلومات استقاها فنرشها أو أضافها فأغناها

اللغة العربية لغة  إىل الفارسية إضافةّوتكلم أتقن اليونانية والفرنسية 
العربية  إىل  وترجم,ّفألف هبام الكتب, األم وإىل اللغة الرتكية لغة التعلم

موادها بيد أن اهتاممه الشديد باللغة العربية فاق كل أمر آخر وتوازى مع 
 .العمل العريب القومي

ما ورد ىل  إانظروا« :األديب الفاضل زكي أفندي اخلطيب فقالخطب 
  جتدوهم يعملون لتهذيب اللغات التي ينتمون,العمل وعن أهل العلم

ّ ألن أهل الشام بالذات يبذلون ,هنا ضاق صدر رشيد بقدونس و»إليها
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ّصفحات يرد أربع هتذيبها فكتب  ولعناية باللغة العربيةلأقىص جهودهم 
 بعة للمعارفاملدارس التا وّيظهر كيف أن الدروس يف املدارس األهلية وفيها
 :ّاستفتح الرد بقوله و.عها تركيةيّأن الكتب مج و,ّدرس باللغة الرتكيةُت
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  للمصدورّتتمة البد
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  للمصدورّتتمة البد
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  للمصدورّتتمة البد

 

 
  
  

 شذرات
 

 :فقال ّسئل احلسن بن سهل ما حد العمل ?
 .ً وفعالًشياء قوالألالوقوف عند ا
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ّؤاال عىل قرائها عن الطرق التي تؤدي طرحت جملة اهلالل املرصية س ً
 :ًإىل ازدهار اللغة العربية فكتب جميبا

 
ّقيها وين, ّفراح يدافع عن العربية ويصفيها من الشوائب التي أدخلتها تركيا

ّمن الدخل التي رسبتها فر  . ومعها املتفرنجون املتحمسون لكل أجنبيانسُ



 − ٥٩ −

حول كيفية رفع ,  قرائهاوعندما يقرأ يف جملة اهلالل سؤاال طرحته عىل
مل يقف رشيد بقدونس مكتوف , املستوى الالئق هبا إىل اللغة العربية

 : عىل مبدأين مهمنيًومل يضن برسد رأيه فأجاب مؤسسا, اليدين
يتيرس هلا  مام أمرها الزمتلك  استقالل األمة العربية ألن األمة التي ال ً:أوال

 .أن تفعل شيئا
تناول فيام بينها تمية يف خمتلف العواصم العربية تأسيس جمامع عل :ًثانيا

 ليجري واللغات األجنبية التي ترد يف االصطالحات العلمية نحت
 هاتعميم

 ):٥٢(فيام ييل النص الكامل ملا ورد كتابته بخط يده عىل الصفحة 
أن أبدي فكري فيه بكل اختصار ألن ًسؤاال يف اهلالل فأحببت رأيت 

وجعل اجلواب يف صورة مقالة إن ي عن اإلسهاب متنعناملشاغل الفكرية 
 :اللغة العربية هيترقي األسباب التي تؤدي إىل 

استقالل األمة العربية فإن األمة التي ال متلك زمام أمورها ال  −١
 .ًيتيرس هلا أن تفعل شيئا

تأسيس جممع علمي يف بغداد والشام والقاهرة وتونس واملغرب  −٢
 .األقىص ومكة

 من رجال علم وأدب ولغة ومن ًاَمؤلفأن يكون كل جممع  −٣
رجال الفن وممن يعرف بعض اللغات األجنبية ومن بعض 

 .املسترشقني
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 .ًأن يكون لكل عضو راتبا يكفيه ومن تربع بالراتب فالفضل له −٤

 بعضها ببعض بواسطة الندية ةأن تكون هذه املجامع مربوط −٥
ع واألسالك الربقية فكلام أرادوا وضع كلمة أخربوا هبا مجي

املجامع وبعد املذاكرة فيها يبتون الرأي يف أحسن ما جيدونه ثم 
ينرشوهنا يف مجيع املجالت والصحف التي تصدر يف مجيع تلك 

 .املراكز

أن جيعلوا رساالت صغرية يف كل شهر مؤلفة من الكلامت التي  −٦
ارس وتالميذها من الصفوف بني معلمي املدتوزع قرروها وأن 

 .العالية
 

أو طالب قديم أو رفيق , ة ترده من صديق أو قريبوال يدع رسال
ولكن بتعبري , وجييب عليها بالرسعة القصوى ويوجز دائام إال سالح

ويسنده يف بعض األحيان باملثل العريب املناسب دون حشو أو , اللبس فيه
 .ابتعاد عن املوضوع

أننا  إال )١٢٢( كام وصف نفسه يف الصفحة رقم ًورغم أنه مل يكن كاتبا
 نجد رسائل ,تلف من األوراق  وربام يندر ذلك أو طوت األيام مع ما,نجد

 رقيقة ألقرباء كان يعاملهم كأبنائه
 .قراءة لنموذج آخر من الرسائل) ١٠٦الصفحة  إىل  الرجوعًلطفا(

طلبت منه اإلدارة املعنوية يف اجليش العريب أن يقوم بنفح الشعور 
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 وتعريفهم بمناقب اآلباء ,خي بني اجلنودوتفعيل أوارص التآ, باالنتامء العريب
 وذلك عن طريق تأليف كتاب يقرؤونه ضمن منهاج التأهيل ,واألجداد

 صفحة من ٣٠والتدريب وحيقق لإلدارة رغبتها يف جتميع كتاب مؤلف من 
 يف سجايا العرب وشامئلهم املتوسط وردت فيها أبيات شعر وسريالقطع 

 .»كلمة املؤلف«تيب بمقدمة سامها بيد أن رشيد بقدونس استهل هذا الك

 كلمة املؤلف
 

ّولذلك قل من يتصدى منهم , أكثر أفراد اجلند ال يقرأ وال يكتب ّ
لقراءة كتاب يتدارسونه بينهم ليعرفوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم 

ّ عىل أنه ال يمكننا يف هذا امليدان استعامل .فيقتدون هبم ويسريون بسريهتم
بعيدي العهد عن لغة , ألفه أسامع جنودنا قلييل العلمالغريب الذي مل ت

وكان األجدر بنا أن نجمع هلم ما يوافق معارفهم ويالئم  .أجدادهم
ّ حيث أن اللغة العامية مل تبلغ .أفهامهم لو كنا وجدنا إىل ذلك سبيال

 وال يوجد فيها من الشعر إال ما هو غزيل .ّة املطلوبة يف أدبياهتا بعدجالدر
 تسمعه من بني اخليام فإنك وأما األخالقي واحلاميس .ىل األكثرغرامي ع

 .حيث البداوة القديمة الباقية عىل فطرهتا األوىل, ومضارب أخبية الشعر
 :ومن يل بمن يسمعني مثل قول القائل

ــالح ــالح ال مت ـــا جتـــود أصــل م ـــاع غـــربه م  ق
  مـــا حيمـــل ورودًاأبـــد لو سقيت الشوك عنـرب
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 وغاية . تسعني إال طاعته ملا أقدمت عىل مجع هذه الرسالةولوال أمر من مل
 .فيام ييل كلمة املؤلف بخط يده .ّما أمتناه غض النظر عام بدر والسالم
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 :ّوقال ربيعة بن مقروم الضبي
ــاو ــوم طراده ــل ي ــد شــهدت اخلي ــــ  لق ــــسليم أوظف ــــلةب ــــوائم هيك   الق

ــــدعوا ــــ ف ــــ ِزالَن َ أولُتْفكن ــــازل ّ ــــــــ عــــــــالمو  ن ــــــــزل ملإذا ه أركب  أن
 :وقال أحد شجعان بني قيس بن ثعلبة

ـــاإ ـــرخص ّن ـــولن ـــروع ي ـــسنا م ال  لـــو نـــسام هبـــا يف األمـــن أغلينـــاو  أنف
ــــاإ ــــن ّن ــــى مل ــــرش أفن ــــمَأوائل مع  أيــــن املحامونــــاال أ الكــــامة ُقيــــل  ه

 يعنونــــا ّيــــاهإ  فــــارس خــــاهلمْنَمــــ  لو كـان يف األلـف منـا واحـد فـدعوا
ــــــصيبهم أن واّتنحــــــ الكــــــامةإذا   بأيـــــدينا وصـــــلناها الظبـــــاة ّحـــــد  ي
 مــع البكــاة عــىل مــن مــات يبكونــا  ّن جلــــت مــــصيبتهمإ وال تــــراهمو

 :وقال وداك بن ثميل املازين
ـــا الكـــامة ـــازن عليه  طعــــان ّكــــل عنــــد طعــــان ليــــوث  ّالغـــر مـــن آل م

 احلـــدثان يـــد عـــىل مـــا جنـــت فـــيهم  كيـــف صـــربهم تالقـــوهم فتعرفـــوا
 يــــــامن الــــــشفرتني ّبكــــــل رقيــــــق  همَ الـروع خطـوالون يفّمقاديم وصـ

 مكــــــان ّبــــــأي أم حــــــرب ّأليــــــة  اســتنجدوا مل يــسألوا مــن دعــاهمإذا 
 :ّوقال عنرتة بن شداد العبيس

 رض احلتوف بمعزلغأصبحت عن   ّكــــأنني ّختــــوفني احلتــــوف ْبكــــرت
ــــد  منهـــــــــل ّاملنيـــــــــة ّنإ فأجبتهـــــــــا ــــل بكــــأس أســــقى أن ّال ب  املنه

ــاءك ال ــاقني حي ــكف ــا ل ــي و أب  أقتــــــل مل نإســــــأموت  امــــــرؤ ّأين  اعلم
 :قال أيضاو
ــــــتو ــــــي  ّأن عرف ــــــأتني نإّمنيت ـــــيِنجُال ي  ت  األرسع الفـــــرار منهـــــا ن

 تطلـــــع اجلبـــــان نفـــــسإذا نفـــــيس   ّحـــــرة لـــــذلك عارفـــــة فـــــصربت
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مل يقترص كتابه الذي يشحذ املجندين باهلمة واالنتامء للوطن عىل أبيات 
ان يف الواقع جامعا ألبيات الشعر وكذلك أخبار احللامء  بل ك,الشعر احلامسية

الغرية وفطنة النساء ورسعة يذكر احلياء والعفة و, والكامة الشجعان, واحلكامء
 وليس أخريا الوفاء وهي سجية املرتبة العليا التي نأذهاهنّ وحدة نخاطره

 . متثل إحدى صفحات هذا الكتيب.٥٩ والصفحة رقم, اشتهر هبا العرب
اجلنس العريب واحلضارة التي أبناء ن متيام باللغة العربية مؤمنا بكا
تقوية اللغة  إىل لذلك كان يغني مجيع النشاطات التي هتدف, نرشوها

أنه وضع مرتادفات  إىل فباإلضافة .العربية واالستغناء عن التعابري األجنبية
اسة  فقد أجرى در,عربية لالصطالحات والتعابري والتعليامت العسكرية

احلروف العربية كي نقابل أحرفا  إىل ّتباع رسم معني يضافإّمطولة حول 
) C E G V P(يقابلها يف األبجدية العربية مثل األحرف  أجنبية ليس هلا ما

حلرصه الشديد عىل سالمة اللغة العربية فقد اقرتح تأسيس جمامع علمية يف 
نخبة  قىص تضممن دمشق وبغداد والقاهرة وتونس واملغرب األ كل مكان

 .من رجال العلم واألدب والفن واللغات األجنبية وبعض املسترشقني
تكون هذه املجامع مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة األسالك الربقية 

اعتامده من اجلميع ونرشه يف  إىل ّتتناقل رسيعا كل تعبري جديد ليصار
 .املجالت العلمية والكتب

ي تألفت يف دمشق وضمت أعضاء ترأس جلنة املصطلحات العلمية الت
 .من املجمع العلمي العريب ومن أساتذة اجلامعة من دمشق وبغداد
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 وكانت له ١٩٢٠ يف املجمع العلمي العريب عام ًانتخب عضوا
يتصل بفضل العرب عىل غريهم مثل حمارضته عن  منها ما, حمارضات فيه

:  فيقول األخرية من حمارضته٢٧ ويأيت يف الصفحة »الطب عند العرب«
واشتعلت الفتن واحلروب يف صقيلة واألندلس فأحرقت بنرياهنا تلك 

 :وخيتم قائال, احلضارة الزاهرة واملكاتب العامرة
ـــاإذا  أولئــك آبــائي فجئنــي بمــثلهم ـــا ي ـــر املجـــامع مجعتن  جري

ّاختار حمارضة يف التاريخ فكان هيدف أن تكون ذات طابع حيرك إذا ّأما 
فقد أراد , فادة من أراء الفالسفة واحلكامء والسياسينياالست إىل املستمعني

أن يلفت ) Antoine Condorcet(من حمارضته عن املركيز كوندورسيه 
مبدأ فصل السلطات الذي يضمن احلقوق جلميع املواطنني  إىل النظر

 .واملساواة بني احلاكم واملحكوم
تابة والتعليق كام كان له نشاطات يف جملة املجمع العلمي العريب يف الك

كان يتقن من اللغات األجنبية إتقانا تاما الرتكية والفرنسية , واملناقشة
يبدو أن , وله مؤلفات باللغة اليونانية,  الفارسيةعاديواليونانية وبشكل 

 .احلرب العاملية الثانية حالت دون صدورها من إحدى مطابع اليونان
, النتداب غري رشعيّدرس التاريخ يف مكتب عنرب يرشح لطالبه أن ا

ّجيوز أن يسكت عنه العرب األحرار وأن تقسيم البالد  ّوأن االحتالل ال ُ
 .يرىض به كل من حيب وطنه دول ال إىل السورية
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 ويف ١٩٢١ّدرس التاريخ واجلغرافيا يف دار املعلامت بدمشق عام 
ة الكربى اإلسالمي ويف املدرسة ١٩٢٤−١٩٢٢يف السلط املدرسة السلطانية 

 .١٩٢٨−١٩٢٤حيفا يف الفرتة يف 
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بعد أن أمىض سنة يف التعليم يف املدرسة اإلعدادية يف السلط سألوه 
عن أحوال الدراسة والتدريس والربامج املعتمدة ومقارنتها مع الربامج 

 :التي قبلتها وزارة املعارف يف الشام فأجاب
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ملعارف عن من خالل جتربته التعليمية يف إعدادية السلط سألته إدارة ا
 :فأجاب مقارنتها مع برامج التدريس يف الشامو رأيه يف الربامج

 وكذلك رأينا أن نشتغل يف غري هذه الدائرة التي حتدد أعاملنا
التفاين  وّلألمة يف خدمتهام وّإنا عىل العهد الذي أعطيناه للوطنو, حترصهاو

 .يف حبهام
بل يف هذه املنطقة ق وين أرى الربنامج الذي قبلته املعارف يف الشامإ

ّ عىل أين ال أرى أن يعدل اذ هو أساس .أعىل من سوية تالميذ هذه املكاتب
 لكن يتساهل فيه يف هذه السنني للصفوف التي مل تؤسس عليهو, للمستقبل

 ّفقا هلذه اخلطة بكل تدقيق وسيام األوىل منهامتارس الصفوف االبتدائية الو
 .بال ترك أدنى مسألة من مسائلهو

اخلامس  والرابع واجلغرافية املخصصة للثالث و الكتب التأرخييةأما
السابع فليس هلام كتب تأرخيية أو  وأما السادسو, هنا تفي باملقصودإف

يوافق خطة  مل أر يف الرتكية كتاب تأريخ و.جغرافية لنحكم هلا أو عليها
 اليوم ملا تطبيقه ال يمكن للسابع كتاب تأريخ نأخذ عنه و.الصف السادس
يقرر  وه يف درسنألنه يمىل عليهم إمالء فيكتبوو, التالميذ عرضته من سوية
هذا رضوري اليوم ال  و.الوقت هذا مما يضيع عليهمو, هلم يف درس
يمكن  ال وو أما اجلغرافية فليس هلا دروس توافق الربنامج.مندوحة عنه 

ّفان احلرب العامة جعلت األرض غ, اليوم أن جيعل هلا كتب موافقة ري ّ
ّما قد بت الرأي فيه مل يرض به املحكوم و ,مل يبت رأي الدول فيها واألرض
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ّلعل ذلك يقدرهم عىل تبديل ما حكم و, مل يرضه هلم بعض الناس وعليهم
ّيرتب و ,ما بعد السلم احلقيقي إىل أن ننتظرإذا فمن الرضوري .عليهم 

   .يؤلف له كتب توافق الربنامج وبرنامج جديد
رغبت اإلدارة املختصة , ته التدريسية يف مدينة السلطمن خالل جترب

فكتب يرشح رأيه , يف وزارة املعارف تقييم املنهاج املتبع يف الرتبية املدرسية
 .الصارم يف هذا املوضوع
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 ّدارة املختصة إبداء رأيه يف املنهاج املتبع يف الرتبية املدرسيةإلطلبت منه ا
 :ة السلط فأجابمن خالل جتربته التدريسية يف مدين

, ّالشدة ّالإال تصلحها  وهنا مع األسف ناقصةإوأما مسألة الرتبية ف
صالح تفريق إلمن موجبات ا و.بتدائي وهي مفقودة متاماّسيام يف االال

من موجباته  ومما ال يمكن يف مثل هذه األحوال هذا والصغار عن الكبار
ّحتى أنه , قلبه سبيال  إىلأن ال جيعل للرمحةو, إطالق يد املدير يف اجلزاء

تقوى يف  وّأن يستتب النظام إىل ,ّليجوز له الشدة التي تقرب من الظلم
 نائب خمصوص تعيني من موجبات االنتظام و.التلميذ ملكة األدب

و من موجبات االنتظام .تفقدهم  وّصفهم وإخراجهم وإلدخال التالميذ
هذا  وّ مدة طويلةشتغال التالميذ هبااو, الدروس الرياضية أيضا تكثري

, من موجباته أن ينفذ احلكم مهام كان جائرا و.كثر املعلمونإذا متكني فيه 
 .ّضحى عرشة صلح ألفإذا  ف.ال يقبل فيه مراجعة أو التامسو

 .١٩٢٣ نيسان ٢٠ − ١٣٤١ رمضان ٤ من كتاب
سألتني عن كيفية السري يف الدروس كي حتصل الفائدة املطلوبة من تعب 

النصب الذي  ون الفائدة من هذا التعب الذي يمسناإ: لمنياإلخوان املع
ّألن  إال ما ذلك ويصيبنا أثناء التعليم قليلة جدا يف جنب ما نبذله من اهلمة

ال يعينون أوالدهم الذين حصلت  وروح العلم مل تدخل يف قلوب اآلباء
السنة ّين ال أحب أن أبقى هنا يف إلذلك أقول  و.يف العلم لو قليلة وّهلم لذة
اآلباء أقدر عىل و, أكثر اجتهادا وأوالد سوريا الشاملية أكثر ذكاءو, املقبلة

, ّمنافعه فهم ال يضنون بالكتب الالزمة ألوالدهم وتقدير فضائل العلم
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نسان هناك يمكنه أن يقتطف إلّجعل اهللا يل نصيبا يف بيت العلم بينهم ألن ا
 ..... يشاهبها سعادة ّثمرات أتعابه فرياها بعينه فيتمتع بسعادة ال

 صفحة من القطع املتوسط مجع فيها أبيات من ٥٦يف دفرت يتألف من 
ًالشعر رتبها حسب األحرف األبجدية تتضمن أمثاال عربية وكان يدون 

 فيام ييل .ًسم املرجع مرموزا مع رقم الصفحةابجانب كل بيت شعر 
 :ًنموذجا من صفحات هذا الدفرت
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   شعرأمثال عربية يف أبيات

 
ــــا  كلــــيهامّرش وبنــــو خــــري أوالك ــــروف ومجيع ــــر وامل مع  منك

 طول وال قرص ّكساعد الضب ال  مهــّكلنّ جــالبنــيإنــا وجــدنا
 رّ ديــــــــــاكّالإ جياورنــــــــــاالأ  جارتنـــامـــا كنــتإذاال نبــايلو

ــئن ــان ل ــاهك ــد حــالأب ــدناق  يتغــري نــسان قــدإلا ودهــالععــن  بع
ــــراج ّينإ ــــرةل ــــلنظ ــــيقب  ان شطت نواها أزورها وعلميل  الت
ــوو ــذ ل ــاءّالل ــتش  مــــــشمخرا ّأشــــــم جــــــبالأو  صــخرالكن
ــا ّســمتني أمــي حيــدرهالــذي أن  الفخــر وّســب أبيــك ومــا أنــت  ّ

 عرعــــار وليــــدهم يــــدعو هبــــا  قرقـــارّالـــصباريـــحقالـــت لـــه
ـــج  ذإوال أنــت أشــجع مــن أســامة ـــزال ول ـــت ن ـــذيفدعي  عر ال
ــ  ةقد كنـت أحـسبكم أسـود خفيـ ــه لــصافإذاف  احلمــر ّتبــيض في
ــــاين ــــالق اذ رأت ــــألتامين الط ــتامين يف نكــري  س ــايل قــد جئ ــل م  ق
 ّومـــن يفتقـــر يعـــش عـــيش رض  ّويكأن من يكن له نـشب حيبـب

 فدعاء قـد حلبـت عـىل عـشاري  خالــة وجريــرّكــم عمــة لــك يــا
ــذة مخــر  ونحـــن قتلنـــا األزد أزد شـــنوءة ــدا عــىل ل ــوا بع ــام رشب  ّف

 عجب منها وال سخر ّمن علو ال  هبــــاّأتتنــــي لــــسان ال أرس ّينإ
ــبس هبــاأفأصــبحت ـــك   ن تأهتــا تلت ـــا حتـــت رجلي ـــال مركبيه ك

ــــا ــــا لبعــــريان رشدن لن  ّكــي ال حيــسان مــن بعراننــا أثــرا  أو راعي
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, البحث ما وجده يف كتاب آخر ليغنيه إىل ويف حاالت أخرى يضيف
,  عيل احلسن ابن هانىء امللقب بأيب نواسعن أيبفنرى أنه أورد طرفة 

 فدوهنا يف ١/١٦٣البن أيب أصيبعة » طبقات األطباء«قرأها يف كتاب 
 .»ديوان أيب نواس«كتاب 

 

 
حدثني أيوب بن احلكم البرصي املعروف : براهيمإقال يوسف بن 

وكان ذا أدب ومروءة وعلم , بالكرسوي صاحب حممد بن طاهر بن احلسني
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مرأة ال وأخبارهم قال كان أبو نواس احلسن بن هانىء يعشق جارية بأيام الناس
من ثقيف تسكن املوضع املعروف بحكامن من أرض البرصة يقال هلا جنان وكان 

فكان أبو نواس  .املعروفان بأيب عثامن وأيب أمية من ثقيف قريبني ملوالة اجلارية 
ن فيسائلهم عن خيرج يف كل يوم من البرصة يتلقى من يقدم من ناحية حكام

 .أخبار جنان
مارسجويه املتطبب   وخرجت معه وكان أول طالع عليناًقال فخرج يوما
جنان : أبا أمية ? فقال مارسجويه وكيف خلفت أبا عثامن :فقال له أبو نواس
 .....اسأل القادمني من حكامن : )خفيف( فأنشأ أبونواس .صاحلة كام حتب

 
لعربية يف مدرسة الراهبات ّكام درس ترمجة النصوص األدبية ا

الكلية العلمية الوطنية وعلم يف املدرسة الكاملية اهلاشمية  والفرنسيسكان
 .واملدرسة األمينية يف دمشق

حبه للعلم والتعليم فقد أسس مع بعض وجهاء الصاحلية  إىل واستنادا
سمها فاهلدف ا مدرسة الثقافة والتعليم اخلريي فكام يدل عليها ١٩٣٢عام 
تعليم األبناء الفقراء واأليتام وتقدم اجلمعية للتالميذ الكتب واللوازم منها 

ويكون , ّواملالبس جمانا كذلك تقوم اجلمعية بتعليم كبار السن من األميني
 .التعليم ليليا

وقد تطور برنامج اجلمعية بفضل جهود القائمني عىل إدارهتا التي 
ت من مديرية األوقاف سعت لفتح مدرسة هنارية لأليتام والفقراء وطلب
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, وعىل حساهبا اخلاص, السامح هلا بتشييد بناء املدرسة يف خربة احلاجبية
 .ترأس رشيد بقدونس مرة رئاسة جملس إدارهتا
أنشأ يف هذه املدرسة فرقة , وملا كانت الروح العسكرية متأصلة فيه

 وكان لطالب املدرسة, موسيقية تعزف أحلان األناشيد الوطنية واحلامسية
 كانوا »سيدارة«يسمى  لباس رسمي خاص ويضعون عىل رؤوسهم ما

ينطلقون من مدرستهم مرتني يف السنة تتقدمهم الفرقة املوسيقية ومحلة 
يزورون , األعالم وذلك يف عيد الفطر السعيد وعيد األضحى املبارك

 ًويقف أحد الطالب ملقيا, بعض أعضاء اجلمعية املؤسسني عرفانا بفضلهم
وكانت العادة أن يمنح ,  يف الزيارة عندما تصمت الطبولًجزا موًخطابا

 . ويقدم هلم السكاكر»العيدية«املستضيف 
كام شارك يف تأسيس مجعية النداء اخلريي التعليمي وكذلك مجعية 

مجعية  «املسامهة يف تأسيس : ومن نشاطاته االجتامعيةاإلسالميالتمدن 
 ين العسكريني واملدنيني واملهن احلرة الغاية منها إعانة املتقاعد»املتقاعدين

 .وكذلك عائالهتم وأيتامهم وأراملهم بالتطبيب وتأمني األدوية الالزمة
ّويف املنفى كان يدرس مواد التاريخ واجلغرافيا واللغة العربية معسولة 

ً األردن هو جزء من سوريا وأن فلسطني هي أيضاي أن رشقًشارحا, باحلضارة ّ 
ّلبنان هو أيضا قطعة من سوريا وأن سوريا هبذه مجيعا هي ّجزء من سورية وأن 
 .الوطن إىل نتامءال كان يذكي يف طالبه روح ا.بالد الشام منذ األزل

حيثهم عىل اكتساب العلم , يشحذ فيهم اهلمم للتحرر من نري االحتالل
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وبقيت عالقته مع طالبه جيدة ترتكز عىل احرتام الطالب  .واملعرفة والصنعة
 . وافتخار األستاذ بطالبه وهناك رسائل متبادلة يضمها هذا الكتيبألستاذه

فعىل سبيل , ّخلف الكثري من األوراق املتناثرة دون عليها قواعد النحو
 يف موقع ًوكام هو معروف أوال, املثال نجد بحثا يف أصول كتابة اهلمزة

أو /ا و حركتهً وثانيا) هناية الكلمة– متوسطة –بادئة (اهلمزة يف الكلمة 
ذكر ما استثني من  إىل إضافة, قبلها وأتى بأمثلة عىل كل نوع حركة ما

 .لتزام بالقاعدةاال
ّوضح فيها أصول ) قطع متوسط(صفحات  ٨وهناك بحث تألف من 

 ويكون إما لأللفاظ وإما للمعاين ثم انتقل يف توضيحه, استعامل اسم اإلشارة
 .أشياء من خواص الفعلسم وأقسام الفعل وصنف ثامنية أقسام االإىل 

وهناك دفرت حيوي عىل كلامت ومرادفاهتا وكذلك كلامت وأضدادها 
وربام كان هذا الدفرت دليال لطالب , مع ترصيف األفعال واشتقاق الكلامت

ّكذلك نظم مخس لوائح فرس فيها الكلامت األعجمية التي وردت , املدارس
 : الكلامتوعىل سبيل املثال نورد بعض هذه يف كتاب الكنيسة

 = epi وهي كلمة يونانية مؤلفة من حرف اجلر Episkopos: أسقف
, بحث, نظر, ّحترى, رصد, أي شاف skoposو .من/عىل

 :لغة Episkopos فمعنى
 .الويص, املعتدل, ومنه اهلادي, احلامي, احلارس −١
 .اجلاسوس, الرقيب −٢
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 .البالد التابعة ألثينا حيكم بني أهلها إىل حاكم يرسل −٣
يسائي وهو رئيس روحاين وهي هبذا املعنى يف هذا الكتاب تعبري كن −٤

 .واملناسبة بني املعنى اللغوي واملعنى األخري ظاهرة
والسقف طول يف انحناء : ومن الغريب قول الفريوزأبادي يف سقف

ومنح أسقف النصارى , وهو أسقف وهي سقفاء, يوصف به النعام وغريه
ّثم  ّثم املطران ّثم الربيام, باباال: ورتب الكنيسة يأيت عىل هذا الرتتيب

 .)البطرك(األسقف 

وهو ضابط كان  Schenkإفرنسية مأخوذة من األملانية  :إشنسون
 .»الساقي«يستخدم عند امللوك يسقيهم 

تدقيق , بحث inquisitoمن الالتينية  Inquisition :إنكيزيسيون
ثم وضعت / فتش ليكشف ,  بحث بدقةinquiroوهي مشتقة من فعل 

للمحاكم التي أسست يف القرون الوسطى واألخرية يف بعض  ذه الكلمةه
ّحتري الفرق األخرى من غري الكاثوليكية وعقاب أشياعها  املاملك بغية

 م هلذه ١١٨٣ هو الذي وضع حجر األساس سنة Veroneجملس فريون و
وقام بوظيفته يف (!) املحاكم إذ أمر اللومبار أن يسلموا أهل اإلحلاد 

, غريها من املاملك إىل ّثم رسى ,يعقب أهل آلبي Langueducوق النغيد
وكانت , أعضاء تلك املحاكم من الفرقة الدومينيكية ّوقد كان فيام بعد جل

ّفقد كانوا حيكمون عىل امليت فتنبش , أحكامها تنفذ حتى يف أهل القبور
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ى ّجثته وحترق وهذه املحاكم التي كانت أكرب وصمة يف غرة القرون الوسط
إسبانيا يف القرن الثالث عرش للميالد وكانت  وإيتاليا ّبلغت أشدها يف

 وقد اشتهر يف إسبانيا من رجال ,وهتتك حرمتها ّتتعدى حدود الوجدان
 ً سيئاًتركوا ذكرا Ximenes Thomas de Torquemadaتلك املحاكم 

ّوقد أحرقوا ألوفا من الناس السيام من عرب األندلس , يمحوه الدهر ال
يف بادئ األمر ثم املنافع السياسية وقد ألغى نابليون  ّكان سائقهم التعصبو

 م ودامت١٨٠٨العمل يف سنة  إىل ّثم عادت, م١٨٠٤هذه املحاكم يف سنة 
 . م١٨٢٠سنة إىل 

ّ رد عىل كتاب جاءت »يقبل العدم دعوى القديم ال«ّيف رسالة سامها 
 ًأرى مانعا  وتعاىل فإين الهبحانومع تسليم قدم املوىل س (:التالية فيه العبارة
 ًوال أرى جمربا .زالت أي الذات زالإذا ف, القول يف آخر الدليل يمنعني عن

 .)أن أقول بعكسها جيربين
ًرد رشيد بقدونس قائال ّ: 

مل , بطل كون حمدث هذه احلوادث حادثا وبطل كونه قديام لغريهإذا و
 ثبت وجوده قطعيا بداللة وهذا القديم لذاته قد, أنه قديم لذاته إال يبق

وحيث أنه ليس بحادث أوجده حمدث وال يقيم لغريه , آثاره وهي احلوادث
ّأن ذاته تقتيض وجوده أي هو  إال ّفلم يبق ثمة, ناشئ عنه بطريق العلية

 ءّإن اليش) وهللا املثل األعىل (:يقال ما نظري, بنفسه يقتيض وجود نفسه
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دخل لغري ذاته  الصورة الفالنية أي الالفالين يقتيض بطبيعته أن يكون عىل 
 .يف ذلك املقتىض

» ّدعوى كل متغري حادث«ويف نفس املقام خلص يف رسالة سامها 
 :ّمفهوم املحدث واملتغري كام ييل

 حادث  ّوكل متغري ّ العامل بمواده وأعراضه متغري:أن نقول
ه  لغريًأو قديام ًوحمدثه يستحيل أن يكون حادثا العامل حادث :ونقول

 .ّأن حمدثه قديم لذاته إال التسلسل فلم يبق أو الدور للزوم املحال وهو
يم لذاته املحدث للعامل ّوقد جاءت الرشائع بأن هذا القد, وهو املطلوب

 I J}ه عن الصاحبة والولد َّس وتنزَّ ويسمى اهللا تعاىل وتقد,ًاّيسمى إهل

K L M N O P Q Rz. 

وضعت ملعان حديثة أو استعملت كام كتب عن الكلامت العربية التي 
, ّالعامة وقد وردت عىل أربع صفحات من القطع املتوسط كام يستعملها

 :عنها نورد هنا بعض األمثلة
استعملت يف اآلثار اخلالدة مقابل كلمة , آبدة واجلمع أوابد :أبد

monument يةالفرنس. 
 .استعملت بدل اصطبل الرومية, األصيدة مجع أصائد :أصيد
 .لرسمي ماكان من قبل الدولة التي اختذته دولة أو دولا: رسم

فاملراسم  .عادات أو املعامالت الرسمية, أصول, آداب, دأب :املراسم
 ,املعتادة هي األعامل التي كان من األصول أن تعمل وقت اجلنازة

ومراسم تتويج امللوك هي األعامل التي كان من األصول أن تفعل 
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 راسم الدينية هي األفعال التي كان من األصولوامل .أثناء تتويج امللوك
 .ومراسم الزواج هي آداهبا ودأهبا وعاداهتا وأصوهلا .الدينية أن تفعل

مزغل واجلمع مزاغل وهي شقوق صناعية جتعل يف جدر القالع  :زغل
ضيقة يف اخلارج واسعة يف الداخل , حني بنائها واحلصون واألسوار

 .يرميه منها اجليش املحصور حارصيرمى منها العدو املهاجم أو امل
 .آخر املصطلحات التي وردت عىل متن الصفحات األربعةإىل 

كان يستمتع بقراءة الشعر وربام كان شعر احلامسة والشعر الذي يضفي 
لذلك مجع من األناشيد , عىل العرب مكارم األخالق هو املفضل لديه

 نرشات أو  صفحة عىل شكل٢٠٠الوطنية واألشعار املحفزة حوايل 
ّومازال عىل األوراق األخرى املنفردة التي ضمتها الكتب وكذلك  .كتيبات

تيرس إذا ما حوته الصحف البيضاء مالحظات وإضافات يصعب تبويبها 
 إن ما ورد أعاله هو .لنا مجع مئات األوراق املحفوظة ضمن مئات الكتب

حث عنه نموذج من مثال للكم اهلائل ورضب لغيض من فيض فاتني أن أب
 .يف السنني املاضية النشغايل باملهنة التي أمارسها

من مراجع املؤرخ
ّ

:  
مرباطورية العثامنية كان يكتب يف خالل تنقالته العسكرية يف بالد اإل

 فيصف السكان, مذكراته مشاهداته عن أحوال املناطق التي يقيم فيها
 الثلوج ومطاراأل ومناخ املوقع و,تقاليدهم وحالتهم االجتامعية وعاداهتمو
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ّدورهن  والنساء واملالبس التي يرتدهيا الرجال ودرجات احلرارة والرياحو
 األتراك سويقارهنا بمالب .مزاولتهاباألعامل التي يسمح هلن  ويف املجتمع
الكتابات التي نقشت  وحيثام وجدت ّ كام هيتم باآلثار القديمة,العثامنيني

ّكام يتفقد التضاريس  . األهايلاللغة أو اللغات التي يتكلم هبا اعليه
ّوهذا بالطبع أمر مهم يف حتركات اجليش, طرق املواصالت واألرضية ّ. 
ّيقارن ذلك بام سجل عىل  وّيتفقد منابع املياه القريبةأن  ًليس أخرياو

مكتبه يرشع بتدوين مشاهداته يف  إىل عندما يعود .اخلرائط العسكرية
ّال ختلو مفكرته من أبيات و, ارئةيسجل احلوادث الط و.مفكرته اليومية

وذكروا مناقب  .ّشعر ملشاهري الشعراء العرب الذين جمدوا األمة العربية
نذكر  وتباع األثر لبلوغ النهضة احلديثةإّحثوا اجليل الصاعد عىل  واألجداد

 .)الميته املشهورة(ّمن هؤالء الشعراء معروف الرصايف 
ًكام يدون أيضا كان احلادي عرش :عتربها مهمة مثل بعض التواريخ التي يّ
قد بدأ مصطفى عصام الدين  ويوم االثنني ه١١٨٤ ّمن ربيع األول

يف موضع  و.»املخترص ورشح أبيات التلخيص«كتابه  سكندراين بتأليفالا
م االثنني وهو يو ه٥٢٨ العرشون من ربيع اآلخر من سنة وكان الثالث, آخر

العامة للجيش  كام يسجل دعوة القيادة .»لزخمرشيلالكشاف « ةّيوم تم فيه كتاب
من مل  وبوجوب التحاق مجيع العسكريني بقطعاهتم خالل شهر من تارخيه

 ١٩١٤ آب ٩ّقد حتركت قطعته بتاريخ  و.يعدم ويستجب هلذا املوعد حياكم
 .)السفربر( خلطة القيادة يف حرب عرفت عندنا ب باجتاه أررضوم تلبية
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 ويبدو أن املنطقة كانت ١٩١٤ متوز ٩صدر تعيينه يف أررضوم بتاريخ 
 هبذا االنتقال والبد من التنفيذ خالل شهر ًتخلفها فلم يكن مرسورابمعروفة 

وامر بوجوب التحرك ألتصل ا  م١٩١٤ أب ٩لوجود ترتيبات أولية ويف 
أن استقر يف  إىل  وهنا يصف صعوبة الطرقات, وعرشين ساعةٍربعأخالل 

 .سكاهنا والعادات والتقاليد فكتب يف مذكراتهف عىل املنطقة وّأررضوم وتعر
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 يف أررضوم تتمة مشاهداته
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 تتمة مشاهداته يف أررضوم
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 تتمة مشاهداته يف أررضوم
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ّيبدو أن املنطقة كانت  و١٩١٤ متوز ٩صدر تعيينه يف أررضوم بتاريخ 
ّمعروفة بتخلفها فلم يكن مرسورا هبذا االنتقال بيد أنه تأقلم قرس ّفتعرف , اّ

 :ّعىل املنطقة فدون يف مفكرته مشاهداته
طرقها من أعظم  وّأررضوم عىل أكامن مل أطقها ألن اهلواء مل يساعدين

 فال ً مجداتامتألّاشتد الربد إذا ف .وحال وىل أصغر طريقة مملوءة طيناإشارع 
ّتزل قدماه فيقع عىل  إال وال يقطع مسافة صغرية وّيمر الغريب من طريق

ّأما أهل البلدة فقد اعتادوا عىل امليش يف اجلمد حتى أن و.طوله أ كثر أوالد  ّ
 Patinage هو عندهم من أنواع الرياضة وّاملكاتب يتمرنون عىل الزلل

هي عىل طول  ويطبقون عىل حذائهم حديدة علوها مخس سنتيمرتات تقريبا
 .وطرفها الذي ييل األرض ال يزيد عرضه عن نصف سنتيمرت نعل احلذاء

من وراء الكعب  ويربطها باحلذاء عارضتان من قبل األصابع واحدة
ًيشدوهنا بالسري أيضاو, أخرى ّاحلق و, ّعليها يتمرن الصبيان و. فال تقعّ
امليش هبا بل الوقوف عليها ملن مل  وهنا صعبة دع الزلل عليها حتىإ ف:أقول

 .هللان شاء اإّيتعود يشكل جهدا وسوف نرسمها يف أحد الصحف اآلتية 
يضعونه أمام  واجلاموس ومن عادة أهل البلدة أن خيرجوا زبل البقرو

ن كانت تلك إ ً كثريافمنه من يعلو, ّبيوهتم كل يوم فوق بعضه البعض
 فينزل عليه الثلج, ّكانت البقعة متسعةإذا منه من ال يعلو و, البقعة صغرية

الثلج فيتلون  وليد ذاب اجلًأو كان النهار معتدال, أتته الشمسإذا ّجيمد ثم و
ّيتبخر فيخرج منه بخار يؤذي املارة وّجيري يف األزقة وبلونه لكثرة  و.ّ
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يبس يف الصيف إذا ف, كثرت مواقع النرش هلذا الزبل ومواشيهم كثر زبلهم
 .ّادخروه للشتاء املقبل وباعوه وقطعوه مربعات كاللبن

  البيتّذ أن املاشية تدفئهم بأنفاسها وسطإقد رمحهم اهللا بذلك و
ّال إو, يطبخون عليها وفيصطلون هبا ّيتخذون من زبلها جلة يشعلوهناو

 .ّملاتوا من بردهم من قلة حطبهم
تأيت من  وًشتاء وًهي صافية عذبة باردة صيفا واملياه كثرية يف أررضوم

األزقة  وقد جعلوا يف الطرق و.من خشب) ماصورات(اجلبال يف قساطل 
 كلها قديمة و وجوامعها كثرية.أهل السوقو سبال يستقي منها أهل البيوت

 يف مجيعها مياه جاريةو, حاجته نسان فيهاإليقيض ا )خالء(فيها مطاهرو
إذا  إال نسان دلع جارية ال تنقطع أبداّكذلك يوجد أنابيب يتوضأ منها اإلو

ّعىل أن املياه التي تأيت عىل عمق من األرض ال .مجدت املياه  وّاشتد الشتاء
نبوب يف أطراف ذلك يف أكثر السبل يف احلائط الذي فيه األ ترى .جتمد

ال  وّلطيفة مجيلة من اجلليد ال يقدر أمهر رسام عىل نقشها األنبوب أشكال
 ّعىل أطرافه فتتجمد تتناثر قطرات من األنبوب أمهر كاتب عىل تصويرها

قس عىل ذلك كام لو رأيت  وًتأيت قطرات أخرى عليها فتجمد هذه أيضاو
 ما رأيت ًكثريا و,من فوقهو شامله وتزيد عىل الذراع يف يمني األنبوبلوحة 

باقيها مجد و كمثل الرصاحيات حتت األنبوب فيها موقع املاء من األنبوب
 .أصفاه وصايف اللون كأمجل الزجاج

غرسوه يف , احلور إال مل أر من الشجر وّأشجارها أقل وبساتينها قليلة
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اضية كانوا يف السنني املو,  الشامبعض املحالت عىل شكل الغياض يف
وملا انقطع عنهم هذا يف هذه السنة , يأتون باحلطب من حدود الروس

التي كانت زينة يف بعض ّحتى أن األشجار ,  قطعوا تلك الغياضه ١٣٣٣
 ًجعلت وقودا وقطعت) أمام الثكنة العسكرية املسامة مورقوف(املحالت 

 . عليها طعامهميصطيل هبا املرىض من العسكر أو يطبخ
ُوقد سمعت أن أناسا باعوا بيوهتم ت قد رأى  و.يؤخذ حطبها وُضَنقّ

 ٨٠٠الرطل الشامي ( يباع هنا رطل احلطب .الفائدة العظيمة يف بيعها
ًعىل أن الربد يف هذه السنة كان معتدال, بثالث غروش صاغ) درهم ّ. 

ترى  إال وكثرت اجلنود فكثرت األوساخ فال ختطو بضع خطوات
ّن الرجل منهم ال إف, هذا ال أستغربه فقد رأيته يف حرب البلقان وذراق

ّ; لكن يقيض حاجته قعد أينام كانفمتى اقتىض أن , يستحي من يشء أبدا
ّاألغرب من هذا أن و, يقعد يف األزقة واألغرب من ذلك أنه يرتك الكنيف

من فمنهم , ال يعرف كيف يقعد وًمن يدخل املسرتاح يرتك الباب مفتوحا
 إىل منهم من يويل دبره وّمنهم من يفعل ضد ذلك وّيوجه وجهه نحو الباب

ّمنهم من يفعل فعلته عىل احلافة التي يدوس  و,منهم من يعكس األمر واملاء
ّأو احلافة األخرى التي يضع املتغوط رجله األخرى فوقها, عليها الداخل ّ. 

ّذ أن املاء بالطبع إ اهه بالقاذورات عىل كثرة ميًلذلك ترى املسرتاح مملوءاو
يصب املاء  وال يوجد يف هذه األيام من يكنسه وال يقع فوق تلك احلافات

ّذ أن أكثر الناس جمندةإ, ليزول املطاهر كلها عىل مثال التي يف الشام لكن  وّ
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ّيصب يف جرن يتسع شيئا واملاء يف الشام عىل يمني القاعد دائام أما يف و, ّ
أما األجران فليس هلا موقع  وة عىل يسار القاعدأررضوم فقد تكون األنبوب

 إىل ّ بل يصب املاء يف األكثر عىل حجر فيه ميزاب جيري منه املاءًهنا أبدا
 يرمونه يف الطرق والسطح الثلج من عىل] يكشطون[يرحتون  .اخلرق

فوق بعضه  ال يرتكونه خوفا من أن يرتاكم ويفعلون ذلك كلام نزل الثلجو
إذا  الثلج َّنإن مل ينهدم فإو, ً األخشاب فينهدم السقف أوالالبعض فيثقل عىل

 لذلك ترى الطرق مملوءة بالثلج و.ًوبانه يصري ماء فيدلف السقف ثانياذآن 
بينها طرق صغرية كالطرق يف اجلبال حتصل بسعي و, حيصل فيها أكامتو

 حان ذوبان الثلجإذا ّثم  .)ستعملها أهل الشامكلمة ي(الناس فهي كمدق 
ذ إ, وطرفيها من اجلليد اجلليد فتحوا باملعاول سواقيا صغرية جيري فيها املاءو

 . ما رأيتهم يكرسونه باملعاولًكثريا و,ّأن امليش عليه جعله كاحلجر األصم
ّال يتميع  و)ّال يبل(ّمن أحسن ما يف هذه البلدة أن امللح فيها ال يبول 

الرطوبة  و كان أدنى شأنه لّيف الشتاء وهذا أكرب دليل عىل اليبوسة ألن
ذ مل يأت إ أما يف الصيف فال أعلم .امللح ألنه جاذب الرطوبة, جتذبه

ما كمنديل أو غري إ وما بيضاءإ ّ أكثر صبياهنم يلفون عاممة.الصيف بعد
 .بناهتم خمدرات بأزر ينسجوهنا يف بالدهم و.ذلك

 جممع للخالف وملعب للصبيان وأما سطوح البيوت فهي منرشة
 .الضأن ومرعى للمعز و للسمر يف ضوء القمرموضعو

لكن يسدلن من فوق  وّال يضعن منديال عىل وجوههن أكثر نسائهم
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ّرؤوسهن ما زاد من املالءة فيسرتن به وجوههن ّوبعضهن يتغطني باملالءة  .ّ
ّثم تأخذ قسام مما ييل خدها األيرس, القدماء من أهل الشام مثل تسرت هبا  وّ
 .فمها وذقنها
ّب ما رأيت أن كل امرأة تذهبمن عجو ً احلامم تأخذ معها سطال إىل ّ
ّألن صاحب احلامم ال يساعدهن أن يغرتفن من , ا يقوم مقام اجلرن جدًكبريا
كل منهن  وّبل يفتح األنبوب مرة واحدة, ال أن يرصفن املياه كام يردن واجلرن

أخذن كذلك ي و.تغتسل وزاوية تغرتف من سطلها إىل وتذهب ا سطلهألمت
 .يقعدن فوقها بعد خروجهن من الداخل وهنادّ يمدًحرصا وًمعهن بسطا

نسان منها ال إلكثر الزبل فكثرت الرباغيث يف الصيف فال يتخلص ا
 نسانإلينام ا.ال يف الطريق ويف البيت وال يف الدائرة و ال يف القهوة حتى

ن  رأى النقط السود أكثر مًقام صباحاإذا عليه قميص أبيض يضمه فو
أكثر مما بقي , كذلك يرى القطع احلمر يف بدنه من لدغ الرباغيث والبيض

ّلكنها تستلذ و, ّعىل أن دم بعض الناس هترب منه الرباغيث من لون البرشة ّ
برشب دمي فال أقدر أن أقعد يف حمل أكثر من مخس دقائق فتبدأ الرباغيث 

 من هناك أريد ّسيام يف موضع املنطقة أي الزنار فأقومالقرص ال وباللدغ
 ?منهن املناصأين  واخلالص
ّمن عوائدهم أهنم يزينون الضحايا يوم وقفة عيد األضحىو فرتى  .ّ

ّاخلروف مثال مطيل القرون بامء الذهب أو ملفوفة بورق مذهب عليه من الورق  وّ
ّفوق هذا كله شارة رقيقة جدا لوهنا لون  واألزرق واألصفر واألخرض واألمحر
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هو مؤلف من خشبات صغار  وعليها جالل صغري و البقرةالشفق وكذلك ترى
 .املساء إىل هبا يف األسواق من الصباح يطوفون ومزدانة بام ذكر

  
  شذرات

  
 أليـــــة حـــــرب أم ألي مكـــــان   من دعـاهما مل يسألواستنجدواإذا 
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 عندما كان يف اخلدمة العسكرية يف ١٩١٤ّسجل يف مفكرته اليومية لعام 
وم ما الحظه من ارتفاع أسعار املواد الغذائية وغريها بعيد دخول املاملك أررض

 .٢٩/١٠/١٩١٤العثامنية احلرب العاملية العظمى األوىل بجانب أملانيا بتاريخ 
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 بجانب أملانيا يف احلرب العاملية ٢٩/١٠/١٩١٤انضمت تركيا بتاريخ 
قدونس يف مفكرته ّسجل رشيد ب. األوىل أثناء خدمته العسكرية يف أررضوم

اليومية أسامء اجلرائد واملجالت واملطبوعات التي منعت من الدخول إىل مجيع 
  .أرايض املاملك العثامنية
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حرصه عىل اقتناء الكتب والغوص بني أسطرها ومجعه ملا ينرش يف 
, نسان العريبإلوا الصحف والدوريات من مقاالت تتعلق بالوطن العريب

هو أيضا دليل عىل ,  جهد ومال بكل قبول ورسوريكلفه ذلك من وبذل ما
صيل وعمله عىل رفع شأوه وإعادة ماضيه التلييد واملفكرة ألنتامئه العريب اا

وكلام  .السنوية هي املكان املفضل لتدوين أسامء الكتب التي خيطط لرشائها
سنحت له الفرصة عند االنتقال من موقع لآلخر كضابط يف اجليش 

يف أشهر السلم فإن حالت احلرب دون , لبحث عن ضالتهأرسع ل, ثامينعال
 .نتظارها يف بعض املرات سننياوكان , نتظراقتنائها ا
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 تتمة أسامء كتب
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 تتمة أسامء كتب
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 تتمة أسامء كتب
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عن و, شدة الربد وتراكم الثلوج وّويتحدث عن األحوال املناخية
 كام يذكر .ائط النقل املتوفرةوس وعن طرق املواصالت واملياه واألمطار

 اهنأنواع البيوت التي يسكنو إىل ّيتطرق ويربيها السكاناحليوانات التي 
كام يبحث عن  .ّستعملة يف البناء التي حتميهم شدة الربد شتاءاملواد املو

 حدى مذكراته وصف قرى أررضومإيف  و.الكتابة واللغة واآلثار القديمة
 القفزة يف األسعار عند اندالع احلرب وائيةحتدث عن أسعار املواد الغذو
 .املجالت األجنبية التي منعت من دخول البالد ومقاطعة اجلرائدو

 )٩٠رقم  و٨٩الصفحة رقم ًلطفا انظر (
 

  :الرسائل
ّمن املتوقع أنه كان يكتب الرسالة كمسودة أوال عندما ينشئها  وّ

 الرسائل املرفقة يف ّنإّبالشكل النهائي ويرسلها حيفظ املسودة لديه لذلك ف
ّيف مجيع األحوال يالحظ أن سبك الرسالة  و.ّهذا الكتيب هي املسودات
 : إليهاخيتلف حسب اجلهة املرسلة

زمالئه الذين مجعتهم سابقا اخلدمة العسكرية  إىل ّالرسائل املوجهة −١
, اليه يف املاملك العثامنية تعكس هدفا واحدا يعملون للوصول

الكفيلة لتحقيق هذا اهلدف ضمن السبل يتداولون فيام بينهم 
 يبدو األمل يف الرسالة .احللول القابلة للتنفيذ ومكانيات املتوفرةاإل
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يلمع خيط من أمل  وّيظهر اهلم متناثرا بني السطور وواضحا
ّيتمسكون به دون شد كان وقع  .ّفهم أعرف الناس أنه سينقطع, ّ

هيم العسكرية التي الكارثة بالنسبة هلم قاصام للظهر قياسا للمفا
 .ّصقلتهم فكان ال بد من املقاومة

ّو هم الذين كانوا يف األيام ¸النشء اجلديد إىل ّالرسائل املوجهة −٢
جوهره  و»تاريخ«الغابرة طالبا يستمعون ملا يقوله يف درس عنوانه 

 أثمر ّ عبق من رسور حييي فيه قوة املثابرة أن ما زرعه.أرض وانتامء
 املعرفة ويدعوهم الكتساب العلم وبهّفهو يفتخر بطال أينعو
 .القذائف ورمي البنادق ّممارسة الرمي و,الصنعةو

 
سواء كانت ملادة التاريخ أو اجلغرافية متتزج , كانت حمارضاته لطالبه

ّبنفحة قومية عربية فال بد أن تبلج العرب والعروبة والعربية و القومية يف 
 فيام ييل . معلمهمئبه بمبادّذن أن يتأثر طالإفال عجب , رسد املحارضة

 :ليهإم قد أرسله يجوابه عىل كتاب كان تلميذه عبد احلك
 :لعبد احلكيم بن سعيد مراد

ّسالم وحتية وبعد فقد أخذت كتابك الذي ينم عن حرمتك ملعلمك  ّ ّ
ّحرمة تشعر بربك له يف زمن نرى فيه أكثر التالميذ ممن يعق معلمه كمن 

ين ألفتخر إ ,ّ أي بني.نفصايل من املكتبرأيتموهم وسمعت هبم بعد ا
ّهنم هم نخبة هذه األمة وهبم نتمكن يوماإبمثلك من تالميذي ف يف , ّ
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ّأن تسرتد حريتها وتستعيد استقالهلا ولقد زال كد ري , ن شاء اهللاإالعاجل  ّ
ّهللا احلمد ملا رأيت أن ما غرسته يف قلوب التالميذ من حب الوطن أثمر  ّ ّ

لة التظاهر الذي كان يوم الثالثاء واخلطبة التي ألقيتها أنت ثمرا يانعا من مح
بارك , وأبيك ّأمام اجلمع وهبا بيضت وجه معلمك ورفعت شأن مربيك

خوانك إاهللا فيك فدم عىل ما أنت عليه وأكثر من هذا البحث بني أقرانك و
ّوأرشدهم إىل حب الوطن املقدس وعلمهم بغض األجانب ومقاطعة  ّ

ّم أسوة حسنة يف لباسك فال تلبس إال ما كان وطنيا ويف البضائع وكن هل
ّطعامك وال تأكل إال ما كان سوريا وأرجو منه تعاىل أن جيمع كلمة العرب 

الدنيا واآلخرة ويف اخلتام  ويوفق هذه األمة العربية الكريمة إىل ما فيه خري
 .ّأهدي حتيايت للوالد العامل احلكيم املحرتم
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ورأى يف , ّرة ابنه زهري وملا يبلغ السنة من عمرهوصلته من دمشق صو
 :األسطر التاليةمن حيفا يف فلسطني  إليه وجهه عالئم احلزن فكتب

 
يعود  ّما لك حزين كئيب? أأهلمت أن أباك يف غربة وأنه ال! زهري 

فيضمه بطن األرض فال تقدر إذ مل  إليه وأنه يموت قبل أن تصل, ليكإ
 أن تتصوره بعد ?, تعرفه

أم أهلمت أن أباك مل يقض يوما يف رسور فتكدرت? أم أهلمت أن أمتك 
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? أم أهلمت أن وطنك داسته أقدام األعداء ستعبدها الغريب فحزنتا
ّتيأس وال متت غام بل  ولكن ال! ّفتأملت ? كل ذلك كان يا بني يوم صورت

أنك من أمة عربية ساست ! سلم واكرب واسع يف أخذ ثأر أبيك وأمتكا
وآداهبا ولكن أخنى عليها ّوبذت األمم بعلومها وفنوهنا  بحكمتها العامل

الدهر فاستسلمت يف آخر األمر لعبيدها الذين هم ظلموها وطاملا عدلت 
ب ّك وعذيقها املرجّنوها وطاملا أكرمتهم فكن جذيلها املحكاوأه, فيهم
  ذي القعدة٢٣ .نتقم هلا من العدو اللدود وبذاك تسود إن شاء اهللاو

 .م١٩٢٢ متوز ٢٢و٩ − ه ١٣٤٠
 
 

ّوشجع طالبه عىل االستزادة من العلم وطلب  إال ومل يرتك مناسبة
 فيام . لتحرير الوطن من نري املستعمرًاملعرفة وحتصني النفس ليصبحوا أهال

البالد األجنبية  إىل تلميذه مجيل الذي ينوي السفر إىل ييل كتاب أرسله
 .ملتابعة العلم والتخصص
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 م من كتابلبعضه
أنا واثق اليوم هبذا النشء اجلديد ولسوف يكون هو املنقذ هلذه الديار 

ًمت أموت مسرتحياإذا ين إو  بعيني االستقالل الذي طاملا طلبته َ ولو مل أرّ
ّومتنيته ألين أعلم علم اليقني بأنكم ال بد أن تنالوه ّ ّ ّومما رسين وقوى ظني  .ّ ّ ّ ّ

 فاسع أهيا األخ يف الذهاب إىل . صورتهخوانكم ما كتبه مجيل عىلإبكم وب
 ولو ً وال تنس أن تعطي وقتا.إىل بالد الصنعة, إىل بالد العلم, ّبالد احلرية

ّمتكنت إذا ّ لتعلم الرمي رمي البنادق والقذائف حتى وصورة أعامهلا ًقصريا
ّخوانك الذين أعهد فيهم اخلري عىل ذلك فانه ال بد أن إّوحث , من ذلك ّ

ّوأنا أخالف من يدعي أن , تاجون فيه إىل هذه اآلالت اجلميلةيت يوم حتأي ّ
ّالعلم وحده كاف خلالص أمة من األرس واالستعباد ; وما أتانا الرضر إال 

ّ ممن ال أحب ذكر .........ّمن هؤالء املتعلمني ممن يشك بعلومهم 
ذكرته لكم  فالعلم وحده ال يكفي بل األخالق ومع األخالق ما, أسامئهم

ّى يمحو كل ذي أخالق فاسدة خيون وطنه ويمحو كل طمع يمكن أن حت
ّ ويا ليتني كنت صغري السن فأكون أول من حصل .حيصل يف قلب أجنبي ّ

ّوتلك الصناعة وأكون يف أول صف من صفوف الذين يعملون  هذه العلوم ّ
 يشكر الوطن سعيكم يف .بأيدهيم خلالص هذا الوطن املستعبد املسكني

ّمتكنتم من عمل ما قد إذا نشء اجلديد ولكن يشكركم أكثر تعليم هذا ال
ّأتتني كراسة من التأريخ فأشكركم وأمتنى لكم التوفيق يف أعاملكم .ذكرت 

 .ّمما يفيد الوطن واألمة والسالم عليكم
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بن أخته ويعتربه يف مقام أبنه الصغري احلنون ا إليه باقة زهور أهداها
 :األسطرذه ه إليه ّفتقبل اهلدية شاكرا وكتب

 
 ّأهيا األخ العزيز 
, العيافة والرتبية وزهر البنفسج عالمة األدب, أطيارك وأتتني أزهارك

يعلومها عقدة من حرير , االحتاد والوفاق واملعارشة رمز حسن فوقه محامتان
ّيبرشين كل هذه الثالث بمستقبل زاهر باهر و, ّتدل عىل تأييد تلك الرابطة

ًاين ألشكرك شكرا و.قّ حيبه الصدي وكام أحب ذ أحسنت إ ًجزيال ّ
ّفبرشتني بام كنت أود االنتخاب قد قال عليه و, تفاءلت هبذا الفأل احلسن وّ

ّن شاء اهللا ألن إّاين عىل يقني أين سأجد ذلك و, السالم تفاءلوا بخري جتدوه
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أخلصهم يف  وّيلإّالتي تفاءلت منها أتتني من أحب الناس  ّهذه اهلدية
ين أدعو اهللا أن إ و.يف مقام أخي األصغر احلنون و ابن أختيفهو, ّحمبتي

 رمحة اهللا والسالم عليك وجيمعك عن قريب بمن حتب وّينيلك ما حتب
 . هجري١٣٣٨ رمضان ٥يف  .بركاتهو

 املحب املخلص
 رشيد بقدونس

 
 
 

أعضائها يف أيار  إىل كانت إدارة نادي الضباط القدماء قد أرسلت
ّ م كتابا حتث ف١٩٣٥ عليهم من اشرتاكات شهرية  يه اجلميع عىل تسديد ماً

الغاية  صالح لتستطيع تأمنيإلكي يتسنى إلدارة النادي القيام بأعامل ا
وتستهدف كام جاء يف الكتاب صيانة حقوق , ة من تأسيس الناديااملتوخ

بقاء عىل النادي وتستفتي األعضاء يف اإل, الضباط والدفاع عن مصاحلهم
, إىل فكتب رشيد بقدونس بصفته أحد أعضاء النادي, ًاغالقه هنائيإأو 

ًقت بعيدا عن مفهوم النادي كمقر لصيانة حقوق الضباط ّاإلدارة رسالة حل
وهذا نص الرسالة , ووضعته عىل املسار القويم, والدفاع عن مصاحلهم

 :بخط يده
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ًدارة نادي الضباط املحاربني القدماء قد أرسلت كتباإكانت   إىل ّ

تستفتيهم يف  وا حتث اجلميع عىل تسديد ما عليهم من اشرتاكاتأعضائه
ًغالقه فرد جميباإبقاء عىل النادي أو إلا ّ: 

دارة التي فسحت املجال إلشكر هيئة اأ وشكركمأسيدي املحرتم 
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 .ما تتمناه قلوهبم وما جيول يف أفكارهم و آراءهميبينواألعضاء النادي أن 
هل و, ط أكثر من زيادة ورقة سوريةهل يعدو صيانة حقوق الضبا: ساديت

هل يرمي  وّيعدو رضر هؤالء الرجال أشد من نقص ورقة مثلها ?
أو  لتكريم ضيف يزورناو, ترتيب حمارضات أدبية أو تارخيية إال صالحإلا

البكاء  وبمآثر األجدادالتغني ? أما كفانا ّمته املنية من بينناتأبني رجل اخرت
 عىل من حيمل عىل األعواد?

 ?نفوس أولئك القادة العظام إليه ّ هذا كله ما تصبوهل
ّ كنا ول و.ّأين أعلم علم اليقني أن ليس للهيئة أن تعمل أكثر من ذلك

أو رضينا بدفن أنفسنا ملا كان يف رأس احلكم  ,ّدفنا أنفسنا يف احلياة بأيدينا
ب ّفأدخلنا مادة يف صل .العقد وّليهم من بيده احللإّرجال يفعلون ما يوجه 

 .النظام األسايس حترمنا من األعامل النبيلة
ّقد عال منصة  وفام عذرنا اليوم, ًلو قليال وذ ذاك معذورينإّ كنا ّلعلنا

 النادي بالشغل باألمور من أوىل من رجال هذا واحلكم رجال الوطنية
ّ? نحن لو كان كل منا يف قيادة القطعة التي تؤهله هلا رتبتهالسياسية لكان  ,ّ
أما وقد أبعدنا عن عملنا األصيل  .ور علينا أن نشتغل بالسياسةمن املحظ

أن الصغري والكبري يشتغل  و أما.بدون سبب رشعي وّ مناعن غري رىض
قف ّالثقافة التي نتمتع هبا ي وأما .فيام يعود عىل وطنه باخلري وبالسياسة

ّقد ربانا هذا الوطن  و أما.ّطئي الرؤوسعندها كثري من أهل البالد مطأ
أما وقد خاننا  .نا للدفاع عنههلبدون مقابل حتى وال درهم واحد تربية تؤ
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ّفال بد لنا اليوم أن نجمع , ذ ذاكإ ّاحلظ التاعس فلم نقدر أن نؤدي الواجب
نعم ينقصنا  .ساحل السالمة إىل نفكر فيام يمكن أن يوصل البالد وكلمتنا
علم وال  ال نا هللا احلمدلكن ال ينقص وتنقصنا الدعاية, ينقصنا اخلطابة, املال
 .نرتك هذه الثروة تذهب هدرا امذالف, ال فكر ثاقب وال رأي صائب وثقافة

ّثروة قوية لكنها مبددة خالص عظيم للوطن وتضحية إ إىل حتتاج يف مجعها, ّ
عند ذلك نتمكن من خدمة  و.ّخاصة يأيت عنها رضر عام ّكبرية بكل منفعة

عند املوت أو الشهادة نموت براحة و األمةو الرسول ونريض اهللا والوطن
يكون مفخرة  وّعند ذلك فقط يسمى النادي ناديا ,خاطر اطمئنان وقلب
ّ ربيع األول ١٤السبت  .بني األمم املجاورة, نحن رجال احلرب, لنا

 .١٩٣٥ مايس ١٤ و ١٣٥٧
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 :من مكتوب إىل عمي

املقصود بعمه هو والد زوجته احلاج عثامن الرشابايت وكان من 
 بسخاء بتمويل الثوار يف حركة املقاومة لشخصيات الوطنية التي سامهتا

 .روادأالسورية, سجن مع املجاهد الدكتور عبد الرمحن الشهبندر يف جزيرة 
, وكانت ١٩٢٢ثر حوادث كراين يف دمشق يف نيسان إويف احلسكة 

االجتامعات جتري يف داره للتنسيق بني دمشق وجبل الدروز, وقد وصل 
مع السلطة الفرنسية املحتلة إىل طريق مسدودة حيث مل تقبل باملطالب احلال 

الوطنية السورية بخروج القوات املحتلة وتوحيد البالد واستقالهلا األمر الذي 
دعا إىل اتفاق الزعامء يف االجتامع الذي جرى يف بيت احلاج عثامن الرشابايت 

ز بقيادة سلطان باشا  وحدد فيه توحيد العمل مع الدرو١٩٢٥ آب ١٨بتاريخ 
 إىل منطقة ٢٣/٨/١٩٢٥األطرش حيث خيرج قادة احلركة الوطنية صباح 

من املؤسف أن اخلطة رغم تطبيقها من . الكسوة للقاء إخواهنم فرسان الدروز
 الفرنسية علمت الفني مل يكتب هلا النجاح ألن اجلاسوسيةح املتقبل الفريقني
ّأرسع الفرنسيون فأعدوا قواهتم املسلحة  تقريره يف االجتامع, فّتفاصيل ما تم

ًتسليحا ثقيال ونرشوها حول مداخل مدينة دمشق كام أن طائراهتا باغتت  ً
إىل مشارف دمشق, وقبضت عىل فوزي الفرسان الدروز قبيل وصوهلم 

 الغزي, فارس اخلوري, عبد املجيد الطباخ, إحسان الرشيف عمر الطيبي
األول سجن أرواد والثالثة  ث أودع األربعةالرشابايت, توفيق شامية حيعثامن 
ًكان رشيد بقدونس متابعا من منفاه يف حيفا . ن أرسلوا إىل احلسكةوالباق
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  .هّ إىل عمه, ومن هنا جاء كتابحلوادث الشام

ّمن كتاب إىل الطالب الذي درسه حيدثنا فيه عن األيام التي ال تنسى  ّ
عىل .  الطالب يف املدرسةالتي قضاها يطلب العلم يف البيت ليلقيه عىل

طاولته اخلاصة يف غرفة املكتبة تتزاحم الكتب عليها ليس لعدم الرتتيب 
 .والتنظيم بل ألن جلها مراجع يتقاطع عندها لب احلقيقة

 
  التلميذ الفاضل النبيه أهيا

 رمحة اهللا  وبعد السالم
 العلمية التي يف دمشق تلك املعاهد إىل زادين شوقا وأخذت كتابك

تلك األيام التي كنت أقضيها بطلب العلم يف , وان كنت مل أنس,رين ّذكو
هذا أن  واهللا أكثر من هذا وينّيرس ولقائه عىل التالميذ يف املدرسةإ والبيت

فقد وفيت أهيا  مثال الوفاء والفضيلة والذكاء وأرى تالميذ مثلكم مثال اجلد
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ب زمن التالق ّ أن يقرأرجو منه تعاىل واالبن الريض بام يقتضيه واجب العلم
عىل  والسالم عليك وحتى نعيد تلك املذاكرات العلمية التي هي غذاء الروح

 .غاب عن عينهإذا املعلم  ومن كان مثلك ممن مل يغدر بحقوق العلم
 نصوحي األيويب  ١٣٤١  مجادى اآلخرة١٧

, تصال باملجمع العلمي العريبالوجوده يف املنفى مل يؤخره بمتابعة ا
  حريص عىل معرفة نشاطات وثمرة أفكار املجمع الشهري فكتبوكم هو

ًوهتمه أيضا معرفة أخبار البلد من الناحية السياسية وأخريا خيرب , املجمعإىل  ً
 .عن تدريسه يف املدرسة اإلعدادية يف السلط

أرجو :  م ساديت١٩٢٢يلول أ ٩ و١٣٤١ حمرم ١٨للمجمع العلمي 
بثمرة أفكاره الشهرية خيبئها يل عنده من من املجمع العلمي أن ال يضن عيل 

 .ها عند عوديت إىل الشام إن شاء اهللايقدمت صحبته فأجتن
 لعمي

بعد السالم والتحية أبدي أنني سمعت بعودتكم إىل مرص فسارعت 
ف أخباركم ّكم وتعرتبتقديم هذه العريضة أعرض فيها كثرة أشواقي لرؤي

وال حرضتكم ومما أطلعتم عليه هيمني من أح وا عيل بكل ماّفأرجو أن متن
 وغريها, وخربوين إىل أين أرسل املكاتيب استانبولمن األحوال العامة يف 

لع عليها أحد, أما أنا فلله ّلتصل إليكم بسهولة من غري أن تفتح أو يط
 يف السلط ويقوم اإلعداديةاحلمد نلت ثقة اجلميع وعينت معلام ً للمدرسة 
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فأرجو من اهللا أن يوفقنا وأن نكون كام وثقوا بنا  ...و...و...بتأسيسها أنا و
 .وتأملوا منا

 
قرأ يف كتاب من تأليف عبد اهللا عفيفي موضوعا عن املرأة العربية 

 ,يسدد رأي املؤلف إليه  فكتب,ويبدو أن الكتاب أنقص من قدرها
ّمعيدا للمرأة العربية مكانتها السامية يف املجتمع , ويصحح عدل الطابع

 كام يطالب املؤلف بطبع اجلزء الثالث والرابع من .ّىل مر العصورالعريب ع
 . ساوره أغلب األوقاتٌّالكتاب ليزول هم
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 عبد اهللا عفيفي إىل من كتاب

ان مل و إليه أرجو من فضل األستاذ الكريم أن يعذرين يف كتابتي.....
واخ ّن املرأة العربية مل ترتك كوخا من أكإ .بينه سابق معرفة ويكن بيني

ّن من حسن حظ هذا كا و,دخلته إال  بل بالد العرب اليوم,جزيرة العرب
 ..يف عصورها الزاهية بعد الرسول وّ; رآها يف عرص جاهليتهاالفقري أن رآها

ّثم  ,ويف الدموع راحة ,فيذرف الدموع كان جيب أن يراها يف عرص اهلبوطو ُ
ّرآها يف عرصها هذا لعله ينظر بارقة أمل تكون مقدمة سريهتا  إىل  عودهتاّ

 .ّلكن فاتني احلظ فلست أدري الطابع بخل أم الكاتب عدل و.األوىل
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ّلكن األمة العربية بل  ال و, ال بذاك وة بأرسها ال ترىض هبذااإلسالميّ
ًحتب أن ترى أثرا ; فهل ّي فيه موضع ريشة مصور أو ريشتنيبق ً نفيساّ

ّفيزول عني  ,الرابع ولثّللمؤلف املحرتم أن يبرشين بقرب طبع اجلزء الثا
 .مزيد الشكر ّمن األمة العربية لهو, ّهم يساورين يف أغلب األوقات

 وصدور ١٩٢٢بعد املظاهرات العنيفة التي شهدهتا دمشق يف نيسان 
ٍأحكام السلطة الفرنسية بسجن ونفي عدد كبري من السياسيني املناضلني, 

فرنسيون, ونزل إىل أخذ يعد نفسه للهرب قبل أن يقبض عليه اجلنود ال
كأعرايب بدوي, السوق يف املدينة القديمة لرشاء حوائج ومالبس السفر, 

ٍشاهد دورية من اجلنود السنغال, فدخل أقرب حانوت كي ال تراه الدورية, 

 .ًأخرب صاحب احلانوت باألمر, فرده خائفا دون أن يدعه جيلس

له جملة  كانت تص− مدينة السلط −وعندما جلأ إىل رشقي األردن 
 فرغب أن يذكر بضعاف النفوس الذين التقى. ًاللطائف التي كان مشرتكا هبا

ًهبم يف دمشق قبيل جلوئه, معاهدا نفسه عدم قراءة الصحف التي ال تساهم 
 ...يف احلركة الوطنية, وتذكي روح املقاومة ضد االحتالل
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 عاهد نفسه عدم قراءة الصحف التي ال تساهم يف احلركة الوطنية

  االحتاللتذكي روح املقاومة ضدو

  ١٣٤١ رمضان ١٨: من كتاب
فعلمت  الرابع ووجدت عددين من جملة اللطائف السورية الثالث

, ضاعا يف أحد الربدو لكن مل يصالين والثاين أيضا وأنكم أرسلتم األول
ال  وآليت عىل نفيس أن ال أ قرأ جريدة . األردنيبريد رشق وبريد الشام أ
ّأنى للشام  وّمل يكن هلا نصيب من استنشاق نسيم احلرية لةصحيفة أو جم
البياض يف أكثر عمد جرائده  والشام اليوم مغمور بام تعرف وذاك النسيم

 يوم كنت من ىلست أنس و.دليل ساطع عىل ذاك السموم ال النسيم
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أردت أن أسرتيح بضع دقائق يف حانوتك فرددتني خوفا  واملغضوب عليهم
 ؤكيف جيرف جيرس عىل مرافقة مغضوب عليه عرش دقائق فمن مل, عىل نفسك

 .بقلمه عىل الدفاع عن وطنه
, عن الطوق ّأما الكتابات الروائية فقد شببت عنها كام شب عمرو

 .السالم عليكم وليستفيد منها أصحاب األطواق أعدهتاو
ت الرتكية أهنا قد خرجت مظفرة بعد انتهاء احلرب ااعتربت احلكوم

املشاركة بالفرح  إىل ويأيت أخ يدعو, واحتفلت بأعياد النرص, وىلالعاملية األ
 :فكان البد من الرد عليه فكتب, ختاذ يوم السلم يوم عيد وحبوراوالرسور و

 
عىل ذلك األخ املحرتم بعد ذلك من نري االستعباد الثقيل الذي  ماذاو
 إىل منهالبحر األمحر و إىل  حتته بقية األمم الرشقية من بحر الصنيحترز

تكابده سوريا املسكينة والسيام  ماذاالبحر املحيط األطليس وهل يدري 
 وقرأ ما إال القسم الشاميل منها فلم يدر به ومل يبق أحد عىل وجه األرض

 كان ويكون فيها ولكن 
 مثل الذي يف مجرها يتقلب  ليس الذي سمع احلريق بأذنه



 − ١١٩ −

األصيلة عرفه هبا حد شيمه أ و التواضع هّمن كتاباته جتد فيها أن
ويف مجيع املجالس واللجان التي كان يرأسها كان يضع , أقرباؤه وأصدقاؤه

 .أسمه كأي عضو فيها دون ذكر موقعه فيها

 
 ١٣٤٢ ربيع األول ١٤ ١٩٢٣ ترشين األول ٢٤ )فصل من مكتوب(

أهيا األخ ! ال أستحقه فقد أتاين اليوم كتابكم الكريم الذي يرى يب ما....
نه إ و.كيف أليق بتلك السمعة وأنا مل أخدم الوطن وال مقدار نقرياملحرتم 

مدحت منكم فال إذا  من آمايل ألن األمة رسليبكيني واهللا أن يبلغني ذلك ويك
 .....ًيغني فتيال خدمتها ويكتفي بمثل عميل وهو ال إىل يطمح أحد

 

 شذرات

 :سئل حكيم مامها االسامن املتضادان بمعنى واحد فأجاب
 .ضع والرشفالتوا
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 إىل الدكتور عبد الرمحن شهبندر ١٩٣٣ّأرسل رشيد بقدونس يف أيار 
 املضبطة املوقعة من مئات األفراد يف سورية ولبنان يطالبون فيها يف مرص

فرنسا بتحقيق مطالبهم القومية, ويلتمسون من امللك فيصل التوسط لدى 
 .احلكومة الفرنسية اإلفراج عن املعتقلني السياسيني
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وهي التي خياطب فيها أصحاب : ّالرسائل إىل اجلهات العامة −٣
الشأن رئيس جملس النواب, رئيس احلكومة, والتي يطلب فيها 

 .ًرصحيا منعه من الوصول إليه صاحب األمر يف الدولةّحقا 

ّأنه » راضية كانت أو مكرهة«ًل بصفته وكيال لألمة وخياطب املسؤ
مل يكن إن : ّ, وعليه رفع الظلم عنه ثم يقولّملزم باحلفاظ عىل حق املواطن

وينهي الرسالة بذكر التاريخ . األمر لك, فلك أن ترجع إىل من بيده األمر
 .والتوقيع بدون اإلضافات املعروفة

 
 شذرات

ٍأنا لست بأديب وال شاعر ولكني مغرم باألمة العربية مولع بأخبارها  ٍ
ى بعض نسخ األهرام نسخة ّوقد أحسنت إيل األيام بأن أتاحت يل أن أر

فيها قسم من أحوال األندلس وأخرى فيها قسم من أحوال وهران ومل يقع 
يف يدي ما فيه األقسام األخرى وال النسخة التي سمعت هبا ومل أرها 

وإن تكن كل املقالة مما يبكي قولكم ولقد أبكاين . وحتتوي عىل تأريخ الرببر
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 أولو األمر ِّيلبات يف ذلك فلم ما معناه بعد أن طلبتم أن تلقوا حمارض
 . اإلنسان ال يقدر قدره يف بلده,دعاءكم

عندما كان يف املنفى يف األردن, وأرسته بقيت يف دمشق, قطعت احلكومة 
 معاشه التقاعدي الذي كان بطبيعة الفرنيسالسورية يف بداية فرتة االنتداب 

رية حقي العظم احلال تستفيد منه عائلته, فكتب إىل رئيس احلكومة السو
 .ًمطالبا بدفع معاشه الذي هو حق له يف حياته وألرسته بعد وفاته
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 ىل حقي بك العظمإ
 ثالثني سنة حفظته واكتسبته بخدمة أربع, أهيا احلاكم األفخم, ّيل حق

هو  وألوالدي منه نصيب يف حيايت وودعته عندكم يف صندوق التقاعد ;و
قد راجع أحد  و.ألحد أن يغصبهّلست أرى مسوغا  و,معيلهم بعد ممايت

ّوكالئي خازن احلكومة الذي كان يعطي رواتب املتقاعدين فرده بجواب 
ّملا مل أكن أعلم أسباب القطع فاين اضطررت يف هذه  و.»قطع«بسيط  ّ

 .ّأناقش كل احتامل والعريضة أن أسهب الكالم
 أخرج ين ملإف إليها فاتركوين أرجع ّن كان قطع ألين مل أكن يف الشامفإ

ال  وهليةان مل أكن فيها فليس يف الرشائع اإل وّعىل أين, منها عن رىض
له ورثة هم من ذاك و القوانني املدنية أن يغصب مال رجل أبعد عن بالده

 .املال عىل قيد شرب
ّبغض كل  وأنت منهم ; وّن كان قطع ألين أجاهر بحب العرب ;إو

ّمود بحرية األمة فقد قطعوا  استعامره و الوطنخراب إىل ّاستقالهلا مؤد وّ
 محص وّأنت وكيل األمة العربية يف الشام وغصبوه ظلام ; وّالراتب بغري حق

 رصتمن  ّفأرجو أن تناضل عن حق, راضية كانت أو مكرهة, محاةو
ان مل  و.الويص عىل ابني الصغري إىل أمر بدفع راتب التقاعدت وكيال عنهو

 ّن بيده األمر فتستنزله ; بام شئت ;من تعلم أ إىل عجأن تر, يكن األمر لك
 عطاء الراتب عن األشهر املاضيةإأن يقيض ب وّنقض حكمه األولإىل 
 .ّيف دفعها آخر كل ّ شهر من الشهور اآلتيةاالستمرار و
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كان رئيس املجلس النيايب السوري قد دعا بعض العسكريني القدماء 
جهة نظرهم يف طالع عىل و معهم بخصوص األزمة الوزارية واالللتشاور

 عقد ١٩٣٩ آذار ٢٨وبتاريخ , شرتاك بالعمل احلكومي الوزارياال
املجلس النيايب جلسة أعلم فيها رئيس املجلس األستاذ نصوحي البخاري 

تم دعوة بعض «: فنرشت عنه بعض الصحف قوله, النواب نتائج مباحثاته
لعمل األشخاص من املحاربني القدماء الذين أعتقد هبم الكفاءة هلذا ا

وعندما قرأ أعضاء عصبة العسكريني , »فاعتذر بعضهم وقبل اآلخر
ً أحدث استياءا بالغا لدهيم فرفض البعض قبوله ,القدماء هذا الترصيح ً

ً واعتربه البعض اآلخر تعريضا بكفاءة ,كصاحب معيار لتقدير الكفاءة
َفكان البد ألمني رس عصبة العسكريني ,  بالبعض اآلخرً مقارنة,بعضهم

 :رئيس املجلس إىل لقدماء من هتدئة احلال فكتب هذه الرسالةا
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 إىل دولة رئيس املجلس النيايب السوري

سيدي موقوف عىل ماهلم يف املجتمع من قيمة  ملا كان تقدير الرجال يا
َوملا مل , وقد قدرت كفاءة من دعي ,ة يف املجتمعيعلمية وأخالقية وأدب

ل ما حيسن بلباقته األدبية والعلمية ك إال يسبق أن صدر عن دولة الرئيس
تعتقد بصدور  فإن عصبة العسكريني القدماء ال, واألخالقية التي يتمتع هبا

م نزال ننتظر من دولتك لذلك كنا وال, مثل هذه العبارة من دولة الرئيس
يف , َكلمة الظن, ي تركته تلك الكلمةذكلمة تزيل هذا األثر الشديد ال

 .وبانتظار ذلك أرجو قبول أزكى حتيايت, خمتلف األوساط الشعبية
 القدماءعن عصبة العسكريني   ١/٤/١٩٣٩



 − ١٢٧ −

 



 − ١٢٨ −

 اجلمهورية السورية
  املجلس النيايب

 سعادة األستاذ رشيد بقدونس املحرتم 
ليكم إ أنقل ,أما بعد فجوابا عىل كتابكم بتاريخ أمس, احرتاما وحتية

زمة الوزارية بنصها العبارة التي قلتها يف جملس النواب عن معاجلة األ
 :الوارد يف الضبط الرسمي

عتقد هبم الكفاءة هلذا افقد عاجلها بدعوة بعض األشخاص الذين «
 .الخ....»قبل اآلخر واعتذر بعضهم والعمل

ّبنرشه أول أمس دون  و عندما قرأت ما انفردت جربدة ألف باء
خالفا ملا فهمه حرضات النواب من النقد عىل هذه  والصحف األخرى

ّناحية للنيل من مكانة الشخصيات املدعوة هلذه  إىل حماولة حرفها والعبارة
اين اآلن و .املهمة فكرت أن أصحح هذه الرواية اخلاطئة يف اجللسة القادمة

أنفي لكم نفيا باتا ما قد تعلق يف ذهن بعضهم من محل هذه العبارة عىل نية 
فظ لكل منهم تذ أنني أح إ.ليهم فيهاإشك بكفاءة األشخاص املشار 

جدارهتم باالضطالع باملهمة  و لكفاءهتمٍتقدير واف و,بصداقة خملصة
 ,اخلربة العملية و,بام هلم من املقدرة العلمية ,وا حلملهاُعُاجلسيمة التي د

فمن املستحيل أن خيطر بذهني , الناصع يف خدمة البالد املايض النقيو
ّتفضلوا  .أشعر هبا نحوهمترصيح أو تلميح بغري ما يأتلف مع احلرمة التي 

 .احرتامي ورفاقكم األماثل بقبول حتيتي وّأهيا الصديق أنتم
 رئيس جملس النواب  ١٩٣٩ نيسان ٢دمشق يف 
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حتى مفكرته اليومية للفرتة التي كان فيها ضابطا قي اجليش العثامين 
 .ّكان يدون فيها احلوادث اليومية

عر كتبها يف الصفحات وجد ساعة اطمئنان أخذ يرتنم بأبيات شإذا ف
 .األويل من املفكرة
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ــب ًهناك طويت الظهر كالقوس رابطا ــىل قل ــي ع ــزولٍبكف ــاد ي   يك
ــضلوع جتــول وأوسعت صدري للكآبة فاغتدت ــه حتــت ال  بأرجائ
ًوأرسلت دمع العني فاهنل جاريا  لــه بــني أطــالل الــديار مــسيل َّ
ـــي? إين أأمنـــع عينـــي أن جتـــود بـــدمعها ـــىل وطن ـــللإذا ع  !بخي

  دمــي مــن أجلــه سيــسيلَّنإفــ  تعجبوا إن سال دمعي ألجلهْفإن
  صربي يف اخلطوب مجيـلَّولكن وما عشت أين قد تناسيت عهده

ــر ــهٌؤوإين ام ــل اهلــم قلب ــد أثق َ ق  !كقلبي ومل يلـق الـردى حلمـول ُّ
  عنهــا يف الــبالد بــديل?َومــا يل َ سـلوة ًَأيف احلق أن أنسى بـالدي

ــــول ٍعزأقول لقومي قول حـريان جـا ــــه أشــــجانه فيق ــــيج ب  :ُهت
ِمتى ينجيل يا قوم صبح ظالمكم ُ ٌوتذهب عـنكم غفلـة ِ  ?ُ وذهـولُ

 
ـــل باأل  كـان علمهـماألىلألستم من القوم ـــل جه ـــه ك ـــٍب ـــلن  ام قتي

ــول هلـــم مهـــم لـــيس الظبـــاة تفلهـــا ــاة فل ــا يف الظب  وإن كــان منه
ـــــ ـــــة عربي ـــــضة علمي ــــول ة?أال هن ــــا وعق ــــنعش أرواح هب َفت ُ 

 ُوينشط للـسعي احلثيـث كـسول ويــشجع رعديــد ويعتــز صــاغر
ــاة عــزائم ــإن مل تكــن بعــد األن  فعتبي عليكم, والسالم, طويـل ف

 معروف الرصايف
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  :حياته العسكرية
 قرار َ واختاذًا ونظاما وجدًربام تكون مناقب احلياة العسكرية عمال

 احلقيقة من األعامق قد الزمته طيلة حياته, َستنباط مسؤولية واَوحتمل
 سواء منذ خترجه من ,ولكننا هنا نقترص عىل نشاطاته العسكرية إبان خدمته

ة العثامنية يف يمرباطورإل حتى اهنيار ا١٨٩٥املدرسة احلربية يف األستانة عام 
 عام اجليش العريب إىل ثم انتسابه, ١٩١٨هناية احلرب العاملية األوىل سنة 

 . برتبة قائد وهي آخر رتبة محلها يف اجليش العثامين١٩١٨
 بعد خترجه من املدرسة ,خالل سنوات اخلدمة األوىل يف اجليش العثامين

 فكانت خدمته يف »هادئة نسبيا«احلربية كانت األحوال السياسية يف املنطقة 
ا  ومل.شقياء واجلنودوقات تنقيض بحروب بني األكثر األأ و.جزيرة كريت

ُخلت احلكومة العثامنية اجلزيرة أ  .سالونيك وما جياورها إىل رسلّ
 تتحمل االحتالل عىل أن الشعوب يف بلغاريا واليونان والبلقان مل تعد

 العثامين الغريب ألراضيها وشعوهبا, فقامت ثورات يف هذه البلدان أدت
 ,وىلّزعزعة احلكم العثامين ثم ما لبثت أن شبت احلرب العاملية األإىل 

فتغريت سياسة حتريك اجليوش وكانت اجلبهة الشاملية الرشقية يف بالد 
 فانتقلت ,روسيا هي الشاغل األول لإلمرباطورية العثامنية القوقاس وخلفها

القطع العسكرية لتلك األصقاع لتدافع عن املناطق التابعة لإلمرباطورية 
قع, وبالطبع كان  وشارك كثري من الضباط العرب يف تلك املوا.العثامنية
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 .هذه اجلبهة القوات التي حاربت يف بني تلك رشيد بقدونس ضابط املشاة
لألعوام  ّوال نشك أن مذكراته املدونة عىل صفحات املفكرات السنوية

لنقلها   حتوي عىل معلومات مل تسعفني مجيع اجلهود املبذولة١٩١٨−١٩١٤
لغة  إىل ) بأحرف عربية»يةللغة الرتك«القديمة  الكتابة( من اللغة العثامنية

هناية احلرب  إىل جتاوزها والوصول إىل الضاد الرصحية, األمر الذي أدى
اجلبهة اجلنوبية الغربية حيث أقام مع  إىل عندما انتقلت قطعته العسكرية

 وحتى هناية ١٩١٧جنوده يف فلسطني يف الفرتة من ترشين األول 
 .١٩١٨أيار

 

دم اجليش الربيطاين القادم من مرص وربام كان املقصود هو تأخري تق
 مع حدوده األصلية إىل بقيادة اجلنرال اللمبي بغية انسحاب اجليش العثامين
ّصف مراكز التجمع من سوريا والعراق, وقد استخدم اإلنكليز الطائرات لق

ّهنم استخدموا احلرب النفسية بإلقاء املنشورات باللغة العثامنية ّاجلو كام أ
 ألقته الطائرات ٌ وفيام ييل منشور.ّملنطقة ضد األتراك العثامنينيلتأليب أهايل ا

 بعد أن ١٩١٧احلربية الربيطانية عىل بلدة الطرية يف فلسطني يف ترشين الثاين 
 .)األصل الرتكي غري موجود(لعربية ا إىل جرى ترمجة هذا املنشور

ل بن  وتنصيب فيص, وتوقف املعارك,وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل
ّ عىل سوريا, والبدء بإنشاء جيش عريب منظم, انضمًاحلسني ملكا عدد  إليه ّ

 وكان بينهم ,كبري من الضباط القادة الذين سبق وخدموا يف اجليش العثامين
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ّرشيد بقدونس الذي عني قائدا يف الشعبة الثالثة من ديوان الشورى احلريب ّ. 
 عاتقه بفضل متابعته ّكان غزير اإلنتاج, منجزا للمهام امللقاة عىل

ّ كان البد ألفراد اجليش الفتي من التدريب والتعليم لذلك توجب .املستمرة
 .اللغة العربية  إىل ّنقل التعليامت والتسميات من اللغة الرتكية العثامنية

 بل تابع نشاطه مع ,مهمته يف التعريب عىل املجال العسكريتقترص مل 
األستاذ نخلة  واألستاذ عبد القادر املباركنخبة من العلامء املختصني أمثال 

زريق لوضع املصطلحات العربية املناسبة جلميع البحوث التي البد للناشئ 
ّأن يمر هبا عرب مراحل التعليم الثانوي واجلامعي فيجد الطالب ما يروي 

نخبة من   ويف جلنة مجعت.عطشه يف خمتلف املراجع العربية واألجنبية
 وأعضاء التدريس يف , واألساتذة العلامء,ي العريبالعلم املجمع أعضاء

 سميت جلنة .واالختصاصذوي الكفاءة   منماجلامعة السورية وغريه
لطفا راجع الصفحة (املصطلحات كان لرشيد بقدونس رشف ترؤسها 

 تقديم عىل ّمنشورات حتث اجلميع و وصدر عن جلنة التعريب كتب−) ٣١
 . الشامل هذايد املساعدة إلنجاح مرشوع التعريب

 فادةإلأنه رجل حيب ا, ّكام ذكر يف مذكراته و,ّوملا كان يميل للتعليم
 .»ّفن األسلحة«ّاالستفادة فقد أخذ يدرس يف املدرسة احلربية بدمشق و
 .»التعبئة«و
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لطريان احلريب الربيطاين يرمي منشورات فوق جتمعات اجليش الرتكي يف ا
  ١٩١٧فلسطني ترشين الثاين ) الطرية(
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لطريان احلريب الربيطاين يرمي منشورات فوق جتمعات اجليش الرتكي يف ا
  ١٩١٧فلسطني ترشين الثاين ) الطرية(
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لطريان احلريب الربيطاين يرمي منشورات فوق جتمعات اجليش الرتكي يف ا
  ١٩١٧فلسطني ترشين الثاين ) الطرية(
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 تتمة الطريان احلريب الربيطاين
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 ريب الربيطاينتتمة الطريان احل
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ترمي  والطائرات احلربية االنكليزية تقصف جتمعات اجليش الرتكي
 .١٩١٧ فلسطني ترشين الثاين –املنشورات يف الطرية 

 

مل ترتك  .أخرى إىل عراة من مصيبة, ها أنتم أوالء تركضون جياعا
أما  و,العيال ففي بؤس وأما األوالد و.ال فطريا واحلكومة يف بيوتكم نقريا

 إىل مل تروه )حدود(ّرض مل تطؤوها بعد ?أي ثغر ّأي أ و,لبيوت فهي خرابا
أال ليتكم  ّاآلن? أيكم ال يوجد يف بدنه جرح سنان أو خزعة رصاص ?

تعلمون مل اخرتتم هذه املشاق التي تقتحموهنا يف هذه الغارات التي ال ترى 
وطانكم ع التي حكم عىل أوالدكم يف أوحتتملون تلك املجاو, رمحة اهللا

ليتكم ال أ أقول .ال حتىصو ّتعد تلك املصائب التي الو,  حتت نريهاحبالرز
أنا حاربت و, خوانإليا حرستا عليكم أهيا ا,  ألنكم ال تعلمون,تعلمون

ّحب الرتك اآلخر الذي أنا  إال ما كنت أضمر يف قلبي ومعكم كتفا بكتف
ّلكني , ثر دمائكمفقد ركعت جاثيا عىل أ! رومانيا  إىل من قفقاسيا.منه 

, نسانيةإلالتي ال تليق با )اجلائرة(املغشومة   هذه املنازعةاهللا وسئمت
ّمص  إال استحيت من أن أكون قربانا لألملان الذين هم ال يعرفونو

 أبكي عليكم وها أنا اليوم يف هذه الديار الغريبة أفتكر فيكمو, دمائكم
 .عىل الوطنو

قد  وهلذه احلكومة التي ال نخوة هلامتى باهللا عليكم تبقون أرسى إىل 
أمن الواجب  ?ّنسانيتناإّأمن الواجب أن يعرفنا غرينا  .باعت نفسها لألملان
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ّأن يأيت أحد من اخلارج حتى يعرفنا حريتنا احكموا ما فعلت  وانصفوا .ّ
أنا ال أريد أن أبحث لكم عن احلروب  .اآلن إىل احلكومة منذ يوم االنقالب

أردتم ذاك االختالل الداخيل إذا  َلننس واليوم لقلة عقلها إىل التي شهرهتا
 أيف :شدكم أن تقولواالكن أن .اعتسافها وظلمها ودارهتاإالذي أظهرته سوء 

َقريتكم طريق معبد أو مكتب ?أو هل أ   سبل اخلري لتحسني زراعتكمْمُكْتَرّ
 .روختفيف األحكام التي تسوءكم منذ عص وتكثري مواشيكمو

ّن إ .السجن والنفي والقتل واملشنقة إال العمران ومن الرتقيأنا ال أرى 
 .نشتهيه وّاالحتاديني الذين يلعبون الدور احلميدي قد جعلونا نرتحم عليه
! فو أسفاه  .فهذه بالدنا اليوم أصبحت خرابا ال ترى فيها حجرا عىل حجر

ّأن هلا , ة معنااليوم متفقو, ّأتعلمون أن يف بلغاريا التي كانت البارحة تابعة لنا
ّأفال ينبت بأراضينا ? نمد , مخسة مصانع للسكر أمن قلة الشوندر عندنا

أيدينا ألملانيا حتى ندىفء قلوبنا التي جتمد بني ثلوج قفقاسيا بكأس من 
من أجل تلك  .نصف لريا وأصبح دينا ألملانيا اليوم أكثر من مليونني, الشاي

حتى اآلن  . أرجلكم أو عىل أبدانكماخلرق التي ترسلها أملانيا لتلبسوها يف
 .تعطي احلكومة امتياز املعادن ألملانيا مقابل تلك الديون

إذا و, ّعىل هذا ال بد أن نرى عن قريب مجيع األناضول يف يد األملانو
 فالسس هلا ما يقابلها فحينئذ ترون اإلغدت تلك األوراق التي لي وّامتصت

من جهة  و,رون جوعا من جهةّترون اجلنود يتضو.جاثم فوق رؤوسنا 
ّاليوم كل و, الزيت ملء القطارات وأخرى ترون احلكومة ترسل القمح
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ّناظر من نظارنا له ثروة ال تقل عن مائة ألف لريا  ّ فمنهم من يتجر بالسمن.ّ
منهم من جيمع األوراق و, منهم من يتاجر بالسكر ومنهم من يتاجر بالدقيقو

احلاصل األملان من و, هبم بل صناديقهميمألون جيو و قرشا١٢النقدية من 
 .يسلبون خرياهتا وينهبون اململكة االحتاديون من طرف آخر وطرف

ّبول يف النهار الواحد ال يقل عن نّأفال تعلمون أن من يموت يف است
, رضب بعفتهن األمثالُتّأفال تعلمون أن بنات األتراك الالئي ,  نسمة٢٥٠

ّأنتم ملا  وأنا, رأيتم ورأيت .من األملانالضباط و ّأمست يف حضون البحارة
ما رأيتم يف العاصمة املتخدرات  أو .بول هذا األمر بأعيننانّكنا يف است
ّن أحبابنا الذين يدعون أهنم حياربون إ? ات ينكحن رجال األملاناإلسالمي ّ

ّهم أول من جتاوز عىل أعراضنا التي ال نعدها , اإلسالمييف سبيل الدين  ّ
ّن يف اململكة أكثر من مائة ألف رجل فر من احلربإ .ن أديانناّأقل حرمة م ّ. 

ّمن جيهل منكم أن األملان مأموري اخلط احلديدي يعطون كل وثيقة من و ّ
من يأخذ وثيقة من املركز أو من ضابط  من هؤالء و.الوثائق مقابل لرية
 ّالكلو, املختار وماممن اإل ومن هيئة أحد العسكر والدرك أو من أفراده
 بل ةّفهذا ال يقال له احلرب املقدس .بصارهمأّيغضون  و,يتعامون عن ذلك
العراق من يسوق  إىل ّ أما صادفتم يف الطريق ملا ذهبتم.هو حرب التجارة

 ركبون يف السيارات املخصصة للنقلياتُي) اوتوموبيل(من األملان السيارات 
إذا يل بل كانوا مل يكتفوا باألها و,رجاال مسافرين مقابل دراهم معدودة

بوه ّرك وأخذوا منه دراهم وّغشوه ,ً سليم القلب ساذجاًضابطا وجدوا
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ّفأي رذيلة أعدها .معهم تعلمون هذه األمور  ّلعلكمو, ّأي سيئة أذكرهاو, ّ
 .أكثر مني

به يشرتون األوراق بثمن  و أصفرًاّكل األملان يأخذون املعاش ذهب
 فالرضاء هبذا النهب حرام .رش ذهباّبخس ثم يعيدونه الينا الواحدة بامئة غ

أولئك يشتغلون يف و , عراةًعطاشا, جياعا أنتم حتاربون .شنار ونار, عارو
 رومانيا إىل اليوم جيوشا إىل أرسلنا من بداية احلرب .يف رسقاهتم وجتارهتم

? أرسلنا فام الذي استفدناه ىل أقطار العاملإو ايتاليا وغاليجيا وماكدونياو
سفينتني  إال فام نلنا منهم ? هل أخذنا حلفائنا إىل ي يف بيوتناتحتى البئر ال
أين أين من كانوا يقولون  .زنابيل من الورق وثامنية مدافع وحمروقتني

 ?األملان أينأولئك ! نجدتكم بجيش عرمرم  إىل سوف نرسع
املعسكر الرتكي  إىل نكليزإلترمجت عن نسخة تركية رمتها طيارات ا(
 .)طرية بني صعب, ةيف الطري ه ١٣٣٦

ّنحن نتحرى العدو يف غري مظنته ّ ّن العدو احلقيقي حتى العدو إ .ّ ّ ّ
ُاملخوف هم األملان الذين س ّلطوا عىل رؤوسنا كبالء من اهللا ببعض مواعيد ّ

ّبعد أولئك االحتاديون عبيد األملانو ,ّياهاإوعدونا  أن الدنيا أفال ترون  .ّ
ّاد األكرب فلم تتحرك شعرة من شعوب ? أعلن اجلهبأمجعها حتارب األملان

خواننا املسلمني يف البالد إّبل كنا فضال عن ذلك هدفا للوم , املسلمني
ّ? هذا رشيف مكة أكرب شاهد عىل أن احلكومة ذا مثاالأتريدون هل .اخلارجية

أكرب  .ظلمتها وبل بالعكس فقد هضمتها, مل حتافظ عىل حقوق املسلمني



 − ١٤٤ −

 .ّحربه لالحتاديني علنا ومع االنكليز رسول اهللاشاهد عىل ذلك اتفاق ابن 
ال جتدون بني أولئك مسلام , فاس واجلزائر وأفغانستان ومثله من يف اهلندو

 ّواحدا صوب ما تفعله احلكومة احلارضة
ّمن أي نقطة عدنا  .ّن كنا أعطينا اململكة لألملان فهل هنبها ديننا أيضاإ

ال  ّجل حرية األمم من الدولّن من حيارب ألإ .عن اخلسارة فهو ربح
طمعهم  وحلرص األملان ثارة األتراك أما نحن األتراكإيريدون بالطبع 

ّالذين هم يريدون أن حياربوا بقوة بطشهم ال باحلق فأظهروا للمأل , العدل وّ
هذا األجنبي  واطردوا ّنكم أحرار غري أسارىأما دام سالحكم بيدكم 

 .من بني أظهركم الطامع
نسائكم و, وا أنفسكم فارثوا ألوالدكم الذين يموتون جوعان مل ترمحإ

 ١٩١٧ترشين ثاين   .عرضهن لفقرهن الاليت يبعن
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ذاك أن اتفاقية ,  بدولته الفتيةًفرحة الشعب السوري طويال تدم مل
ّمسميات  كانت يف دور التطبيق حتت)  بيكو−سايكس (ما يسمى , الغدر
 ٨مللك فيصل ملكا عىل سورية يف ا تتويج وعالن االستقاللإفبعد  .خمتلفة

سان «ففي مؤمتر  .انكلرتا خافية عىل أحد وفرنسا مل تعد نوايا ١٩٢٠ ذارآ
 الذي اجتمع فيه جملس احللفاء ١٩٢٠ نيسان ٢١املنعقد بتاريخ  »ريمو

 ّ هب الشعب,حتت االنتداب الفرنيس لبنان وسورية قرر وضع و,عىلألا
 الدولتني هتتف بسقوط قامت املظاهراتو ,القرارات ّضد هذه أبنائه بكافة

لألمة السورية خالل مشاركة العرب  اللتني خانتا العهود التي قطعتاها
كام رفض املؤمتر  .العثامنية مرباطوريةإليف حروهبام ضد ا هاتني الدولتني

 .تفصيال وًالسوري العام املقررات مجلة

ب احلكومة مندو وفيصل بني امللك كانت املفاوضات ما تزال جارية
 ًية مطالبااحلكومة السور إىل ًنذاراإّوجه اجلنرال غورو  عندما الفرنسية

 .مرتفعاهتا وبترسيح اجليش وسحب قواهتا املرابطة يف منطقة جمدل عنجر
سة ئاتشكلت يف سورية حكومة جديدة بر و,ًفازدادت املفاوضات توترا

 . للدفاعًكان فيها يوسف العظمة وزيرا وهاشم األتايس
ّندما تبني للحكومة السورية أن املوقف أضحى خطريا ألنع اجليش  ّ
بتاريخ  ّخيمت الفرقة الثالثة يف عني اجلديدة والبقاع ّقد تقدم من الفرنيس

الرماة لوائني من فيلق  و مدعومة بفرقة من السنغاليني١٩٢٠ متوز ٢٢
, كشينيّمع فيلق من الصباحيني املرا ,ين من فيلق املشاةء ولوا,فريقينياإل
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 . ورسب من الطائرات,كتيبة دبابات و,املدفعية ّبطاريات إىل ضافةباإل
احلكومة الفرنسية املفاوض أبلغت ممثل  و,قبلت بمطالب غورو ئذعند
نذار اجلنرال غورو الذي يطلب فيه حل إمن املعروف أن تنفيذ  ,قبوهلا

ل يمكن أن يتم خال ال, اجليش وسحب القوات املرابطة يف املرتفعات
قت وعد غورو بعدم مهامجة ّ صد,ساعات أو يوم بيد أن احلكومة السورية

 .ت اجليش السوريّسوريا التي قامت بسحب قواهتا من عنجر وحل
ًبيد أن ما بيته اجلنرال غورو مل يكن مطروحا عىل طاولة املفاوضات  ّ

ّالعريب يف غفلة عام جيري  مل يكن اجليش .فاملواجهة احلربية كانت هدفه
كان موقف و, احلكومة الفرنسية وبني احلكومة السورية املفاوضات لخال

احلكومة الفرنسية ماضية يف حتقيق اتفاقها مع  ّنأ من ًحذرا السوريني
ّأيب ال  ّبسط نفوذها كمستعمر لشعب حر وانكلرتا يف تقسيم البالد السورية

زير لذلك عمد ضباط القيادة مع و, ًيالبد ّاحلرية ويقبل عن االستقالل
دفاعهم الضابط الالمع يوسف العظمة الذي خاض معارك طاحنة بجانب 

, القفقاس ومكدونياوالنمسا ولقوات األملانية يف ميادين القتال يف بلغاريا ا
للدفاع عن الوطن من هجوم  التحضريية وضع اخلطط إىل لذلك عمدوا

 – سورية«فصيلة   لقائدًخلفا فرنيس أصبحإجنرال  حمتمل يقوم به فجأة
 − سايكس (  بموجب اتفاقات١٩١٦ الفرنسية التي أنشئت عام »فلسطني
 من بالد ًشطرا وكيليكية وسورية ّالتي خصت بالنفوذ الفرنيس عىل) بيكو

ليتمكن  يكن مل الذي »غورو« و اجلنرالهحتى املوصل هذا  ما بني النهرين
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أول وكانت  .للجيوش االنكليزية الكاسح لوال الدعم, نرص حراز أيإ من
بعد أن تسلل حتت جناح  واليوم .ّحربه ضد األتراك يف كيليكية, هزائمه

 بانتصارات يسجلها ً سورية حاملاًلبنان يقف مهددا إىل اجليش الربيطاين
 .التاريخ العسكري

ّكان اجليش العريب يطلع عىل حتركات القوات الفرنسية يف اجلزء الغريب  ّ
 املوانع وأنشؤوا احلواجز و املدافعنصبوا والدفاع من البالد وحددوا مراكز

ّيزور املواقع عدة مرات  كان وزير الدفاع .خترب وأرسلوا العيون تراقبو
ّأسبوع واجلميع ينتظر نتيجة املفاوضات اما اتفاق صلح أو جماهبة  ّكل

 .عسكرية
 متوز ٢٤الواقع يف السبت يوم النصف من صباح ويف الساعة السادسة

حترر من  واجتاز مضيق وادي القرن وفريقيني اإلّ تقدم لواء الرماة١٩٢٠
 .٧٥ّحتركت يف احلال بطارية العدو عيار  واملتاريس التي أقيمت عند مدخله

فاستهدفتها مدفعية اجليش العريب بوابل من النريان أخرجتها من 
, مدفعية اجليش العريب قنابلهاب ١٥٥بطارية العدو  عندها قصفت .اخلدمة

 فيلق الرماة ْيَءّ بيد أن لوا,مة جسيًهبا أرضارا فقابلتها بنريان كثيفة أحلقت
بدعم من رسية الدبابات  متكن من اجتياز وادي الزرزور فريقيني الثايناإل

فريقيني العارش الذي تؤازره اإل الرماة  أما لواء.السفح إىل ورشعا بالتسلل
اجليش العريب باملرصاد فكانت له نريان أسلحة  رسية املدافع الرشاشة

نتظار وصول تعزيزات اجليش اهنا توقف اهلجوم بو, من التقدم فمنعته
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فريقيني احلادي عرش عىل وادي عندما أطل لواء الرماة اإل و.الفرنيس
 من ضفة الوادي اليمنى الزرزور تدفقت عليه نريان األسلحة املختلفة

ّون له من جراء وابل ّ الفرنسية من تقديم أي ع٦٥املدفعية  ةرسيفشلت و
التي تنقل  التي أصابت أيضا دواب هذه الرسية وقذائف اجليش العريب

 ّ أن سبب−حسب تقريرهم  − يونالفرنسّاملضحك أن يدعي  منو(املدافع 
 تصطدم باملسالك الكثرية الوعورة كانت أهنا إىل يعود, الرسية هذه فشل
 .)ةفضال عن مقاومة اخلصم العنيف لكنه اعرتف بقولهو

 شنت هذه ,ميدان القتال إىل عندما وصلت ألوية الدعم الفرنسية
القوات جمتمعة هجوما عىل مواقع اجليش العريب بمختلف أنواع األسلحة 
ُبشكل غلبت فيه الكثرة صمود الرجال فقتل من جنود اجليش املدافع من 

كان عىل رأس من سقط  و, وأصيب من أصيب, وجرح من جرح,قتل
ً البطل يوسف العظمة مرضجا القائدًشهيدا  بدمائه الزكية عىل تراب وطنه ّ

ردود النريان من األسلحة  واستمر قذف العدو بمدافعهو .يف أرض املعركة
أما خسارة اجليش  .١٩٢٠متوز  ٢٤ من يوم ١٦اخلفيفة حتى الساعة 

 .ً مفقودا١٤ وً جرحيا١٥٢ن وا منهم ضابطً قتيال٤٢الفرنيس فكانت 
 وعاد .املتطوعني السوريني واجلنود ومن الضباطلقد سقط الكثري 

فلم تكن هذه املوقعة مفاجأة بل كانت  .باجتاه دمشق  من تبقىأدراجه
 الدفاعية ألن سورية سحبت قواهتا األساسية املنترشة يف املواقع ,ًغدرا
 .وقبول احلكومة ترسيح اجليش .قبوهلا متطلبات اجلنرال غورو َنتيجة
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معتمدة عىل تعهد اجلنرال غورو عدم مهامجة  رأخلت حميط جمدل عنجو
 ما حققه غورو يف ميسلون بل ً مل يكن نرصا.عند تنفيذ طلباته.سوريه

قد  ويف اليوم التايل دخل غورو دمشق و.سيبقى مرآة لوجه املستعمر الغادر
 عن ً عىل أبطاهلا الشهداء الذين قضوا دفاعاً حزناَ أسودًاكتست وشاحا

كان مثاال عىل  .كان درسا يف الوفاء للوطن . بيوهتملزم الناس و.الوطن
 وكان ألهل دمشق اليوم .التمسك باألرض كان رمزا لبطل ال هياب الردى

, ن أرستهووافتقده مشارك.بائهم الشهيد يوسف العظمة إأن يبكوا رمز 
 .القبعة الفيصلية التي مجعتهم زمالؤه يف اجليش العريب الفتي مودعني

 ,ًبندقيته جانبا وق أزاح رشيد بقدونس لباسه العسكريوبدخول غورو دمش
ّيامنه بحق سورية بحياة إيني بالفرنسعلمه جيابه  وختطيطه وانربى بفكرهو

 .لساهنا عريب وّحرة مستقلة ضمريها عريب
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  :سيةالسيا تهحيا
تنقل بني  و.ّتشكلت أفكاره السياسية بعد أن خترج من املدرسة احلربية

كام ذكرنا , فقال يف نفسه .مرباطورية العثامنيةإلتابعة لاألمصار الشاسعة ال
 ًنعيش فيها أسيادا مرباطورية العربيةإلألسنا حقيقني بأن ننشىء ا, ًسابقا

 »وطن«ّنتنفس هواء احلرية ? اشرتك وهو يف اجليش العثامين بتحرير جريدة 
ن إ ف.١٩٠٨ متوز ١١كييل بتاريخ  كوالتي صدر عددها األول يف بلدة

ّ أن يسمع يف الغربة صوته يف اآلفاق لعل أسطر الصحيفة جتذب صعب
فتتيح  مرباطورية العثامنيةإلأمثاله من الضباط العرب املنترشين يف أصقاع ا

 .التحاور والتخاطب وفرصة التعارف
 أسس املقدم عزيز عيل املرصي حزبا دعاه ١٩١٣/ ١١ /٢٨ويف عام 

لفيف من الضباط  إليه ّضمّحزب العهد كان يف بادىء األمر رسيا فان
شاركوا يف  وبولنالعرب الذين تعلموا يف املدرسة احلربية يف است والسوريني

 الوحدة العربية إىل كانوا حيملون األفكار التي هتدفو ,حروب الدولة العثامنية
 .التخلف ومن اجلهل والشعوب العربية من احلكم األجنبي ىل حتريرإو

, القائم مقام عارف التوام,البخاري من بينهم الزعيم نصوحي  كان
 ,دونساملقدم رشيد بق, ّاملقدم رشيف احلجار,القائم مقام سليم اجلزائري 
عبد القادر  الطبيب العسكري قائم مقام ,القائم مقام صدقي الكيالين

افتتحت اجلمعية فروعا هلا يف بريوت  .املقدم مصطفى وصفي, زهرا
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الضباط نوري السعيد  إليها سبالبرصة فانتو, املوصل وودمشق وحلب
كثري  وعيل النشاشيبي, محدي الباجه جي, مجيل املدفعي, طه اهلاشمي

 .غريهم ال يتسع املجال لذكرهم
 العثامنية اإلمرباطوريةانفكاكها عن  وّملا كان استقالل البالد العربيةو

  لذا كان العداء قائام منذ البداية بني,أمرا ال يروق حلزب تركيا الفتاة
 ,لذلك ألقي القبض عىل مؤسس احلزب املقدم عزيز عيل املرصي, الفريقني

 .مرص إىل ّتم ترحيله وثم عفي عنه, بولنجرت حماكمته يف استو
التأكيد  واألفكار ومن هنا كان تأثريهم يف البدء يظهر يف نرش املبادىء

 بقي الوضع عىل هذه .سس هذا احلزبُعىل األهداف التي من أجلها أ
 العثامنية اإلمرباطوريةاهنارت  وأن انتهت احلرب العاملية األوىلإىل  احلال

 وطنية أعضائه وفأصبح من السهل ظهور هذا احلزب بقوة مبادئه
توحيدها يف بوتقة عربية  و يكمن يف حترير البالد,التزامهم هبدف واضحو

 .خالصة
كان  و١٩٢٠ − ١٩١٨عمل يف اجليش العريب يف فرتة احلرية بني عامي 

وكده املهيمن عىل نشاطاته يبقى ضمن دائرة تعليم اجلنود يف املدرسة 
 ,التدريب  وترمجة كتب التدريس واحلربية

 وكان للضباط الذين ,ونشط دوره بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل
خاضوا معارك احلرب العاملية األوىل يف اجليش العثامين نظرة ثاقبة لنوايا 
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امها جرى بني انكلرتا وفرنسا عىل تقاسم الرشق فقد ملسوا تف, االنكليز
مجيع الوسائل جلعلهم  إىل  فأرسعوا بتنبيه األمراء وعمدوا,األوسط

فلسطني بحجة حتريرها  إىل ًوالأيتصدون للقوات االنكليزية التي دخلت 
فجعلت  .مملكة توحد البالد العربية إىل  ثم تسليمها,من احلكم العثامين

ّغراضها حبا يف تاج ولو كان ملوثا بالعار ألة خلدمة آ زعامء العرب أنفسهم
 .والشنار

 ولكنه مل يكن ,ومن املعروف أن حكم املحتل هو حكم ظامل جائر
 تكون أكثر ,نها السلطة املحتلةّيتصور أن حكومة من أهل بلده التي تعي

 يف ظاملة جائرة لذلك تعثو, ًأشد بغضا ألبناء وطنها و,عداوة ألهل جلدهتا
 .ًيف حمله ألنه شاهد الضيم عيانا ن استغرابهأ: ًرض فسادااأل
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  شذرات
 

ـــادر التحـــويال االـــبالد تغـــريت عـــن حاهلـــإذا  ـــبالد وب  فـــدع ال
 ًيف بلــــدة تــــدع العزيــــز ذلــــيال ًليس املقام عليـك فرضـا واجبـا
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 ١٩٢٣ مايس ٤  و١٣٤١ رمضان ١٨من كتاب 
ي ذّ أتغرب عن بلدي الّما كنت بعد خروجي من العسكرية أختيل أن

مجاهلا  وّكانوا يمتعون بمناظرها و,حرمني منه األتراك أكثر من عرشين سنة
ّما كنت أتصور أن األمة العربية مهام اشتد بغضها يل  و.عيون أوالد جنسهم ّ
أستعفي سين أْن حصل يش من ذلك إكنت أفكر  و.تقدر أن تبعدين عنها

ّلكن قدر اهللا  و.غل بام يكفيني يف بلديأشت و,ّيلإمن املأمورية التي وجهوها 
عدوة األمة , ًختلفها حكومة عربية ظاهرا وأن تزول تلك احلكومة العربية

ّبل عدوة كل مكرمة, ًالعربية باطنا حكومة أجنبية طامعة  إىل فضيلة تستند وّ
ال تسمع رصاخ املظلوم  ومستعمرة مستعبدة ظاملة غاشمة ال تغيث امللهوف

قامت تعقب كل من يريد هلذه و, ال جتيب نداء احلقو, تهمهام عظمت ظالم
حاكمتهم يف حمكمة  واألمة العربية املسكينة خريا فقبضت عىل قسم منهم

 حكمت عليهم بام أدهش العامل املدين كلهو, باطنها الظلم وظاهرها اجلور
 ً أولئك املحكومون أياماّلكن مل يكن أحد يفر من هذا احلكم اجلائر فقىضو

ّأي عيشة أمر من عيشة يتمنى او, ا فيها املوتمتنو  .نسان أن يموتإلّ
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 هناك برجاالهتا ويبدو أهنم واجتمع ١٩٢٢رشقي األردن عام  إىل جلأ
 وإعادة توحيد البالد االحتالل يف مقاومة نيكانون ال يشاركون السوري

 فرنسية وأخرى انتدابمنطقة  إىل »بيكو −سايكس « باتفاقيةالتي قسمت 
 ويتذاكر يف طرح ,وكان يتبادل الرسائل مع إخوانه يف سورية .يزيةإنكل

 النقاط التي  معهمفيحدد, االستقاللاإلطار العام للوضع يف املنطقة بعد 
اهلدف يف حترير  إىل جيب عليهم إتباعها ويبحثون عن السبل التي توصل

 : والوحدة وفيام ييلواالستقاللاألرض 
 − لتي ترسم الطريقن او والعرشةالنقاط الواحد −
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  والعرشونةالنقاط الواحد
فرنسا خيلص األمة العربية فقد  وّمن يعتقد أن التنافس بني انكلرتا −١

 .أخطأ

ّمن يظن أن خمالفة اي −٢  يراد منها ختليص »خمالفة حقيقية«ا كأمري والياطّ
, نام يريدان بعض منافع اقتصاديةإ واألمم من االستعباد فقد أخطأ;

 .الوها سكتوانإذا حتى 
 .ّمن يرى أن خالص األمة العربية يكون عىل يد األتراك فقد أخطأ −٣
أفواه املدافع فقد  وّن مل تؤيدها أسنة احلرابإّن الوفود تفيد إ ْمن يقل −٤

 .أخطأ
 .عىل يد أبنائها إال ن خالص األمة السورية خاصة لن يكونإ −٥
ّن أو يف حمل عىل عقالء األمة السورية أن يؤلفوا مجعية يف رشقي األرد −٦

 .آخر أسلم
  عىل هذه اجلمعية أن تصلح يف أقرب وقت حكومة رشقي األردن −٧

 .ّتقوهياو
فان عجزت , تقنعه ليكون معها وعىل هذه اجلمعية أن تستميل األمري −٨

 ...عن ذلك وجب عليها أن

ينبغي أن  ومن حكومة رشقي األردن, من ملك العرب: موارد املال −٩
يف  و أنفسهم يف الداخلنيورييكون بواسطة استقراض من الس

ولكن النجاح يف هذا األمر  .ّيوىف بعد االستقالل يف أمريقا وفلسطني
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وعىل اجلمعية املركزية  ّن كانت قوهتا يعتمد عليهاإف .معقود باجلمعية
 .فال أرى صعوبة يف احلصول عىل املال حتى من األمم الغربية, ّخاصة

 ,أن تكون علنية و,حمل آخرينبغي أن تؤسس اجلمعية يف عامن أو يف  −١٠
ن إف .يف سوريا وأن يكون أعضاؤها ممن هلم سمعة حسنة يف أورباو

 يف حكومة رشقي ً فيها مستخدماًكان بعض من حيب أن يكون عضوا
لو يف الصورة الظاهرة  ووجب عليه أن يستقيل, األردن أو يف غريها

 .حتى خيلص احلكومة من املسؤولية
وهلا هيئات  خرآّحمل يف لنية يف عامن أو ينبغي أن تكون اجلمعية ع −١١

 درعا وءالسويدا ودمشق ولبنانو, بريوتو, ّمركزية رسية يف حلب
 .تنظم خطتها من املركز العام ....الالذقيةو

 .وظائف هاته اهليئات املركزية مذكورة عىل حدة يف ورقة أخرى −١٢
 .ملركزيةبني اهليئات ا و املركزية العامة أن ترتب جفرا بينهاةعىل اهليئ −١٣
ّعىل اهليئات املركزية أن ترسل يف كل شهر الئحة تذكر فيها مجيع  −١٤

 .لو مل يكن آخر الشهر وأن ترسل األخبار املهمة يف وقتها وأعامهلا
لذلك  ويني أكثر من نقمتها عىل االنكليزالفرنساألمة كلها ناقمة عىل  −١٥

 .الفرنيسينبغي أن يبدأ بتخليص املنطقة التي فيها اجليش 
اجتامعي  وسيايس وخطيب واجلمعية أن تؤلف هيئة من عاملعىل  −١٦

 بني أمراء العرب ووتسعى يف التوفيق بينهسعود  ابن الإىلترسلها 
أن تتخلص اجلزيرة من رش الطامعني  إىل ًقتاؤلو م وامللكو
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ّوعند ذلك يأمن احلسني جانبه فيتفرغ ألمر خالص  املستعبدين
 .مراءمعاونة غريه من األ وسوريا بمعاونته

 نضباط يدرسو  منًعىل اجلمعية أن ترسل وفدا مللك احلجاز مؤلفا −١٧
معان التي  إىل رساهلاإه برضورة نويقنعو ما عنده من الذخائر احلربية

  .ستكون مركز األركان العسكرية السورية

وجب عىل , الذخائر غري كافية وّرأى ذلك الوفد أن األسلحةإذا  −١٨
ألزم يشء أراه هو  و,كايف من أوربااجلمعية أن حتصل عىل املقدار ال

مدافع ضد  و,الرصاص املوافق ملا بني أيدي الناس من البندقيات
 .طيارات تكشف مواقع العدو وو مدافع تصلح, الطيارات

ّأما القوة و, ; أما املال فقد ذكرنا منابعهّقوةال واملال: أسباب اخلالص −١٩
 بل, األمة السوريةّ فالقوة الداخلية فهي أفراد .خارجية وفهي داخلية

القوة اخلارجية و.سيام من يندمج بني أعضاء اجلمعيةال, العربية كلهاو
 :هي

التي يرسلها أمري  وّالقوة التي يرسلها ملك العرب من احلجاز  −أ 
 .نجد أمري واليمن

 .القوة التي تكون يف رشقي األردن  −ب 
ينبغي أن يعرف  ويف جنوهبا والقبائل التي يف رشقي سوريا  −ج 

 ).ّهلا تشكيالت خاصة(  منهاكيف يستفاد
أرى من الالزم أن يعجل يف هذه التشكيالت حتى يكون القيام يف  −٢٠
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ن كان هذا من املحال إ ويةالفرنس  متوز يوم عيد اجلمهورية١٤
 .األمام إىل اذ نكون خطونا خطوة, فالعجلة ال ترض

ّعامن ليهتام برتتيب  إىل حممد بك وأرى أن يدعى حييى حيايت بك −٢١
 العصابات

 
 وضعت حتت االنتداب ,ا شامليةيسور إىل ّوهكذا قسمت سورية

 .وضعت حتت االنتداب االنكليزي  وسوريا جنوبية,الفرنيس
ّكان البد من املقاومة وبدأ رشيد بقدونس مفجرا الفكر الثوري يقوم , ّ

مع القوى الوطنية لتنظيم التجمعات الوطنية واضعني هنج احلروب غري 
 إىل ّفرنيس النظامي املجهز نصب أعينهم هادفنيالنظامية ضد اجليش ال

زاحة االحتالل واستقالل سورية وتوحيدها مشاركني وموجهني يف مجيع إ
 اجليش الفرنيس أرض سوريا بعد ئن وطأعامل املقاومة الوطنية منذ أ

 .معركة ميسلون
ّأما نشاطه السيايس الفعيل فقد برز إثر دخول اجليش الفرنيس دمشق 

لبنان حتت االنتداب  وما يسمى قرار عصبة األمم بوضع سوريةذ ّالذي ينف
 عند ١٩٤٦ نيسان ١٧انتهى يف  و١٩٢٠ متوز ٢٥الفرنيس الذي بدأ يف 

 .جالء قواته العسكرية عن سورية
 الراحة أو السكينة إىل مل خيلد الشعب السوري طيلة فرتة االحتالل

 مظاهرات ومحاه ومحص واضطرابات يف دمشق, استمر يف مقاومة االحتاللو
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فكلام .جبل العلويني  وصدامات مسلحة يف جبل الدروز ويف مجيع املدن
ّهدأت منطقة مؤقتا لتلتقط أنفاسها تفجرت املقاومة يف مكان آخر لتقض  ً

 .من جديد مضاجع املحتل
ضباط اجليش  وكان وراء هذه املقاومة اجلريئة رجال وطنيون أحرار

  .ليس أخريا عامة الشعب األيب ويونالفرنسّالعريب الذي رسحه 
أرسلت أمريكا جلنة برئاسة مسرت كراين مهمتها التحقق من تقرير جلنة 

فعقد هلذه اللجنة اجتامع ١٩١٩االستفتاء األوىل التي زارت دمشق سنة 
ًمجاهريي كبري ضم عددا كان الدكتور عبد  و. من السياسيني الوطنينيً كبرياّ
أوضاعهم  واللجنة احلضور عن أحواهلمسألت  وًالرمحن الشهبندر حارضا

كانوا ال يزالون عىل اآلراء التي بسطوها أمام إذا وفيام , املعاشية وجتامعيةاال
ّتكلم مع رئيس  وّثم قام أحد احلارضين .ّاللجنة السابقة فرد اجلميع بنعم

ّثم زار مسرت كراين  .رشح له أسباب شكوى املواطنني واللجنة عىل انفراد
 ّاجتمع باألهايل يف حديقة حسن احلكيم ثم زار حي املهاجرين وحي امليدان

 .زار منزل الشهيد شكري العسيلو
وسمع من نساء الشهداء توكيدا لألهداف الوطنية التي سمعها يف املرة 

حرض االجتامع عدد من طالب  وّيف اليوم التايل زار حي القصاع و.السابقة
منري مردم بك  و سليامنشفيق وبينهم صربي العسيل ومدرسة احلقوق

 كبرية عىل نتيجة زيارة مسرت ًوضع املواطنون آماال.ممثلني عن زمالئهم 
التهبت املشاعر باهلتافات عندما بدأ  و.مهّالتقرير الذي سيقد وكراين
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 تعالت الصيحات بسقوط االنتداب و بمغادرة البالدًيذاناإّاملوكب يتحرك 
 .ّاملناداة باحلريةو

 ّينسقون وظاهرات احلاشدة وطنيون خيططونكان وراء هذه امل
وهنا وجست , العام العاملي ّحيركون املواطنني أمام الرأي وّيوجهونو

 إىل السلطة الفرنسية خيفة من تفاقم الوضع أو انتشار الغليان واحلكومة
منهم  وّفرأت أن تقبض عىل املحركني الرئيسيني, سائر املدن السورية
وتوالت املظاهرات  .....سعيد حيدرو, احلكيمحسن و, الدكتور الشهبندر
, منهم رشيد بقدونس وقبض عىل عدد آخر من املواطننيو, يف األيام التالية

ُثم أمسكت« :كام جاء يف مذكرتهو  »ندموا عىل تركي وّحبست ثم ّ تركوين وّ
 .األردن كأعرايب من البادية إىل فاستطاع اهلرب
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 عنها حتى هناية احلرب العاملية األوىلهذه سورية التي عرفوها فدافعوا 

 حني قطع أوصاهلا بغاة احلرب وثعالب السلم بريطانيا وفرنسا
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 رغم ١٩٢٠ متوز ٢٥بعد أن دخل اجليش الفرنيس مدينة دمشق يف 
نفذت احلكومة إذا وعده الذي قطعه يف إنذاره لسوريا بعدم دخوهلا 

 , املدن السورية األخرىقام بمتابعة احتالل, وقد فعلت, السورية مطاليبه
واعترب املفوض السامي الفرنيس انه ينفذ بذلك قرار عصبة األمم بوضع 

 .سورية ولبنان حتت االنتداب
 واستوىل عىل سالحه ,بدأ املفوض السامي عمله بحل اجليش العريب

وعني بعثة رسمية عسكرية ومدنية , وذخائره وجتهيزاته كغنيمة حرب
وألغى القوانني الصادرة إبان العهد , مة السوريةلإلرشاف عىل أعامل احلكو

وبذلك اتسع املجال للمفوض السامي بأن يصدر القوانني البديلة , الفيصيل
كان تقسيم سوريا وقطع , وفق األفكار االستعامرية التي جاء ليحققها

 :أوصاهلا هو شاغله األول فأصدر القرارات التالية

بعية بريوت اإلدارية والقومية  وإلغاء ت,إنشاء دولة لبنان الكبري −١
ولكي , لدمشق وسموا بريوت عاصمة دولة لبنان الكبري املنشأة

 إليها يصبح لبنان دولة قادرة عىل الوقوف ولو نظريا أضيفت
 .األقضية األربعة

 التي كانت من أعامل −  راشيا–  حاصبيا– البقاع –بعلبك  −
طرابلس «بها تزال حتتفظ بلق دمشق كام فصلوا طرابلس التي ما

وليس أخريا لكي تفقد سوريا ,  حتى النهر الشاميل الكبري»الشام
, بقية األطراف فصلت عنها صيدا وصور ومرجعيون يف اجلنوب
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 وقف غورو يف قرص احلرش ليعلن تعهد ١٩٢٠ويف بداية أيلول 
وضامن ,  املجتزأة من سورية»دولة لبنان الكبري«فرنسا بحامية 

 .استقالهلا
ة حلب التي دخلها بدون حرب اجلنرال دي الموت وعني إنشاء دول −٢

واليا هلا وافق عليه املفوض السامي ومعلنا قيام دولة حلب ومن 
 .أقضيتها اسكندرونة وانفصال دولة حلب عن احلكومة السورية

 صدر قرار املفوض السامي الفرنيس بإنشاء ١٩٢٠ويف أيلول  −٣
 صافيتا –األكراد دولة العلويني وعاصمتها الالذقية وتضم حصن 

 . طرطوس– مصياف –
مل يعد للحكومة السورية بعد هذه التجزئة أي مربر , دولة دمشق −٤

لوجودها فاستقالت فعني املفوض السامي الفرنيس حقي العظم 
رئيسا للوزارة الذي أصدر عىل الفور قرارات باستبدال الوزراء 

 .بمدراء عامني وأقر الفرنسيون هذه اخلطوة

تقديم عىل  اتفقوا فيه ًعقد الدروز اجتامعا, روزدولة جبل الد −٥
السلطة الفرنسية حددوا فيها مطاليبهم حول حكم حميل  إىل مذكرة

ونجم عن , ه من التزامات من اجلانبنيلييرتتب ع مستقل وكل ما
 امتدت حتى ربيع ,ذلك مفاوضات للتقريب من وجهات النظر

 .هام حيث وقع الطرفان االتفاقية املقبولة بين١٩٢١
 لدولة حلب التي ًكان لواء اسكندرونه تابعا, لواء اسكندرونه −٦
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صدر املفوض السامي يف أأن  إىل هتا سلطة االحتالل الفرنيسأنشأ
 ًيتمتع لواء اسكندرونه مع بقائه تابعا:  جاء فيهً قرارا١٩٢٤صيف 
السورية بنظام إداري ومايل خاص وتعترب اللغة الرتكية  للدولة

 .بية والفرنسيةلغة رسمية كالعر

 
  لواء اسكندرونه

 
يتألف لواء اسكندرونه من مدن اسكندرونه وأنطاكية وبيالن 

 حني أصدر ١٩٢٤ّ وقد ظل جزءا من دولة حلب حتى صيف .وقرقحان
ًاملفوض السامي الفرنيس قرارا يتمتع لواء اسكندرونه مع بقائه «:  جاء فيهّ

 وتعترب اللغة الرتكية لغة .ّداري ومايل خاصإ للدولة السورية بنظام ًتابعا
 .»رسمية كالعربية والفرنسية

 

 شذرات

 
 تكرهون حتبون إال بالصرب عىل ما تنالون ما ال

 هتوون إال برتك ما تشتهون وال تبغون ما
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 ضعها و نرش املفوض السامي جمموعة الدساتري التي١٩٣٠ أيار ١٤يف و
حكومة جبل  ونمجهورية دولة لبنا و مجهورية دمشقيه وللدول السورية

هي  وّأقرهتا مجعية األمم ولواء اسكندرونه وحكومة العلويني والدروز
 .معتربة نافذة حتى اآلن

اهليئات يف سورية مقتنعة  ومن هنا كانت احلكومة مع مجيع األحزابو
أن   من صك االنتداب٤ال حيق له بموجب املادة  وّأن االحتالل لن يستطيع

 عدم تأجريه أو وضعه حتت ولبنان ووريةيتنازل عن أي جزء من أجزاء س
 .سلطة أجنبية
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إن مجيع هذه القرارات واإلجراءات التي صدرت خالل املرحلة األوىل 
,  مل متر دون إراقة دماء واحتجاجات شعبية وحكومية,لالحتالل واالنتداب

ووقوع قتىل وجرحى وصدور أحكام اعتقال ونفي ومصادرة أموال ودفع 
 ومل هيدأ هلم بال ومل , فلم تسرتح عني املحتلّشعب أيبدها ّغرامات تكب

تنجح قوة االحتالل الفرنسية يف تطويع جيل صادق احلب لوطنه يتطلع نحو 
 .غد أفضل لكرامة اإلنسان نحو احلرية والتحرر من اجلهل والتخلف

 ثم إخالء سبيله ثم ندم السلطة الفرنسية ,كان اعتقاله لفرتة قصرية
ثر املواجهات العنيفة بني املواطنني والسلطة إ ًعنه جمدداعىل ذلك والبحث 

ليس فقط من حكومة أجنبية , األردن هربا إىل الفرنسية هي الدافع للجوئه
 بل أيضا هربا ,ًمستعمرة قامت تعقب كل من يريد هلذه األمة العربية خريا

د يف كان يأمل يف أن جي, ًعدوة لألمة العربية باطنا, ًمن حكومة عربية ظاهرا
 نفس األفكار واألماين التي حيملها يف حتقيق خالص من »األمري العريب«

وحدة هذه تتحقق مجيع القوى األجنبية تشمل مجيع األرايض العربية لكي 
 .البالد حرة مستقلة ذات سيادة

 ;ًكان االتصال بينه وبني زمالئه يف دمشق متواصال والتشاور مستمرا
 ومن هذا املنطلق ,د كل منطقة بترصفهاتنفر  وهو أن ال,فاهلدف واحد

ساهم أيضا يف نشاطات املؤمتر السوري الفلسطيني الذي يتناغم مع أهداف 
 .االحتاد الوطني العام

يظن العرب اليوم, بعض العرب أن يستندوا عىل الرشيف حسني 
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يني من بالد الشام, ويعتقد اآلخرون أن ابن سعود الفرنسملساعدهتم يف طرد 
جاله شجعان ال هيابون املوت فاملوا إليه, ألن الغريق يتمسك قوي وأن ر

 :بحبال الطحالب وحول هذا اخلالف بني الفريقني كتب يف مذكراته
 

 
عىل أن أحسن حل هلذه املسألة أن يسعى العقالء منا ومنكم يف توحيد 

ىل األمة عهذه القوى العربية واستخدامها بالعقل واحلكمة يف ما يعود نفعه 
ًسهل ال يتطلب إال قليال من املال ينفق يف هذه السبيل, بية كلها, وهذا العر

والفقري سخي بروحه فكونوا أسخياء بأموالكم إذ  بخيل بامله غنيواملسلم ال
 ١٣٤١ حمرم ١٠  .تعلمون معنى احلرية وتقدرون قيمتها والسالم

  ١٩٢٢ أيلول ٢
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ن سورية فوجد فيها ة مأرشقي األردن املنطقة اجلنوبية املجتز إىل التجأ
أن يكون األمري حيسن : ًأمريا فتمنى أن يكون متمتعا بالصفات التالية

ي عن أموال األجانب ويتخلص أن يستغن, ستخدام السيف أكثر من القلما
 حكومة ّرض ويعنياحل وبدوالق بني مجيع الطبقات بني ّأن يوف, نكليزمن اإل

عىل املواطنني أن يدركوا أن و,  منهمّيقتنع وزراؤها بأقل معاش يكفي كال
فرنسا ولو أخلت سبيل بخري  ال بفيليبي عميلها وال وارتنكلإال أمل يف 

 . من اخلالص وحترير البالدّذ البدإ, تسعة من املسجونني
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  ١٩٢٣ مايس ١٥ − ١٣٤١رمضان  ٢٩

ّكنت أحب  .خوان فبارك اهللا هبمتهمإلسمعت شيئا قليال عن أعامل ا
كلهم عىل فكرة واحدة حتى البدو الذين يعتمد  ملنطقةأن يكون أهل ا
ّكنت أحب أن جيعل برنامج احلركة  و.ّقوهتم إىل يستند وعليهم صاحبنا

من  يريد أهل املنطقة أن ال يستخدموا.ّمنتظام بحيث يرىض به كل الناس 
لكن  و.ّاذ ال أمهية عظيمة هلذا األمر .فاتركوهم عىل عقوهلم, الغرباء أحدا

 .٣, ٢ يطلبونه بعد هذه املسألة التي هي يف الدرجة ماذاهلم أن يعرفوا ينبغي 
;  عليهال ترصف,  يرصف عىل املنطقة من مالهًأنا لو كنت منهم لطلبت أمريا

 يعرف أن ً لطلبت أمريا.بدنه و باملهً هناراً خيدم املنطقة ليالًلطلبت أمريا
; موال األجانب بالكليةيستغني عن أ ًلطلبت أمريا, احلرض ويوفق بني البدو
ّ يعرف أن السيف أفضل من القلمًلطلبت أمريا أنفع يف مثل هذه  وّ

ّفيجد كل اجلد يف تنسيق اجليش .الظروف  ًلطلبت أمريا .ترتيب قواه وّّ
ّ يرىض كل منهم بأقل معاش يكفيهًعامال وحكومةو  ًال يرسف درمها وّ

أن  و بدون معاش يرىض القائمون به أن خيدمواً; لطلبت جملساًواحدا
نام إ يعلموا أن ذاك الكريس الذي جتلسون عليه ألجل درهيامت يأخذوهنا

لو و ّلطلبت حكومة تعرف الوطني .الوطن فقط وّهي ألجل خدمة األمة
نزل عليه تاخلائن ولو من أهل املنطقة ف وتستفيد منه و فتحرتمهًكان غريبا

من أهل  كبري وكل صغري أمثال ذلك ما ينبغي أن يترشبه قلب وهذا, النقمة
خوان أين أرى قد صار الوقت للعالنية فينبغي لألدباء من اإلو, هذه البالد



 − ١٧٥ −

لعلهم ينتظرون حتى  وأن يقوموا بخطب يف األسواق عىل مأل من الناس
 َّالإ و.اأنا لست ممن يتأمل خريا كثريا من انكلرت .يعرفوا رشوط االستقالل
 الو كانت انكلرت و.ّندا كل هذا العنادبيك ألن يعا وفام الذي اضطر فيليبي

تأمر فيليبي أن يرتك  .تريد أن ترتك هذه املنطقة ملا كان يشء أهون عليها منه
ّلكنها متمسكة هبا كام  و.بالده إىل تأمر بيك أن يرجع وّاملداخلة باملرة

هنم إيون فالفرنسأما  .كام تتمسك أختها فرنسا بسورياو, تتمسك بروحها
يدافع  امذال فَّالإ و, من حقوقهم التي يزعموهنا يف سورياًئاال يرتكون شي
تركوا  ّفهال .ًدمارا وًخيرسون هذه اخلسائر الفادحة أمواال وعنها األتراك

ن شاؤوا إ و,احلربية وّن أرادوا طردوهم بقوهتم السياسيةإاألتراك  و,أهلها
ال  وترتكهاّلكن فرنسا تعلم لذة هذه اللقمة الطيبة فال تريد أن  .قبلوهم
 أكرب متفكر فيهم الركايب وأما أهلها فليسوا ممن يعتمد عىل أنفسهم .ألهلها

 ال بالثورة وال يقول باالحتاللو إليها ال يميل وهو ال يقول باحلربو
ّأظن أن اخلالص بدون ذلك حمالو ما  إىل ّهو يعتقد أن السياسة توصله وّ

 ! يف اعتقاده ًنرجو أن يكون مصيبا و.يريد
ّلعل القائمة  وًلكن مل أتفاءل بذلك خريا ويون تسعة رجالالفرنس ترك

إذا هل يلومنا أحد بعد هذا  والثانية تظهر يف مثل هذا اليوم من السنة اآلتية
 .ختربوين وكنت رجوتكم أن تفتكروا يف ذلك وأردنا أن نتحرى ما تعنيه به
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عيل سامإزميله يف دمشق حممد بك  إىل  كتب١٩٢٣ شباط ٩وبتاريخ 
جتري أمور عندنا وال نفهم هلا معنى وقد : شارحا الوضع يف األردن فذكر

تعلموا من السياسة الكتامن فقط فهم فيه أرقى العامل ولكن ضاعت عنهم 
 ولكن األمة مل تعلم وال تريد أن تعلم ,أشياء كثرية هذا هو احلل والعقد

 إىل هل: ملصرييعرفون أين يكون ا ها الرأس كام شاء وهم الّ يسريًشيئا
االستعباد املقيد ? أما احلرية احلقيقية فال تسأل عنها  إىل االستعباد املطلق أم
 ,كيف نناهلا ويلعب بمقدرات األمة اثنان أو ثالثة, فإننا لن نناهلا أبدا

واألمة عنهم وعن غريهم وعن أعدائها غافلة ويتحدث عن الوضع فيقول 
ّ وامللك احلسني يدعي ,اجليوش ويسوقون ,واألتراك يطالبون باملوصل

ولعل ابنه فيصل يعمل !!بقلمه أن املوصل عربية ويضع آماله بعدل انكلرتا 
 ً ليجهز هبا جيشاةّبلغنا أن انكلرتا قدمت للحسني سبعة ماليني لري, مثله
تعطي  عىل أين اعرف أن انكلرتا ال,  وال نعلم درجة صحة هذا اخلربًعظيام
سيدي هي األحداث التي  هذه يا ائه مائة تربحهارأت من ورإذا  إال درمها

ي هذه األمة وحتريرها وأرجو من اهللا أن خيلف ظني ّتركتنا يف يأس من ترق
 .يف ذلك والسالم عليكم ورمحة اهللا

عامن وخيبت آماله فهو يسعى لالجتامع بالثقاة الذين  إىل لقد جاء
سمعون وال يعملون من أجل القضية الوطنية ولكنه وجدهم متكتمني ي

يتكلمون وقد دعوه مرة لالجتامع فقدم هلم أهداف احلركة واألسس التي 
 .ترتكز عليها والسبل املمكنة العملية لتحقيقها
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انه شعر منذ البداية أن اجتاههم , إال وتركوا األمر للتشاور فيام بينهم
هو مرشوع الرشيف حسني طبقا لالتفاقية مع االنكليز أي استقالل األردن 

ُلتفاف حول األمري وهذا كان كافيا ملعرفته انه مل يدع ثانية ومل جير واال
كان يأمل باالعتامد عىل األعراب لتجنيدهم وتدريبهم ضمن , االتصال به

وليس قوة مهامجة للسلب والنهب فلم يفلح لتعلق , جيش نظامي رشيف
 .األعراب باألمري

 ١٠له يف زمي إىل وقد آمله تفرق كلمة األحزاب يف دمشق فكتب
 حيثه عىل رضورة مجع كلمة األحزاب الوطنية وخيربه أن ١٩٢٣حزيران 

أسلحة وعتاد فامجعوا الدراهم باإلعانة أو  إىل سلطان األطرش بحاجة
 .ن مل يمكن إرساهلا فاخربونا لتوصيلها إليهإالشهرية و

كان يتابع بلهف شديد أخبار املواجهات العسكرية بني رجال املقاومة 
هنا حرب عصابات ترتكز أالحتالل التي نشبت يف سورية ويدرك وقوات ا

ّعىل كر وفر وهناك غنائم باألسلحة والعتاد وهناك أيضا شهداء أبطال ّ. 

 :١٩١٦ أيلول ٢٩اجلمعة 
كانت خربته وبعد نظره, وسلوك رشيف مكة امللك حسني, جعلته 

ًيصدر رأيا قاسيا نحوه يستهله بتساؤل األعراب عن مدى قدرة ا مللك عىل ً
محاية الدين وتأسيس دولة, وهم األقرب معرفة باحلسني رشيف مكة 

 :ّفكتب جييب ويفند. وبأوالده
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ّأنه قادر عىل محاية  وأوالده حقيقة ون العربان يسألون هل دعوى حسنيإ
 فأين جنوده .غريهم وّأنه ليس له عالقة مع االنكليز وتأسيس دولة والدين
أين والعادية ?و  وأين دور صناعاته احلربية وه ?أين نوابغ ضباط وّاملدربة

أي ( يربأعدد يبلغ أصابع اليد الواحدة  الرجال املتعلمون من أهل احلجاز غري
ّحياربه لرييح العامل من رشه  ويف اهللا من جريمة هذا اخلائنأ ) رشيد.دذلك العد

ّختري زمن  اذامل واألموال الوفرية ? والذخرية وّيمده االنكليز بالسالح اذامل و?
ان كان يشعر من نفسه  وانشغال الدولة بمقارعة أعظم دول العامل ? واجلهاد

 متام العقل والقدرة ويرشئب ملركز اخلالفة الذي يشرتط له القوة امذالبالعجز ف
تصبح حياة  ومل ينتظر حتى تنجيل الغمة امذال فًن كان قوياإ واالستقالل ?و

 !الك يكون فصل اخلطاب هن واملسلمني بعيدة عن األخطار

 شذرات

 ال يشرتي األحرار بأفعاله وعجبت ملن يشرتي العبيد بامله
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ستعداد أهليها رص ليعجم عودها وليتحقق من مدى اقام بزيارة إىل م
لمسامهة يف حترير املرشق العريب وبالتايل الوصول إىل وحدة لّوسياسييها 

 .عربية شاملة فكتب انطباعاته
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 ١٩٢٣ّ ترشين األول٢٧  خوانألد افصل من كتاب ألح
 ١٣٤٢ّ ربيع األول ١٧

ما كان  وذ ذاك فيها;إما كنت ألترك زيارتكم ملا جئت عامن لو كنتم 
ّلعله يعود فيسمح يل  و,لكن حال القدر دون ذلكو, أشوقني لرؤيتكم

ّ مل أستفد من زياريت مرص كام أريد فان .ما يف السلط أو يف عامنإ ,بالترشف
عدم  وأضاعت كثريا من أوقايت وجهة أقعدتني يف البيتاحلرارة من 

ّمعرفتي بالناس أول األمر منعتني من التعرف االحتكاك  وأكابر البالد إىل ّ
, مع ذلك فقد رأيت لألتراك هناك قوة تنرش دعوهتم ال يستهان هبا و,هبم
 رأيت و,ّرأيت التضامن بينهم كبريا جدا و, يف قليلً كبرياًرأيت هلا تأثرياو

ّقل من  و.أو يعطف عىل األتراك الفكرة الرتكية إىل أكثر أفراد األمة يميل
 !ّسيام السوريني ليهم الإّحين  أو يذكر العرب بخري

ألهنا رشقية وألهنا  ,رأيت مرص مستقلةإذا  ً رسوراليمتلئّن قلبي إ
ّلكن يصعب عيل أن أؤمن بأهنا عربية النزعة و,ألهنا عربية اللسان ومسلمة ّ, 

ّلعلها تكون يف  و.تنظر يف ختليص العرب من ربقة األرس, بية الفكرعر
 طع أمله من احلجازيقاليوم بعد أن   جيوز للسوريلفه, املستقبل البعيد

ّكل دولة  واكأمري والياطقطع أمله من ايو, العراقي والنجدي واليامينو
ريا ومل نر جريدة من جرائد س وًو بعد أن أصبح االنتداب نافذا.أجنبية 

ًكتبت يف رده شيئا ّ فهل جيوز للسوري الوطني احلر ,ًمل نر من األهايل تذمرا وّ
 ّنظرة متفرج?ّىل كل هذه األمور  إينظر وأن يسكت
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مل  اهللا ولكني وّأحب األخ النبيه املحرتم أن يزيل شيئا من هذا اليأس
ّأن الشقيق بسوء الظن مولع و,لو قسم قليل وأشعر بزوال ب ّسيام جتارال وّ

أنتم يف  وهانحن و.مل نقدر أن نستفيد منها مقدار نقري ومخس سنوات مضت
 ,األخذ بزمام األمور ضعيف و,منطقة صغرية فيها من األحرار احلقة كثري

ّن يف حب الوطن أن يقدمواومع ذلك مل يتمكن األحرار املستميتو أو  ّ
عظمة نحن أمام دولة م و فكيف بنا,ً سنني شيئا٣يؤخروا أو يصلحوا يف 

 ّ كل االحتاد يف استعباد سوريا?متحدة مع دولة أخرى مثلها
 ونشوء الدولة الرتكية ١٩١٨العثامنية عام بعد انحالل اإلمرباطورية 

احلديثة, عقدت دول احللفاء املنترصة معاهدة الصلح مع الدولة الرتكية 
عة احلديثة نصت عىل التزام تركيا بالتخيل عن مجيع األرايض التي كانت تاب

هلا يف أوربا باستثناء منطقة استنبول وكذلك التخيل عن املناطق التي كانت 
ضمن اإلمرباطورية العثامنية يف آسيا ومجيع الدول العربية املجاورة ويف 

يف املفاوضات . ّوالتي يرتك هلا حق تقرير مصريها بأنفسها. شامل إفريقيا
ن األتراك يؤكدون  كا,التي كانت جتري بني األمراء العرب واملندوبني

عدم تدخلهم يف الشؤون الداخلية للبالد العربية التي هي غري للحلفاء 
لذلك كان األتراك يستغربون جلوء . ّمقيدة بأية معاهدة موروثة عن األتراك

وعقد معاهدة معها, وميل بعض ) الرشيف حسني( االعرب إىل إنكلرت
ّارب ضد احللفاء ذه البالد مل حتّاللبنانيني إىل احلامية الفرنسية, باعتبار أن ه
 ومن املنفى يف األردن كان . وهي غري ملزمة لعقد معاهدة صلح معها
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ًرشيد بقدونس يتبادل األفكار مع عمه احلاج عثامن الرشابايت واضعا النقاط  ّ
, حيث كان األخري يتدارس مع خرية من الوطنيني عىل احلروف

 . الفرنيسّوالسياسيني خطة ثورة وطنية ضد املستعمر
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 :ّعمي إىل من كتاب
فيها ترصيح عصمت باشا ملندوب ملك احلجاز يف  وأتتنا اجلرائد

اين أشكر األتراك  وهو نتيجة أعاملكم وّلوزان وقد رسنا ذلك الترصيح جدا
من العرب أنفسهم ; هم يريدون لنا  أكثر عىل اهتاممهم بأمر العرب

رضاء إنجتهد يف  واألمة االنكليزيةجناح  إىل ئنحن نلتج واالستقالل التام
ّكام أن  و.الوطنية ونسانيةإلوا لهإلال نقوم بعمل يريض ا ويةالفرنساألمة 

 مهانة وبكل دناءة والتاريخ يذكر اسم موالي عبد احلفيظ بكل سوء
ّفلست أظن أنه يذكر زعامء اليوم بأحسن من ذلك راحتقاو ّ. 

يني يف أمر العصابات سالفرنذاكروا  والشام إىل بيك وذهب فيليبي
أتى من الشام نوري الشعالن الزعيم الطامع  و,ًباسم حكومة الرشق طبعا

الرجال  إىل نظرناإذا  األمري فْيَمثلوا بني يد و,أحد الفرنسيني واملشهور هو
يني هم االنكليز أوال عرفنا الفرنس والذين يشتغلون يف تقريب ما بني األمري

بني  ونفسهمأتفاهم بينهم  إال هم عىل أيدهيمما التفا وّقيمة ذاك التقرب
 الفرنيس; يريد نحن هلام آلة وّكرس قوهتا ويني يف تقسيم البالد العربيةالفرنس

 ّجزيرة العرب من باب سوريا فيبتز أمواهلا من جهة أن يمسك بخناق
أرادت أن تقوم إذا ّيمنع عنها كل سالح تريد أن تأيت به من اخلارج و
حترص تلك اجلزيرة من  و أن حتبساتريد انكلرت وتعبادزاحة نري االسإل

ْالعراق فال ترتكها تستمد من اخلارج بيش ال بمأكول وعدن وفلسطني ال  وّ
 اهذا هو الذي جعل انكلرت وغريه وّال بام هو أهم منه كالسالح ومرشوب
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 ناال قد وو يسعى رجاهلام يف التفاهم.هذه مع تلك  وفرنساتتساهل مع 
كان من الواجب عىل األمة العربية أو عىل زعامئها أن ال  و!ادااليوم ما أر

ًلو كان ملوثا وّلكن حب التاجو يرتكوا جماال هلام يف التفاهم الشنار  و بالنارّ
 إىل هي منقسمة وّو أي فخر لألمة العربية اليوم.أحسن عندهم من فقدانه 

خاتم يف  إالجاويش فرنيس ما هو  رادةإ أقسام متعددة منها ما هو طوع
لقد كانوا يفتكرون أن بعد  و.صبع اومبايش انكليزي يقلبه كيف ما يشاءإ

ّاذ أن , هذا يمكننا أن نستحصل عىل ما نريده من االستقالل فقد ظهر عجز
أمهها ما نراه اليوم  وّكل مستعمرة استعمرهتا إىل انكلرتة هكذا دخلت

 تونس واجلزائر إىل كذلك فرنسا هبذه احليلة دخلت وهي مرص وبأعيننا
 النتيجة معروفة ;ثانيا نحن اليوم مل نرتبط بعد بعهد من العهود وىل فاسإو
 األمة التي كانت حاكمة علينا وّلنا احلق أن نطلب ما نريد و,أمرنا يف يدناو
هذه الفوائد التي بأيدينا  ّباستقاللنا ثم بعد إال هي األمة الرتكية ال تعرتفو

; نلبس تاجا قيمته قيمة تاج اذامل وبنا برضانا ;نضع نري االستعباد فوق رقا
بعد أن , لكن الت حني مندم وعبد احلفيظ يندم وموالي عبد احلفيظ ;

 خرس الدنيا و باخليانةاإلسالمياهتم الدين  وأغضب األمة ولهإلأسخط ا
مل يسمع بمثل  وّنسان أنه مل خيلقإلترك اسام يف التاريخ يتمنى ا واآلخرةو

ن ال ترتك زمامها ألك جيب عىل األمة العربية الرشقية لذ .هذا االسم
 .لزعامئها كام تركته األمة العربية الغربية يف فاس فتكون مثلها

  ١٩٢٣ شباط ٢٤ − ١٢٤١ رجب ٩
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ن كان املنفى قد منعه أن يشارك يف الرتتيبات التي بدأت جذوهتا يف إو
فان , لسورية باعالن الثورة ا١٩٢٥ آب ٢٣أن انفجرت بتاريخ  إىل دمشق

, لتحقيق السند من الناحية العسكرية رشيد بقدونس كان يسعى منذ البداية
ّهو احلل الوحيد للخالص  إليه كا ن بالنسبة, ّبتأليف جيش نظامي مدرب

اتصل بزمالئه الضباط الذين كان و خطط وّلقد فكر جديا .من االحتالل
فكتب اليهم , ألوىلهلم باع يف املعارك التي جرت خالل احلرب العاملية ا

 .ّيعرض تصوره املبدئي

 
 



 − ١٨٧ −

 ئلالقبا
ّكل قبيلة  إىل يرسل وينبغي أن يدعى من سوريا كثري من الضباط −١

 مرشوبه وّثالثة ضباط من غري راتب يكتفي كل منهم بمأكوله
يرسل أيضا بعض أفراد عسكرية أو بعض تالميذ من  وملبوسهو

 .احلربية أو من غريها من املكاتب العالية
ّأهداف كافية ثم يشاع  ونبغي أن يكون مع هؤالء الضباط دفرت رميي −٢

 ّبني تلك القبيلة بأنه يراد أن جتعل مسابقة يف الرمي بني أفراد القبيلة
 ً مرتا٦٠٠ّثم ينصب اهلدف عىل بعد  جيعل للسابق جائزة ثمينةو
عىل القواعد املتخذة يف العسكرية بالرمي يأمروا أفراد القبيلة و

 فيعرف مقدار أفرادهاجل أسامء أفراد القبيلة ونوع السالح وبذلك يس
 .ّلعله يفهم مقدار ذخائرها وسالحهاو

ا أفكارها ئوهيي و من وظائف أولئك الضباط أن يستميلوا القبيلة −٣
 .يستفاد منها عند احلاجة ولتكون عامال قويا يف املسألة السورية

 
ًنفيا مغرتبا,ًوسواء كان مقيام يف الشام, أو م  األصيل ّ كان نجاره العريبً

ًيدفعه دائام إىل تذكري املتقاعسني عن القيام بالواجب جتاه إخواهنم وأبناء 
 املبتعدين عن املشاركة فجاء كتابه التايل ,ّقومهم, واملتفرجني عىل األحداث

  :ًموجها إىل بني عمنا أهل احلجاز والبرصة ودار السالم
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 خوةإلأهيا ا

 z¯ ® ¬}: خوة فقالإّجل  وّحانه عزّمنذ القدم سامكم سب
 هؤالء تلتو, األنصار وبني املهاجرين ّثنى النبي ّ املختار فآخى فعالو
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حذا حذو الرسول كل من  و,نضارو ّفواسى كل أخاه بام عنده من عقار
ّأرادت حل تلك  واألتراكدولة جاءت إذا حتى , ّاخللفاء الراشدين األبرار

وقام باألمس  .ّاأليام السودوتلك  لقيودا والعرى فجعتنا تلك املظامل
ّعذيقها املرجب فوثق من االخاء العقود وكّجذيلها املحك ّقوى العهود  وّ

 اإلخاءذاك , ّخاء كان سببا لعز العربإلفذاك ا .يف هذه األيام البيض
  حفظ هلم لغتهماإلخاء ذاك .الغرب إىل ّملكهم األرض من الرشق

 أخرجهم من اإلخاء ذاك .الورع فيها عن دينهّشيمهم يف أيام خيرج العامل و
 اإلخاءذاك . أرانا االستقالل املبارك املربور اإلخاءذاك , النور إىل الظلامت

 شاء اهللا يرينا البالد العربية إن اإلخاءذاك  و.احلبور ومجعنا اليوم بالرسور
 ّالوداد جعلني بني يديكم أترنم واإلخاءذاك  وّنتمنى وّبأمجعها كام نحب
ّحتيايت عمنا: به قويل أختمو ,ّأتغنى وّبشعر ابن العم ّ. 

ّودار السالم كيـف صـربكم عنـا بني عمنـا أهـل احلجـاز وبـرصة ّ 
ــا ــا كأغــصان دوحــةإّبنــي عمن  فال ترتكونا نجتنى غصنا غـصنا ّن

ــى ّمـــا أخ خــــىل أخــــاه آلكــــلإذا  ــه ثن ــم ب ــل ث ــه األك ــدا بأخي  ّب
 

ّأن عىل السوريني أن يعتمدوا , سديدبعد أن اقتنع أصحاب الرأي ال
ّأن املقاومة هي السبيل الوحيد جلالء و, عىل أنفسهم بالدرجة األوىل

هلا هيئات , ّوجدوا أنه من الرضوري تأسيس مجعية علنية, الفرنسيني
 ّمركزية يف عواصم احلكومات السورية التي أنشأها املحتل الفرنيس
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رية التي كانت معروفة يف زمن كذلك هيئات مركزية يف الواليات السوو
 .احلكم العثامين

ّهذه اهليئات تنفذ ما هو حمدد يف النظام األسايس هلذه اجلمعية معتمدة 
موضوع  النظام الداخيل إىل كام أضيف .عىل الوسائل التي حيددها هذا النظام

 .االعتامد عليها لبلوغ األهداف السامية وكيف يمكن استعامهلاو, القبائل
 :نظام الداخيل للجمعيةال  األسس التي يرتكزفيام ييل
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 :تتمة النظام الداخيل للجمعية

 
 



 − ١٩٢ −

 تتمة النظام الداخيل للجمعية

 
 

 اجلمعية

مؤلفة من أعضاء سبعة أو أكثر ) ?(تؤلف مجعية وطنية علنية يف عامن  −١
 ......ّأكملهم تسمى  ومن أشهر الرجال

 .غايتهاو تلك اجلمعية خطتها السياسية ينبغي أن تنرش −٢
السورية  تؤلف هذه اجلمعية هيئات مركزية يف عواصم احلكومات −٣

 .يف عواصم الواليات السورية التي كانت يف زمن األتراك واملستقلة
 .ّهذه اهليئات ينبغي أن تكون رسية ال يعرفها أحدو

كل هيئة من هذه اهليئات املركزية جتتهد يف تكثري سواد أعضائها من  −٤
ّيقدم اسمه  وّكل عضو ينتخب من يأمن لهف .الرجال املخلصني
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 ًئقاال فان وجدته, أخالقه ووهذه تتناقش يف أحواله للهيئة املركزية
عطائه رقام يقوم مقام إ وّأمرت من قدم اسمه بتحليفه, ًليكون عضوا

ّعليه فكل من  وّيسمى العضو الذي قدم ذاك الرجل دليال واسمه
ًقدم رجال يعد دليال ّ ّ. 

الشعب تؤلف فروعا يف  و,املركزية شعبا يف األلويةتؤلف اهليئات  −٥
 .القرى والفروع تؤلف أقساما يف النواحي واألقضية

األقسام تكثر سواد أعضائها عىل الوجه  والفروع وّكل من الشعب −٦
 .)٤(الذي ذكر يف املادة 

ذ يمكن إ,  باسم عضو آخر كان دليال لهًعىل الدليل أن ال يعرف أحدا −٧
 .عضاء دليال لكثري من الناسأن يكون عضو من األ

ّغاية اجلمعية أن تسرتد استقالل سوريا خاصة −٨  .ّالبالد العربية عامة وّ
 .شكل احلكومة يف سوريا مثل حكومة نيابية −٩

ّأن توجد موارد هلا بأي  وّجتد يف مجع األموال عىل اهليئة املركزية أن −١٠
 .صورة كانت

, يرادهإن راتبه أو املائة م ّعىل كل عضو أن يدفع يف الشهر مخسة قي −١١
 .بأكثر فله ذلك ّمن أراد أن يتربعو

 ,دخلوا يف اجلمعية عىل يده كل دليل يأخذ الراتب من األعضاء الذين −١٢
 إليه منه يعود واملركز إىل أن يصل إىل هكذا ودليله إىل يسلمهو

 .الوصل
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ّاألقسام أن تتوسل بكل  والفروع والشعب وعىل اهليئات املركزية −١٣
 .الغاية املنشودة إىل ن من الوصولوسيلة هبا تتمك

 حضار األذهان للمظاهراتإ − مجع األموال ب−آ: ّأهم هذه الوسائل −١٤
 هتيئة رجال للقيام −ج .رضاب عن العملأو االحتجاجات أو اإل

ّزالة كل مرضإب ,  هتيئة األمة للقيام قومة رجل واحد عند اللزوم−د ّ
 ريض أفراد الدرك حت−و .منطقة رشقي األردن  إىل رسال ضباطإ −ه
 .منطقة رشقي األردن إىل أفراد العساكر املختلطة عىل الفرارو

كان , ّميزة فطر عليها ال يقدر أن يتعداها وّنسان خاصتهإّملا كان لكل  −١٥
زالة وجود رجل إنسان يقدر أن يقوم بإّمن املحال أن يكون كل 

لذلك جيب عىل الدليل أن يستفرس من العضو الذي يريد أن  و.مرض
 يامن املغلظة بالكتامنحلفه اإل مكانه أن يكون فدائياإيدخله هل يف 

مل يقم  وكلف أمراإذا ف.لو كان فيه حتفه  وباالئتامر بام تأمره اجلمعيةو
 .به وجب قتله

 .القتل يكون باالقرتاع فمن وقعت عليه القرعة قام بذاك األمر −١٦
ّا من يرض ينبغي تأليف حمكمة عالية من أفراد اجلمعية حتاكم غيابي −١٧

ينفذ احلكم  وّحتكم عليه بعد أن يتهمه املدعي العام بتجريمه وباألمة
 .فيه أحد الفدائيني
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حيث متكن , ردن قد خرج من يد أصحاب األرضألالوضع يف ا كان
لذلك وجد العقالء , األهايل بالسري وراء األمري عبد اهللا قناعإنكليز من اإل

 ّفكل يعتد,  النتائج كام يريدها األمرينتخابات حيث خترجفائدة من اال أن ال
 وهو اليقوى عىل ,بنفسه ويعتقد أنه مؤهل أن يكون عضوا يف املجلس

أين يؤدي االحتاد بني العراق ورشقي  إىل يتساءل, النطق بجملة مفيدة
ًاألردن الذي يضم احلجاز أيضا ? أما فلسطني فاحلكومة الربيطانية متسك 

ًالتخلص من وعد بلفور وحتض عىل  إىل يلّبزمام األمور وتدعي أهنا مت
ًفالغاية تكمن يف ضم ) ًكلمة حق أريد هبا باطل(, ًوجوب احتاد العرب أوال

 .محاية التاج الربيطاين إىل ما تبقى من سوريا

  شذرات
 احللم والعفو عند املقدرة واجلرأة
 نااحلجاج بن يوسف الثقفي واألسري

 
: قال. ً يل عندك يداّإن: قال أحدمهاهام ف بقتلرأمجاج أسريين فأتى احل

ومن يعلم : قال. ك بسوء فنهيتهّمًذكر عبد الرمحن يوما أ: وما هي? قال
: فسأله احلجاج فصدقه, فقال له احلجاج. هذا األسري اآلخر: ذلك? قال

َفلم مل تفعل كام فعل? قال وا عن ّخل: قال. منعني البغض لك ولقومك: ِ
 .٤/٢٠٢ابن األثري . هذا لفعله, وعن هذا لصدقه
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 حممد إسامعيل إىل تتمة مكتوب
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 سامعيلإملحمد 
 حقت لكم الشكاية وّثر مما تشكو منهأّكل الت,  يعلم اهللا,ّتأثرتو

الغرباء هنا مل  ولكن العقالء و,اإلمكانتأمروين بتاليف األمور عىل قدر و
ّيدعي بأن وّن انتخاب جملس مرضإفمنهم من يقول , يتفقوا عىل يشء  هذا ّ

يستدلون بام قدر أن يفعله  وّاملجلس سيكون آلة بيد األمري يسريه كيفام شاء
هو مل يكن  وقبل أن يأيت عبد اهللا ملا كان رئيس احلكومة مظهر بك أرسالن

ّمع ذلك كان يسري أكابر  ومل يكن له هذا النفوذ و,ال من بيت الزعامة وأمريا
ذ يمنع األمري عن إ جملس أوفق ن انتخابإمنهم من يقول  و.البالد كام يريد

لكن هذا القسم مل يقدر أن يأيت  و.ّأعامل عظيمة ترض بالبالد أرضارا عظيمة
ّبحجة تدل عىل أن املجلس يتمكن من منع األمري; ثم  ّ ّن العقالء الغرباء إّ

يقدرون أن يقوموا   األهايل بانتخاب رجال أكفاءإرضاءمن  هل يتمكنون
 ?ال أمهبا  إليهمد عهيبأعباء الوظيفة التي 

ّأنا ال أظن أنا نقدر عىل  التحاسد  وّ أن التباغضإذ األهايل بذلك إقناعّ
بني  وليس بينه و,ترى الرجل منهم ال يعرف أن يتكلم .بينهم ضارب أطنابه

ّثم تراه يرشح نفسه ألن يكون  , احلروف من خمارجهاإخراج إال احليوان
 ,سياسة وان من أقدر الناس علاملو ك وال يعرتف لغريه بالفضل و,منتخبا

ّلذلك أظن أن أكثر الناس العقالء يميلونو مقاطعة االنتخاب كام صار يف  إىل ّ
ّريض األمري بأن تدخل منطقته قوة عسكرية افرنسية تعقب  ...فلسطني

, ّقد عقبته فام اجرتأت أن تتوغل يف البالد فرجعت خائبة وسلطان األطرش
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 العلم نوريض عىل ما قيل أن يكو .... جنديمئتيهنا كانت مؤلفة من إيقال و
بذلك أصبحت و, اليوم إىل لكن مل يظهر للوجود والعريب حمفوفا باالنكليزي

 فانظر أهيا األخ املحرتم شقاء ,املنطقة حتت االنتداب االنكليزي احلقيقي
ّ الطامعة ضنت عىل العرب حتى هبذه البقعة الصغرية اّن انكلرتإف العرب

هي تريد أن متثل دور الروم القدماء ينصبون الفنانني  وأهنا والية هلافجعلتها ك
يا ليتهم  و;م بألقاب يفرحون هباهن لكن يلقبو,يعتربوهنم كذلك ووالة هلم

 فإهنمأما هؤالء , مل يتجاوزوا بادية الشام فإهنماكتفوا بام اكتفى به الروم 
 ال إذ , يتمكنون من ذلكلعلهم وّيريدون أن يضعوا أيدهيم عىل البالد املقدسة

من مقدمات ذلك عىل ما سمعت أهنم يريدون أن و, مدافع عن حقوق العرب
أما العراق ورشقي  .رشقي األردن واحلجاز وجيعلوا احتادا تاما ما بني العراق

دخلت إذا  حتت االنتداب فكيف تكون بعد ذلك حالة احلجاز فإهناماألردن 
أنظار أهلها عمياء ال تعرف  و,ة العربية كلهابلع اجلزير إىل فيهام? أنظار تطمح

 وأحزاب متشددة متعصبة بأسامئها !!النوائب وينتظرها من املصائب ما
فال  خور عزائمهمو بذلك ضعفهم وال يتحدون وأعضائها ال يتفقونو

ّفأي عمل  .اليوم منذ دخول فيصل إىل يقدرون أن يقوموا بعمل يذكر ملا وقع
ً القضية تأثرياّكبري فعلوه أثر يف سري ً مهامّ ّ. 

 أنظار بعض إمالةّأما فلسطني فقد سمعنا أن مؤمترها متكن من 
ّالقضية الصهيونية إىل االنكليز رأوا العرب إذا م هنّوعدوهم بأهنم يعينوو ّ

التخلص من  إىل ّاملفهوم أن االنكليز أو بعضهم يميلون و!!عىل احتاد تام 
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ّ هذه األرايض املقدسة ليد عريب مسلم ّلكن ال حيبون أن يرتكوا, وعد بلفور
عليه فستكون فلسطني حتت  و. يف الدينإخواهنميظلم هلم (!!)  ّمتعصب

طالبت  واحتدت العربإذا إال , يف الغالب انكليزي و رجل نرصاينإمارة
قد وصل الوفد  و.قواها التي تكون نظمتها يف برهة قليلة إىل هبا مستندة
تقرر أهايل البالد ما  وح ما فعله هناكّيوضسوف  وفلسطني إىل الفلسطيني

غريه  وملك احلجاز إىل  وفدبإرساللعلهم يقومون و, ينبغي فعله بعد ذلك
مل يقدروا عىل إذا ف .يسعون يف توحيد األفكار بينهمو من أمراء اجلزيرة
 أكربهم إىل ? يفعلون بالطبع كغريهم ممن ذهبيفعلون امذاتوحيد األفكار ف

ّ زعموا أن الركايب يسعى لتوحيد أفكار األحزاب ,فهيمهمل يتمكن من تو
ية أن تساعدهم عىل الفرنساحتدوا طلبوا من احلكومة إذا  حتى ,السورية

لعله و إليه بعد ذلك يقوم هذا املجلس بام عهد وانتخاب جملس تأسييس
كانوا إذا الكفاءة ? أما  وكانت أعضاؤه من أهل الصالحإذا يكون خريا 

يني أكثر الفرنس خيدمون إذ ,الوطن و عىل األمةً يكونون وباالفإهنمبالعكس 
 .يني أنفسهم كام هو الواقع اليوم يف رجال احلكومة أبناء الوطنالفرنسمن 

 
كانت االجتامعات ترتى يف دمشق للتنسيق بني زعامء املقاومة وخاصة 
بني سلطان األطرش يف جبل الدروز وقادة رجال املقاومة يف غوطة دمشق 

 وكان االجتامع احلاسم الذي تم يوم اخلميس واستمر ,كثفت االجتامعاتوت
 يف منزل احلاج عثامن الرشابايت حرضه ١٩٢٥ آب ٢١طيلة ليلة اجلمعة 
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ممثل جبل الدروز التقى فيه مع الدكتور عبد الرمحن الشهبندر حرضه كل 
 منري شيخ األرض – حسن احلكيم – فوزي البكري –من نسيب البكري 

هم تقرر فيه توحيد العمل العسكري والسيايس وحددت ساعة  وغري−
 .الصفر التي سيعلنها قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام

أعلن سلطان األطرش القائد العام  ١٩٢٥ب آ ٢٣ويف يوم األحد 
 املحتل الفرنيسجليوش الثورة الوطنية السورية قيام الثورة ضد اجليش 

 :مفتتحا نداءه
 أحفاد العرب األجماد السالح يا إىل حالسالإىل 

طيافه حول سلطان باشا أّالتف الشعب السوري بجميع توجهاته و
األطرش القائد العام جليوش الثورة الوطنية السورية وهللوا هلذه الثورة 

وكان أشد الناس فرحا  إليه عهد املباركة والتحق كل منهم لتنفيذ ما
 الذين حالت قضبان سجون نيطني الوأولئك الثورة بإعالنواستبشارا 

وكذلك كان أمثاهلم ,  يشاركوا يف هذا الواجب الوطنيأناالحتالل دون 
 يؤدوه وكان أنكان عليهم فرض  .السوريون املنفيون يف البالد املجاورة

 .عىل رقاهبم عهد واجب الوفاء
ّأعلنت الثورة السورية وهب الشعب   بمقدراته املتواضعة األيبُ

دولة كربى كسبت احلرب العاملية العظمى متلك العتاد ليصطدم بجيش 
والقوة والتكنولوجيا من دبابات ومدافع وطائرات فنشبت املعارك 

 .واستمرت بني شعب مؤمن بقضيته وجيش استعامري حمتل
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ّهناك كتب متخصصة أرخت هذه احلقبة املجيدة من تاريخ سورية 
 .عندما يشاء إليها أترك للقارئ الرجوع

 وهدفه كان مجع البالد ,ًكان فكره حارضا, ثورة وهو يف املنفىعارص ال
 العربية لتقف كرجل واحد ضد التقسيم واستعامر البالد العربية من قبل

 إىل يدهيمأّن يمدوا أّفكان حيمس املواطنني العرب  .الفرنسيني واالنكليز
ا وهاهو ّفوجه إليهم خطابا يذكرهم بوحدة التاريخ واجلغرافي, إخواهنم الثوار

 :)١٨٨ :الصفحة إىل  الرجوعًلطفا(قوله بشعرهم  وخيتم يرتنم بشعر ابن العم
ّودار السالم كيـف صـربكم عنـا بني عمنـا أهـل احلجـاز وبـرصة ّ 

ــا ــا كأغــصان دوحــةإّبنــي عمن  فال ترتكونا نجتنى غصنا غـصنا ّن
ــى ّمـــا أخ خــــىل أخــــاه آلكــــلإذا  ــه ثن ــم ب ــل ث ــه األك ــدا بأخي  ّب

 حتى ١٩٢٢ وفلسطني من عام األردنعوام قضاها يف املنفى بني ستة أ
  عندما صدر قانون العفو العام عن سلطة االنتداب يف دمشق ليعود١٩٢٨

 .مسقط رأسهإىل 
ّكان يؤمن دخله املادي من عمله كمدرس  يف املدرسة السلطانية يف ّ

ّدرس كان ي .ة الكربى يف حيفااإلسالميثم يف املدرسة / األردن/السلط 
 يّمادة التاريخ واجلغرافيا معسولتني باحلضارة العربية شارحا أن رشق

ّاألردن هو جزء من سوريا وأن فلسطني هي جزء من سورية وأن لبنان هو  ّ
 .ّأيضا جزء من سوريا وأن سوريا هبذه مجيعا هي بالد الشام من األزل

م اهلمم الوطن العريب يشحذ فيه إىل ّكان يذكي يف طالبه روح االنتامء
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للتحرر من نري االحتالل حيثهم عىل اكتساب العلم واملعرفة والصنعة 
اسع أهيا « :كامل علومهبالد الغرب إل إىل فيكتب ألحد طالبه الذي سافر

تنس  بالد الصنعة وال, إىل بالد العلم, إىل بالد احلرية إىل األخ يف الذهاب
 والقذائف حتى ولو رمي البنادق, أن تعطي وقتا ولو قصريا لتعلم الرمي

 متكنت من ذلك وحث إخوانك الذين عهدوا فيهم اخلري إنصورة أعامهلا 
هذه األمور اجلميلة وأنا  إىل  يأيت يوم حتتاجون فيهأنّعىل ذلك فانه البد 

 .أخالف من يدعي أن العمل وحده كاف للخالص من األرس واالستعباد
فقد كان ,  يف دمشق املجاهدينإخوانهوما انقطع االتصال بينه وبني 

رأيه السديد ينري نتائج األحداث قبل ظهورها بأشهر فأالعيب االستعامر 
 .الفرنيس واالنكليزي مل تكن لتنطوي عليه

خالل وجوده يف عامن اتصل ببعض الشخصيات التي يظهر أهنا 
ّوعرض عليهم تصوره وطرق  ,توحد االجتاهإذا احتادية التوجه فاستبرش 

اف واحللول املقبولة ولكن مل جيد أي إجابة أو إبداء رأي األهد إىل الوصول
 .من قبل الطرف اآلخر

وانتظر ليعرف قرارهم يف قبول اقرتاحاته أو رفضها أو ادخال 
وتبني أن البقاء معهم , ًتعديالت عليها بيد أن شيئا من هذا القبيل مل حيصل

م فيه أرقى  أهنم تعلموا من السياسة الكتامن فقط فهوأدركمضيعة للوقت 
 .العامل ولكن ضاعت عنهم أشياء كثرية

وبرزت قضية فلسطني من جديد عندما عقد املؤمتر العريب الفلسطيني 
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العربية / السادس اجتامعه ورفض املؤمترون مرشوع املعاهدة االنكليزية 
 املسؤولني إلبالغلندن  إىل املقدمة من امللك حسني وقرروا إرسال وفد

 :قرارات الشعب وهي
 .جالء جيوش االحتالل واالعرتاف باالستقالل −١

 .االعرتاف بحق هذه البالد بأن تتحد مع باقي البالد العربية −٢

 .لغاء وعد بلفورإ −٣

 .وكالعادة فقد ختىل االنكليز عن تعهداهتم للعرب
عاد الوفد الفلسطيني العريب من جولته يف أوربا ومقابلة املسؤولني 

 إليه توصلت عرف نتائج االجتامع ومااالنكليز وكان اجلميع بانتظاره لي
مل يتم هناك قبول للرشوط املذكورة أعاله وكانت وجهة , اللجنة املوفدة

 أن يقوم العرب بتوحيد شعوهبم وتوافق آرائهم وعندها االنكليزنظر 
 .يمكن لالنكليز أن يساعدوهم

 جمرد اجتامع الوفد السوري مع الوفد الفلسطيني أنواعتقد البعض 
وبالفعل فلو , طلباهتم املشرتكة سيكون له تأثري كبري يف جمرى األمورلتقديم 

لكانت وعود , يني واالنكليز سواء بسواءالفرنسكانت النية صافية عند 
 بمساعدتنا يف حملها ورغم ذلك كان الدعم السوري لألخوة االنكليز
عجاب فالوفد السوري كان ًني يف املحافل الدولية مثريا لإليالفلسطين

وسوريا « القوات املحتلة من أراضيها وإخراجافح يف سبيل حترير سوريا يك
 عيةبينة عىل اخلريطة بحدودها الطبي وامل»كل بالد الشام إليه تعني بالنسبة
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ًمل يكن مرسورا من الوضع يف رشقي األردن  )١٦٤ًلطفا انظر الصفحة (
 صاحلة  فإهنا مل تعد)أما عامن والسلط بل ورشقي األردن كلها(: فكتب

ّحتت االنتداب وبالية وألن األمري يتأمر  هناألأما سياسته ف, لسكنى أمثالنا
وفيليبي شيطان , بأمر فيليبي املعتمد االنكليزي وال هيمه الوطن وال األمة

ت منها ددارة فقد نفما اإلأ,  وال حيب اخلري هلم,حيب العرب حمتال ال
توقع للحكومة  و,شهرأثالثة  واملأمورون مل يقبضوا الرواتب منذ ,األموال

 .ّاخلراب من كل بد
ّأما األهايل فلم يدركوا وظائفهم فهم مثل الغنم حيلبون وجتز أصوافهم 
وأخشى أن تسلخ جلودهم بعدها وال يقولون شيئا لذلك مل يبق معيشة ملن 

 .كان مثلنا

  

  الوضع يف شرقي األردن

مواال بعد خروج ًعلموا بمرشوع ناجح يدر أإذا أظن أن األغنياء هنا 
يأملون من امللك يف احلجاز  وهم ال .املحتل ودخول العرب قدموا األموال

ًشيئا وال من ابنه يف عامن وال من الذين يتفانون يف سبيل الوطن مثلكم ً. 
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 حممد الطباخ إىل من مكتوب
ّفيها حتى علمنا بعد مدة طويلة أن  ماذامل نفهم  وّقعدنا مدة وّأتينا عامن ّ

ًأهنم يتكتمون كثريا إال  رجاال يشتغلونفيها ّ نسان أن إليصعب عىل او, ّ
قيل لنا عن بعض  ويف آخر األمر دعينا و.يسأل من غري أن يدعى وّيتطفل

عند ذلك اضطررت أن  وّبقيت بعض أعامل يف طي اخلفاء و,أعامل قاموا هبا
يوم ما الذي ال إىل مل أدر وفتذاكروا فيه, أحد رجاهلم إىل أعطيته وًشيئا أكتب
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ّلذلك ال أريد أن أخرج من عامن قبل أن حيصل  و.ّما الذي ردوه وقروا منهأ
ّلكني أظن أن األغنياء  و,أنا ال أقول من املحقق .كاملة نتيجة ّ علموا إذا ّ

ّبد ّحتققوا أنه الإذا ألهنم , ّقدموا األموال عند ذلك بحركة تنتج نتيجة حسنة
ّما للفائدة التي إ والشهرة وّما للصيتإ بعض أمواهلمبّمن النجاح ضحوا 
 .دخول العرب وينيالفرنسيرقبوهنا بعد خروج 

, ّال من ابنه يف عامن وًشيئا ال يأملون من امللك يف احلجاز هم وّأما اآلن
فال , ذ يعلمون عجزهمإ, ال من الذين يتفانون يف سبيل الوطن مثلكمو

 يفي بوعده الذي وعدهّن احلجاز مل يقدر أن , إال بنصف درهم وجيودون
 . لرية ١٥٠٠ّطنطنت به اجلرائد كلها وهو و

 
ابنه األمري عبد  إىل محلت برقية عيد الفطر السعيد برشى امللك حسني

 ياهللا يعلمه فيها استقالل العرب وقيام احتاد يضم العراق وفلسطني ورشق
األردن وهنا يربز بشكل واضح تطبيق سياسة القول ال سياسة العمل حيث 

ٍالكالم منمق والوعاء خاو  فاالستقالل الناجز ينبع فقط من سورية مركز .ً
اليوم كام جاء يف  إىل ة ألعظم حكومة عربية وجدتاإلسالمياخلالفة 
 .مذكرته
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 يبرش ابنه األمري عبد اهللا باستقالل )الرشيف حسني(امللك حسني 
 .رشق األردن وفلسطني وقيام احتاد يضم العراق والعرب

  ١٩٢٣ مايس ١٨ – ١٣٤١  شوال٢
أراين برقية أتته من عامن من  ويف هذا النهار رآين أحد أرشاف السلط

 ابنه األمري عبد اهللا إىل امللك احلسني وفيها الربقية التي أرسلها سعيد باشا
رشقي األردن ومل  وفلسطني واحتاد العراق وّفيها يبرشه باستقالل العربو

 كان ثمة إن, ّالدرة الوحيدة يف ذاك التاج مل تكن إنيذكر سوريا التي هي 
لئن ذكر بلفظ سائر البالد  و.ّ الدرر الثمينة التي تزينهإحدىفهي , تاج

ان تدخل سوريا  وأهلها ال يرضون هذا التعبري املبهم ون سورياإف, العربية
 هي منطقة رشقي األردن وقد ذكر رصاحة من هي أوطاهنا و.فيه عرضا

 تبلغ به احلد الذي معه فرنساجماملة احلسني ل, جاملةّال نحب أن تكون املو
 ة ألعظم حكومة عربيةاإلسالميهيمل ذكر بالد كانت مركز اخلالفة 

ّلكن طالت سلطتها فعم حكمها  وحكومة قرص عمرها, اليوم إىل جدتو
 اليوم روح اململكة العربية يف علومها إىل ال تزال بالد .أوربا ووإفريقيا آسيا
 هي روحها يف سياستها ونباتاهتا ومعادهنا وصنائعها وارفهامع وفنوهناو
ّهي باب املعاهد املقدسة ملكة املكرمة وعسكريتهاو فلم  .ّاملدينة املنورة وّ

 ّقد رشفها اهللا و,ال يريد أن يذكرها بلسانه و,يسكت عنها ملك احلجاز
يرسعوا يف  وخوانإلين أرى أن جيتمع اإعليه ف و.ّمدحها جده الرسولو
 .مهاله ذكرهاإرسال برقية مللك احلجاز يعرتضون هبا عىل إ
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مثقال  لو ومنه البالد أنتم ال تأملون أن يكون بعد العفو يشء مما جتني
نحن الذين كنا , ّ أما أنا فلست آمل أن يعفوا عن أحد منا,من اخلري ّذرة

أما من كان شوكة يف أرجلهم فال , قذى يف عيوهنم وشجى يف حلوقهم
بعد .أعايل الرماح  وأما اخلري فهو يف نوايص اخليل و.ا برتكهيرون بأس

 .هذه األمة العربية إىل كل من انتمى وأبناء احلرض واالحتاد بني أبناء البادية
ّ فلم أبدل حيايت التي ,بررت بيميني و, ال أفرح يف هذا العيدأن حلفت إين

من زارنا و .ًال زرت أحدا وزينتاال  وال حلقت وكنت عليها قبل العيد
 .ّكزائر يف غري أيام العيد إال فاين مل أقبله

 
 

 فلم يعد يثق بوعود الدولة الفرنسية من ,ً اليقني راسخا يف نفسهأصبح
تقديم املساعدة لتطوير سورية وتنمية اقتصادها وحتسني األوضاع االجتامعية 

فجميع هذه الوعود هو رساب ولو شهد هلا العامل أمجع عىل عهود , فيها
 . ألن فرنسا دولة مستعمرة مبتزة ألموال الشعوب املستضعفة,كتوبة موثقةم

 .واستشهد بالتاريخ
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 فلم يعد يثق بعهودها فهي دولة ًكانت مجيع وعود فرنسا رسابا
 .ّمستعمرة مبتزة ألموال الشعوب املستضعفة
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ان كان كثري من الناس يتفاءل و, ّهنا مل تتقدم أبداإأما مسألة سوريا ف
وضعوا أيدهيم عىل  ولو حلفوا األيامن وّاهللا ال أصدق وّ أما أنا فاين.اخري

كتبوا و, أعاظم السياسيني واملالئكة وأشهدوا اهللاو, األناجيل األربعة
وضعوا نسخة يف روما يف  و,طبعوا منها ألوفا من النسخ واملواثيق والعهود

ّ أمة .يسة القيامةثالثة يف القدس يف كن و,أخرى يف باريز و,كنيسة سان بيري
ّأمة تريد أن تفتخر أمام , ّأمة تريد أن تبتز األموال, ّأمة مستعبدة .مستعمرة

 زادت عليها و روما املعظمةإمرباطوريةريخ بأهنا خلفت اأمام الت والعامل
 وصلت وّمن يد الزباء, أخذت تدمر كام أخذها الروم وحكمت سورياو

عت عرب البادية الذين مل أخض وأخضعت عرب احلرض و,دير الزورإىل 
كيف ترتكه من تلقاء و, اهللا لفخر عظيم وّن هذاإ .خيضعوا ألمة من األمم

ال جريدة و,  يتكلمإنسانااآلن ال ترتك  إىل ها هيو .نفسها من غري جمرب
ال ترتك  و,فرتى العمد من اجلريدة بيضاء, كتبت مسحه الرقيبإذا تكتب ف
يتذاكرون يف  ول فلسطني جيتمعون جيتمع يف الوقت الذي ترى أهًأحدا

ّوال يظنن أحد , حيقرون احلكومة ويقومون باملظاهرات واألمور السياسية
ّأين أرجح انكلرت لكن حتى يعلم أهل سوريا بمن ابتالهم و, فرنسا عىل اّ

 .عليهم غضبه وّيعلموا شدة سخطهو, ّرهبم
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  :جلنة املبعدين السياسيني
ّيوان العريف الفرنيس سنوات من صدور أحكام الدبعد ست عىل , ّ

 صدر عن املفوض السامي, ّبالسجن والنفي, الزعامء واملجاهدين السوريني
وعندها عاد رشيد بقدونس من منفاه , ١٩٢٨قانون العفو عام , ّالفرنيس

 .دمشق مسقط رأسه ليتابع نشاطه ضد املحتل الفرنيس إىل بالسلط ثم حيفا
ٌ عدد من املقاومني الذين مل يشملهم  املبعديناملواطننيوقد كان من بني 

 العاملني يف احلقل الوطني وأسسوا مجعية سميت بعضوهلذا اجتمع , العفو
 .وانتخب رشيد بقدونس أمني رس اجلمعية »مجعية الدفاع عن املبعدين السياسيني«

ّسعت هذه اجلمعية بشتى الوسائل والتمست من أمراء وملوك البالد 
ط إلهناء تدابري النفي الظاملة إصدار عفو يشمل العربية املجاورة التوس

  هبذا اخلصوصللمواطنني كام عملت عىل مجع تواقيع ,ًاملبعدين اجلدد أيضا
امللك فيصل «صاحب اجلاللة اهلاشمية  إىل رفعتها اللجنة) سميت مضبطة(

 كي يتوسط لدى الدول األوربية إلقناع فرنسا للتخيل عن سياستها »األول
ّقيق أماين الشعب السوري العريبوحت, القديمة ًوالتي كان أيضا من بني  .ِّ

 .املطالب إلغاء أحكام السجن والنفي عن السياسيني السوريني
 :ٍلقد وردت ردود فعل عديدة عن املضبطة من خمتلف الطبقات

 .جلاللة امللك التوفيق يف مهمته ّبعض املواطنني وقعوها متمنني −
تفويض   رفضوا− كام ذكروا−ّوآخرون رفضوا التوقيع ألهنم  −

 .امللك بشؤون سورية
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ٌالدول األوربية هو تأكيد  إىل بالطبع كان مجع التواقيع ووصول أنبائها
جلميع املطالب السورية التي كانت تكررها يف كل مناسبة وهي وحدة 

 .ستقالل الناجزسورية الكاملة وجالء القوات الفرنسية عنها ونيل اال
 :−ل جاللة امللك فيص إىل  الكتاب املرفوع صورة عن−: ويف ما ييل
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 جلنة املبعدين السياسيني

 
 : كانون الثاين١٨قررت اللجنة يف جلستها املنعقدة مساء األربعاء الواقع يف 

ًأوال احلاج عثامن , صفي ومصطفى, سامعيلإانتخاب السادة حممد  −ّ
 احلكومة ونيايبنري العجالين ليطلعوا املجلس الم, هبجت البيطار, الرشابايت

ّطالق حرية املبعدين إّية عىل رغبة األمة الشديدة يف الفرنساملفوضية و
 إليها يطلبوا وّليتعرفوا رأي هذه املراجع مجيعا يف قضية املبعدين والسياسيني

نة السادة جقد كلفت اللو, بالدهم إىل عادهتمإاختاذ الوسائل التي تكفل 
آخر لتقرر جمتمعة  إىل اعيهم من وقتأن يطلعوها عىل نتائج مس املذكورين

 .ما جيب عمله
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نزيه , ّرشيف احلجار, تأليف جلنة للنرش من السادة تيسري ظبيان −ًثانيا
 .حممد سعيد عبيد وبراهيم اخلطيبإ, ّاملؤيد حييى كاظم أبو الرشف

يقوما بأعامل لمنري العجالين  وانتخاب السيدين رشيد بقدونس −ًثالثا
 .ّأمانة الرس
 كانون ٢٠ أن تعقد اجتامعها القادم مساء اجلمعة الواقع يف −ًارابع

 .احلاج السيد عثامن الرشابايت يف منزل .الثاين بعد صالة العشاء
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 ن السياسينيياملبعدوجوب إعادة احلرية إىل 
ّاملفاوض السوري يف حل القضية  وبناء عىل رغبة املفاوض الفرنسوي
, يضمن أماين السوريني وسوينيالسورية عىل شكل حيفظ مطالب الفرن

 بات الناس يرقبون عن كثب ما يدور حوهلمو, السكينة إىل أخلدت البالد
ّأن رصح فخامة إىل , املفاوضات وخارجها من األبحاث ويف سورية

, ّاملفوض السامي يف جينيف أمام عصبة األمم بترصحياته األخرية املعلومة
 أخذو, قام الشعب قيام رجل واحدو ,ّفهلع قلب األمة هلذا الترصيح اخلطري

صري الذي يتوقف عليه مليعقد االجتامع تلو االجتامع للبحث يف هذا ا
قد عقد املنتخبون الثانويون يف ثمن الصاحلية  والعباد ومستقبل البالد

قرار  بعد البحث قررو,  يف دار الوجيه احلاج عثامن الرشبايتً عاماًاجتامعا
تية أسامؤهم ليكونوا جلنة ممثلة لثمن آلااجلميع عىل انتخاب السادة 

يتصلوا مع مجيع أحياء  والشؤون الوطنية فيقوموا بمعاجلة مجيع الصاحلية
عىل أن , العاصمة لتوحيد اخلطط العملية للمحافظة عىل حقوق األمة

 :يتيضعوا نصب أعينهم الربنامج اآل
 .حتقيق أماين البالد عىل أساس امليثاق القومي −١
ّيف أي حل  ّحلرية للمبعدين السياسيني قبل البحثعادة اإوجوب  −٢ ّ

 .من احللول املنتظرة
ة تنوب عن األصقاع ئانتخاب هي والسورية بكاملها حتقيق الوحدة −٣

 .التي فصلت عن سورية لكي تكون ممثلة يف املجلس النيايب
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  عانة أطفال الصحراءإجلنة 
 نري االستعامر ًنتيجة الثورة التي هب فيها أبناء هذا الوطن لتحريره من

ًأضحى العديد من أبناء املجاهدين مرشدين يف الصحراء والرباري فرأى 
موسى , بعض أصحاب الرأي يف دمشق تأليف جلنة من عثامن رشابايت

, الطبيب أمحد راتب, هبجت البيطار, حممد عيل ظبيان, سعيد عبيد, الطويل
 اللجنة مهمة, ورشيد بقدونس, منري العجالين, القائد مصطفى وصفي

 .طفال ورعايتهمتربعات لتأمني احتياجات هؤالء األمجع ال
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 عانة أطفال الصحراءإنة جل
 .بيان إىل اجلمعيات اخلريية للتربع إلعانة أطفال الصحراء

ّن يف الرشق اجلنويب من إبعد ف و;حتية وسالم! أهيا السادة األكارم
ابتعد عنها ,  ماءال وقاحلة ال نبات فيها, سورية أرض مقفرة غري مسكونة

يف مثل هذه األرض أهيا السادة يقيم لنا أطفال ! السباع  وحتى الوحوش
 .هم املسند يف خالص أوطاهنمو, هم حمط آماهلمو, هم فلذة أكباد السوريني

ًيتضورون جوعا  ًأخرى لعلهم جيدون نباتا إىل يرتاكضون من جهة .ّ
ما الربد القارس فليس أ و.ّأو ورق شجر يسدون به اجلوع الفتاك, يأكلونه

كم من واحد من بينهم ..التوكل  وأن يقابلوه بالصرب إال له عندهم تدبري
ال  وال دواء وأو األمراض التي نتجت عنهام هلك ضحية السغب أو الربد

ّ? ذنبهم أهنم أوالد رجال ما ذنب هؤالء األبرياء املعصومني و.معني
رأوا أوطاهنم  .لغاديا وأشاوس أكارم كانت منازهلم مضيافة للرائح

 االستعباد فقاموا يف وجه الظلم إىل ّبالدهم تسري من احلريةو, ّتتجزأ
 ولكن قتلوا .حرب الثورة, أظهروا اآليات املعجزات يف تلك احلربو
السنغال  واجلزائر و املستعبدين من أهل تونسإخواهنمّرشدوا بأيدي و

فكان آخر أمر ,  عليهمبذلك تغلبوا و,نارية ال عهد هلم هبا بآالت حديثة
كان  و.ملك ابن سعود امللك العريب إىل  انسحبنأمن فاتته املنية يف احلرب 

ّلكن رجح العيش  و,مسقط رأسه وبالده إىل أن يرجع وبقدرته أن يستسلم
 هذا أهيا السادة األكارم .ّالنكد يف تلك الرباري عىل العيشة الرغدة مع الذل
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ً كان يعد ذنباإن, ذنب اآلباء فام ذنب , ّ احلقةواإلنسانية ّيف دين احلرية ّ
العرى  وّ? علم أفراد من هذه البلدة الطيبة مدى اجلوعاألطفال الصغار

الذي يفتك بأولئك املساكني فألفوا جلنة تدرأ عنهم قليال من املصائب التي 
خري رجال من اجلمعيات التي مل  إىل ّفأتت هبذه العريضة تقدمها, ابتلوا هبا
 ومكافحة النوائب اإلنسانيةوهي خدمة ال أ, لغاية نبيلة إال ا رجاهلايقم هب

تطلب منهم يد املعاونة بمقدار من املال ختلص به حياة أولئك , التي تنوء هبا
 .األطفال

 ١٩٣٣ آذار ١٦ – ١٣٥٢  ذي القعدة٢٠  وتفضلوا
 

ما أ :فقال«ة اإلسالمييف موضوع ظهور اخلالفة رشيد بقدونس وكتب 
ن أ عىل املسلمني فقد سمعنا ًن تكون وباالأخشى أين إالفة فمسألة اخل

هل بريوت أفرنسا دعت اخلليفة املخلوع عبد احلميد وبدأت تشوق 
هنا تعاونه أهنا تعده بأّبد تباعه والإوأمثاهلم ممن حيبون األتراك وتأمرهم ب

تي  تكيد انكلرتا الأن تريد ألهنا إال وما أظن هذه الفعلة .بامهلا وجنودها
وعند ذلك يكون يف بقعة صغرية  . يكون اخلليفة ملك احلجازأنحتب 

 إما الناس من قلوهبم وثانيهام بايعه بعض الناس أكثرخليفتان أحدمها بايعه 
ًحبا عرب : وهناك يتقاتل العرب,  باحلسنيً بغضاأو لفرنسا إطاعة أو باملال ّ

 ».ّوتضحك فرنسا وكل عدو!! عبد املجيد وعرب احلسني 

  جيش من البدوتأسيس يصبح األمل الكبري يف أنّد حز يف نفسه وق
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يؤمن بالقضية العربية وحيارب يف سبيلها كجيش صاحب ) ّالعرب اخللص(
ن إ« :أصبح هذا األمل رسابا فكتب يقول, عقيدة ال كقوات سلب وهنب

وقت  إىل خرهاّقبائل العرب التي كنا نفتخر بوجودها ونعتمد عليها وند
آه مل يبق  .شدائد قد خضعت كلها واستذلت أكثر من أهل احلرضاحلروب وال

 .يل أمل يف احلياة ومل يبق يف فؤادي موضع ذرة للرسور فكله أحزان ومهوم
 احلرب الوطنية

ّيقوم كل منا ضمن املهنة  وينبغي االستفادة من الفرصة التي سنحت
 .عربيةّالتي أتقنها بتأهيل القبائل لدخول حرب ضد املحتل ألرضنا ال

 
أن يرسم لنفسه  و,عىل نفسه إال ينبغي للسوري العريب أن ال يعتمدو

من جهة  عانةإلفان جاءته ا, خطة كأن ليس عىل وجه األرض مساعد له
كذلك املتأمل من رشقي األردن شيئا  و.ّ أيضا فال ترضهئن مل جتإو, نفعته

  .كاملتأمل من الرساب ماء
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يف و, اخلطباء واألدباء و العلامءبعضو − العسكريني −ّفان كنا نحن 
يتمكن العلامء  والقبائل إىل  نقدر أن نذهب,رأسهم األستاذ الشيخ كامل

 السلب وال احلرب التي يراد منها النهب, قناعهم باحلرب الوطنيةإمن 
نا إف ,ً ولو قليال,يتمكن العسكريون من تدريبهمو, قتل النفوس الربيئةو

ين أرى مجيع الطرق إ فَّالإو, ن الوظائفّنكون وفينا بام جيب علينا م
نندم عىل  والفرصة التي سنحت لنا تضيع و,ًمسدودة عقيمة ال تنتج شيئا

 :هذه هي الالئحةو ...ضاعتها إ

  :تأسيس العصبة العسكرية

عهم  فجم, صقلهم السلك العسكري يف املايض,نخبة من األشخاص
 محاية الوطن والصدقّاحلرية و و التضحيةئالشمل من جديد مؤمنني بمباد

 ,للوطن العريب املمتد حتقيق األماين الكبرية إىل يصبون ,االعتزاز باملواطنو
بمرشوع  ّعندها تقدم رشيد بقدونس, جيمعهم ّفرغبوا يف تأسيس احتاد

حدد له األفكار فجاءت يف  وضع له األسس و»العصبة العسكرية«سمي 
 .ر منها البنود العرشة األوىلنذك و اعتمده املشاركونًبنداٍأربعة وأربعني 
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 .»ّالعصبة العسكرية« هيئة مستقلة تدعى يؤلف يف مجيع أنحاء سورية −١
 مواصلة السعي بجميع الطرق وغاية العصبة توحيد اجلهود −٢

الوسائل املرشوعة لتحقيق أماين البالد السورية من حيث وحدهتا و
 الكاملة سيادهتا والشاملة بحدودها الطبيعية واستقالهلا الناجز

 .قامة حكم نيايب دستوري فيهاإو
 .السعي وراء حتقيق االحتاد العريب العام −٣
 .تأسيس جبهة وطنية متحدة والسعي وراء مجع الكلمة −٤
مركز هذه العصبة مدينة دمشق وهلا فروع يف مجيع أنحاء البالد  −٥

 .العربية
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 ينتخبهم ,ًعضواأحد عرش اهليئة املركزية التي يف دمشق تؤلف من  −٦
ّعىل أصول االقرتاع الرسي ملدة , ضاء الذين قبلوا هذا النظاماألع

 هي تنتخب أمني الرس من أعضائها  وسنة كاملة
من واجبات اهليئة املركزية الدفاع عن حقوق الضباط املتقاعدين  −٧

 .وأراملهم ضمن حدود املصلحة العامة أيتامهم وبني العسكرينيواملنسو
لسعي يف تأسيس فروع للعصبة يف واجبات اهليئة املركزية أيضا ا ومن −٨

 .كافة أنحاء البالد العربية
تنظيمه مع اهليئات  ومن واجبات اهليئة املركزية تعيني طرق العمل −٩

 .الشعبية
 .نشاء شعب يف كل حي من أحياء املدينة إمن واجبات اهليئة  −١٠

  املؤمتر السوري العربي
نتائج  وأيهالشعب النبيل ر إىل أعلن املؤمتر السوري العريب يف بيان

 املوافق ه١٣٥٢القرارات املتخذة يف اجتامعه املنعقد يف دمشق غرة شعبان 
 بعد تداول هذا املوضوع احليوي اهلام من مجيع ١٩٣٣ ترشين ثاين سنة ١٨

,  ومشاركة األعضاء القادمني من داخل البالد السورية وخارجها,نواحيه
قسيمها دوال وشعوبا ّوظهر للمؤمترين أن أعظم مصيبة حلت بالبالد هي ت
 .ينايف طبيعتها اجلغرافية ويعارض حقيقتها التارخيية

ّوفيام ييل نص البيان الذي صدر عن جلنة خوهلا املؤمترون نرشه وكان 
 .بني أعضاء هذه اللجنة رشيد بقدونس
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يف ثالثينيات القرن املايض تعددت األحزاب والفئات والتجمعات 
ية من الفرنسمجيعها يف غاية رئيسية هي إخراج القوات الوطنية التي تشرتك 

 .وإعالن استقالهلا كدولة حرة موحدة .البالد
ّلكن تفرقت السبل املوصلة ولقد كان اهلدف واحدا أصبح و إليه ّ

التنافس شديدا بني هذه الكتل السياسية ; عندها تداعى أصحاب الرأي 
اقرتحوا إنشاء  وطاقاتّالسديد ليؤكدوا أن تعدد األحزاب هو تبديد لل

ّجتمع سموه االحتاد الوطني العام : ّيمثل ائتالف األحزاب السياسية التالية وّ
, الالمركزية, العهد, عصبة العسكريني¸عصبة امليثاق , حزب األمة امللكي

ّثم انضم, مجعية شبان الوحدة العربية االحتاد حزب العمل القومي  إىل ّ
زكي اخلطيب و ّكل من صبحي بركاتّأخريا انضم و, وحزب االستقالل

بقيت الكتلة  و»ّاجلبهة الوطنية املتحدة«ّعىل أن يصبح اسم هذا التجمع 
 .الوطنية احلاكمة خارجها
تعهدت  و»اجلبهة الوطنية املتحدة«تبني اسم  إىل استجاب االحتاد

اجلبهة بميثاق يعدد املطالب التي متثل احلد األدنى ألمنيات الشعب 
حيقق  ما إىل مة االنتداب عىل ضوء هذا امليثاق للوصولويفاوضون حكو

 . بالده حتت نري االحتالل األجنبيحمطالب الشعب الذي ترز
, فكار التي جتول يف خاطر أعضاء عصبة العسكرينيألمتثل اآلراء وا

 .دارة الدولة حتى يف فرتة االحتاللإبرناجمهم السيايس لو كانوا عىل رأس 
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  الذين سبق»عصبة العسكريني«ي جتول يف خاطر األفكار الت وراءاآل
الذين مارسوا التنفيذ الفعيل و, خاضوا وقائع احلرب العاملية األوىلو

جزءا من برناجمهم السيايس لو كانوا عىل  لألهداف املعينة حيددون فيام ييل
 .دارة الدولة حتى يف فرتة االحتاللإرأس 

ّلها لنفع األمةدارة جلعلنا القوانني كّلو كنا يف رأس اإل −١ ّ. 

 .حلمينا الصنائع الوطنية 
 .ألصلحنا أمور الزراعة 
 .ّشوقنا من جديد أناسا يؤلفون الرشكات وّلشوقنا الرشكات الوطنية 

 .ّاألمة وألصلحنا اجليش لنفع الوطن −٢
 .ّألصلحنا املدرسة احلربية 
ّألجربنا الكشافة كلها بتعلم فن الرمي  ّ ّ. 
 .ّبفن الرميّلشوقنا األهايل أيضا لالشرتاك  
 .ّألسسنا موضعا خاصا للرمي 

 .ألصلحنا املدارس −٣
اهلندسية بأنواعها أكثر  والفنون الزراعية والهتممنا باللغة العربية 

 .من غريها
 .ّال نرتك ولدا يقعد أجريا أو يدور يف األزقة وجبارياإجلعلنا التعليم  

 .صالح األخالقإلسعينا يف  −٤
 .ّلقللنا من بيوت الدعارة 
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 .ن احلاناتلقللنا م 
 .لقللنا املأمورين −٥

 .ّلسعينا أن جيتهد املأمور هناره كله حتى يعمل عمل اثنني أو ثالثة 
 .لقللنا الرضائب 

 .بني بقية البلدان العربية وّلسعينا يف رفع احلواجز الكمركية بيننا −٦
ّألمرنا التجار أال   . من خارج البالد عندنا مثلهًشيئا  يستوردواّ
ًبل كنا جتارا نكن يف رأس األمور يف هذه املسألة لو ملو ّ  لفعلنا ذلك من ّ

 .ذات أنفسنا
 من ًاآلن فهو عبارة عن مجع عرشين رجال أن نعمله ّأما ما يمكننا
, نجمع يف الشهر نحو عرشين ورقة .ّونتأسف عىل ما نرى ّالعسكريني نتأوه

 قليل من عدد. مكان عمل عظيم بمثلهاإ ّال نعرف أين نرصفها لقلتها وعدم
 .ّال قوة ولكن ليس بيدهم حولو, أهل البالد يشاركوننا يف آرائنا

 .ّتأسيس مدرسة نبذل هلا كل جهودنا حسبة هللا من غري مقابل
  

  شذرات
  

 الفضل للمبتدي وإن أحسن املقتدي
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 ّبيان االحتاد الوطني العام الذي أرسله أمني رسه رشيد بقدونس
 تيلّإىل املفوض السامي الكونت دو مار
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 :وقد وصف رشيد بقدونس الوضع الراهن يف مذكرته فقال
 ااالحتاد الوطني العام تألف من أحزاب خمتلفة وكان يسري بخط −١

 .الكتلة الوطنية مل تدخل فيه وحاربته لكن موزونة
 ولكنه مل يكن من مؤسسيه فعظم عليه أن ,أتى رجل وطني قومي −٢

 بإدخال الكتلة فاستحسن أن وكانت األحوال تقيض ,يدخل فيه
 لتجمع فيها من »اجلبهة الوطنية املتحدة«هو  يسمي االحتاد باسم آخر

 .ّمل يكن دخل االحتاد فلم خيالف حزب االحتاد حبا بجمع الكلمة
 وتضمر العمل وحدها , تظهر أهنا تريد الدخول,ًراوغت الكتلة كثريا −٣

 . تنفصم عرى الوحدةواجلبهة كانت تساير كل املسايرة حتى ال برأسها
شتم دو مارتيل الكتلة بأفظع الشتائم فكانت اجلبهة ممن تضامن مع  −٤

 ّالكتلة مع علمها بأهنا مستأثرة بأعامهلا ال تريد أن يشاركها فيها أحد
 . عصبة العمل القومي االحتاد ممثلوأول من خرج من −٥
 .أول من خرج من االحتاد اجلبهة الوطنية املتحدة −٦
ة جدا جيتمع مئات من الناس يف دار صبحي بك كانت اجلبهة قوي −٧

 .بركات لكن مل يكن هناك روابط حزبية فلم يستفد صبحي بك كثريا
تآمرت الكتلة عىل اجلبهة عموما وعىل صبحي بك خصوصا وكانت  −٨

 .اخلسارة عىل صبحي بك وعىل اجلبهة
 .كثر من األولأذهب صبحي بك من دمشق فضعفت اجلبهة  −٩

ر واستأثر بأمور واستبد بأمور مما مل يتحمله ّترصف أمني رسها بأمو −١٠
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وعوتب كثريا فلم يرجع ولو كان إخوانه , قليل من رفقائه إال منه
ّدرا ووطنية منه لتحملوه وابتدأت عالئم التفرق ق وأقل ثقافة وعلام

 .لكن مل تتفرق اجلبهة
ن يدخل أخر من العاملني يف احلقل الوطني له قيمته فأراد آأتى رجل  −١١

راد تغيري اسمها فريض بعض رجال اجلبهة وفيهم أبهة ولكن يف اجل
 .ومل يرض قسم كبري فحصلت التفرقة ّأمني رسها

 :يستتنج من هذا شيئان −١٢

 حمافظ لكيانه ال حزاب عىل رشيطة أن يبقى كل حزبن احتاد األإ  − أ
 .يأيت بنتيجة مثمرة

 مل يكونوا هم املؤسسني حاولواإذا ّإن عادة رجال البالد مع األسف  − ب
أسس ولو بتغيري اسمه ليبدوا من املؤسسني يف  ن يقضوا عىل ماأ

 .هذا االسم اجلديد
الغاية  إىل علم طريق العمل للوصولإذا  إال يعاون بعض الناس ال −١٣

 .املنشودة هؤالء قليل ولكن هلم مكانتهم
  العثرة الوحيدة ماتسعت اجلبهة املنقسمة لتكثري سوادها فكان −١٤

 .املتحدةجلبهة ا اشتكت منه قبلها
ّيوحد ) عبد الرمحن الشهبندر(جاء الدكتورإذا كان الناس يقولون  −١٥

كل من رجونا منه خريا وراجعناه ليدخل يف اجلبهة  ,عاملنا فنعملأ
 .كان يقول هذا القول
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أتى الدكتور فلم نرد أن نزعجه كثريا وانتظرنا منه توحيد الكلمة وقد  −١٦
 من ًشيئا(نعلم   مامىض مدة ودامهتنا األمور املحزنة فلم نر عىل

 .)التوحيد
 .حد ال نظن أن جمنونا يويص هبا إىل أعامل الكتلة وصلت −١٧
ينبغي  هل ينبغي أن ترتك حتى تقع هي واألمة يف هوة الخمرج منها أم −١٨

 .أن نخلصها ونخلص األمة
مقدرة الدكتور وعلمه وخطاباته ووطنيته وثقة قسم كبري من األمة  −١٩

هل هو  .ن يقوم بعمل مثمرألدكتور يتوجب عىل اال أ هبذه الشامئل
قائم بذلك وال حيب أن يعلمنا به ألنه من األمور الرسية ? فإن كان 

 وال نطلب منه أكثر من ,ًكان إجياباإذا مئن للجواب طذلك فنحن ن
 .ذلك

يقوم الدكتور اآلن بعمل يستشم منه  ن الأيرى بعض الوطنيني  −٢٠
 ويرون أن يبارش بعمل ,امهامجة الكتلة لئال تنقسم البالد عىل نفسه

أوسع من ذاك وهو تأليف حزب عريب باسم اجلامعة العربية الكربى 
مثال ويظن أن هذا االسم حمبوب جدا يغري الناس بالدخول فيه من 

فهل الدكتور , سوريني وعراقيني وحجازيني ويمنيني وحتى مرصيني
 أيضا يرى ذلك ?

ن أيمكن  ماذاهم ? يريدون ? هل يمكن التفاهم مع ماذايون الفرنس −٢١
 . منهمنرىض
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 ا يرىض به الوطنيون احلقيقيون?مل تكن مطاليبهم ممإذا يعمل ذا ما −٢٢

متس حقوق  ّأي الدول يمكنه أن يعاود ويستفيد معا برشط أن ال −٢٣
 .جهة استقالهلا وسيادهتا البالد من

 
  اللجنة الدائمة لالنتدابات

 
 لالنتدابات جلنة خاصة سميت اللجنة الدائمة أنشأت عصبة األمم

  مهمتها متابعة تطور الشعوب املوضوعة حتت وصاية الدول,ومقرها جنيف
كانت ترعى هذه إذا  فيام ,املنتدبة وبالتايل مراقبة الدول املكلفة باالنتداب

 .الشعوب بحيث متكنها بحكم نفسها بنفسها
ن من قبل عصبة األمم ويف اللجنة مندوب وّعينُأعضاء هذه اللجنة م

 .الدولة املكلفة باالنتدابدائم عن 
ويف إحدى جلسات هذه اللجنة التي كان يبحث فيها موضوع سورية 

إذا ولبنان سأل أحد أعضاء اللجنة مندوب فرنسا املسيو روبري دوكرى فيام 
كانت اهليئات والقوى الدفاعية القائمة يف سورية ولبنان تتألف من عنارص 

? فأجاب دارة نفسها أم الإك حق وطنية كام هي احلال يف البالد التي متل
,  عدم وجود أكفاء هلذه الغاية يف سورية ولبنانً بالنفي مربرافرنسامندوب 

 . نيابة عن السوريني واللبنانيني يف الدفاع عن أراضيهمفرنساوتقوم 
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يسمى االنتداب الذي أقرته عصبة  يف ظل االحتالل الفرنيس أو ما
,  من أبنائها من خمتلف املشارباألمم تعاقبت عىل حكم سورية حكومات

, ً بيد أن البالد كانت تتخبط اقتصاديا,بعد مباركة من السلطة الفرنسية
أسوأ  إىل  وجدها املواطنون ترتاجع, عن أن تنتهج طريق االزدهارًوعوضا

 :مما كان ولسان حاهلم يردد املثل الشهري
 »ّمن قبل أن يلقاك رش وجى  ريح حزاء فالنجاء النجا«

 بحث الوضع البائس الذي آلت إىل تداعى املحاربون القدماءوهنا 
أمني  إىل  وطلبوا,نت دو مارتلوالك إىل  وقرروا إرسال كتاب,سوريةإليه 

 رجب ٢١الرس أن ينشئ هذا الكتاب فوضع مسودة الكتاب بتاريخ 
 .)١٩٣٥ ترشين األول ١٨ املوافق ١٣٥٤

مسيو دوكرى ّعندما سمعت عصبة املحاربني القدماء بادعاءات 
ًاستنكرهتا بشدة وأرسلت كتابا  عممته عىل بعض ً وكتابا, إىل اللجنةّ

 .)الذي أنشأه رشيد بقدونس بخط يده(الصحف الفرنسية 
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 – للصحف املحلية – للجنة االنتدابات –كتاب للمندوب السامي 
 :ّ رد عىل أقوال روبري دوكرى–ية الفرنسلبعض الصحف 

وريني املوقعني أدناه عىل تفاصيل األبحاث ّاطلعنا نحن الضباط الس
ن سورية أ بش١٩٣٥ ....التي جرت يف جلنة االنتدابات يف جلستها تاريخ 
قاله املوسيو روبري دوكرى  ولبنان ومما لفت نظرنا بصورة خاصة منها ما

 عن سورية جوابا عىل سؤال ألقاه مع حرضته عضو الفرنيساملندوب 
 يتعلق بأمر الدفاع عن أرايض سورية ولبنان .......اللجنة املذكورة املوسيو

كانت اهليئات والقوى الدفاعية القائمة فيها تتألف من إذا ويتلخص فيام 
, عنارص وطنية كام هي احلال يف البالد التي متلك حق إدارة نفسها أم ال

: بالعبارات اآلتية إليه عىل السؤال املوجه إليه ىفكان جواب املندوب املوم
ية التي نقلت عنها الفرنس ولعل اجلريدة .... ١٩٣٥ ايلول ٤لقبس راجع ا

 ... القبس إدارةهذا اجلواب يوجد عند 
 وهو ينايف الواقع املحسوس ,يتفق واحلالة الراهنة إن هذا اجلواب ال

ّمن كل الوجوه إذ أن يف البالد السورية كام يتضح من اجلدول املقدم طيه 
 دمشق وحدها عدا باقي البالد الباقية من وجود طائفة كبرية من الضباط يف

وهؤالء الضباط حائزون عىل , بالد سورية ولبنان والعلويني وغريها
ومنهم , ومنهم اخليالة, خمتلف الرتب العسكرية الراقية ومنهم املشاة

غري ذلك من الصنوف  إىل ومنهم االستحكام, ومنهم الرشاش, املدفعية
ملسلكية يف املدارس الرتكية العسكرية العسكرية وقد اكتسبوا علومهم ا
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الراقية وتلقوا الدروس فيها عىل أمهر األساتذة الرتكية واألوروبية الذين 
 وخدم هؤالء الضباط السوريون ,كانت حكومة تركيا تستجلبهم هلذه الغاية

 واشرتكوا معه يف حروب خمتلفة أمهها احلرب ,يف جيش تركيا سنني عديدة
يقلون خربة ومقدرة عن ضباط وجيوش أوروبا  الالعظمى األخرية وهم 

ومن املعلوم أن اجليش الرتكي والعراقي اليوم يقوده زمالء هؤالء , احلالية
الضباط السوريني ورفاقهم يف املدارس العسكرية ويف اجليش العثامين 

فرق بينهم قط من حيث  السابق وكانوا مجيعا خيدمون يف صف واحد ال
وما كان , ّتي اكتسبوها والوظائف العديدة التي تولوهااخلربة واملعلومات ال

اجليش العريب الذي تالف يف احلجاز واشرتك يف ظفر احللفاء يف احلرب 
 إال العامة والذي اكتمل بعد ذلك يف سورية يف عهد املرحوم امللك فيصل

تدريبه أحسن قيام وضحى الكثري بحتت قيادة هؤالء الضباط الذين قاموا 
م يف سبيل الغاية املشرتكة وأمال بان تنال بالدهم استقالهلا منهم بحياهت
 .وسيادهتا
 عىل أكمل ترتيب ونظام يف سورية ًوظل اجليش العريب الصغري قائام •

 املنطقة الداخلية وقىض عىل الفرنيسأن احتل اجليش  إىل يف عهد فيصل
ة  واستوىل عىل سالحه وكاف,احلكم املستقل فيها وألغى اجليش املذكور

 ًجيشا  عنهًالقليل النادر عىل التقاعد وأقام بدال إال لوازمه وأحال ضباطه
معظم أفراده من الغرباء الذين اكتسبوا  Legion Syrienne باسم ًخمتلطا

يني الفرنسوقواد هذا اجليش من , ّالرعوية السورية بفضل االنتداب ومحايته
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هنم قليل ونادر إ عنهم ّ ال حظ للضباط السوريني منه وهم الذين قلنا,البحت
ن كنا راضخني يف مصرينا إّإنا و, بعض الرتب الصغرية ووظائف الرتمجة إال –

نرىض بعد ذلك  القايس هذا ألحكام القدر وملشيئة القوة القاهرة غري أننا ال
ننا غري إ يف جلسة رسمية الفرنيسكله أن يقال عنا علنا بلسان مندوب سورية 

ًؤهالت العسكرية مما نعده انتقاصاننا فاقدو املإموجودين و  لكرامتنا اخلاصة ّ
ورغبة يف إظهار السوريني بمظهر العاجز عن إدارة شؤون بالدهم الدفاعية 

 لقاموا هبا أحسن قيام وجلاروا يف هذا املضامر حكومات ًركوا أحراراُلو ت التي
سيو يمللذلك جئنا بعريضتنا هذه نحتج بكل قوانا عىل أقوال ا ,ًجرياهنم متاما

روبري دو كرى املخالفة للواقع واملهينة للكرامة الوطنية ونرفضها كل الرفض 
ية وملجلس الفرنسوزارة اخلارجية  إىل راجني من فخامتكم رفع احتجاجنا

 ....وتفضلوا .عصبة األمم
 

 تذكري
ّملشيئة القوة  وألحكام القدر, ّن كنا راضخني يف مصرينا القايس هذاإ واّإن
ّ أننا ال نرىض بعد ذلك كله أن يقال عنا علنا بلسان املندوب غري, القاهرة ّ

 املؤهالت ننا فاقدوإ وننا غري موجودينإ, يف جلسة رسمية, الفرنيس عن سورية
ًمما نعده انتقاصا, ّالعسكرية ظهار السوريني بمظهر إرغبة يف و, ّ لكرامتنا اخلاصةّ

 هبا أحسن ا لقاموًكوا أحررادارة شؤون بالدهم الدفاعية التي لو ترإالعاجز عن 
 .وجلاروا يف هذا املضامر حكومات البالد املجاورة, قيام
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الكونت دو  إىل الكتاب الذي يرغب املحاربون القدماء أن يرسلوه
ّويف ماييل املسودة التي , مارتيل املفوض السامي الفرنيس يف سوريا ولبنان

أن ينقيض دور  ا آنَمَأ «:ّدل وّقل أنشأها رشيد بقدونس ويقولون فيها ما
 ».التجارب وأن تعطى البالد أمانيها
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املفوض السامي  إىل ينقل املحاربون القدماء أماين املواطنني السوريني
 .نت دو مارتلوالك

  األفخمفرنسافخامة العميد السامي الكنت دو مارتل سفري 
ّيترشف املحاربون القدماء أن يرحبوا بقدوم فخامتكم منتهزين هذه 

 ...عن أمانيها وعراب عام تتشكى منه األمة السوريةلفرصة لألا
سورية تتقاذفها حكومات وطنية خمتلفة عىل  و مضتً عامامخسة عرش
كلها كانت جتارب مل تنجح واحدة منها بل كانت سورية و, أشكال متنوعة

 .أسوأ مما كانت عليه كلام توىل حكمها يد جديدة إىل ترجع
البالد ال و, أن تعطى البالد أمانيها وتجاربوقد آن أن ينقيض دور ال

هي الوحدة السياسية  و.ّنام تطلب ما به قوام كل أمة وحياهتاإف, تطلب شططا
مل تر سورية يف هذه املدة الطويلة أدنى فائدة  .السيادة واالستقاللو الشاملة

مل تستفد سورية  ونا نأسف عىل تلك األيام املديدة التي مضتإ وبنائهاأل
 مل تكن مسرتحية فرنساكام أن , التبعات مجيعهاو درة عىل محل األعباءالقا

 إىل ّ عىل أن الطرق التي اختذتّهذا مما يدل و.القلب يف غضوهنا يوما واحدا
 من تأمني فرنسااهلدف املطلوب ال اهلدف الذي تتطلبه  إىل اآلن ال توصل

ال  و,حرمة و حمبةدامة ما كان هلا يف قلوب أهل الرشق منإال  واقتصادياهتا
ّاهلدف الذي تبتغيه سورية من حياة حقة موحدة مستقلة ال  غري ذلك ذإ, ّ

ّنا لنوقن أن سورية إو .يعد حياة كانت موحدة مستقلة قوية هي أنفع إذا ّ
 .من أن تكون ضعيفة مفككة العرى فرنسال
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, ّيكرر عىل أسامع األمة يف كل فرصة وا ما يقال عن االقتصادياتّأم
 ّلن تستقرو, ّنعلم عىل اليقني أهنا ال تؤمن ما مل تستقر احلالة يف سوريةّنا إف

 .أمانيها إىل احلالة ما مل تصل سورية
 .ّيرسنا أن تتحقق هذه األماين يف عهد فخامتكمو
 ١٩٣٥ّ ترشين األول ١٨ − ١٣٥٤ رجب ٢١ .......... تفضلواو

 القاعدة األساسية املبادرة والقيام باملتابعة هي حتمل املسؤولية واختاذ
 لذلك قام بدعوة اهليئة اإلدارية للجبهة .للنجاح والوصول إىل اهلدف

 .ًالوطنية مع بعض رجاالهتا لرأب الصدع ودفعا لتأزم املوقف
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  شذرات
  

 األدب أحد املنصبني بالعقل واألدب ال باألصل والنسب
ِّوهو وسيلة لكل فضيلة وذريعة لكل رشيعة ِّ 
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مجعية املحاربني القدماء  إىل حاربني القدماء السورينيكتاب مجعية امل
 .ّالفرنسية يف باريز

ّأتقدم حلرضتكم برفع أرق التهاين بعيد احلرية  ّ ية راجيا جلميع الفرنسّ
كانت سورية تنظر بعني  .يني صحة طيبة الفرنس املحاربني القدماء إخواننا
 سعيها يف حترير ية ملا كانت تسمعه عنها منالفرنساألمة  إىل التجلة

ّعلنت احلرب قامت سورية تناضل عن حريتها يف صفوف ُملا أو .الشعوب
 .ّسورية خاصة أن يساعدوهم عىل نيل أمانيهم والذين وعدوا العرب عامة

أيدوا أقواهلم السابقة , كحلفاء لألمة العربية, يون بريوتالفرنسملا دخل و
لكن و,  ; أيدوه بالقولبام نقشوه عىل نصب ركزوه يف بريوت عىل الساحل

مخس عرشة سنة مضت نال فيها  .العبودية إىل يا لألسف فان األعامل تسري
علام ال  وّلكن سورية التي ال تقل عن العراق ثقافة, إرادتهالعراق شيئا من 

 ّهذا ما خيب اآلمالو, ّتزال بعيدة كل البعد عن أقل يشء من أمانيها
ال يعلم قيمة  .نقيضها إىل فيوما ل يوماّتتبد نظرة التجلة, جعل تلك النظرةو

, لذلك جئنا اليومو, أمثاهلم من األمم األخرى إال ما بذله رجال احلرب
أن  ورائه كنا ننتظر من, بعد سكوت طويل, نحن رجال احلرب القدماء

 يف السلك أن يسعوا يف إخوانناجئنا نرجو  .ية بام وعدتالفرنستفي األمة 
 أجدر من رجال ْنَم و,ود التي قطعت لسوريةّوىف العهُبالدهم ألن ت

 للجهود العظيمة ًفتأييدا, العمل النبيل الرشف أي رجال احلرب بمثل هذا
 لدعائم ًتوطيدا و لتأمني السلم العامفرنساالتي يبذهلا املحاربون القدماء يف 
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جئنا نرجو , ية يف قلوب السورينيالفرنسالصداقة القديمة التي كانت لألمة 
هي و: حتقيق أماين سورية التي تتلخص يف ثالث كلامت وموساطتك

ّ منا أن سورية قوية أفيدًاعتقادا .الوحدة والسيادة واالستقالل منها  فرنسال ّ
 ّتفضلوا و.املفاجآت وبالطوارئّسيام يف هذه األيام اململوءة ضعيفة ال

١٩٣٥متوز  ١٠  

 :وفيامييل اجلواب

 
 

 بني عقد املعاهدة ورفض املعاهدة

ّعد أن خفت حدة املواجهات بني أفراد املقاومة السورية وبني قوات ب
اجليش الفرنيس بدأت تباشري مفاوضات ترتكز عىل مطالب كررها 

وتوحيد األرايض التي سلخت عن  السوريون تتلخص يف إهناء االنتداب
من هنا كانت املفاوضات مع الفرنسيني , سورية إثر انتهاء احلرب العاملية

فالسوريون , تلبث أن تتوقف ألن كل طرف متمسك بمطاليبه الّتبدأ ثم 
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ّحمقون بكل تأكيد باسرتجاع أراضيهم التي استقطعت دون استشارة 
والفرنسيون انتدبتهم عصبة األمم كي يساعدوا سورية , صاحب األرض
ّ بيد أن سورية املعرفة لدى عصبة األمم هي غري ,زدهاراليف التطور وا ُ

 فرنسا وحيبها ويدافع عنها أهلها والتي أصبحت سورية التي يعرفها
 اخلصم الوحيد فرنسالذلك مل تكن , مسؤولة عنها مفوضة من عصبة األمم

املسؤول بل هي الدول التي انترصت يف احلرب العاملية فكان القلم بيدها 
تريد متجاوزة خطوط  فخطت وحددت عىل ورقة بيضاء فكان هلا ما

خامتها معلنة موافقة وق ثم متهر هذه الورقة بقاطعة أوصال احلق, العدالة
 !!الفريقني

: اجتامع جديد فيكرر كل طرف أقواله ويأيت اجلواب إىل ّثم يدعى
ّوسوق , فرنساثم برزت فكرة توقيع معاهدة مع , حنيإىل  تعلق املفاوضات

فأدىل كل حزب بدلوه وقدمت كل فئة منتهى , هلا اإلعالم الفرنيس
يمكن أن تتضمنه بنود املعاهدة املوعودة   دراسة ماوانكب عىل, معرفتها

بني زمرة تقول أن , كل قانوين حصيف وانقسم املواطنون بني مؤيد ورافض
ّاملعاهدة تفرق وال توحد وآخرون يظنون أن املعاهدة هي مفتاح اخلالص 

الرتيث ملعرفة رأي جلنة  إىل حتالل وهناك مفكرون يشريونالمن جيش ا
ّئمة والتابعة لعصبة األمم وليس أخريا هناك من يذكر االنتدابات الدا

قيد  إىل احلرية وليس إىل بالضحايا الذين قدموا أنفسهم جرسا للعبور
 .املعاهدة
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 املفوض السامي مسيو بونسو 
مسيو «مضت فرتة طويلة دون أن حيقق املفوض السامي اجلديد 

خابات اجلمعية ولكن بعد إجراء إنت,  الوعود املمنوحة للمواطنني»بونسو
التأسيسية كان البد من بحث بنود املعاهدة التي ستوقع بني الدولة السورية 

وأن يتم االتفاق يف املجلس عىل أسس املعاهدة , والدولة الفرنسية املنتدبة
باريس مزودا بالنص الذي  إىل وأن يكون الوفد املفاوض الذي سيتجه

قشة البنود املقرتحة بارش املجلس بمنا, حيقق أماين الشعب السوري
للمعاهدة وكان اجلميع يدرك أن املعاهدة التي يوقع عليها الطرفان تصبح 

 .وهي ليست كقانون يصدره املجلس يمكن الحقا تعديله, ملزمة
 وقسم ,كان قسم من النواب يتمسك بتحقيق مجيع املطالب الشعبية

, املية األوىلآخر يتصور احلدود الواقعية التي نشأت بعد انتهاء احلرب الع
فظهرت دول ذات حدود اعرتفت هبا الدول املنترصة يف تلك احلرب 

 !!وأخريا بعض النواب يعتمد املبدأ خذ ثم طالب 
ّوهنا انربى االحتاد الوطني العام وأرسل أمني رسه رشيد بقدونس 

مفاوضات وال  رئيس املجلس النيايب السوري يؤكد له فيه أن ال إىل رسالة
قيق وحدة األرايض السورية الشاملة التي تضم مجيع املناطق معاهدة قبل حت

  )٢٣٥ انظر الصفحة رقم ًلطفا(التي سلخت عن سوريا قرسا 

  شذرات
  إليك املوت سهم مرسل عليك وعمرك بقدر سريه



 − ٢٥٥ −

دير الزور للوقوف عىل  وحلب و دمشق»املسيو بونسو«بعد أن زار 
 عن رغبات ً شامالًتقريراسلمه السياسيون قي دمشق و, طلبات املواطنني
ّ له أن الغاية هي عقد ًقد نرشت الصحف ترصحيا و.الشعب السوري

استمرار االنتداب عىل األجزاء املقتطعة  ومعاهدة مع دولة دمشق املستقلة
ًرئيس املجلس حمذرا إىل فكتب رشيد بقدونس .من سوريا ّ من أي معاهدة ّ

ّتوقع قبل أن توحد األجزاء فتعود  .ةسوري إىل ّ

 
 

 لرئيس املجلس
ّقرأنا يف اجلرائد الترصحيات التي أدىل هبا املسيو بونسو من أن املراد 
عقد معاهدة مع دولة دمشق املستقلة مع بقاء االنتداب يف باقي أجزاء البالد 

بالد العلويني يف حني أننا نحن املندوبني  وجبل الدروز والسورية لبنان
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ىل أساس حتقيق الوحدة السورية الشاملة ع إال مل ننتخب نوابنا الثانويني
 منطقة االسكندرونة وبالد العلويني وجلميع سورية بام فيها جبل الدروز

ّنربأ من أي  وننا نحتجإلذلك ف و,لبنان الصغري إىل البالد التي ضمتو
نرجو من فخامتكم أن ترفعوا  و,مفاوضة حتدث قبل حتقيق تلك الوحدة

 .عصبة األمم إىل احتجاجنا هذا
  

  الضائقة االقتصادية

 

ّرأى البعض أن حل الضائقة االقتصادية يمكن يف توظيف عدد كبري 
فكان  .ّ فتحرك عجلة االقتصاد وتنمو التجارة.من املواطنني يف الدولة

 . آخرٌلرشيد بقدونس رأي
 

 شذرات

 
 من الزم العلامءامللوك رش العلامء من الزم امللوك وخري 
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 اردة حلل الضائقة االقتصاديةرأيه حول االقرتاحات الو
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لست أرى هذه األمة قادرة عىل أن تعول  و,مل أر هذا العمل أساسيا
لسوف  و;نساينعىل املجتمع اإل وهم عالة عليها,  من أبنائهاً كبرياًمقدارا

املستهلكون أكثر من  ويأيت زمن يكون فيه العاطلون أكثر من العاملني
كر يف عمل أسايس ينقذ هذه  أن نفن من الواجبإعليه فو, املستثمرين

 .من هذه األزمة األمة
فعىل اجلمعية , هي أرض زراعية و أرض سورية طويلة عريضة−١

,  من املزروعاتًال يكون شرب أرض خاليا تؤسس أن تسعى حتى التي
تستنري بأفكارهم و عليها أن تستعني برجال علم الزراعة من حمبي الوطنو

 .وصفي زكرياو, مثل الطباع
لو كانت جهوده  و عىل العمل بغري عملً قادراً أن ال نرتك رجال−٢

ال يستحصل  وهناره و يتعب ليلهًفالزارع مثال, ال تأتيه بام يناسبها من املال
ن ما إأن يشتغل ف ولكن الواجب عليه أن ال يمل, ما يوازي هذه األتعاب

 يشتغل اء مثالّاحلذ و.هذا أحسن من ال يشء ولألمة ويستحصله ربام له
ّلكن ال يثمر من شغله ما يتصوره من املال الذي كان يتكسبه يف الزمن و ّ

االجتامعي يقيض  ونساينإلا وين أرى الواجب الوطنيإمع هذا فو, القديم
 .لو صغرية من حاجاته وّيسد ثلمة وعليه أن يشتغل

:  له دائرتانً جداً أن تبني اجلمعية يف أرض واسعة بناء واسعا−٣
األخرى للعجزة من النساء ممن ال يقدرون  وعجزة من الرجالحدامها للإ

ّخيدمهم خدام برواتب  وينامون ويرشبون وفيها يأكلون, ًعىل العمل أصال
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 .من اجلمعية
ًبلده كل من كان غريبا إىل  يعاد−٤  . عن دمشقّ
 اجلنوبية بأقسامها وّ يتفق جتار سورية كلها أي الشاملية بأقسامها−٥

 .رفع احلواجز اجلمركية .الدولتني املنتدبتني  منًئاأن ال يشرتوا شي
 من أوربا يمكن عمل مثله ً يتفق جتار سورية أن ال يشرتوا شيئا−٦

 .يف البالد السورية
 .عادة معمل الزجاج إل يسعى جتار سورية−٧

ّعىل هذه األسس يمكنني أن أشتغل بكل قواي مع أي مجعية تتألف  ّ
  هلذه الغاية

املفوض السامي, بيد أن  إىل إرسال كتابسكرية الععصبة الرغبت 
توجيه مثل  إىل  أخرى ومواطنني من خمتلف الفعاليات وجدوا أن يصارًأحزابا

هذا الكتاب عن طريق رئيس املجلس النيايب ورئيس الوزراء ويوقعه ممثلون 
التالية املذكرة وكذلك عن األحزاب األخرى وهكذا تم إرسال , العصبةعن 

جلنة االنتداب  إىل  خمتلف الفعاليات الوطنية السياسية السوريةالتي رفعتها
ّ عن طريق املفوض ١٩٣٥ ترشين الثاين ٧عصبة األمم بتاريخ  إىل العائدة

رئيس : قد وقعت عليها األطراف التالية و.لبنانو السامي الفرنيس يف سوريا
ة العصب من ضباط ستة,  نوابأربعة, رئيس جملس الوزراء, جملس النواب

 الصيادلة وعدد من األطباءووسائر األحزاب واألطراف السياسية  ةالعسكري
 .الصحفينيو ,التجار والعلامء والوجهاء واملحامنيو

١٩٣٥ ترشين الثاين ٧دمشق يف   
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  ابجلمهورية السورية جملس النوا

 بريوت لبنان وّاملفوض السامي للجمهورية الفرنسية يف سوريا
 صاحب السعادة 

ّليكم تقريرا يتضمن التامسات األطراف التي أرجو من إّ أقدم يل الرشف أن
وزارة  إىل يصاهلاإّأن تتفضلوا ب, من ميثاق االنتداب ... للبندًسعادتكم طبقا

 .ىل جلنة االنتداب العائدة لعصبة األممإ واخلارجية
 ّتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق االحرتامو

 نواب السرئيس جمل: عن األطراف السورية
 التوقيع صبحي بركات

  جينيف لالنتدابات سيادة رئيس اللجنة الدائمة
 باريز − نسخة سيادة وزير خارجية اجلمهورية الفرنسية

 
 سيدي الرئيس

ّن احلالة التي يرثى هلا التي تتواجد فيها سوريا مسلوبة من كامل إ
يع اهليئات من تطلعاهتا الوطنية حتمل مج وّوحدهتا التامةومن حقوقها السياسية 

ّخاصة يف هذه الظروف  و,السياسية لالحتاد هبدف حمو اخلطر املحدق بسوريا
ّاحلرجة حيث حتمل يف رسيرهتا عبء الدفاع عن البلدان الضعيفة ضد مجيع 

نحن الذين نتابع باهتامم  .احتامالت القادمة من اجلهات القوية التي هتددها
 التي برهن عليها ممثلو الدول رعايتها الفائقة وبالغ توصيات عصبة األمم
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ّضد األخطار التي تتوعد   حتفظها يف ملجأأثيوبياالعظمى حلامية حقوق 
نطلب من جملسكم املوقر السهر عىل قدر الشعب السوري , استقالهلا

هذا  .عىل تاريخ حافل باألعامل البطوليةو, الوارث حلضارة ال تذوي
ّبان الفرتات الدامية إالشعب الذي عمل لقضية مشرتكة مع احللفاء 

أمنيته  إليه ّآمال أهنا ستعاد, دافعا دماءه رضيبة, الكربى للحرب العاملية
 .أهدافه الوطنية إىل هي الوصول الوحيدة
, ّمنتهزين وصول صاحب السعادة املفوض الساميو, بناء عليهو

ّوجدنا أن واجبنا األكرب أن نطلب من سعادتكم أن تتفضلوا وتقدموا  ّ ّ
يف النهاية  و.ية برهانا جديدا الهتاممكم بتحرير الشعوب املضطهدةنسانإلل

ّسنكون ممتنني للغاية لدعوة احلكومة لرسعة البت بالنسبة للحالة الراهنة  ّ
 والستقالهلا عادة تأهيل البالد حلقوقها السياسيةإّذلك ألن , االستثنائية

 واالقتصادية ويةوذلك بتسليمها املؤسسات احلي, لوحدهتا الكاملة وسيادهتاو
 اجلامرك وّة التي تتضمن اخلط احلديدي احلجازياإلسالميهي األوقاف و
األمر الذي يتيح لنا املناسبة للتعبري , ّاألمور األخرى ذات املنفعة العامةو

الذي سببته  ولكم يا سيادة الرئيس عن الذهول الذي أصاب مجيع الطبقات
 دو كريه ا من قبل السيد روبريأمام جلنتكم العليّالتفسريات التي قدمت 
ّجعل اللجنة تعتقد أن  إىل هتدف هذه التفسريات.ممثل احلكومة الفرنسية 

يقاف احلياة إّتلزم املفوض السامي ب, احلجج املتعلقة بالنمو االقتصادي
 .ّالنيابية وللمرة الثالثة
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 عتهايجراءات ليست بوجه من الوجوه تربر بطبإلّن هذه اإيف احلقيقة فو
ّألن العنارص التي أراد السيد املفوض األعىل , تهاكات الترشيع السوريان ّ
ليسوا قادرين عىل ممارسة دور السلطات عىل و ّبعادها ليسوا من املحرضنيإ

 حساس بالواجب جتاه فائدة بلدهمإّيتمتعون ب وحساب خسارة بلدهم
 .خالصإالتي نذروا أنفسهم خلدمتها بو

ّمن األيام أي تعاون رصيح مع كل من مل ترفض هذه العنارص يف يوم  ّ
ّ أن نعرض لكم بأن ترصحيات السيد ًمن املفيد أيضا و,ليهم اليدإّيمد 

ّخاصة حول موضوع األوقاف التي  واملندوب املعتمد من قبل جلنتكم
 إىل ًنظرا, ّأي أساس إىل هذه الترصحيات ال تستند, دارهتا بأيدي املسلمنيإ

ال يقف و, دارةإلفرنيس ذي سلطة مطلقة عىل اّأهنا تدار من قبل مستشار 
ّبجانبه سوى أشخاص يفتقرون ملامرسة أي سلطة األمر الذي يسبب 

 .دارة تعود عليها بخسارة مالية كبريةإلفوىض يف ا
ّن النتائج األولية حول انعدام فاعلية املجلس أدتإأخرى ف من جهةو ّ 

القانوين الذي أصابه خمالفة للترشيع  وتسمية حكومة غري ذات كفاءةإىل 
ّتأمني حرية العمل  إىل فشل ذريع خالل االنتخابات التي كانت هتدف

مراقبة من قبل  انجاز صفقات مع مؤسسات أجنبية بدون واملبارش
عىل سبيل املثال امتياز ترخيص مؤسسة , الرشكات الكبرية املتخصصة

ّسد , ياتطويل خط سكة احلديد يف شامل سور, مرفأ بريوت توسيع, التبغ
لغاء إ إىل هذه املشاريع التي وضعت البالد يف ضيق يؤدي,  الخ....محص
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ّألجل ذلك فان ممثيل  .عتامدات املالية املتبقية للخدمات ذات النفع العامالا
مجيع املنظامت قد اجتمعوا يف منزل سعادة صبحي بك  وطرافألمجيع ا

مؤسستكم  إىل جهواّتم اختاذ قرار بأن يتو وبركات رئيس املجلس النيايب
الرغبات املعتمدة من  وباملطالب, ممثل احلكومة الفرنسية إىل أيضا والكريمة

 .قبل مجيع املواطنني
ننا سنكون إف, وقبل أن نضع اللمسات األخرية عىل هذا املعروض

ّشاكرين للغاية جلنتكم العليا كي تعالج القضية السورية باألمهية التامة التي 
 يضع هناية ً عملياإعطائها حالو ظروف الصعبةتستحقها يف هذه ال

كان من و,  بدون ثمرةً عاما١٥التجارب العديدة التي جرى تداوهلا خالل 
نحن متأكدون  و,ّعواقبها أن مجدت نشاطات العنارص املعطاءة يف الوطن

ًأنكم لن ترتددوا مطلقا ّنكم أو, ّ األوىف من رشعيةاملبادئ لدعم هذه ّ
 .برازهاإلجراءات الكفيلة إلستتخذون كافة ا

 .الكبري ّتفضلوا يا سيادة الرئيس بقبول فائق احرتامناو
 

 :أسامء األطراف السورية
 العصبة العسكرية − االحتاد الوطني العام − الكتلة الوطنية−جلنة اهلاد 

  عصبة العمل القومي −
قد  و− شباب الوحدة −حزب الدفاع  −احلزب امللكي  −جلنة امليثاق 

 .ةعصبة العسكريالضمن  اسم رشيد بقدونسورد 
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  :عصبة العسكريني القدماء
 بيكو وتبني وضع سورية ولبنان –بعد أن تم تطبيق اتفاقية سايكس 

نتداب الردن حتت األحتت االنتداب الفرنيس ووضع فلسطني ورشقي ا
رأى , الربيطاين وإبعاد العراق عن جسم األمة العربية بمعاهدة مستقلة

كانية إعادة توحيد جسم األمة العربية من مركز واحد أصبح البعض أن إم
تشكيل تكتالت يف  إىل فتوجهت الرؤى, أو مستحيل التحقيق, صعبا

الدول العربية املتباعدة قرسا كي حيقق كل بلد منها التغلب عىل إخراج 
 .فتألفت أحزاب سياسية وتكتالت خمتلفة, املستعمر من بلده

ون الذين تبنوا منذ البدء فكرة الوحدة عندما رأى الضباط العسكري
أنه البد هلم , حتقيقه ويعملون يف سبيله إىل ة كهدف يسعوناإلسالميالعربية 

عصبة «تأسيس  إىل من مشاركة فعالة يف النشاط السيايس فتداعوا
ن أهنوا وضع أ إىل  وتواصلوا يف اجتامعات دورية»العسكريني القدماء

 :نظامها الداخيل الذي ينص

 منظومة باسم ١٩٣٩لفت يف دمشق يف أوائل كانون الثاين سنة تأ −١
 .»عصبة العسكريني القدماء«

غاية هذه املنظومة السعي وراء تأمني استقالل البالد السورية  −٢
 والعمل لتحقيق اجلامعة العربية ,ً تاماًبحدودها الطبيعية استقالال

الكربى وهتتم خاصة يف تأليف جيش وطني عىل أساس القومية 
مع , ذ اجليش وحده هو حامي الوطن وحافظ استقالل األمةإ, العربية
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 .االقتباس من األساليب احلديثة وتسليحه بالسالح العرصي
ويف أول اجتامع ألعضاء ,  بندا٤٤أما النظام الداخيل فيتألف من 

تية آل انتخبت اهليئة العليا ففاز السادة ا١٥/١/١٩٣٩العصبة بتاريخ 
, عارف التوام, نصوحي البخاري )رتب واأللقابمع حفظ ال(أسامؤهم 

رشيد بقدونس وفريد , ّرشيف احلجار, خليل سكر, صدقي الكيالين
وبعدئذ انتخبت اهليئة العامة من بني أعضائها نصوحي البخاري , رمحون
 . للرسً هلا ورشيد بقدونس أميناًرئيسا

يف مثل هذه املرحلة كان البد من معرفة رأي عصبة العسكريني 
البالد من الناحية السياسية واالقتصادية  إليه وصلت القدامى حول ما

 :فكتب أمني الرس يقول, واالجتامعية

 
مل يكن العسكريون يف معزل عن السياسية بعد أن سيقوا إىل التقاعد 
ًقرسا ولكن رجال منم التحق بحزب املحبة رجال وخطة, فكان من ذلك 

ق ضعفهم عىل أهنم صربوا لريوا مع األسف تفرقهم وكان من هذا التفر
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أعامل األحزاب حتى رأوا إذا ما كان من أمر املعاهدة ماذا تكون نتيجة 
وملحقاهتا وما وصلت إليه األمة يف سياستها وأخالقها واقتصادياهتا 
فصمموا أن جيمعوا كلمتهم ويلموا شملهم وينظموا أمورهم حتى إذا حان 

فق خطتها خطة العسكريني وعند الوقت أعانوا بقية األحزاب التي توا
 .ذلك يتمكنون من خدمة الوطن خدمة تريض اهللا والرسول واألمة

ولذلك كانت خطة العسكريني اليوم خطة عسكرية حمضة تالئم ما 
اعتادوا عليه من النظام واألخالق والرتبية العسكرية, فإذا حل زمن 

ًالتعاون مع األحزاب عدلوه تعديال ال يمس األسس لكنه  يتالءم مع أميال ّ
 .تلك األحزاب
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  :املؤمتر القومي العربي يف بلودان

 ١٩٣٧يلول أاملنعقد يف بلودان يف  القومي العريب شارك يف املؤمتر
قد اشرتك فيه وفود من و, الذي خصص للدفاع عن القضية الفلسطينيةو

بالطبع  و.ممثلون عن األحزاب الوطنية وة واإلسالميخمتلف الدول العربية
وضع أسس امليثاق الذي  وكان لسوريا قصب السبق باملشاركة باملناقشات

 :وكان من بني األفكار املطروحة النقاط التالية .خرج به املؤمترون
ًأوال قضيتها هي قضية العرب  ومتثل فلسطني حمور البالد العربية −ّ

فان كيان األمة  ّقدر ال سمح اهللا وسلخت عن جسم العروبةإذا ف, أمجع
 .وحدهتا يصيبهام خطر عظيم وربيةالع

 من أساليب ً واحداًإن مزاجنا العريب باستطاعته أن يدرك أمرا −ًنياثا
قد  وفصل البالد العربية عن بعضها والسياسة االنكليزية هو قتل العرب

يكملون  وظهرت بوادر نيتهم السيئة حني أنكروا وعودهم للحسني
 .فلسطني  إىلدخال الصهيونينيإمؤامرهتم الفظيعة ب

أهنم أسياد البالد جيب  ويعترب الصهيونيون أن فلسطني أرضهم −ًثالثا
 .ّيدعون كام) عىل نبوءة التوراة(خيرجوا أهلها العرب منها  وأن حيكموها
يعتمد التغلغل الصهيوين يف فلسطني عىل العوامل الرئيسية  −ًرابعا

 :التي جيب عىل العرب التصدي هلا والتالية
 .يض باملالرشاؤهم األرا .١
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 . باملساعدةاالتزام انكلرت ووعد بلفور .٢
 .عدم تشغيل االنكليز للعامل العرب .٣
 .ّالدعاية القوية السيئة ضد العرب يف مجيع أقطار العامل .٤
األسلحة الستعامهلا يف الوقت  وختزين العتاد واالستعداد العسكري .٥

 .املناسب
 .هتميش اللغة العربية ونرش اللغة العربية .٦
 .الواردات والتجارة ول البنوكالتحكم بأعام .٧
هي أبرز  وظهار حقوقهم الزائفةإلالنحيب  وخداع العامل بالتباكي .٨

 .ّالفريسيني ّصفات املرائني الذين سامهم املسيح عليه السالم
 .االستفادة من جهل األكثرية العربية يف فلسطني .٩
 .قتل األخالق احلميدة وغراء الشباب العربإلنرش الرذيلة  .١٠

ّالتأمل مليا عند أسطر وردت يف هناية  وّجب التوقفومما يستو حدى إّ
 :سبعني عاما جاء فيها وّورقات املؤمتر بعد نيف

قاومتم فقد كتب  وّإن احتدتم ,إذن مستقبلكم يف أيديكم أهيا العرب«
مستقبل أوالدكم تضيع من  وحياتكم ون بالدكمإإن ختاذلتم ف و,لكم النرص

ّتصبحون مترشدين يف العامل كام كان س و...أيديكم حيث ال رجوع هلا
 .»اليهود
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  : العربياإلسالمياملؤمتر 

إليه هي سوريا الكاملة ولبنان وفلسطني  ملا كانت بالد الشام بالنسبة
وهي جزء من األمة العربية لذلك كان عضوا يف املؤمتر ردن أل ايورشق

تلني ّيدافع عن حقوق فلسطني والقدس الرشيف ضد املح,  العاماإلسالمي
 وخانوا عهدهم الذي قطعوه ,رض وغدروا بوعودهمألالذين سلبوا ا
 .للرشيف حسني

وكان مركز جلنته التنفيذية يف القدس وكان أعضاء هذا املؤمتر يعقدون 
هي النهوض  إليها جلساهتم يف بيت املقدس والغاية األساسية التي يسعون
اون بني األشقاء باألمة وإيقاظها من الكبوة التي تعيشها وهنجهم التع

ومل يكن له فروع يف البالد , خوة املسلمني يف رشق الوطن ومغربهألوا
العربية وكان أعضاء املؤمتر يسعون دائام لتوسيع نشاطهم وتشكيل فروع 

ويتخذون من , هلم يف سورية ولبنان والعراق ومرص وبالد املغرب العريب
فاألمر شورى بني , أهدافهم إىل مبادئ الدين احلنيف نرباسا للوصول
 .بتغيري أنفسناإال  إليها املسلمني وال تغيري باحلالة التي وصلنا

يف بعض األحيان ألنه , جتامعات هذا املؤمتراّ يلبي  رشيد بقدونسكان
 من التواصل بني األشقاء ويدعم العمل الوطني يف حترير ً هاماًيمثل جزءا

 قه املحتل البغيضمز  وإعادة توحيد ما,الوطن من االحتالل األجنبي
 )٢٧٠ انظر الصفحة ًلطفا(
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  :بني األمس واليوم

ليس القصد من قراءة التاريخ حفظ أسامء امللوك وتاريخ وفاهتم 
وجلوسهم ووالدهتم إذ هبذا يكون الدماغ الذي من حقه أن يفتكر ويعترب قد 

معنى هلا وال جتدي نفعا وإنام القصد من قراءة  انحرص يف حفظ أشياء ال
التاريخ معرفة فضائل امللوك ومناقب القواد وحسنات الوزراء وحيل 
الساسة وعدل القضاة وشجاعة اجلنود ليحذو القارئ حذوهم وخيدم أمته 

ّوإين ألشفق عىل العريب اليوم أن أعرفه حالته املاضية وأرشح له , كام خدموها
لعز الشامخ يرى بعد ذلك ا إذ أنه ال, مفاخره التي كانت يف القرون اخلالية

أمة تقسمت شيعا  إال واجليوش اجلرارة واملاملك الفسيحة, واملجد األثيل
 .حام هلا وال معتمد تعتمد عليه وال ركن تركن إليه وتفرقت أحزابا ,ال
ــــوا شــــيعا ــــةًفتفرق ــــرب  فكــــل قبيل ــــؤمنني ومن ــــري امل ــــا أم  فيه

 إىل غري ذلك مما يثري الشجون ويشق الرسائر من سقوط اهلمة وخور
 .العزيمة الذي اعرتى هذه األمة
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  املؤلفات

  
تعبري وجدته عىل املظاريف التي حتوي كتاباته بخط يده «منشآيت 

ومل أعثر بني , أهنا تعني أعامله أو كتاباته, ُفاستنتجت وأرجو أن أكون مصيبا
 .أوراقه عىل كلمة مؤلفايت

 

  :مقدمة

اح املبهامت من ّيف حديث بني مدير مطبعة وبيني أخربين أن كتاب إيض
وليس من تأليف مؤلفه , كتاب تعليم املشاة هو كتاب مرتجم عن الرتكية
ُصعب فهمه من تعابري  فأجبت أن اسم هذا الكتاب يدل عىل تفسري ما

ّوملا كان تعليم املشاة جاء عريب اللغة , وردت يف كتاب تعليم املشاة سواء (ّ
صطالحات  يعني تفسري االفإن التفسري) ً أو مرتمجاًو موضوعاأ ًكان مؤلفا

ستعمل يف التعابري العسكرية بمعنى خيتلف عن ُام تّبُالعربية املعتمدة التي ر
ّبيد أن حمدثي أرص عىل رأيه يف أن هذا الكتاب , لدينا املعنى املألوف ّّ إيضاح «ّ

 . هو أيضا كتاب مرتجم عن الرتكية»املبهامت من كتاب تعليم املشاة
 :ُطبعة اخترص عنواهنا عىل التايل  إىلأن اهتديت إىل بحثت

  دمشق املطبعة احلربية– »ايضاح املبهامت من كتاب تعليم املشاة«
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  :دون زيادة أو نقصان

ّاطلعت عىل هذا الكتيب بالقطع الصغري فوجدت أنه يتألف من  ُ
األوراق , ٤٦٧ وينتهي بالرقم ٢١١أوراق متعددة األلوان يبدأ بالرقم 

ُاألوراق الزرقاء عاجلت , اخلطأ والصوابُاحلمراء خصصت جلداول 
يريده الكاتب  فهم منها ماُكي ي, ُالكلامت بالطريقة التي تلفظ فيها كام جيب

,  ألي كلمة يمكن أن تردً كلمة متداولة مألوفة اعتربها دليال٢٧وأورد 
والقسم ,  موقعها من اجلملة يف الرصف والنحو واإلعرابًوعالج أيضا

ّصفر اللون وهنا يأخذ التعبري تفسريه املفصل ليدركه األخري من الكتيب أ
 .كل غري عليم

دى هي من الكلامت املألوفة ُباعتبار أن كلمة ه, دىُ القوى وزان ه:مثال
التي يلفظها فيكتبها القارئ بشكل صحيح وهي ضمن كلامت 

 .الدليل املذكورة أعاله
لقارئ كتابتها عة متداولة ويعرف اْطِوكلمة ق, عةْطِوزان ق  إمرة:مثال

 .ولفظها
 عن هنا اسمية بمعنى جانب , من حرف جر: عن − من: مثال
البصري هو النور الذي تدرك به اجلارحة املبرصات وبرصت  −  برص:مثال

 . علمته فأنا بصري به وهو ذو بصرية أي علم وخربةءباليش
يمكن أن يكون  نه الأومن االطالع عىل صفحات الكتيب أدركت 
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 لغة كانت وسواء كان الكتيب مرتمجا أو جممعا أو مؤلفا فهو ترمجة من أي
توضيح ملعان وتركيبات االصطالحات والكلامت املؤلفة لذيه, وليس من 
ّاخلطأ أن نقول أن الكتيب من تأليف رشيد بقدونس ألن ألف لغة تعنى  ّ

وتأليف الكتب يأيت هلذا , ّمجع بعضه لبعض ونظم, وصل بعضه ببعض
 .املعنى

إذا ف, ذه املقدمة عند تعداد الكتب التي سرتد حتت بند منشآتهوجبت ه
وإال وردت كلمة تأليف يف املواضع , ّثبت لدى ترمجة الكتاب ذكرت ذلك

 .األخرى
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  املنشآت
 :باللغة العربية: أوال

 :الكتب املطبوعة −أ 
 املجلد األول يتضمن قسمني ملؤلفه رشيد بقدونس :التاريخ العام  .١

 . موافق لطالب الصف السابع١٩٢٩مطبعة بابيل 
  املرصيون –األحوال القديمة : القسم األول •
 اليونان : القسم الثاين •
جلامعه رشيد بقدونس مطبعة الرتقي   املجلد الثاين  :التاريخ العام   .٢

 .املوافق لطالب الصف اخلامس
 الروم : القسم الثالث •
 .تعليم املشاة .٣
 ١٩١٩ملطبعة احلربية  ا–إيضاح املبهامت من كتاب تعليم املشاة  .٤

 ١٩٢٠ املطبعة احلربية − التعبئة .٥

 : املخطوطات–ب 
ثالث  . صفحة من القطع الصغري٧١مقارنة بني الرشائع الثالثة  .١

 حممد عليهام – موسى –محورايب : رشائع لثالثة رجال من بني سام
 .السالم
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 فتح – غزوة مؤتة –) قطع كبري( صفحة ١٩ غزوات النبي حممد  .٢
 . غزوة تبوك– غزوة الطائف – حنني  غزوة–مكة 

 إلذكاء الروح املعنوية – صفحة من القطع الكبري ٣٠مناقب العرب  .٣
 .للجنود

 . صفحات من القطع الكبري٦ اإلسالمنساء يف صدر  .٤
احلروف العربية كي  إىل تباع رسم معني يضافإدراسة مطولة حول  .٥

 C- E: بية مثلتقابل أحرفا أجنبية ليس هلا ما يقابلها باألبجدية العر

G-V-P عدد من األوراق املتفرقة. 
 ١٩١٨ ترمجة عن الرتكية كانون األول –الدبابة والسيارة املدرعة  .٦

  صفحة قطع كبري ١٤تقع يف 

لقيت يف املجمع العلمي أ صفحة من القطع املتوسط ٣٣أثار العرب  .٧
  ١٩٢٣العريب يف 

 .١٩٢٦−١٩٢٥  جملة املجمع العلمي العريب املجلد اخلامس−فكر فطري  .٨

لقيت يف املجمع أ صفحة من القطع الكبري ٢٤الطب عند العرب  .٩
 ١٩٢٨العلمي العريب ترشين األول 

لقيت يف أ صفحات من القطع املتوسط حمارضة ١٠حياة قوندورسيه  .١٠
 ١٩٣١املجمع العلمي العريب يف نيسان 

ُ صفحة من القطع املتوسط ترمجت باختصار ٤٠تاريخ الكنيسة  .١١
 .ونانية ذيو ميدس كريياقوسٍوحذف من الي



 − ٢٧٧ −

ّوضح فيه أصول ) قطع متوسط( صفحات ٨هناك بحث يتألف من  .١٢
 .استعامل اسم اإلشارة

هناك دفرت حيوي عىل كلامت ومرادفاهتا وكذلك كلامت وأضدادها  .١٣
مع ترصيف األفعال واشتقاق الكلامت وربام كان دليال لطالب 

 .املدارس
ب الكنيسة فرشحها توجد لوائح لكلامت أعجمية وردت يف كتا .١٤

 .اجلذر إىل باللغة العربية بعد أن حلل أجزاءها أو أعادها
التعابري واملصطلحات التي جرى تعريبها من قبل جلنة التعريب  .١٥

 .١٩٢٠−١٩١٨والتهذيب يف اجليش العريب لعام 
 
 :باللغة الرتكية: ثانيا
 ترجم من اللغة العربية للغة العثامنية .١

 ينمقامات بديع الزمان اهلمذا •
 : وقد كتبت بخط يده ووجد منها املقامات التالية

 )*الثانية(املقامة  −٢ )*األوىل(املقامة  −١
 املقامة السجستانية −٤ املقامة البلخية −٣

                                                 
 .هو رقم املقامة ومل يكن يف العنوان اسمها*) (جاء  ما  )*(

وي بني طياهتا بقية املقامات من املتوقع أن يكون هناك أوراق مبعثرة حت
 .التي ترمجها ومل تقع بعد يف يدي



 − ٢٧٨ −

 )*السادسة(املقامة  −٦ )*اخلامسة(املقامة  −٥
 املقامة األذربيجانية −٨ املقامة الغيالنية −٧
 املقامة األصفهانية −١٠ املقامة اجلرجانية −٩

 املقامة البخارية −١٧ ةاملقامة املكفوفي −١٦
 املقامة الساسانية −١٩ املقامة القزوينية −١٨
 املقامة العمريية −٤٢ املقامة القروية −٢٠
 املقامة الشعرية −٤٤ املقامة الدينارية −٤٣

 
 املقامة امللوكية −٤٥

 
 :تاريخ الدولة العثامنية .٢

كتب أوراق منظمة وهي مسودات وضعت ضمن كيس ورقي كتبت 
 .تاريخ الدولة العثامنية: بخط يده

 
 :باللغة اليونانية: لثاثا

 منها لتعلم اللغة اليونانية والقسم ًن قسامأ يعتقد ًيوجد أربعون دفرتا
اآلخر قد يكون دراسات أو تأليف بيد أنه من املؤكد قد أرسل أوراقا باللغة 

ثر اندالع احلرب إاليونانية لطباعتها يف اليونان هناك وانقطعت أخبارها 
 عن ) آنذاكً عاما١٣(كرب ألألخري حتدث مع ابنه االعاملية الثانية ويف مرضه ا



 − ٢٧٩ −

هذه املطبوعات ورغب أن جيري االتصال باملطبعة باليونان بعد أن تضع 
وقد تويف قبل هناية , تم بشأن تلك املطبوعات ماذااحلرب أوزارها ملعرفة 
 ويف وجدانه أمنية عزيزة أبى الزمان ١٩٤٣يار أ ٢١احلرب يف يوم اجلمعة 

 :ه يف حياتهأن حيققها ل
 .أن يرى العلم العريب يرفرف يف سامء سوريا املوحدة

  
  

  شذرات
  

 ما أضيف يشء إىل يشء أحسن من علم إىل حلم
 



 − ٢٨٠ −

 
א א

 .ّالكتب املطبوعة التي ألفها رشيد بقدونس −١
 ٢٨٣ إىل ٢٨٠ من :املخطوطات املذكورة عىل الصفحات −٢

 .املذكرات التي تركها, رسائل وأفكار −٣

 .جودة داخل الكتب املوضحة ملا ورد يف الكتاباألوراق املو −٤

مطبعة (تأليف أمني سعيد . الثورة العربية الكربى املجلد الثالث −٥
 ).عيسى البايب احللبي ورشكاه بمرص

ّدمشق يف مطلع القرن العرشين تأليف أمحد حلمي العالف,  −٦
 .منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

نا الثقافية والسياسية واالجتامعية مكتب عنرب صور وذكريات من حيات −٧
 .١٩٦٤تأليف ظافر القاسمي, دار العلم للماليني 

 .١٩٢٦−١٩٢٥جملة املجمع العلمي العريب املجلد اخلامس  −٨

 .١٩٣٦فاجعة ميسلون, تأليف حميي الدين السفرجالين, دمشق  −٩

 .قصص األنبياء, للشيخ طاهر اجلزائري −١٠

ّالسوري الفلسطيني أيار املؤمتر السوري الفلسطيني أعامل الوفد  −١١
 .١٩٢٢ّ ترشين األول −١٩٢٢



 − ٢٨١ −

 مجادى ٢٤نسخة من صحيفة عثامنية صدرت يف كوكيل » وطن« −١٢
 .١٣٢٦األوىل 

١٣− Livre d'Or des Troupes du Levant 1918−1936 
١٤− Philosophie française au 18 eme ciècle Marquis 

A.Condorcet “La doctrine de la séperation des 
pouvoires”. 

١٥− La declaration de l'union nationale générale envoyée 
á M.le Comte de Martel Haut – Commissaire de la 
Republique Française.  
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