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وذوو الشأن فيها تدوينها.  ،ويغفل أصحابها ،وتتعاقب عليها األيام واألعوام ،ث الجسامتقع األحدا

فيقع له فيها من  ،أو يقوم من يؤرخ لها بعد فترة من الزمن  ،ثم يعود إليها بعضههههههههم بعد حين

ما يخرجها  ،أو عن سهههو وخطأ  ،عن قصههد وعمد  ،ومن التخليط والتمويه  ،الزيادة والنقصههان 

وأحاديث  ،وايات مخترعة أو يدخلها كلها بجملتها وتفصهههههههيلها ف  ر ،ويدخل فيها  ،عن حقيقتها 

 ،ف  تاريخنا السههههياسهههه   ،وال يقرها نطقه وواقعه. وعندنا ف  لبنان  ،مبتدعة لم يعرفها التاريخ 

 وف  تاريخنا الدين  من ذلك الش ء الكثير والخبر اليقين. 

 1..يكون األسهههتاذ سهههالمه عبيد قد أحسهههن كل اوحسهههان ف  وضهههعه كتابه ة الثورة السهههورية ،لذلك

والمؤلف نفسههههه عايه هذث الثورة  ،وبعض رجالها ال يزالون على قيد الحياة  ،والعهد بها قريب 

وأخذ عن  ،وقاسههههى من أهوالها ونكباتها  ،وشهههههد من ويالتها  ،ونشههههأ ف  أحضههههانها  ،وأحداثها

 ،فهو لم يقف عند الرواية يرويها  ،كثر ما دّون وبأكثر ما حدث . وليس هذا فحسهههههب رجاالتها أ

بل عّززها باألرقام  ،وال عن قال فالن وحّدث فالن  ،عن مشههههههاهدة وعيان  ،والواقعة يصههههههفها 

يمكن  ،فجاء كتابه مرجعاً ف  أحداث الجبل ف  ثورته تلك  ،وبالوثائق يعتمد عليها  ،يسهههتند إليها 

 ع إليه ف  اكتناث حقيقتها ومعرفة أسبابها ووقائعها ونتائجها.أن يرج

فكان لها ف  أوضههاا الشههام السههياسههيّة ة سههورية  ،وال بّد والحديث عن ثورة قامت على فرنسههة 

وعالقتها به منذ الحروب  ،من أن نمر ِعجاالً بمطامع فرنسة ف  هذا القطر ،أثرها البالغ  ،ولبنان

 وسياستها فيه. ،ها هذا االنتداب عليهوإلى أن كان ل ،الصليبية

 

 

 

 

 

 

 

 ،بعد الحروب الصهههليبية ف  من خرن من دول االسهههتعمار األوروبية ،خرجت فرنسهههة من الشهههام

.. والشههو  المكينوبعد السههنين هذا الوّد  ،لم ينسههها طول العهد ،وقلبها معلق به ،عينها تتلفت إليه

                                                           
 وهو(( الجبل)) جريدة صسسساحب حرب نجيب األسسسستاذ إليه النظر لفت أن بعد الكتاب هذا طبع على(( اليتيم بيت)) مؤسسسسسسسسة أقدمت - 1

 .السطور بين مطوية أو الصدور، في دفينة تبقى ال كي ونشرها المعلومات هذه مثل بعث على بحرصه عرف من
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حتى رمى  ،ويوّطد بنيانه فيها  ،وهو ف  مصههههر يحتلّها  –ن آتت الفرصههههة نابليون إالدفين.. فما 

والسهههياسههة  ،فرّدث الجزار والطاعون ،بأبصهههارث إلى الشهههام يهاجم مرافقها ليحقق أمنية من سهههبقه 

وال انتهت  ،ولم ترتد معه أبصهههههههار السهههههههاسهههههههة من أمته  ،فارتّد عنها ،اونكليزية الداهية الدهياء

عن طريق المشروعات العلمية والمؤسسات استعمارية ها. عادت فرنسه إلى سياسة أطماعهم في

وأسههاءت من جهة  ،أن بذرت فيها بذور نهضههة اجتماعية ،فأحسههنت إلى البالد من جهة ،الخيرية

أن كان عملها ينطوي على نزعة تعصهههههههبّية كان من جّرائها قيام نزوات طائفية ال نزال نعان  

 مَضَضها إلى اليوم.

 ،لى! كان يراد من هذث المنشهههات العلمية والخيرية شههه ء آخر مقدم على العلم وعلى عمل الخيرب

مفتاح باب الشهر  ة تسهتعمرث وتسهتول   ،هو أن يكون عملها هذا مدخالً إلى هذث األرض الطيبة 

 عليه.

 التركية اليد اونكليزية اليد جانب إلى سوداء يد فيها لها وكان( 1860) الستين سنة كانت إن فما

 بالويل النياب  مجلسههههم ف  فرنسهههه أقطاب صهههيحات تعالت أن بعد النجدة إلى سهههباقة كانت الت 

 الت  االنكليزية السههههياسههههة أن على 1. والتنديد بالتحريض جرائدهم صههههفحات وامتألت والثبور،

 يكن لم. 1860 سههنة لها تتصههدى ثانية مرة عادت عكة، على نابليون حملة ف  لفرنسههة تصههدت

 كان كما ، السلم إقرار ف  كاذبة يد لها يكون ال أن تشأ ولم عسكرية، حملة بإرسال قِبلَ  النكلترث

 باسهههم فرنسهههيةوا الحملة تكون أن على وحملتها فرنسهههه فخادعت الفتنة، إثارة ف  صهههادقة يد لها

سم ال أوربة سه با سه وغرّ . فرن  أن لها يكن فلم. ةنكلترإ رأي على فنزلت الطنان المظهر هذا فرن

  2.باسمها ال أوربة باسم جاءت العسكرية، وحملتها بعمل، تستقل

 

 

 

 خطأ أن إال 3.الجزائري القادر عبد صههديقها توليها الشههر ، ف  دويلة تقيم أن تريد فرنسههه كانت

 السياسة ودسائس العثمان  باشا فؤاد ودهاء الهوجاء، سياسته ف  الفرنسية الحملة قائد( فور بو)

  4.تريدثكانت  ما فرنسة على فّوت االنكليزية

                                                           
 1910-1840 سنة من( ولبنان سورية عن الدولية والمفاوضات السياسية المحررات مجموعة) تراجع - 1
 في( بولفر) السير إلى( دفرن) اللورد كتاب يعززها. عنهم رووا وعمن الحقبة، تلك في عاشوا الذين عن السند، متصلة روايات - 2

 .( 3 الـ المجلد من 83 ص المحررات) 1860 سنة األول تشرين 9
( بولفر) السير إلى(  دفرن)  اللورد كتاب يعززها. عنها رووا وعمن الحقبة، تلك في عاشوا الذين عن السند، متصلة روايات - 3

  (  3 الـ المجلد من 83 ص المحررات) 1860 سنة ولن أتشري 9 في
 وال المصابين، وبكاء المتضررين، شكاوي أن إال معهم يتساهل وأن  الدُّروز يساير بأن إليه، أوِعز قد( بوفور) الجنرال كان - 4

. دولته سياسة وعلى ، عقله على عاطفته غلب الدروز، زعماء إعدام يطلب أن على وحمله باشا فؤاد ومخادعة ، النساء من سيّما
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 هذا خروجها أن غير ، قبل من خرجت كما غاضبة ُمكرهة ثانية مرة سورية من فرنسه خرجت

 .  السورية البالد ف  ومطامعها آمالها يفقدها لم

 النصهههههههر، أذيال يجّرون الحلفاء منها وخرن  1918 -1914  األولى العالمية الحرب كانت فلما

ً  وفرنسة الغار، أكاليل رؤوسهم وعلى  يومئذ   تستطع لم ، سورية ف  بحقّها مطالبة ، صوتها عاليا

 ما وبين بينها فتحول. 1860 السهههتين وسهههنة عكة يوم موقفها ، منها تقف أن االنكليزية السهههياسهههة

 ة ذلك. فيه وتطمع إليه تطمح

 من للمائت بدّ  وال. أنفاسهههههها ولفظت أمرها انتهى قد كان العثمانية الدولةة المريض الرجل إن -1

 .تركته تقتسم أن

 يكون أن فرنسهههة حق فمن نصهههيبها التركة هذث من أخذت قد االسهههتعمار دول من دولة كل أن -2

 .فتأخذث نصيبها لها

 لغيرها ليس ما والعلمية الخيرية والمؤسسات االقتصادية المصالح من سورية ف  لفرنسة إن -3

 .منهن بها أحق فه  الدول من

ً  بها الوثيقة لعالقتهم يريدونها السهههههههوريين أن زعَمها -4 ً  تاريخيا  كانوا عاصهههههههمتهم فف . وعلميا

 وهذث. أصهواتهم يرفعون كانوا وبلغتها صهيحاتهم، تعلو كانت صهحافتهم وف  مؤتمراتهم، يعقدون

 ، بها فُخدعوا أنفسهم االنكليز على حتى سَرت بحيث ، والقوة االنتشار من كانت األخيرة الحجة

 من وسلطانها يومئذ فرنسة نفوذ منع الذي تقريرها من كان وما(( كراين)) لجنة فضحتها أن إلى

  1.وإعالنه نشرث

 ضدها كثرة – أنفسهم على انقسموا وقد – البالد وأبناء المنتدبة الفرنسية السلطة بين الخالف بدا

 يقع عاد ثم. نقولها أن اونصهههاف من كلمة. الفريقين على تبعته تقع الخالف هذا كان - معها وقلة

 وكانت البالد مَزقت( تسد   فّر ) سياسة سورية ف  فرنسة اتبعت. وحدها االفرنسية السياسة على

حدة ّحت ،وا ناس، على واسهههههههتعَلت القوانين، حرمة وانتهكت. له يصهههههههلح من العمل عن ون  ال

                                                           
 يمكن كان ما قطع وبذلك.  عليها الدروز بعض وأطلع ، باشا فؤاد منه أخدها الدروز، زعماء من نفر شنق فيها يطلب جريدة فقدم

 والمشير الوالي شنق من دمشق في وقع لما خالفا لبنان في الدروز من أحد يشنق ولم.  تفاهم من الجنرال وبين بينهم يكون أن

 .أعيانها من كبير وفريق
 الدولة اختيار في يراجعونهم الذين من بهم يثقون لمن رجالها يقول كان. فرنسسسسسسة حوالي من تحركها بالدسسسسسسا   انكلتره اكتفت - 1

 االنكليز فيرتاح وسسسساحلها وداخلها وجنوبيها شسسسماليها سسسسورية جوانب في الثورات وتقوم. القبول في نتردد فال أرتمونا إذا المنتدبة؟

  عادوا الفرنسسسسسسسسيين، من ثمنه وقبضسسسسسسسوا ذلك من غايتهم بلغوا إذا حتى والعتاد، بالمال أحيانا ويمدونها ، عليها ويشسسسسسسسجعون ، لها

  .الخناق عليهم ويضيقون للثا رين يتنكرون
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 كلمة تحذف الصحف مراقبتها ف  كانت أن األمر بها وبلغ. الكثرة منها نفّرت بمنهجية وساستهم

ً  مكانها فيظل والعروبة والعربية العرب  .بياضا

 جانبها وإلى وعناصهههههههرها مذاهبها اختالف على اوسهههههههالمية الكثرة منها وقفت أن بعد هذا كان

 ألميركة فليكن االنتداب من بدّ  يكن لم وإن الناجز التام االسهههههتقالل يطلبون األرثوذكسهههههية الكثرة

ً  فرنسههة ويرفضههون.  فإلنكلترث وإال ً  رفضهها  تقريرها بق  وقد(( كراين)) للجنة قيل ما هذا.  مطلقا

 ً  .مصلحتها ف  االستفتاء يكن لم إذ لفرنسة كرمى مطويا

 خاطئة، سههياسههة ف  تسههتمر أن وأما ، تثريب وال عليها لوم فال كان الذي لهذا فرنسههة تغضههب أن

 .والتثريب اللوم فثمة

 ، قوانينهم وسوء ، إدارتهم سوء ، العثمانيين من يشكون ، خاصة والسوريون عامة العرب كان

ً  يروا أن منهم األعظم السههههواد ويتمنى ، أمورهم يتولون ، للرجال اختيارهم وسههههوء  جديداً   وجها

 عليه كانت بما تتحدث واسههعة شهههرة إليهم سههبقتها كانت وقد فرنسههة فجاءتهم ، فيه كانوا ما يبدل

 العثمانيون عليه كان ما على الفرنسيون مضى هَ ، ه َ  بالحال فإذا.  وحضارة وحرية عدل من

 .الرجال اختيار وف  االستعمال، ف  وسوء اودارة ف  فساد من

 أنة )) نصههه ما 1920 سههنة( غورو) الجنرال األول السههام  المفوض أصههدرث منشههور ف  جاء

 بصهههورة به االعتراف سهههبق الذي ، سهههورية اسهههتقالل تأمين واجبها من ترى بل ، تريد فرنسهههة

 السههههياسههههية المجاالت ف  وتصههههريحات وبيانات خطب من فرنسههههة عظماء ألقاث ما وأن.  جهريّة

 وإسههعادها ورشههادها إال سههورية على االنتداب قبلت ما فرنسههة أن ه  ، واحدة حقيقة كلها تتناول

 ((.والعمران الرق  مجال ف  بها والنهوض

 المحاربين قدماء نادي ف  ألقاث خطاب ف  الثان  السهههههههام  المفوض( فيغان)  الجنرال قال وبعدث

ً  تعيينه عقيب – العسههكريين ً  مفوضهها  إلى يحتان انتدابنا أن))  – ولبنان سههورية ف  لفرنسههة سههاميا

 ((.واالستقامة العفّة أصحاب ومن قديرين رجال

 

هذا ما قاله الرجالن الكبيران المسؤوالن عن السياسة اوفرنسية ف  سورية ولبنان وقبل أن نرد 

نحن على هذا الكالم نترك ذلك لكبير من كبراء فرنسههههههة هو األسههههههتاذ ) هوكينغ( إذ يقولة ))إن 

نتداب هم من حيث الكفاية من المتوسطين، ومن حيث المبادئ، الرجال المستخدمين ف  دوائر اال

هم من المتمسهههههكين بكراسهههههيهم ومنافعهم، وقد أحاطوا أنفسههههههم بموظفين من األهلين مهمتهم أن 

 يؤمروا فيطيعوا((.
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هذا أصهههد  وصهههف لما كانت عليه سهههورية بعد تلك اامال الكبار بالحرية واالسهههتقالل. وما كان 

إبان الحرب ووعودهم الشعوب بالحرية واالستقالل  –لفاء ومنها فرنسة من تصريحات دول الح

  1وحكم أنفسهم بأنفسهم.

كان على فرنسههههة وقد أصههههبحت مالكة األمر كله ومقدرات البالد بيدها ، أن ترتفع عن سههههياسههههة 

كان   2البغضهههاء والحقد واالنتقام ،عن وبعث الضهههغائن الدينية الدفينة ، وعن اصهههطناا المهازيل

ن فرنسههههة تريد أن تأخذ كل شهههه ء وال إالوطنيون قد ذهبوا ف  سههههياسههههتهم مذهبينة فريق يقولة 

 تعط  شيئا، وأنه ألهون عليها أن تخرن من البالد جملة، من أن تعطيها حقاً. 

 وفريق آخر يقول بالتفاهم والتقّرب والجري على سياسة ) خذ وطالب(.

د لها يد )اوخاء( ال يطالبها إال بوعودها وعهودها فال جعل هذا الفريق يتقرب من السهههههههلطة ويم

 يرى إال إباًء وإعراضاً. كانت تريد )يد العبودية( ال يد اوخاء.

يوم ُكلف الدماد أحمد نام  رئاسههههة الحكومة السههههورية، اسههههتدعتنا المندوبية إلى دارها ف  محلة 

الخوري، وحسن  البرازي، ولطف  الشهداء للمباحثة ف  تأليف الوزارة. وكان المدعوونة فارس 

الحفار من الكتلة الوطنية ، وفوزي الغزي أسهههتاذ معهد الحقو ، ورشهههيد الحسهههام  المدع  العام 

ف  التمييز، وعارف النكدي مدير العدلية العام وأسهههههههتاذ معهد الحقو ، من الموظفين وشهههههههاكر 

المندوب بيار اليب ومن الشههههههعبان  وهو من جماعة السههههههلطة. وكان مجلس المندوبين مؤلفاً من 

 الجنرال كاترو ومن القائم بضبط وقائع الجلسة.

وبعد أن طلب بعضهههههههنا معرفة األسهههههههس الت  تتألف الوزارة عليها، ورآها عقيمة غير متفقة مع 

ن  إ ةمطالب البالد المشهههههههروعة، وكاد االجتماا ينته ، عاد أحدها لطف  الحفار يقول للمندوب

وكان الوضع من الحراجة  -مندوب الفرصة مؤاتية الستئناف البحث قابل بهذث الشروط. ووجد ال

فعاد يسهههأل المجتمعين فرداً فرداً عما يقول  -بحيث ال بد من تأليف وزارة يمّوث بها على الشهههعب 

كل منهم. فرفض فوزي الغزي ورشهههيد الحسهههام  وعارف النكدي أن يدخلوا الوزارة فتألفت من 

 ر والبرازي.ستة وزراء منهم الخوري والحفا

وقبول هؤالء الثالثة بالوزارة ف  تلك األيام العصهههيبة، كان معناث مجازفة ، وأن رأي غيرهم فيه 

إضهههههعافاً معنوياً للثورة القائمة. على أنه اجتهاد كان على السهههههلطة أن تقابله بتسههههههيل أعمال تلك 

ن على العكس. سههلكت الوزارة ومسههاندتها، لتظهر لمن عزف عنها وأباها خطأث، إال أن األمر كا

                                                           
 وثا ق وعهود: ترجمة كاتب المقدمة.تراجع القضية الشرقية: األقطار المحررة: سورية ولبنان والعراق وما فيها من  - 1
 أو كاذبا   ولو - بخدمتها تعهد أو السلطة، خدم أنه أمره كل. علم مزية وال عمل، من سابقة ال بيته من بالرجل تأتي السلطة كانت - 2

 عهد: )االنتداب عهد يسسسمى – هللا رحمه – هنانو الزعيم كان لذلك. بها يقوم أن من وأعجز أضسسعف هو وظيفة إلية فتسسسند – عاجزا  
 (.االنباغ
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معها مسهههلكها مع من سهههبقها من وزارات االنتدابة معاكسهههات لها وتطاوالت عليها، وإمعاناً ف  

سههجن األبرياء، وقتل بعضهههم. فضههب الشههعب، ونفض يدث منها واسههتنكر وغضههب على الحكومة 

 عامة، وبخاصهههههههة على الوزراء الثالثة الذين حسهههههههبوا عليه، فكان منهم أن احتجوا على بعض

تصهههرفات السهههلطة ، وكان من السهههلطة أن أبعدتهم إلى دوما ف  لبنان، عرف من ف  سهههورية أن 

التفاهم مع السهلطة تفاهما معقوال يحفظ لها مصهالحها ويحفظ للبالد حقوقها وكرامتها واسهتقاللها، 

 ش ء ال سبيل إليه. وأن مبدأ ))خذ وطالب (( لغة ال تريدها فرنسة وال تفهمها. 

بعنوانة ومتى نعطى حقوقنا؟  –نشرته جريدة األيام  –كاتب هذث المقدمة على مقال هذا ما حمل 

 1وفرنسة ال تعطى عن ضعف وال تعطى عن قوة.

 

 

 

 

 

 لهذث تجد كانت قد فرنسة أن على. قلبها ف  نجالء طعنة وحكومات، دويالتة سورية تمزيق كان

ً  الجناية  من شههه ء فيها سهههياسهههة المقطعة األوصهههال هذث سهههاسهههت أنها لو مسهههّوغا نقل لم إن مخففا

ً  أمة عن تفصهههله ما تسهههوس العكس على كانت ولكنها. والصهههالح الحكمة ً  ظلما  بالظلم – وعدوانا

ً  فيه العمل مجال كان بكر، أرض العرب جبل وهذا – والعدوان ً  واوصههههالح مؤاتيا  بابه، واسههههعا

 .واالزدهار؟ والترقية واوسعاد، اوصالح بدل السلطة فيه فعلت فماذا. أسبابه مهيئة

 .التالية صفحاته ف  عبيد سالمة به يحّدثكم ما هذا

                                                           
 البحث تناوله ما جملة في وكان البالد، أبناء من نفرا   دمشق في الفرنسية البعثة دعت سورية، في للدولة ر يسا   الداماد عين يوم - 1

.  التاريخ يعرفها وال منطق، وال عدل يقرها ال تجز ة سسورية تجز ة من كان وما وحقوقها، البالد مطالب أهمه، بل الجلسسة، هذه في
 ، وقعت أخطاء هناك وأن عادال ، نظرا   المطالب هذه في تنظر فرنسسسسسسسسة أن ، كاترو والكولونيل اليب بيار المسسسسسسسسيو جواب من وكان

 في مشسسهورا   السسسالح دام ما و.  قوية وهي تعطي ولكنها ضسسعف، عن تعطي ال فرنسسسة فإن ، سسسورية في الثورة انتهت متى تسسستدرك
  .بمكانتها يليق ال ألنه فرنسة، تفعله ال ما وهذا عليه، باإلكراه بل حق، بإعطاء يفسر ال تعطيه ما فإن وجهها،

 الحق هذا يعطى ال أن ، الصسسسواب من رأينا الحقوق، هذه بها ننال التي األسسسساليب تهمنا مما أكثر ، حقوقنا ننال أن يهمنا الذين نحنو
 إن ، خطر من المستقبل في نفسها الحقوق هذه يهدد ولما ، فرنسة سمعة على الفضاضة من ذلك في لما ، اإلكراه من مسحة وعليه
 .اقتناعا ال اضطرارا الحقوق بهذه فرنسة اعترفت
 معها فطويت ، الماضسسسسي صسسسسفحة ،طويت ، الثورة ،قمعت ، وإياها يتعاونا أن شسسسساؤا الذين الوزراء فنفت البالد، في السسسسسلطة وقويت
 .ومطاليبها البالد حقوق
 منها ج نا ، عريضسسسسة طويلة دعوى قديم، حديث ولكنه القول، هذا فرنسسسسسة رجال فيها يقول التي الوحيدة بالمرة المرة هذه وليسسسسست
 حضسسرة وفي رسسسمية، مذاكرة في رسسسمية، صسسبغة وعليها الصسسدد هذا في قيلت التي األقوال جملة من كانت ألنها مثال، الحادثة بهذه
 .أشخاص بضعة
 بها، ما فشسسغلها نواحيها، من ناحية كل من اإلفال ، ويهدده الخراب، يثقله ظفرا   ظافرة العامة الحرب من فرنسسسة خرجت قبل، ومن
 . لها وعودها وعن بها، سورية آمال وعن فيها، التفكير وعن سورية، عن

 الدول تركت مبلغا   والعسسسسكرية المالية الوجهتين من ، هذا يومنا في والمنعة العزة من وبلغت الضسسسعف، رداء عنها فرنسسسسة ونفضسسست
 أيام – لهم قطعت وما آمال، من عليها السسسسسسوريون علق وما ومطاليبها، سسسسسسورية أخرى، مرة فيه، هي ما فأنسسسسسساها وراءها، جميعا  
 .مواثيق من – الحرب
 ؟ بحقوقها لها تعترف حالة أي في إذا ، فرنسة مع سورية تسعد يوم أي ففي
 .بالدنا مجزأة حقوقنا مسلوبة: نحن ونحن قوية، ورأيناها ضعيفة، رأينها لقد
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 النكدي عارف                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

 

 من كلها، أفريقيا ف  العربية البالد خسهههرت قد األولى العالمية الحرب قبيل العثمانية الدولة كانت

 الممتلكات ألن أهمية أعظم أوروبا ف  خسهههارتها وكانت سهههينا، صهههحراء حتى األطلسههه  المحيط

 بينما ، الخالفة مركز على والعطف الوالء من شههههههه ء على محافظة ظلت المفقودة اوسهههههههالمية

ً  المريض الرجل ميراث يعد فلم لدود، عدو إلى األوروبية ممتلكاتها انقلبت  ةنقطتين ف  إال ُمغريا
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 نحو تلتفت ألمانيا بدأت أن وما ، الغن  الشهههر  مفتاح وسهههورية الدافئ، البحر مفتاح ، المضهههائق

 لعبت حتى األموال، ورؤوس والمهندسههههههين بالعسههههههكريين وتغمرها تركيا فتحضههههههن ، الشههههههر 

 .الشرقية المسألة لتصفية يستعدون اخذوا والروس، والفرنسيين اونكليز صدور ف  الوساوس

ً  تؤلف العربية البالد كانت  المناطق هذث ف  العامة الحالة وكانت ، العثمانية المملكة من قسهههههههما

 أن إال ، واألزمنة األمكنة باختالف ، والوالء والعصههههههيان ، والرخاء الشههههههدة ف  تختلف العربية

 والصههحافية العلمية وللنهضههة العاصههمة من لقربها ، الكبرى باألحداث تأثراً  أكثرها ظلت سههورية

 الناقلة السههفن مع أمواجه حملت الذي المتوسههط شههاطئ على ولوقوعها فيها، النسههبية والسههياسههية،

 .والوطنية والحرية كالقومية، مغرية فكراً  األجنبية للجيوه

 يدري هو فال المخّدر، تراخ  بعد الجريح يفيق كما يفيقون ، الكبرى الحرب قبيل ، العرب كان

 ً  يقظتهم وكانت حياً، يزال ال بأنه يحسّ  فإنه ذلك ومع يريد، ماذا وال هو، وأين هو، من تماما

ً  تختلف   طغى بحيث أبرز، فيها كانت الذكرى صهههفة أن إال األمكنة، باختالف صهههفائها ف  أيضههها

 ، العرب بالد ف  الواعية الفئة وانقسهههمت والحاضهههر، المسهههتقبل عامل على الماضههه  عامل فيها

ً  ، سهورية ف  وخاصهة  العثمانية، بالجامعة مطالب ومن بالالمركزية، مطالب فمن وشهيعاً، أحزابا

 لم المبادئ هذث أن إال. لبنان أو ، سههورية باسههتقالل أو جميعاً، العرب بالد باسههتقالل مطالب ومن

 الديمقراطية بين والدين القومية بين تخلط فه  ، ثابتة حديثة، صهههههحيحة أسهههههس على ترتكز تكن

قد ذلك ومع ، الغرب مبادئ ومن الغرب من وحلة واألوتوقراطية  تنجح أن المعقول من كان ف

 الدين، باسههم والعبودية واالسههتبداد الجهل ولكن وااِ، عام رأي عمهاد لو ، بعيوبها ، المبادئ هذث

 يتلمسهههون العرب بعض جعل ذلك كلّه... واوقطاا ، والرجعية ، والقبلية ، واالسهههتسهههالم والفقر،

 أو المخّدر غفوة ف  منهم كبير قسههههم ظل بينما وجماعات، فرادى الكثيف، الضههههباب ف  طريقهم

 .يقظته

.  نشهههههههيطة تحررية عربية حركة باريس فعرفت أغفلها، فما إمكانية العرب ف  بأن الغرب أحسّ 

نديد منبراً  وبغداد القاهرة وكانت لذي باوجحاف للت  وبخطر بالعرب العثمانيون األتراك يلحقه ا

 ذي لبنان ف  األخص وعلى سهههههههورية ف  المنتشهههههههرة األجنبية المدارس تكن ولم. الداهم التتريك

 إذا حتى والعرب ، الترك  العنصههههرين بين العداوة إذكاء ف  مسههههاهمة أقل ، اوداري االسههههتقالل

 يزل لم شههعب اسههتنصههار ف  سههالح أمضههى العربية وااالم األمان  كانت الكبرى الحرب وقعت

 ..بالحياة ينبض

 ، نفسههها الوطنية األمان  وبين ، األوروبية المطامع بين التوفيق ف  كانت الكبرى المشههكلة ولكن

 من الغريب الخليط ذلك ، نفسهههههههها الوطنية واألمان  ، نفسهههههههها الدول هذث وبين مائع، وكالهن
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ً  واثقين غير)) الحرب خالل األوروبيون، السههههاسههههة وكان... والقبلية واوقليمية التيوقراطية  تماما

ً  الوعود فوزعوا بالنصهر، ً  وشهماالً، يمينا  أنفسههم يكلفوا أن دون زاوية كل من لألنصهار اسهتجالبا

  1((.وعودهم ف  التناقض تحاش 

 الت  بيكو - سايكس اتفاقية يوقعون هم إذ والمعونة بالوعود حسين الشريف يستنهضون هم وفيما

 السوري الساحل وتضم لفرنسا زرقاء مباشرة، إدارة منطقت  إلى بموجبها العربية البالد قسمت

 األسفل العرا  تضم النكلترا وحمراء األناضول، قلب ف  سيواس مجتازة فلسطين، دون اللبنان 

 نفوذ منطقت  وإلى. وحيفا عكا بمينائ  الفلسههطين  السههاحل من ومحتفظة بغداد، شههمال من ابتداء

ً  والموصهل شهماال، حلب مجتازة حوران، دمشهق تضهمّ  لفرنسها، مخططة زرقاء  حدود حتى شهرقا

 منطقة الشهههههههمال ف  محاذية ، غزة جنوب إلى العقبة من تبتدئ النكلترا، مخططة وحمراء إيران

ً  العربية الصههحراء ف  راسههمة كركوك، مجتازة الفرنسههية، النفوذ ه قوسهها  النجف - غزة خط مماسههّ

 ً  .تقريبا

 تصهههههريح أو بلفور، وعد صهههههدر إذا حتى ، دولية اعتبرت فقد السهههههمراء المنطقة ، فلسهههههطين أما

 التقسهههههههيم يكن فلم ذلهك ومع ، المنطقهة ههذث ف  انكلترا كفهة رجحهت ، 1917 نوفمبر 2 بلفور،

 ً ً  ، للطرفين مرضيا .  مكرهة إال فلسطين ف ((  حقوقها)) عن تتنازل لم الت  ، لفرنسا خصوصا

 وشهههاطئ السهههويس، وقناة ، المندب باب وجهة ف  سهههدّ  أن بعد الحجاز لملك ترك فقد الحجاز أما

 األمراء من لحلفائها انكلترا عهود يحترم بأن رضههههههه  أن وبعد ، والجنوب  الشهههههههرق  الجزيرة

 . العرب

 مترادفين، ، القوم  الصوت جانب إلى الدين  الجهاد صوت فدوى طويل، تردد بعد العرب هبّ 

 صداها تردد سورية جبال وكانت وتض ء، وتوقظ تهّز، البركان كانطال  األولى الطلقة وكانت

 وأعواد مسههلط باشهها جمال وسههيف ، خلسههة إال تتحرك أن تسههتطع ولم والرجاء الرهبة من بشهه ء

 .ودمشق بيروت ساحة ف  تهتز تزال ال المشانق

 أيدي على بيكو - سهياكس اتفاقية بافتضهاح فوجئوا عندما الحربية مسهاهمتهم أون ف  العرب كان

 2 الجديدة والعهود الوعود بددته أن لبث ما ذهول، فأصهههههههابهم ،( 1917 أواخر)  البولشهههههههفيك

 واعتزازهم السههرية، بالمعاهدات والمنددة المصههير تقرير حق إلى الداعية ولسههن مبادئ وانتشههار

 .الحلفاء قضية سبيل ف  وجهود دماء من بذلوث بما

                                                           
 309 بيرون غونتو في 1922 سبتمبر 6(( التايم )) عن - 1
 فرنسسسسياإل والتصسسسري  ،(1918 يونيو) للسسسسبعة الموجه والتصسسسري ( 1928 فبراير 8) جدة في االنكليزي المعتمد رسسسسالة: مثل - 2

 .مالحق:  انطونيو  راجع(. 1918 نوفمبر)  االنكليزي
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 الترك  الجيه فلول الحقههت ثم ومن الحلفههاء، جيوه تتقههدم دمشهههههههق، العربيههة الجيوه دخلههت

. مكان كل وف  وبيروت، وحلب، دمشهههق على العرب  العلم ورفع حلب اجتازت حتى المنسهههحب

 .والسيادة الحرية نشوة النفوس وغمرت البعث، يشبه ما فكان

 وقد العربية المنطقة مناطق، ثالث إلى(( حربية ألسهههههباب)) البالد فقسهههههمت الجيوه، هذث دخلت

 وفلسههطين ، مشههتركة فرنسههية -  انكليزية إدارة تحت والغربية فيصههل، األمير بيد إدارتها تركت

 .العام القائد اللنب  اللورد هو اودارات هذث جميع ومرجع ، بحتة انكليزية إدارة تحت

شتم  ، بالتطرف رموا حتى نضالهم فنشط ، بيكو- سايكس اتفاقية رائحة التقسيم هذا من العرب ا

 اتفاقية وبموجب(( موروثة تقاليد بموجب(( ))بحقوقهم)) المطالبة ف  بدورهم االفرنسيون واشتد

1916. 

 اابار ذات الموصهههههههل منطقة االنكليز، حلفائهم على الفرنسهههههههيين ضهههههههغط ف  القوة نقطة كانت

 ال طريقان انكلترا أمام فكان ، االتفاقية تلك بموجب نفوذهم منطقة ف  والداخلة البكر، البترولية

 لم أنه كما ، يسههههيراً  عليها هذا يكن ولم ، بيكو - سههههايكس اتفاقية من التنصههههل أولهماة  لهما ثالث

 .  سورية ف  قدمهم بتثبيت المطالبة ف  الفرنسيين تصلّب بعد التوفيق أو للتردد مجال عندها يكن

 

 

 

 سههههبتمبر 15 اتفا  بموجب الفرنسههههية للقيادة وسههههلمتها الغربية المنطقة االنكليزية الجيوه أخلت

 كمفوض بيكو جورن محل غورو الجنرال حل 1919 أكتوبر 9 وف .  الخواطر فثارت 1919

 السهوري المؤتمر وشهاء ، الشهرقية المنطقة ف  العرب  التجنيد حركة ونشهطت القلق، فازداد سهام

 آذار من السابع ،وف  بإعالنه واقع أمر أمام العالم يضع أن السورية المناطق مختلف من المؤلّف

ً  استقالالً  فلسطين ومنها الطبيعية بحدودها السورية البالد استقالل ،1920  على فيه شائبة ال تاما

 المناطق ف  الحاضرة العسكرية اوحتاللية الحكومات انتهاء(( وإعالن)) النياب  المدن  األساس

 مقاطعتهم إدارة كيفية ف  اللبنانيين آمال تراع  وأن... العرا  باسهههههههتقالل والمطالبة...  الثالث

 أجنب ، تأثير كل عن بمعزل يكون أن بشهههههرط العامة الحرب قبل المعروفة حدودث ضهههههمن لبنان

ً  فيصهههل األمير وتنصهههيب ً  ملكا  والفرنسهههيين االنكليز أن إال.. المتحدة السهههورية لكةللمم دسهههتوريا
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 اجتمع( 1920 نيسهههان)  نفسهههها السهههنة من الثان  الشههههر وف . المؤتمر بهذا االعتراف رفضهههوا

 .الموصل اتفاقية توقيعهم يوم ثان  ، سورية على انتدابهم وقرروا ريمو سان ف  الحلفاء

( 1927 - 1925) الكبرى السهههههههورية للثورة األول السهههههههبب االنتدابات، أو ، االنتداب هذا كان

 .عراقية وال سورية ثورات هنالك تكن لم فلوالث الثورات، من وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل
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 األول القسم

 

 السياسية األسباب
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 حتى التقدم من درجة بلغت قد العثمانية لإلمبراطورية تابعة كانت الت  الجماعات بعض إن)) 

ً  االعتراف يمكن  اورشهههههههادات إليها توجه أن بشهههههههرط مسهههههههتقلة كأمم بكيانها( التحفظ مع) مبدئيا

 السهههههير على قادرة فيه تصهههههبح الذي الحين إلى شهههههؤونها إدارة على منتدب قبل من والمسهههههاعدة

 ((.1المنتدب اختيار ف  االعتبار بعين تؤخذ أن يجب الجماعات هذث رغبات نإو بمفردها

 (1919 يونيو 18) 4 البند 22 المادة األمم، عصبة ميثا                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االنتداب فكرة رفض

 وبين بينههه َخلَط فقههد ولههذا(( بههدعههة أعظم))  رايههت اعتبرث حتى حههديههث اختراا االنتههداب نظههام

 واحدة كل تحمله وما الكلمات هذث بين للتفريق القانون ورجال األدباء فانبرى والحماية الوصهههاية

 .ومستلزمات معان من منها

ً  رأى ولكنه والحماية)أ(  االنتداب بين تشهههههابه شهههههك، بال يوجد، أنه بيك رأى  النظامين أن أيضههههها

ً  األعمال ف  يختلفان  المنطقة تظل بينما ، والتملك السهههههيطرة أسهههههاسهههههها فالحماية ، بارزاً  اختالفا

ً  عليها المنتدب ً  مكانا  منّزهة مؤقتة دولية مهمة الوطنيون فيه ورأى يقطنها، الذي للشهههعب شهههرعيا

 مؤقتة، ، والمسههاعد المرشههد دور على مقتصههرة والمغنم واالحتالل للسههيطرة فكرة كل مع تتنافى

 مما ، ورقيها الشههههعوب هذث رفاهية الحقيقية، روحها األمم، عصههههبة وتدخل وشههههراف خاضههههعة

                                                           
 المؤلف تعريب - 1
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 من العسهههههكريون أما ،22 المادة من األول البند ف  جاء كما مقدسهههههة تمدين( مهمة) وديعة يؤلف

 إال ، جداً  مرنة اسههتعمارية وسههيلة والحماية االنتداب ف  رأوا فقد األقوى الحزب وهم الفرنسههيين

ً  هناك أن على متفقة واألحداث المصهههههادر جميع أن  الثانية المادة هذث ف  ومناقضهههههات غموضههههها

 سلسلة وفرنسا انكلترا ف  قامت فقد سورية، ف  وال أوروبا ف  بالرض  تقابل لم الت  والعشرين

 المرير والنقد ، والمظاهرات االحتجاجات السهههههورية البالد ف  وتوالت عليها االعتراضهههههات من

 الذات  الحكم على القادرة غير الشههههعوب بين يحشههههروا أن السههههوريين على عزّ  فقد ، المادة لهذث

 حق ف  ولسهههن لتصهههريحات مغايرة فيها ورأوا ، والحجاز وأرمينيا ألبانيا باسهههتقالل يعترف بينما

 وغدراً  الكبرى الخمس الدول قبل من العالمية للسههههياسههههة واحتكاراً  ، مصههههيرها بتقرير الشههههعوب

 .حلفائهم حكومات من سافراً 

ً  تطبيقا بدأ الذي االنتداب، السهاحقة أكثريتها ف  السهورية البالد رفضهت  - سهايكس لمعاهدة ممّوها

 بين ستقسم بأنها البالد شعرت عندما النقمة وازدادت االستعماري للتوسع وتبريراً  وتمهيداً  ، بيكو

 .حليفتيهما

 لن فإننا موضهههههههوعنا صهههههههلب ف  تدخل ال بريطانيا إلى بها عهد الت  الجنوبية المنطقة أن وبما

 الت  المنطقة موقف على نظرة بإلقاء نكتف  بل ، االنكليزية الدولة من األهال  لموقف نتعرض

 .فرنسا إلى بها عهد

 

 

 :منتدبة فرنسا رفض

 كان الصههديقة الجماعات بعض لبنان من الشههمالية المنطقة ف  وخاصههة ، سههورية فرنسهها عرفت

 تضهههههههافرت ثم ومن ، الصهههههههداقة هذث وجود ف  األوحد وربما ، األول العامل هو الدين  المعتقد

( بارته بونا)  و الكبرى الفرنسههههههية الثورة ودويّ  الدين ورجال فالمدرسههههههة  إنمائها على العوامل

 ومؤيدين أنصاراً  لفرنسا كّون ذلك كل ، والتعصب العثمانية اودارة وسوء ، الفرنسية والفتوحات

 وجود من ، فرنسهها غير دولة أي وحتى ، فرنسهها تحرم لم الصههديقة الجماعات هذث جانب وإلى ،

 الوطن وقيمة معنى تفهم أكثريتها تكن لم الت  والمذاهب العشهههائر من الخليط ذلك ف  لها أنصهههار

 ألهتهم حضههههر إلى اافا  ف  يطوفون بدو فمن. السههههنين مئات االسههههتعمار عليها سههههيطر أن بعد

 الحيوية المزايا من  شيئا يظهروا لم نفعيين زعماء إلى ، األرض هذث مشاكل عن والجنة السماء

 .الشخصية والنزاهة العامة للمصلحة اوخالص على القائمة الهامة
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ً  أظهرت الت  الجماعات هذث أن هذا يعنى ال ولكن  أقدام على حريتها تنحر أنها بفرنسههههههها ترحيبا

 تحترم ال( فرنسههههههها أي)  أنها رجاء وكلهم به قبلوا االنتداب قبلوا الذين من واألكثرية فرنسههههههها،

 . وتحميه وتضمنه تثبته بل فحسب استقاللهم

 ذاتها الفرنسهههية( الحماية) ضهههد بل الفرنسههه  االنتداب ضهههد السهههاحقة األكثرية ظلت فقد هذا ومع

 ً  .وتقاومها تكرهها أيضا

 رسوخاً، الزمن زادها وقد الصليبية الحروب إلى تعود قديمة أصول إلى الكرث هذا أسباب وترجع

 حتى الحمالت هذث ف  بمسهههههههاهمتهم االعتزاز ف  غالوا قد الفرنسهههههههيين فإن أمر من يكن ومهما

 الحروب أن))  الفرنسههه  النواب لمجلس السهههابقين الرؤسهههاء أحد Doumer دومر بول ليصهههرح

 أوة  كريسات  دي الكونت ويتساءل(( . الفرنس  التوسع ف  العظيم العمل ذلك بدء ه  الصليبية

ً  عمالً  الصهههليبية الحروب ليسهههت  منعت الت  ه  فرنسههها ليسهههت أو...  األولى الدرجة ف  فرنسهههيا

 .1((وآسيا أفريقيا ف  للمسلمين ضرباتها بفضل طويلة لقرون ، اوسالم عودة

 ف  لفرنسههها تضهههمن معاهدة( 1535 يناير) القسهههطنطينية ف  فوقعت عشهههر السهههادس القرن وجاء

ً  الشههههر   مرة ةعشههههر سههههت( 1740 - 1535) بين االمتيازات هذث تجددت وقد لنفوذها، إشههههعاعا

ً  نفوذاً  لفرنسهههههها مجددة ً  تجاريا  المطامع لذلك فتجدد األجانب، والرعايا األقليات حماية ف  ومعنويا

 التزاحم ويزداد( ( محاصيلها وروعة أرضها وخصب مناخها بطيب المدهشة الدروز بالد)) ف 

ً  عليها وانكلترا فرنسا بين  .يغري يزال ال والشر  ، الشر  مفتاح وه  خصوصا

ً ( 1789) الفرنسههية الثورة تغيّر ولم  الديانة وظلت ، الشههر  ف  التقليدية فرنسهها سههياسههة من شههيئا

 ظلوا األدنى الشههههر  ف  فرنسهههها سههههفراء أن إذ الشههههر  هذا ف  الفرنسههههية األمة تمثل الكاثوليكية

 روح تتجاهل مراعاة الدين  المظهر ومراعاة 2 القنصههههلية القّداسههههات بحضههههور أنفسهههههم يلزمون

ية الثورة قديم وجهها غير فرنسهههههههها من الشهههههههر  يعرف لم بحيث هاءومباد الفرنسههههههه  الملك  ال

 .التيوقراط 

                                                           
1 - 18-17 Cressaty 

 

 الفرنسسية الجمهورية سسفير الدولة، مسستشسار برون، الجنرال من(: م1800) عشسرة الحادية السسنة فانتوم 12 بتاريخ رسسالة من - 2

 يكون أن يجب هنا أعطيه الذي المثل إن... الدينية االحتفاالت أحد نهار كل أحضر بأن قاعدة لنفسي اتخذت لقد: )) العالي الباب لدى

 297-296 رستلهيوبر عن نقال  ..((  الشرق في متبعا
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 بدأت ثم ومن( 1830) أوالً  الجزائر ف  الفرنسههههية الجيوه ونزلت عشههههر، التاسههههع القرن وجاء

ً  بالتوسههع ً  شههرقا  األمير اختار إذا حتى وتشههتد، ، المسههلمين قلوب ف  تنمو النقمة فراحت ، وغربا

 تضههمرث لما عادالً  شههاهداً  بدا ، فرنسهها ضههد نضههاله بعد وقامته محالً  دمشههق الجزائري القادر عبد

 .  عداء من المسلمين نحو فرنسا

 البقاء ومحاولتها ،1860 حوادث ف  فرنسههههها تدخل أثر على القرن ذلك ف  ذروتها النقمة وبلغت

 األرض من الجبل ذلك ف  المسهههههههيحية تندثر أن من تتخّوف كانت إذ لبنان جبل ف  أطول مدة

 دروز من حتى االقتصههههاص على ووصههههرارها األلوان المثلث الفرنسهههه  العلم بزوال المقدسههههة

 جبل ف  الدروز أمالك بانتزاا رجاالتها بعض ومطالبة اللجا دخول ذلك اقتضهههههههى ولو حوران

 العثمانية الدعايات اسهههههههتغلتها ذكريات األهال  نفوس ف  التدخل هذا فترك كتعويضهههههههات، لبنان

 .وجّسمتها

ً  األكثرية ف  تبعث أسههههههاطير من حولها حيك وما الذكريات هذث كانت  نوايا ف  الريبة من شههههههيئا

 ومؤكدة واضحة النوايا هذث ظهرت الساحل ف  جيوشها تمركزت أذا حتى ، وتصريحاتها فرنسا

 تقاليدها من ش ء أي عن تتخلى لن فرنسا بأن (1912 ديسمبر 21) بوانكارية خطاب ف  جاء ما

 .ومستمرة واحدة الشر  ف  فرنسا سياسة وأن... وسورية لبنان ف 

 

 

 :نفسها تفرض فرنسا

 رّدت ثم ومن 1915 منذ الفكرة رفضهههت الت  فرنسههها تخيف المسهههتقلة العربية الدولة فكرة كانت

 أن مؤكدة ، بيكو - سههههايكس معاهدة إلغاء بإمكانية( 1919 مايو 17-16)  فيصههههل األمير اقتراح

 فاشهههههتدت الصهههههحراء من القادم البدوي ذلك))  حول الرائع االلتفاف هذا وهالها. مسهههههتحيل ذلك

 ذروتها والتحرشات والدعايات األعصاب حرب وبلغت والفرنسية العربية الدولتين بين المنافسة

 الروح تخشهههى ما بقدر نفسهههها العتيدة العربية الدولة تخشهههى فرنسههها تكن ولم((.  1920 - 1919

 ف  اوسهههالمية العربية ممتلكاتها أو مسهههتعمراتها وف  العرب  الشهههر  ف  الدولة هذث تبعثها الت 

ً  تأكيداً  انكلترا من أحرزت ما أذا حتى أفريقيا  سههورية ف  سههياسههتها ف  لها معارضههتها بعدم جديا

 بشههتى تتذرا راحت ، العلويين جبال ف  العل  صههالح الشههيخ ثورة إخماد ف  ومعونة وسههاطة ،و

 .الزمردية الواحة دمشق لفتح الوسائل
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 أطماا تاريخ فإن الفتح ذلك ف  السهههههههبب هو وحدها العربية الدولة من التخّوف مجرد يكن ولم

 ف  أفاضوا الذين الكتاب وأقالم األحداث األطماا هذث غذّت وقد. طويل تاريخ سورية ف  فرنسا

لذهب والثمار والخمور والعسههههههههل والقطن بالحرير السهههههههورية البالد غنى  والفحم والبترول وا

 الخيرات ُعشهههههههر العالم وهب قد هللا بأن المأثور القول وأنماها...والمواشههههههه  والحبوب والنحاس

  .1األعشار بالتسعة لسورية واحتفظ

 اعتبرتها والت  ، ولبنان سههورية ف  وخاصههة الشههر  ف  لفرنسهها منحت الت  االمتيازات وكانت

ً  فرنسيا  الفرنسية األموال رؤوس أن إذ.  لسورية الفرنسيين الحتالل رئيسية حّجة مكتسبة حقوقا

 مليون 300 أو 2دوالر مليون بأربعين قدرت قد األولى العهالميهة الحرب قبيهل ، سهههههههورية ف 

 .3فرنك

 ف  ترغب ال الت  فرنسهها ضههغطة  لضههغطين تعَرض فقد ، للشههفقة مثيراً  فيصههل الملك موقف بدا

 الوطنيين وضغط ساعدث، تخشى تكن لم إن روحه تخشى الذي العرب  - السوري االستقالل هذا

ً  ، التوفيق فيصههل وحاول. شههائبة تشههوبه ال اسههتقالالً  أعلنوا الذين  ولغضههب للنقمة نفسههه معّرضهها

فهم أنه إال الشههههههارا ُُ  تثبت أن يمكن الة  أفريقيا كل ف  مثلها تونس ف  الفرنسههههههية المراكز أن أُ

 .4دمشق ف  وخاصة...  سورية ف  امتداد لها كان إذا إال دعائمها

 الفرنسههية األمة فإن وعسههاكرها بعلمها سههورية ف  فرنسهها تمئّل لم إذا)) بأنه كليمنصههو وصههارحه

 يرضههى أن فأماة  أمرين أمام أنه فيصههل فأدرك 5((القتال سههاحة من الجندي كفرار عاراً  ذلك تعد

 فكان ، الواقع هذا يلّطف أن جاهداً  فحاول االسهههههههتقالل، هذا دون يحارب أن وأما الواقع باألمر

ً  غورو الجنرال قدم فعالً، قبلها كلما أو ، مفروضهههة شهههروط لقبول اسهههتعدادث أعلن كلما  شهههروطا

ً  أكثر جديدة ً  غدراً  المفاوضههههات تلك بدت بحيث إجحافا  قد فرنسهههها أن على القرائن دلّت وقد. مبيتّا

 بقيادة الوطنيين األتراك موافقة ونالت ، األوروبية الدول من دولة أية معارضههههههة عدم ضههههههمنت

ً  عشههههههرون مدتها هدنة على كمال مصههههههطفى  المتنفّذين بعض اسههههههتمالت قد كانت أنها كما ، يوما

 عليهم ناثرة والمذاهب العشهههههائر رؤسهههههاء بعض الحياد على أوقفت أو منها وقربت 6 السهههههوريين

 .واأللقاب والوعود المال

                                                           
1 -  Cressaty 5 
2 -   - Ross 282 
3 -  Biron  -Conaut 9 
 ص ،369 انطونيو  أيضسسسا   راجع ،330 غونتوبيرون في( 1919 ديسسسسمبر)  تون  في العام المقيم فالندان مسسسسيو رسسسسالة من  - 4

70 - 71 
 101 حصري -5 - 5
 150 حصري - 6
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ً  الثقة فأفقد مريراً  ميسههههلون معركة غداة لدمشههههق الفرنسهههه  الفتح صههههدى كان  الت  بفرنسهههها نهائيا

 مثل يعرف لم عربية مملكة سهههههههراب وبّددت  1الصهههههههليبية الحروب بذكريات الفتح هذا ربطت

 المهمة)) وبين بينه األقالم بعض تربط أن الفتح هذا مرارة ف  وزاد األموي العهد منذ شههههههعبيتها

 .18602 سنة بها تقوم أن فرنسا شاءت الت (( التهذيبية

ً  ظل الذي ميسههههههلون يوم النكبة هذث ف  ما وأشههههههأم ، النكبة عام 1920 عام كان  كلما للنقمة مبعثا

 الكلب نهر صهههخور على نقشهههت الت  التذكارية اللوحة تلك ف  أو ذاتها ذكراث ف  سهههواء ، فترت

 .بيروت قرب

 

 

 

 :االنتداب صك مغامز

ً  الفرض، هذا تبرر أن وأرادت سههورية على نفسههها فرنسهها فرضههت  22 المادة إلى باالسههتناد دوليا

ً  ولداً  جاء الذي االنتداب صهههيغة فوضهههعت األمم عصهههبة ميثا  من  أبيه عن الشهههبه بعيد ، مسهههخا

 آمال الصهههههههيغة هذث وخيبت ، التحرير محل والسهههههههيطرة اويثار محل فيه األثرة حّلت ، الميثا 

 ، محدودة غير االنتداب هذا مدة كانت فقد عميقاً، اشههههمئزازاً  فيهم وأحدثت واللبنانيين السههههوريين

 بحق وإجحاف والوصهههههاية االسهههههتقالل بين تناقض ،وفيه عليه األمم لعصهههههبة تنفيذية سهههههلطة وال

تدب يه المن لذي عل بداء له يسهههههههمح يكن لم ا يه بإ طة إال رأ تدب بواسههههههه ندث ، المن نذر األول وب  ب

 والثالث العسكري باالحتالل يسمح والثان (( الظروف له تسمح مدى كل ف )) محلية باستقالالت

 دينية دوالً  يقيمان والعاشر والتاسع المحلية باللغات التعليم يشجع والثامن الخارج ، التمثيل ينزا

 الذي والشعب العربية، جانب إلى رسمية لغة الفرنسية اللغة يقرر عشر والسادس ، الدولة ضمن

 .3 باكتساحه بدأ قد يكون غيرث على لغته يفرض

 االنكليزي - الفرنسههههه  لالتفا  المنطقية النتيجة أنه بدا فقد. والنقمة باالسهههههتياء االنتداب هذا قوبل

ً  االنتداب هذا صيغة ف  الوطنيون ورأى. 1916 بيكو - سايكس والتفاقية 1912 سويغا  لوضع ت

                                                           
 352 حصري راجع( ميسلون حملة قا د) غوابيه الجنرال مذكرات عن - 1
 1920 يوليو 2598 العدد البشير، -3 - 2

3 - St. Point 48             
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ً  المناطق هذث على اليد  وقد ، الحرب غنائم مصههير سههورية مصههير فكان ، الحرية لوعود ومسههخا

 العرب فأحس أجلهم من ااالم قاسم الذين حلفائها بين بل المنتصرين أعدائها بين ال البالد قسمت

 ة االنتداب هذا ف  ورأوا حلفائهم من الغدر وكان. بهم غدر قد بأنه

 1انتدابا فسموث أرادوث     فيه ريب ال الذي الر  هو

 غير جلسهههههههتها ف  االنتدابات لجنة بذلك اعترفت كما واحدة، دقيقة االنتداب معارضهههههههة تفتر لم

 فرنسا يعرفوا كانوا الذين األكثرية على المعارضة هذث تقتصر ولم. 1962 سنة المنعقدة العادية

لذين ، وإخاء ومسههههههههاواة حرية ً  يكون أن ، االنتداب عليهم فرض عندما توقعوا، ،ا با تدا  أكثر ان

ً  واحد بند كان فقد بساطة سنية الفكرة عن للتعبير كافيا  هذث لتحطيم بنداً  عشرين إلى فاحتيب ، الول

سحقهم أن يريد الذي االنتداب هذا فهاجموا 2 الفكرة  قلوبهم وابتعدت  3االستعماري حذائه تحت ي

 ً ً  شههيئا  باق  مثل مثله لفرنسهها كرهه ف  أصههبح قد لبنان أن بعضهههم رأى حتى ، 4فرنسهها عن فشههيئا

 .5العربية البلدان

 الوعود هذث ، والمدنية والتقدم والحرية المصير تقرير حق وعود على الفرنسية الحكومات ندمت

سامية،  وحدها تصلح الت  ه  الجانب، المرهوبة السلطة أن فرأت وعادت بالسراب، واألشبه ال

 .فخطتها الخطوة، هذث مثل تبرر بحرفيتها الميثا  نصوص وكانت. البالد لهذث

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رسالنأ عادل لألمير قصيدة من - 1
  228 منسى - 2
 203 نفسه المصدر  - 3
 320 منسى - 4
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 :االنتداب لصك فرنسا مخالفة

 بتلك اوخالل إلى ذلك تجاوزت بل الطعن فيها كثر انتداب نصوص وضعت بأن فرنسا تكتف لم

 إليهم وتقدمت السهوريين رضهى دون سهورية دخلت أنها األكبر الخطأ كان لقد نفسهها، النصهوص

 كانت ،ولما السكان استشارة على االنتداب هذا خر  مفضلة ،((الحراب رؤوس على بانتداب)) 

 وأن رفضه، ف  حرة االنتداب هذا لها يفتح الت  الدولة وان ، فرضه يمكن ال االنتداب أن تعرف

ً  يوصههه  الميثا   بإرادة)) االنتخاب هذا تسهههلّمت قد بأنها تؤكد راحت ، عليه المنتدب بقبول نصههها

 فرنسههههها أن يثبت الواقع أن إال.  األمم عصهههههبة من بقرار المهمة بهذث كلفت وبأنها ،(( الشهههههعوب

 ف  أعطى قد ولبنان سورية على انتدابها وأن السالح بقوة إال تثبت أن تستطع ولم نفسها فرضت

 وأن األمم، عصههبة فيه تشههترك فلم للحلفاء األعلى المجلس قرار على بناء1920 سههنة ريمو سههان

 قد األمم لعصبة العام السكرتير أن حتى السياسية، المطامع إال له تفسير ال األعلى المجلس تدخل

ّجه تاريخ للمجلس مذكرة و ها 1920 يوليو 30 ب فه عدم يضهههههههمن ية اعترا مة بأ ية قي هذا حقوق  ل

 .االتفا 

 فلم األمم، عصههبة موافقة بانتزاا ولبنان سههورية على انتدابها لتثبيت سههعيها ف  فرنسهها اسههتمرت

 فتجاهلت عادت أنها إال. ميسههههلون ليوم الثانية الذكرى ف  أي 1922 يوليو 24 ف  غال بذلك تفز

 ف  تصههدر الت  والتعليمات القوانين نسههخ ، االنتداب ينصّ  كما ، إليها ترسههل فلم ، العصههبة هذث

 الدائمة اللجنة من إليها المحّولة العرائض وأهملت السههههههنوي، التقرير إلى لتضههههههم السههههههنة خالل
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 الدروز جبل اسهههههههتقالل اتفاقية أهمها ومن االتفاقيات كذلك وأخفت ، عليها تعلق ولم لالنتدابات

 .1الثورة نشوب ف  الفعالة العوامل من كانت الت 

 من مسههاحة عن لتركيا بتنازلها الرابع البند مخالفةة  منها أخرى مخالفات على فرنسهها أقدمت وقد

 االسهههكندرون لسهههنجق خاص نظام ووضهههع مربع كيلومتر ألف بأربعين قدرت السهههورية األرض

 البند مراعاتها وعدم أنقرة اتفاقية من السهههههابع البند بموجب رسهههههمية لغة التركية اللغة فيه قررت

ً  واألجانب األهال  حقو  يضههمن عدل  نظام إيجاد بوجوب القاضهه  االنتداب من السههادس  إذ معا

 دكتاتورية الواقع ف  مارسههوا)) افرنسههيين قضههاة إلى القضههاء إدارة لتسههليم البند هذا اسههتغلت أنها

 فثارت ، اسههههمها االنتداب ألغى الت  القنصههههلية بالمحاكم تذكر مختلطة، محاكم ولتأليف2(( عدلية

ً  ودمشهههق بيروت ف  المحامون وأضهههرب  3الخواطر عليها  تحت البالد كون سهههمح وقد 4احتجاجا

 البند خالفت أنا كما ، فيها التدخل أراد مشههكلة كل ف  العسههكري القضههاء يتدخل أن العرف  الحكم

 مهذاهبهم اختالف على السهههههههكهان من فئهة دون لفئهة التحيّز عهدم وجوب على نص الهذي الثهامن

 البالد مرافق فاسهههههتغلت المّجانتين، والمشهههههورة المعونة كذلك وخالفت ، وجنسهههههياتهم وألسهههههنتهم

 قضههه  الذي ااثار قانون إصهههدار ف  سهههّوفت أنها كما.  باهظة نفقات السهههورية الخزينة وحملت

 الرابع البند من الثانية الفقرة وأغفلت سههنة خالل ف  بإصههدارث المنتدبة الدولة على االنتداب صههك

ً  ااثار، مكتشف  على بالتعويض عشر  .باثارها الغنية الدروز جبل منطقة ف  خصوصا

 ف  األخطاء مسهههؤولية أن إذ منه شهههرّ  أنه بل. لالحتالل مسهههاو   االنتداب أن سهههورية، أهال  شهههعر

 تبعات تتحمل المحلية فالحكومات االنتداب بالد ف  أما نفسههههههه المسههههههتعمر على تقع المسههههههتعمرة

 لن)) دمشهههههههق دخلت الت  ففرنسههههههها النظرية هذث تؤكد األحداث وجاءت.  الحاكمة الدولة أخطاء

 تثبت أرض من االنسههههحاب على فرنسهههها مثل أمة تكرث أن السهههههل من وليس(( البتة منها تخرن

 يضهههم فأصهههبح(( الفرنسههه  االسهههتعماري المشهههاا)) إلى أضهههيفت الت  األرض هذث 5فيها أقدامها

 وسههورية والكمرون ومراكه، العان وشههاطئ( الفرنسهه ) والسههودان... ومدغشههقر وأنام تونكان

 الكابتن يقول - ننسى أن علينا وليس ،((وسيبقون ، هنا)) تعبيرهم حد على فالفرنسيون ، 6ولبنان

 وال العهد قديمة الغلطة وهذث الفرنسهههية، السهههياسهههة ارتكبتها قد جسهههيمة غلطة هناك أن 7 بورون

 ما بأننا يعتقدون وأعدائنا، أصدقائنا من كالً  جعلنا قد وارتباكاتنا المستمر بترددنا أننا وه  تزال،

                                                           
 1 رقم وثيقة: ملحق راجع - 1
 76 سانبوان  - 2
 1925 مار  9 كايال مسيو خطاب - 3
 1925 يناير 24 و 1924 يناير 22 و 1920 سبتمبر 29 تاريخ 1325 ، 3124 ، 2768 العدد البشير - 4
5 -  Joffre 136 
 3ص سانبوان في الفرنسية األكاديمية في بايوج لمسيو خطاب من - 6
 251 ص بوردن - 7
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 االستمرار أي االحتالل، وهذا ،((مؤقتة بصورة إال بقاؤنا وليس خاطر طيبة عن سورية ف  بقينا

 حيث( ن) درجة إلى( أ) درجة من باالنتداب نزلت مباشهههههههرة إدارة رافقته ، الحكم ف  الزمن 

 ه  1كاترو الليوتنان رسهههالة ف  جاء كما)) غايتها أن فرنسههها فتجاهلت المنتدب، شهههرائع تسهههيطر

 وإدارة التام االسههههههتقالل إلى تؤهلها لدرجة وإبالغها وترقيتها انتدابها تحت الت  البالد مسههههههاعدة

 مساعدين إال ليسوا 2بونكاريه خطاب ف  جاء كما االفرنسيين وأن الراقية، الدول كسائر شؤونها

 .مدى أقصى إلى بنفسها نفسها حكم إلى مدعوة متمدنة لشعوب ومرشدين

 من األول البند حدّدها الت  المدة أن نشهههوبها أسهههباب من كان( 1925) الثورة نشهههبت عندما لهذا

ً  إال ، انقضههت قد كانت البالد دسههتور لسههنّ  االنتداب  اليزال كان المباشههر العسههكري والحكم أياما

 مجالس الفرنسهههيون أنشهههأ مباشهههرة إدارة اودارة هذث تبدو ال ولك . باالسهههتمرار ومهدداً  ، سهههائداً 

شبه ما) تمثيلية شبه ولكنها محلية حكومات أو( النواب مجالس ي  إذا إال قرار لها ينفّذ ال 3باللّعين أ

سام  المفوض عليه صاد  سام  للمفوض يحق أنه كما ، ينيبه من أو ال  هذث اجتماعات تأجيل ال

ً  واالجتماعات المجالس إلغاء) وإلغاؤها التمثيلية المجالس  إذا إال قانونية جلسههتها تكون وال( . معا

 انسحب وإذا ذلك، يطلب عندما صوته يسمع أن يجب أنه كما الفرنسيين المندوبين أحد حضرها

 مّرت فقد النواب أو الممثلين إيجاد طريقة أما. القانونية صهههههههبغتها الجلسهههههههة فقدت فقد المندوب

ً  حافظت ولكنها متفرقة بأدوار  من معينة نسههههههبة وعلى درجتين، على االنتخاب طريقة على دائما

 ...مباشرة السام  فوضالم يعيّنهم والثلث النصف بين تتراوح النواب

 4 وأحقرها المسهههائل أتفه ف  تدخلت بل الجسهههيمة األمور على المنتدبة السهههلطة تدخل يقتصهههر لم

 والضههههمائر األخال  بفسههههاد عرفوا للذين ووظائفها الدولة مناصههههب)) بتقليد ذلك على مسههههتعينة

 إظهار ف  المسههتشههارون أظهرها الت   المغاالة عن وبالتغاضهه  الحاكم، مشههيئة إلى واالسههتسههالم

 مباشهههههههرة إدارة نظام إلى يتحول االنتداب جاء كما المحلية، السهههههههلطات محل الحلول إلى ميولهم

مة فازدادت تدريجياً، نان ف  أو سهههههههورية ف  سهههههههواء النق حاكم)) بين الهوة وراحت 5 لب ((  ال

 .بالخطر وتنذر تتسع(( المحكوم))و

 

                                                           
 3 ملحق راجع - 1
 120 منسى - 2
 الحجارة أو والخرق القش من يصنع البستان حار  - 3
 الثاني الجزء خباز؛ راجع - 4
 100 - 98 مسعد ؛ 229 منسى ؛ 13 بستاني ، 119 شريف - 5
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 : السامي المفوض سلطات

ً  المباشر االحتالل هذا بدا  أعلى قائد جنرال فهو السام ، للمفوض تُركت الت  السلطة ف  مجّسما

 األعلى والمراقب المستشار وهو ، وينشرها واألنظمة القوانين يسنّ  معاً، سام ومفوض للجيوه

ً  التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة قبضته ف  يجمع ، عليها المنتدب الدول لحكومات  وهذا معا

له مما ً  يجع ما نان لسهههههههورية فرداً  حاك ثل الواقع ف  فهو له شهههههههريك وال ، ولب حاكم مما  عام ل

 ةااتية للدوائر األعلى المرجع وهو. 2 لسلطته حد وال ،1 للمستعمرات

 .المدنية الدائرة -أ

 .االستخبارات -ب

 .الصحافة -ن

 .الدعاية -د

 .العام األمن - هـ

 .العدلية -و

 . العامة األشغال -ز

 .والتعليم التربية -ح

 . المالية -ط

                                                           
1 - St. Point 
 96 مسعد ،23 شهبندر ، نفسه المصدر - 2
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 .التشريع -ي

 .ااثار -ك

 .الجمارك -م

 .األوقاف -ف

 .العام واوسعاف الصحة -ص

 .والبواخر والبحرية التجارة - 

 (.الدخان حصر)  المونوبول -ر

 .والصناعية والفنية األدبية الحماية دائرة -ه

 .المناجم -ب

 .البيطري الطب -ث

 ...إلخ االمتياز ذوات الشركات -خ

 العسهههكرية الصهههفة هذث األخص وعلى السهههام ، للمفوض تركت الت  الواسهههعة السهههلطات هذث إن

 سائداً  ظل الذي العرف  والقانون ،ساري، فيغان ، غورو ، األول الثالثة المفوضين الزمت الت 

 ذلك كل ، والسههلطان الهيبة لفرض شههخصههيا اسههتغالالً  العظيم المركز هذا واسههتغالل عهدهم ف 

 والحرب))  كالمية حملة عليه فشههنَت للديمقراطية المغاير النظام هذا ضههد ثورة ف  النفوس جعل

ً  وكان((  كالم أولها ً  كالما ً  منه نثبت مراً، جارحا  االنتدابات)) منسهههههى غبلاير كتاب من 1 نموذجا

 ((ة الشر  ف  وتطبيقها

 

 ...واقع أمر السامية المفوضيات سياسة إفالس إن))

 .واالنحطاط الخيانة نحو بالتوجيه...  العام الضمير بإفساد المفوضية نتهم إننا))

 .الماليين وابتالا... العسكري باالستبداد المفوضية نتهم إننا))  

سام  المفوض سلطة إن))  ً  خطراً  تكّون ال  نراث أن يكف  إذ... لها كعاهل يبدو إنه.  لبالدنا داهما

ً  تشههههد أنك إليك يخيّل حتى بيروت شهههوارا ف  بعظمة يمر  على(( السهههالملك)) ف  اسهههتعراضههها

 .البائدة العهود ف  البوسفور ضفاف

 .مفضوحة مخجلة سياسة المفوضيات سياسة إن)) 

                                                           
 306 – 297 منسى  - 1



26 
 

 نريد نعد لم.. للشهعوب وإداريين سهياسهيين قادة ليكونوا يخلقوا لم أنهم.  عسهكريين نريد نعد لم)) 

 ((.السيف نير تحت ننحن  أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المفوضيين تغيير

 هذا من بل فحسهههب، السهههام  للمفوض تركت الت  الواسهههعة السهههلطات هذث من األهال  يضهههبّ  لم

 اعتبر وقد 1 التفاهم وسوء والخراب الفوضى إلى إال يؤدي ال والذي بالمفوضين المستمر التغيير

 المسههألة يدرس الجديد المفوض يبدأ فال 2 فرنسهها ف  الحزب  للصههراا ضههحية أنفسهههم السههوريون

ً  منها يعرف ال الت   مما ، غيرث به يستبدل حتى الفرنس ، القارئ يعرفه ما إال وصوله قبل غاليا

 عدم يرافق كان ما وكثيراً . 3((الراحلة الطيور)) اسهههههههم عليهم يطلق أن بوناردي بالكاتب حدا

سات هذا االستقرار  والذين ، بهم يثق الذين رجاله يستصحب جديد قادم فكل والخصومات المناف

 التقارير سهههههههالحها(( مكاتب حرب)) ذلك عن فينجم... باريس إلى طبعاً، معه كلهم يرجعهم ال

ً  السهههرية ً  يثبت كوبلنز أن حتى 4 سهههافلة تكون ما وغالبا  من عانى أنه فيه يقول لسهههراي تصهههريحا

 .5اليسوعيين أدهى من عانى مما أكثر ، المتاعب من( معاونيه) ريف  ودي كيه ج 

ً  ظل أنه إال السهههامين المفوضهههين أول بيكو جورن كان  االنجليزية، العامة بالقيادة حد إلى مرتبطا

 تخّوف وقد االنجليزية محل الفرنسية الجيوه بإحالل وصوله اقترن الذي غورو الجنرال وخلفه

 المغرب، مدّوخ(( ليوت )) للمارشههههههال وتلمذة أكليريكية ميول من عنه عرف لما العام الرأي منه

                                                           
1 -St.Point  86 4 رقم ملحق أيضا   راجع 
2 - Mne Gaulis 177 
3 - Bnardi 50 
4 - Beauplan 65 
 5 كوبلنز - 5



27 
 

 وتجسهمت ، الدماء لسهفك حبّه من وتخوفت بالنقمة الصهحف قابلته المارشهالية عصها إلى وطموح

 إال االغتيال من ينب فلم ، خمس دول إلى البالد وتجزئة دمشق، فتح أثر على له السوريين عداوة

 راح حتى فرنسههها إلى سهههورية ف  المفوضهههية إدارة وعلى عليه النقمة هذث وتجاوزت.  1بأعجوبة

 له يحق كان كما ولسياسته، له الفرنسية والصحف العام الرأي مناصرة عدم من يتعجب الجنرال

 .2زعمه حسب ينتظر أن

 وصههوله وكان األكليريك  واالسههتعماري( التق ّ )  فيغان الجنرال( السههاذن) غورو الجنرال خلف

 الثان  اليوم ف  وبّكر المهنئين فاسهههههههتقبل 1923 مايو 9 ف  األربعاء نهار ، تعمداً  أو صهههههههدفه

 .3الصعود خميس بمناسبة ، الالتينية الكاتدرائية ف  الرسم  القداس ف  ليشترك

ً  ظل وإن ، سهههههههلفه من وطأث أخف فيغان بدأ  البالد إلى للتعرف دورته يتمّ  كاد ما ولكنه ، حازما

 كاد ما 4 مراراً  أبدين الت  السهههورية الوحدة لرغبات اسهههتجابة سهههوري باتحاد ويلّوح ، السهههورية

ً  اسههههتدع  حتى بذلك، يلوح  حتى البالد يترك لم ولكنه باريس، إلى ، 1924 نوفمبر 29 ف  برقيا

 5 وبتاريخ 2980 رقم بقرار وحلب دمشههق دولت  اتحاد بإعالنه محرن واقع أمر أمام خلفه ترك

 أقدم عندما السوريين أمان  يذكر أكان الجنرال، إليها رمى الت  الغاية ندري وال. 1924 ديسمبر

 يحرن أن يريد كان أنه أم...  بأسبوا هذا قرارث إصدارث قبل االستدعاء قرار بلغ وقد ذلك، على

 ((.روساألكلي وعدو الماسون (( ))سراي)) الجنرال خلفه موقف

 يجهل منهوك عجوز وهو بيروت، إلى الرابع بل الثالث السام  المفوض سراي، الجنرال وصل

 ً  عديم ذلك إلى باوضههههافة وهو ذروتها إلى حينئذ وصههههلت قد كانت الت  السههههورية المتاعب تماما

ً  وصهههههههوله كان. 6الجلد قليل نز  ولكنه العواطف رقيق 5صهههههههخر كجلمود المرونة  لقائدين خلفا

 بدأ حتى اللبنان  الشههههاطئ تطأ رجله كادت فما الكاثوليكية، فرنسهههها ألصههههدقاء نذيراً  ، أكليريكيين

 النزاا هذا عن المسههؤول هو بأنه ااخر يتهم وكل لبنان ف  الدين رجال وبين بينه العنيف النزاا

 سههههراي الجنرال وصههههول لدى ، واحدة دقيقة الصههههمت التزمت الكاثوليكية المدارس أن قيل حتى

 القادم الجنرال بحق يرجفون بدؤوا العليا المفوضههههههية موظف  وأن 7الوطن  الحزن على إشههههههارة

 مغلوباً، كان حتى بيروت رصهههيف على رجله يضهههع كاد فما ، الشهههخصههه  سهههلوكه ف  ويطعنون

                                                           
 .خنجر أدهم وتنفيذها مريود أحمد بتدبيرها اتهم والتي 1921 يونيو 22 القنيطرة حادثة - 1
 20 غورو - 2
 1923 مايو 12 تاريخ 3016 العدد البشير - 3
 1923 مايو 12 تاريخ 3192 العدد نفسه المصدر - 4
 99 المازيير - 5
 19 كوبلنز  - 6
 2-101 المازبير ،، 29 كوبلنز  - 7
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ً  أرسل عندما النقمة واشتدت  يعتبرث لم تقليدي قنصل  قداس لحضور بنفسه يتجه ولم عنه مندوبا

 ً سا ً  قدا سالم المارون  البطريرك غبطة قدوم انتظر وعندما ، رسميا  أي هو يتوجه أن قبل عليه لل

 . 1الواجبات هذث لتقديم الجنرال

 المجلس ف  الكراس  توزيع إلغاء لبنان، حاكم كايال ومسيو هو حاول عندما النقمة هذث وازدادت

ً  العلمانية المدارس وتشههههجيع المذاهب حسههههب التمثيل   ولم. 2الدين  التعليم وشههههجب وأدبياً، ماديا

ً  دمشق ف  الحظ يوافقه  من ينسحبوا أن إليهم وطلب السوريين المحامين استقبال رفض فقد أيضا

ً  يغير لم العرف  الحكم بإلغاء قرارث أن كما ، حضههرته  وقد العسههكري االسههتبدادي الحكم من شههيئا

 صههاحبه يحاكم مصههالحة أو الفرنسههوي الجيه بسههالمة يمس عمل كل أنة )) القرار هذا ف  جاء

 .الثورة اندالا عن المفوض هذا مسؤولية وسنبين 3((..الفرنسوي العسكري القضاء أمام

 :التجز ة

 التجزئة من شكواهم أن إال ، مباشرة وإدارة ، احتالل إلى استحال الذي االنتداب السوريون شكا

 من))  المنشههههههودة العربية الوحدة حطموا بأن األصههههههدقاء الحلفاء يكتف لم إذ مرارة تقلّ  ال كانت

 فقد ، الحد هذا عند يقفوا ولم.  السورية البالد فاقتسموا عادوا بل ،(( الهندي المحيط إلى مرسين

 وبغداد ومكة دمشق بين حاجزاً  شرقها وأقاموا يهودي قوم  وطن نواة فلسطين ف  االنكليز أنشأ

 . التجارب ف  وقتهم قضوا فقد االفرنسيون أما

 نكتف  بل موضهههوعنا صهههميم ف  تدخل ال أنها بسهههبب سهههورية، من الجنوبية للمنطقة تتعّرض لن

 إلى سههورية لتقسههيم الفرنسههيون بها تذرا الت  األسههباب أنة فنقول. الشههمالية المنطقة عن بالكالم

 ةيل  فيما نظرهم ف  تتلخص اللعبة هذا ف  واالستمرار تقسيمها، وإعادة حكومات أو دول

 . السورية(( الشعوب)) رغبات عند نزوالً  -ب

 .فرنسا رعاية تحت االستقالل نحو الشعوب تدرن يسهل الشكل هذا ألن -ن

ً  -د قا يار األهال  لرغبة تحقي  فيصههههههههل مثل الحجاز من( بدو) عرب ال(( وطنيين)) حكام باخت

 .حلب ف  وحلبيين دمشق، ف ( دمشقيين)  قوميين)  وطنيين ولكن وجماعته،

ً  يمثل سورية ف  مذهب كل ألن -ـ ه  .وطنا

 ةفمنها حقيقية السوريون اعتبرها الت  األقل على أو التجزئة لهذث الحقيقية األسباب أما

                                                           
 1925 سنة فبراير 7 تاريخ 3286 العدد البشير ،  9-7 غوشيرر4 - 1
 ((.GAUTHEROT)) 7 – 76 غوثيرو 1925 أبريل 7 إلى مار  31 تاريخ 3310 ، 3309 ، 2308 العدد البشير - 2
 1925( يناير)  الثاني كانون 10 تاريخ 3277 العدد البشير في  -   رقم القرار - 3
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 قبولهم دون للحيلولة والمسههههيحيين المسههههلمين بين األخص وعلى تسههههد، فّر ة المعروف المبدأ -أ

 .األنظمة هذث لتعديل أو موحدة ألنظمة

 النواح  كافة ف  حركتها لشل – دمشق ومركزها -العربية سورية حول السور يشبه ما بناء -ب

 .1تقدمها سبيل ف  العراقيل وإقامة فيها، العربية الحركة لخنق األخص وعلى

 المنافسهههههههات وإذكاء 2 الدرزية واألمة ، المارونية األمة بخلق ، والطائفية ، اوقليمية تعزيز -ن

 .سورية ف  لبقائها حجة ذلك فرنسا فتتخذ ، بينها والخصومات

 .طمعهم أو غرورهم ترضى إضافية وظائف بخلق واألنصار المتنفذين رشوة -د

 ((...الشر  دول)) خاصة و اومبراطورية، الممتلكات قائمة لتطويل جديدة أسماء إضافة -ث

 ةيل  كما فه  التجزئة، هذث بها تمت الت  المراحل أما

 واألراضهه  المرافئ فأعطى 3ميسههلون يوم عقيب وذلك جيرانه، حسههاب على وتكبيرث لبنان خلق

 ورقة على قلم وبجّرة 18604 عام الفرنسههههاوية الحملة أركان خريطة بمقتضههههى عنه المسههههلوخة

 البالد قسهههمت الداخل وف . 5السهههراي ف  مكتبه وراء الجالس السهههام  المفوض أورا  من عادية

 ودولة ، دمشههق دولة وه  ، بعضههها عن مسههتقلة أي ، مسههتقلة دول أربع إلى 1922-1920 بين

 دولة)) ه  خامسههة دولة إليها نضههيف أن ونسههتطيع. الدروز جبل ودولة العلويين، ودولة ، حلب

 ((. اسكندرون سنجق دولة)) وه  وسادسة(( بالمفوضية مباشرة المرتبطة البدو

 ودمشههههق حلب دول بين ثالث  اتحاد فأنشههههئ 1924 – 1923 بين التقسههههيم هذا ف  النظر وأعيد

 هذا ألغى االسهههتدعاء، أمر تبلّغ أن وبعد ، بيروت فيغان الجنرال يغادر أن وقبل. 6العلويين وبالد

 دولة وإنشهههههههاء 7 السهههههههورية الدولة دعيت ، واحدة دولة ف  ودمشهههههههق حلب دولت  ودمب االتحاد

 .8مستشاروث لها مهد قد كان أن بعد العلويين

                                                           
 372 انطونيو  - 1
 17 كاترو  - 2
 1920 آب 31 تاريخ 318 رقم قرار - 3
 27 فوغيه دي ، 3-2 اصاف  - 4
 174 ميليا ، 24 سانبوان - 5
  1922 يونيو 28 تاريخ مكرر 1459 رقم قرار - 6
 1924 ديسمبر 5 تاريخ 2980 رقم قرار - 7
 1923 يوليو 24 تاريخ 3047 العدد ، البشير  - 8
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 لم وإن حدودهم  باسهههههتعادةة الكبير لبنان أنصهههههار رّحب فقد ، البعيد الصهههههدى التجزئة لهذث كان

 هذث على لهم لتحافظ بفرنسهههها تعلقهم وازداد 1الحد هذا إلى لبنان توسههههيع بإمكانية يعتقدون يكونوا

 نقمة األكثرية ازدادت بها واعتدادهم بفرنسههههههها األنصهههههههار هؤالء تعلق ازداد ما وبقدر الحدود،

 ً  مرة تقسهههيمها وإعادة ودويالت، وظائف شهههعوب إلى بدورها األكثرية هذث تقسهههيم أن كما وتخوفا

 يدلّ  والوصههههل الفصههههل ف  المسههههتمر التغيير هذا كان فقد واحتجاجاتها، مخاوفها أثار قد مرة بعد

سيم يرضهيها ال فالبالد له، معّرضهة الفرنسهية اودارة كانت الذي الضهغط على واضهحة داللة  التق

 للمظالم مقاومتها أضههعف أنه كما ، والحرية االسههتقالل ف  أمانيها أعز وهدد حركتها، شههلّ  الذي

 ف  االتحاد وضرورة ، التجزئة هذث بخطر تحس جعلها مما ، منها دولة كل ف  تسود كانت الت 

 .االنتداب مقاومة ثم ومن مقاومتها

 والبرقيات والعرائض والخطب، الصهههحف ف  سهههلمية، منها مختلفة أشهههكاالً  المقاومة هذث اتخذت

 األرض من فرنس  جندي آخر طرد حتى... تخمد ولم)) 1919 منذ بدأت ثورية ومنها والوفود،

 .3فرنسا عاتق على األشواك من حمالً  االنتداب من فجعلت.  2 السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 179 ، وميليا 1913 ، مصر  المعارف مطبعة ، اللبنانية المسألة ، اللبناني االتحاد راجع - 1
 (1950 بيروت الكشاف دار( )مطول) العرب تاريخ فيليب حتى  - 2
 69 -151 غولي  مدام  - 3



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخارجية األسباب

 فقد 1925 ثورة تقرير ف  تنفرد لم عنها، اان حتى تحدثنا، الت  السهههههياسهههههية األسهههههباب هذث إن

 ف  مباشهههرة غير بطريقة أو مباشهههرة سهههاهمت خارجية ظروف بها وأحاطت الثورة، لهذث مهدت

 .إشعالها

 المسلمون يكنّه يزال ال كان الذي الدين  والعطف الشمال، ف  المنتصر الترك  الوطن  فالنضال

 بقفا رد)) الذي كمال بمصهههههههطفى الجارف الشهههههههامل اوعجاب وهذا الهالل، لراية السهههههههوريون

 1(( األتراك

 ،(( يعط  وال يؤخذ االستقاللة )) فيصل الملك عبارة للسوريين وجّسم النفوس ف  النخوة حّرك

 ف  تباا أو توزا كانت الت  كمال مصطفى صور مصادرة إلى الفرنسية السلطة اضطرت حتى

 .2بيروت

 ،1924 سههههههنة المعقودة االنجليزية – العراقية والمعاهدة ، الر  ف  ، العتيد لفيصههههههل ا والعره

ً  فوزاً  الوقت ذلك ف  اعتبرت والت   فرنسههههها بأن اوحسهههههاس السهههههوريين نفوس ف  هيّجا ، عظيما

 .3ظالمة

 اوعجاب من والكثير الرجاء من شههههههه ء معهم فيلوح عمان من الوهابيون يقترب الجنوب وف 

 مستر مستعمراتها وزير ينصح الت  بريطانيا برعاية تنشأ إمارة نجد األردن شر  وف  بالسيف،

                                                           
 .الهالك على أشرف أن بعد أنقذه أي بقفاه رد ،2 مذكرات عبيد،  - 1
 (1923 ديسمبر 23) 3112 العدد ، البشير - 2
3 -  15 Mac Callum Near East  315 منسى 
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 1المركز لهذا يرشحه وانه دمشق إلى فيصل أخيه رجوا بعدم الحسين بن هللا عبد لألمير تشرشل

 عبد األمير ينبري ، العربية الثورة الزمت سهابقة وعود إلى المسهتند الوعد هذا مثل إلى واسهتناداً 

ً  هللا  العاصههمة وبأن  2حولها وما لسههورية منقذاً  إال األردن شههر  جاء ما بأنه خطبة ف  مصههرحا

 .3...((غضبى وستأتيكم ترضى ال فالجزيرة)) فرنسية مستعمرة تكون بأن رضيت إن األموية

 ف  بالتسههاهل، إليه أوعز أو وتسههاهل، منها، عليه مغضههوب فرنسهها، على ناقم بكل األمير رّحب

 بأن تصريحاته ورغم. البريطانية المنطقة إلى الفرنسية المنطقة حدود تجتاز الت  العصابات أمر

 يخونون إنما( األردن) المنطقة هذث ف  حمايتهم يقبلون أو العصههههههابات رجال يشههههههجعون الذين))

 التصهههههههريحات هذث من بالرغم ،4(( غيرنا على خطراً  نكون أن نريد ال ونحن وبالدهم أنفسههههههههم

 يزحزح أن السهههههوري الشهههههعب على ويتمنى ، سهههههورية ف  التقليدية بأطماعه يعترف ظل فإنه))

 ((.بعنادث أخوث خسرث الذي التان مفرقه إلى فيرد الطر  بشتى فرنسا

سياسية للحركات مركزا والبريطان  الفرنس  النفوذين بين الحدود مناطق كانت ً  ال  ف  خصوصا

 األردن شهههههههر  بحكومة لاللتحا  مسهههههههاا المنطقتين هاتين ف  ظهرت إذ الدروز وجبل حوران

 هللا عبد باألمير األطره سههههلطان مع باالتفا  الدروز جبل زعماء بعض اتصههههل وقد ، الناشههههئة

 الفرنسهههههههيين من اسهههههههتلموث الذي البرنامب من أوفق الدروز لجبل برنامب على منه وحصهههههههلوا))

 سههوريا دخل إذا الشههريف  الجيه لمعاضههدة اسههتعداد هناك وكان((  5 نفسههه األمير بختم ممهوراً 

 . فاتحا

ً  التجنيد، باب وفتح 6 الذهب هللا عبد األمير بذل  لم أنه إال... 7لواء أمير رتبت  للدروز مخصههصهها

 ةالمغامرة يحب يكن

 8عطاها حدّ  ما والقرطاس بالحك         وعباد بالد يملك مرادث والل ّ                  

((  تقويم)) ف  أمل إلى وتحّول الهاشههمية اومارة مطلع ف  األنفس راود الذي األمل ذلك خبا لهذا

 فرنسهها حدود فتكون ، العربية اومارة إلى بعضهههما أو الدروز وجبل حوران تضههم بحيث الحدود

                                                           
 180 مذكراتي ، هللا عبد - 1
 120 الزركلي  - 2
 169 مذكراتي هللا عبد  - 3
 4 – 203 مذكراتي هللا عبد - 4
 .أوراقه بين تزال ال البرنامج هذا نسخة أن سلطان يعتقد ، 2 مذكرات ، عبيد - 5
 نفسه المصدر - 6
 المالحق أيضا راجع ، الزركلي - 7
 5 مذكرات عبيد، - 8
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 ه  فال البريطانية – العبدليّة الدعاية تنشههط أن الطبيع  من فكان ،1 دمشههق جنوب الكسههوة قرية

 .مساعدتها عن تحجم ال بأنها تشعر ولكنها تحاربها ه  ،وال الثورة تخلق

 فإن عجب وال هناك أشههدها على فرنسهها مقاومة حركة رأينا مصههر إلى األردن شههر  تركنا وإذا

 لتأليب مركزاً  مصر كانت ومثلما مصر وإلى األردن شر  إلى لجأوا قد المناوئين الزعماء أكثر

 ناقم، هارب لكل وملجأ الفرنسهه  الحكم ضههد لتأليبهم مركزاً  صههارت الترك ، الحكم ضههد العرب

 يفته أن يجب)) الثورة أسهباب بأن التصهريح عن تتورا لم 2 الفرنسهية المصهادر بعض أن حتى

 ((.القاهرة دسائس ف  عنها

 من متنقالً  فرنسهههها وجه ف  السههههيف الخطاب  الكريم عبد األمير يشهههههر ، األقصههههى المغرب وف 

 شهههههعراؤهم فينبري تفّوت ال الت  الفرصهههههة هذث وثبته ف  الشهههههام أبناء ويرى نصهههههر إلى نصهههههر

 وأن السهههههههيف، بلغة إال تفهم ال فرنسههههههها أن على والتأكيد 3 الوطنية الحماسهههههههة وثارة وخطباؤهم

 .مؤاتية الفرصة

 األوساط بعض ف  أثراً  الثورية البولشفية للحركات أن نجد الخارجية السياسية األسباب هذث وبين

 غير األجنبية، والمؤسههسههات للمعاهد فرنسهها مضههايقة أن كذلك ونجد ضههئيالً، األثر هذا يكن وإن

 .الفرنسية

 بإثارة ساهم ذلك كل الفرنسية، لإلدارة االنتقادات أعنف بظهور سمح الذي الطليق المهجر وجو 

 من شههرارة 1925 آذار أواسههط ف  دمشههق ومنها لسههورية بلفور اللورد زيارة كانت وقد النفوس،

 فلسههطين، إلى بلفور اللورد وصههول يوم الصههدور على دمشههق جرائد اتفقت فقد الثورة، شههرارات

 على احتجان كلمات وبعض أسههههود بإطار محاطة بيضههههاء منها واحدة كل من األولى والصههههفحة

 بل فحسههههههب وحدث بلفور اللورد على المظاهرات هذا ف  االحتجان يكن ولم  4البالد لهذث زيارته

 .5ومكان زمان كل ف  جميعا االستعمار على كان

نا بقى لك ف  ننظر أن علي بت الت  التهم ت ها الثورة خلق ف  انكلترا إلى نسههههههه غذيت قد ، وت  رأى ف

ً  ، الشههر  ف  لهم منافسههين االنكليز ف  الفرنسههيون  أن حتى ، عشههر الثامن القرن منذ خصههوصهها
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 الدولة لهذث وأن الشهههههر  ف  الكبير فرنسههههها خصهههههم بأنها انكلترا اتهام عن تحجم ال غوليس مدام

 .1فرنس او االنتداب ضد Clientele((  زبائن))

ناة ))االنكليز إلى المنسهههههههوب القول يردد أن بيرون اغونتو دي الكونت يتورا وال ( االنكليز) أن

 بعد فترددها((  2 سههورية من تشههمئز وفرنسهها ، فرنسهها من تشههمئز سههورية نجعل كيف سههنعرف

 .االستعماريون الفرنسيون والكتاب الفرنسية المفوضية

ً  وحدث لسهههورية ، الفرنسههه  ال ، االنكليزي الجيه احتالل كان  الذين الفرنسهههيين نقمة وثارة كافيا

 يهّدد ما رغم.  نفوذهم منطقة ف  االنكليزية محل( 1919) الفرنسهههية الجيوه إحالل ف  تشهههددوا

 مقاومة كل وأن  3مكرهة دمشههق من خرجت قد انكلترا أن اعتبروا ولذا.  أخطار من الجيه هذا

 وراء من يأتون السهههههوء مثيرون)) وأن 4 االنكليز من والمعنوي المادي العون تسهههههتمد إنما أهلية

 .5الفرنسيين على للثورة الناس ويدفعون(( الحدود

ً  تخفف ال االتهامات هذث إن  وما الثورة خلق ف  الفرنسية العسكرية  الغطرسة مسؤولية من شيئا

 اعتبروا ألنهم فرنسهها مثل السههوريين من مكروهة انكلترا كانت فقد.  ثورات من سههبقها أو لحقها

 على الفرنسهههههيين من خطراً  أشهههههد االنكليز وأن ، االنكليزية السهههههياسهههههة يد ف (( لعبة)) فرنسههههها

 يالم وال ، االستعمارية األساليب ف  ولعراقتهم(( اليهودي القوم  الوطن)) لتعزيزهم استقاللهم،

 (1927 – 1925) الثورة طيلة فيسكتوا ، واحدة جبهة على يحاربوا أن فضلوا هم إن السوريون

ً  االنكليزي االنتداب عن ً  سهههههههكوتا  ، أوالً  الفرنسههههههه  الكابوس لزحزحة همهم موجهين تقريباً، تاما

 استغلت أن بعد األخص وعلى ، حساب بال النكلترا التهم يكيلون وجعلهم الفرنسيين أثار ما وهذا

 الشههههمالية انتدابها منطقة حدود ولتقويم الموصههههل بترول على المسههههاومة لتجديد الفرصههههة انكلترا

 الشههريط هذا يزال وال.  األردن شههر  بإمارة الدروز جبل أراضهه  من الجنوبية المنطقة بإلحا 

 .وخالف جَدل مثار األرض من

 عبر الثوار إلى والسهههههالح اوعانات وصهههههول عن التغاضههههه  من انكلترا نبّرئ ال فإننا ذلك ومع

 الثورة هذث اسههههههتغالل محاولة من نبّريها وال – للثورة األولى السههههههنة ف  – واألردن فلسههههههطين
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 أعماقها ف  ظلت الثورة بأن وحقائق وثائق من لدينا ما بكل نؤكد أن نسهههههتطيع أننا إال لصهههههالحها

 .وشوائب أخطاء من رافقها ما كل رغم وحدوية استقاللية شعبية وطنية عربية ثورة
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  والحرية االستقالل حب

 دقيقو وبأنهم  2النفس لعزة وبعشههقهم 1 الشههخصههية والحرية االسههتقالل بحب سههورية أهال  عرف

 وبأن خلّفوث الذي المجيد الحضههههههاري بالتراث واالعتزاز بالماضهههههه  التغن  شههههههديدو الشههههههعور،

 .3طويل بزمن الوطن أرض الفرنسيون يدوس أن قبل من بالدهم ف  سائدة كانت الديمقراطية

 ظالل تحههت الجنههة))  الشههههههههائع بههالقول المقترنين الحريههة إلى والتعطه االعتههداد هههذا ف  كههان

 – 1919 العل  صههالح الشههيخ ثورة وأشهههرها جديدة، ثورة نداء لتلبية كبيرة إمكانية ،((السههيوف

ية جبال ف  1920 يب 1920 حوران وثورة ، الالذق  وثورة الزور، دير وثورة ميسهههههههلون، عق

 .1922 األولى األطره سلطان وثورة الشمال ف  هنانو إبراهيم

ً  الفرنسهه  العسههكري االسههتبداد كان  ثورة بالدم وتعهدها الحرية أحب شههعب اسههتجابة وكانت تحديا

 .الهبة عنيفة

 موظف  أن شكواهم ف  وزاد السام  للمفوض تركت الت  الواسعة السلطات من السوريون شكا

 سههههههلطة تمثيل لهم ترك قد الجند أفراد وربما ، المسههههههتشههههههارين حتى المندوبين من المفوضههههههية

 ف  احترامهم يفرضوا أن عليهم صغاراً  مفوضين)) فبدو المختلفة اودارية األقسام ف  المفوضية

 ((. القوة إال يحترم ال الذي الشر  هذا
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 مشّربين سورية إلى فيقدمون والمحميات المستعمرات من ينقلون الموظفين هؤالء من كثير كان

 ف  تطبيقها يمكن ال الت  واألسههههاليب العادات تلك مسههههتعمراتهم ف  المتبعة واألسههههاليب بالعادات

 المشهههبوهين األشهههخاص أن ، سهههانبوان دي الكاتبة تقول ، ننسهههى أن علينا ليس أنه كما 1سهههورية

 إلى مشبوهيها تنقل روما كانت كما سورية إلى ينقلون كانوا ، منهم فرنسا تتخلص أن تريد الذين

 .2رومانيا

 وظائفهم اسهتعمال وسهوء كفاءتهم وعدم االسهتعمارية وعقليتهم الموظفين هؤالء على البالد نقمت

سا وعلى يمثلونها الذي المفوضية إلى الموظفين هؤالء النقمة وتجاوزت سها فرن  أصّرت الت  نف

 سههياسههتها تغيّر أن المنتدبة الدولة على بأن الفرنسهه  بلسههانها ولو الداوية الصههرخات تجاهل على

 ترمى أن فرنسا تستطع ولم الثورة نشبت إذا حتى 3الطر   تغيّر وأن الرجال تغيّر وأن االنتدابية

ية كل ية على المسهههههههؤول لدين  والتعصههههههههب اوقطاعية العقل لدائمة اللجنة مع رأت البالد ف  ا  ا

 . 4سورية ف  المنتدبة الدولة ممثل  إلى ما حد إلى تعزى الحالية الوقائع أن لالنتدابات

 كانت االسههتخبارات دائرة أن إال دوائرهم اختالف على الفرنسههيين الموظفين من السههوريون شههكا

 والتهم الوشهههايات وغذت درجاتها أحد ف  الجاسهههوسهههية نشهههطت فقد نظرهم ف  الدوائر هذث أمقت

ً  كان ولو يستوقف 5مشبوها  األفق ف  يبدو شخص فكل والريب  الفرنسيين التجار لجمعية رئيسا

 الكامل والعنوان... السهفر دواع  ه  وما..  أين؟ وإلى...  أين؟ من ويسهأل 6ولبنان، سهورية ف 

ون ،..( الرقم الشهههارا،)   وصهههول ويمنعون.. 7الطوابع عنها وينزعون الخاصهههة الرسهههائل يفضهههّ

 الت  نفسههههههها بالفظاظة الذات  والحكم باالسههههههتقالل والمطالبة الشههههههكوى حرية ويخنقون الجرائد،

 عهد العهد وبدا باألقدام الشخصية الحرية ديست حتى8مكان  كل ف  االستعماري التوسع طبعت

 .9وإرهاب تفسخ

ً  يكن ولم  وأن السهههام ، المفوض من ابتداء ، صهههالحياتهم الموظفون هؤالء يتجاوز أن مسهههتغربا

سلطتين بين الجمع ف  ممثلوث، وهم المفوض، هذا يقلدوا شارية واودارية العسكرية ال  من واالست

 ويتطلب اوقطاعيين الزعماء سلوك فيسلكوا ثانية، جهة من االستخبارات دائرة سلطة وبين جهة،
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 ولم ،1 جولة ف  سههههههالطين كأنهم يمرون عندما واوجالل التعظيم شههههههعائر لهم تقام أن بعضهههههههم

 ظل ف  2 سائدتين الشديدة والمراقبة الغطرسة هذث كانت فقد أخرى دون منطقة على هذا يقتصر

 والتوقيف السهههجن أصهههبح حتى قسهههوة وتحيزاً، الحميدي العهد نواحيه بعض ف  فا  عرف  حكم

ً  واوهانة والنف  ً  شيئا  . عاديا

 والغرامات الرشوة وانتشار الصحافة خنق البالد، منها ضّجت الت  المظالم هذث رأس على وكان

 ...والعنف والسخرة

 الرشههوة تنفع حين واوغراء بالرشههوة الطر ، بشههتىّ  األفواث  كمّ  إلى المنتدبة السههلطة عمدت فقد

ً  الشههعب صههوت فأخفت والتشههريد، والنف  وبالقوة واوغراء،  والطباعة القول حرية وألغيت إخفاتا

 .3واالجتماا

 محدود غير أجل إلى الجريدة تغلق إداري أمر فبمجرد للصههههههحافة، محنة فترة الفترة تلك وكانت

 بدت لهذا. 4المخافر ف  مكّدسههههة والجرائد المجالت شههههوهدت ما وكثيراً . لالحتجاب تضههههطر أو

 ممثلو وتمتع. 5لبنان ف  وال سههههههورية ف  لها وجود ال الحرة والصههههههحافة... مكمومة للصههههههحافة

 وغير ، الدورية والمنشورات الجرائد أقالم ضد بحصانة والعسكريون المدنيون وعماله االنتداب

 التضييق قوانين من الشكوى على ،6 منها الموالية حتى الصحف استمرت وقد. والكتب الدورية،

 السجون ف  الصحفيون رم  ما كثيراً  إذ الصحافة بحرمة االنتداب رجال استهانة ومن المتالحقة

 .8المبارزة إلى بعضهم دع  وربما7 الموحلة القذرة

ً  وحدث التضييق يكن ولم  سياسة ف  نفسها المنتدبة الدولة فاستمرت بالحرية، المطالبة لخنق كافيا

 قبل وباألحرى ، اللبنان  الشههاطئ على رجلها وضههعت أن منذ بدأتها الت  السههياسههة تلك الرشههوة،

 المفوضههية حصههة تخفض ألن الحكومة اضههطرت الفرنسههيين المكلفين ضههجة أن إالّ . 9تضههعها أن
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 50 وإلى ،1921 سههنة 120 إلى 1920 سههنة فرنك مليون185 من العامة الفرنسههية الميزانية ف 

 .الثورة قبل ماليين 9 إلى 8 من بلغت حتى  19221 سنة

ً  واألنصار، األبوا  على تصرف محلية، موارد من يلحقها وما الميزانيات، هذث كانت  وخصوصا

 بأن يقول ألن 2 الكتاب أحد دعا مما والمتزعمين العشههههائر زعماء وبعض الصههههحف بعض على

ً  راشهههههية البالد دخلت إنما فرنسههههها ً  ماديا  واألوسهههههمة، والهدايا، والمناصهههههب الذهب بتوزيع وأدبيا

 قاعدة التغريم كان و.  والتغريم للبطه عرضهههههههة كانوا فقد عليهم المغضهههههههوب أما... 3والوعود

 أن بعد جماعتها أطماا ووشههباا البالد اقتصههاديات وإضههعاف لالنتقام الفرنسههية السههياسههة اتبعتها

 .العامة الميزانية ف  المفوضية مخصصات خفضت

 أن يجب الذهب  والدينار المصهههههههرية العملة بأن وتعليماتها قراراتها الفرنسهههههههية اودارة وكررت

 زمن إلى الذهبية، بالليرات الغرامات فرض على استمرت فقد ذلك مع و 4...كان برخ ف  يحسبا

ً  بدا مما وهذا الثورة بعد وما الثورة  فقد. خيالية بأرقام تفرض الغرامات هذث وكانت. سههافراً  سههلبا

 ف  ، حوران وعلى ، 5ذهبية ليرة ألف خمسمائة بانياس قضاء ف  القاطنين العلويين على فرض

  ،6 عامل وجبل دمشق على ومثلها ذهبية ليرة ألف مئة( 1920) نفسها السنة

 بتسههخير يسههمح الذي ،7 العثمان  الطريق بدل قانون تطبيق ف  غالت قد السههلطة أن نجد نناأ كما

 طر  ف  مثالً  يشههههتغلون الفالحون ظل فقد. العمر من والسههههتين عشههههرة السههههادسههههة بين الذكور

 إعفاء مقابل الطرقات من متر كيلو500 أنشههههههئ الالذقية وف  كله، الصههههههيف السههههههويدية أنطاكية

 القانون هذا اسههتعمال يسههاء أن المسههتبعد غير ومن 8 1920 و 1919 سههنت  ضههريبة من األهال 

.  النفوس وذالل وطريقة شاقة أشغال إلى السخرة تتحول وأن ، متغطرس عسكري حكم ظل ف 

 .الملحقة الوثائق وف  الثان  الفصل ف  ذلك على أمثلة وسنقدم
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 ظهر فقد.  المنتدبة الدولة سههمعة إلى اوسههاءة والسههخرة والغرامات الرشههوات لهذث الفعل رد كان

ً  فسرت قد الرشوة أن كما وظلمها تحيّزها ً  ،1وعجزاً  ضعفا  أن له يحق ال الذي العام للرأي وخنقا

 .2يسمع أن وحدث المفوضية لذهب يحق وإنما ولبنان سورية ف  صوته يرفع

 ، العسكريين نظر ف  الشر ، ألن ، العسكرية العقوبات معها وفرضت ، الغرامات هذث فرضت

 عدة أو(( شههههق )) مرور بسههههبب والطيارات بالمدافع تضههههرب القرى فكانت ، القوة إال يحترم ال

  واالنتقام التعذيب أنواا بأهلها ينزل و ، محصهههههههوالتها وتحجز ، بجوارها أو بها(( أشهههههههقياء))

 بأنواعها العنف طر  تسهههتعمل بأن ولبنان سهههورية ف  الفرنسهههية اودارة تكتف ولم3(( والبلص))

 ف  التأديب حمالت خلفتها الت  باألضهههههههرار جداول ، باريس ف  ، حكومتها إلى تقدم كانت بل

 التعويضهههات هذث بأن نسهههمع لم ولكنا 4 أصهههحابها تعويض طالبة واألموال والمزروعات النفوس

 .أصحابها إلى وصلت

 الوسهههائل بأن السهههوريين الوطنيين أكثرية إقناا ف  أثر والتغريم العنف سهههياسهههة السهههتمرار كان

سلمية شعوب من شعب آمال تحقيق إلى ما حال ف  تؤدي ال المشروعة ال  الوسائل دعاة وإن ، ال

ً  يكونون السلمية  .5احترامها يريدون الت  القوانين ضحايا دائما

 نفوس وف  بل فحسههههههب، الحرب رجال نفوس ف  ال وتشههههههب، تزرا الثورة بذور كانت هكذا و

 .6الجامعات وخريج  األقالم أرباب

 أحدهما والزم الدين ، العامل هو آخر، عامل واالسهههتقالل الحرية حب عامل جانب إلى قام لقد و

 .يفترقان ال كادا حتى ااخر

 لم نفسها فرنسا لكن و. البالد هذث فرنسا تدخل أن قبل من وتكرهها فرنسا ترفض األكثرية رأينا

 بأن يرون كانوا الفرنسههههيين الكتاب بعض أن كما األكثرية هذث ثقة تكسههههب أن ترد لم أو تسههههتطع

 وبدء اوفرنجية، المملكة ببعث بدئ قد وأنه جديداً، إفرنجيا قصراً  سورية أرض فو  تبن  فرنسا

 .7جديدة صليبية

                                                           
 89:  1 مسعد  - 1
 295 منسى  - 2
 20 ، 19 ، 18 ، 14 والمالحق 91:  1 مسعد أيضا راجع 162- 157 ص الضرا ب لجباية رهيبة صورة هارفي لنا يترك  - 3
 .المالحق أيضا   راجع 21 – 119:  2 خباز  - 4
 39 شديد أبو أيضا راجع ، 127 ، شهبندر  - 5
 37: 1 الحسنى في العراقية الثورة أسباب بين و األسباب هذه بين قابل  - 6
 285 ، 54 تارو  - 7
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 روح خطبهم ف  فتبدو الفرنسههههية والسههههياسههههة الدين بين يخلطون كانوا الدين رجال بعض أن كما

 ...1والتأييد التمجيد

 غير حدث فقد هريو رأى كما ، السههياسههية بالمسههألة ، الشههر  ف  تلتبس، الدينية المسههألة أن وبما

 االصطدام هذا واشتدّ ... المنتدبة بالسلطة ، منهم المسلمين وخاصة 2 الدين رجال اصطدم أن مرة

 سهههههنة عماّن ف  عل  بن حسهههههين الملك خالفة إعالن أثر على المنتدبة والسهههههلطة المسهههههلمين بين

. سهههههورية ف  األنصهههههار بعض لها وجدت الت  هذث المبايعة لحركة الفرنسهههههيين ومحاربة 1924

 حوانيتهم فأغلقوا الخاصهههههههة الدينية شهههههههؤونهم ف  تدخالً  االفرنسهههههههيين عمل ف  األهال  ورأى

 ً  الوجهاء بعض أن كما يسهههههههميه أن دون ولكن المؤمنين ألمير خطبائهم بعض ودعا  3احتجاجا

 .4وللسجن لإلهانة تعرضوا ، العنيدين والعلماء

 ال اصههههطدامات مثار ظلتا البغاء ومشههههكلة األوقاف مشههههكلة أن إال ، آنيّة المصههههادمات هذث كانت

 عليها يدهم فوضعوا 5 باالهتمام جديرة موارد األوقاف ف  الفرنسيون رأى فقد ، المهادنة تعرف

شركة إلى األوقاف هذث أضخم وهو ، الحجازي الخط وسلموا سية ال  ، دمشق.  )D. H. P االفرن

 لمصههادقة األوقاف هذث مجالس قرارات وأخضههعوا. 1924 أبريل ف  وذلك ،( وتمديداتها ، حماة

 ينقم أن الطبيع  من فكان. المجالس هذث لدى الخاص المفوض لمندوب أو السههههههههام  المفوض

 صهههوت إلى صهههوتهم يضهههموا أن و يحرموا لم والذين الموارد هذث من حرموا الذين الدين رجال

 . الفرنسية اودارة نقد ف  السياسيين الزعماء

 أثار فقد(( الحمراء المصههابيح صههناعة)) 6هارف  يسههميها الت (( الصههحية األكواخ)) انتشههار أما

 الت  المواخير هذث رؤية يعتادوا لم فاألهال  ومذاهبه طبقاته اختالف على العام الرأي اسهههههههتياء

 المدن ف  األلف وحوال  حلب، ف  ومثلها عاهر 500 – 400 بين وحدها دمشههههههق ف  ضههههههمت

ً  يكن لم البيوت هذث مراكز اختيار أن كما 7 األخرى عشهههههههرة اوحدى  أن حدث فقد موفقاً، دائما

 والفرنسهههيين االنكليز أخال  بين األهال  وقارن. 8حماث مدينة ف  جوامع أربعة بين أحدها أنشهههئ

                                                           
 1921 يناير 20 تاريخ 2669 العدد البشير 1921 سنة يوليو19 تاريخ 2704 العدد البشير، حمص، كنيسة في خطاب من  - 1
 1921 يناير 20 تاريخ 2669 العدد ، البشير  - 2
 1924 مار  24 تاريخ 3151 العدد نفسه، المصدر - 3
 6:  شهبندر ،193: 2 خباز - 4
 104 و جامع 700 بينها 900 من أكثر وعددها األوقاف بهذه ال حة تجد حيث 305 ص 27 – 1919 ولبنان سوريا راجع  - 5

  .مالجئ أو مستشفيات 4 و مكتبة 70 و زاوية 12 و تكيّة 17 و مدار    
 202 هارفي  - 6
 257 رو   - 7
 1925 يونيو 23 تاريخ ، 3343 العدد، ، البشير  - 8
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 واحدة بغ  مصهههههر ف  فليس شهههههاسهههههع الفر  أن فرأوا والفرنسهههههيات االنكليزيات سهههههلوك وبين

 .2األوحال ف  ينسبن الفرنسيين الضباط نساء بينما ،1إنكليزية

 التمدين مهمة وقابلوا السههوريين، الشههبان أخال  وفسههاد مرسههومة خطة هناك بأن األهال  وأحس

 .المصير سوء فهالهم البدعة بهذث المقدسة

 الفرنسههههههيون حّمل فقد. اوقطاعية الزعامة األخص وعلى الزعامة، عامل ف  ننظر أن علينا بق 

 أخذت إذا االنتدابات، لجنة ذلك ف  وجارتهم. الثورة مسهههؤولية من األكبر القسهههط الزعماء هؤالء

 مهما أوروب ، تدخل كل أن ترى الزعماء من طبقة البالد ف  بأن القائلة الفرنسههههية النظر بوجهة

 صههههيانة على ينطوي البالد اسههههتقالل وأن بها يتمتعون الت  المزايا من بحرمانهم ينذر نوعه يكن

 هؤالء وأن ، 3تغيير دون واالجتماعية االقتصههادية العالقات واسههتبقاء كسههبوها الت  المراكز هذث

ً  اودعاء هذا ف  أن الحقيقة و.  4الثورة إلى الشهههههههعب دفعوا الذين هم الزعماء  الواقع، من شهههههههيئا

 ً ً  ذاقوا وقد ، الزعماء بيد آلة الثورة هذث ف  يكن لم فالشههعب.  المبالغة من كثيراً  وشههيئا  مرارة معا

 وحجز إهانة و وسهههجن نف  من االضهههطهاد أنواا لشهههتى الزعماء من كثيرون تعّرض فقد. الظلم

ً  أحسهههوا و. يزورون وال يزارون فال الصهههح  الحجر يشهههبه بما حريات  السهههلطة بكابوس جميعا

 الشههههعب أن هو فيه ريب ال الذي األمر لكن و. بأمرهم يحكموا أن تعّودوا الذين وهم منه، فنفروا

 االنتفاض ف  فعاالً  عامالً  الشههههههعب مرارة فكانت السههههههلطة مظالم من النفور هذا بمثل يحسّ  كان

ً  تبّدل لم الت  الحاكمة اودارة على  أسههههيادث إلى وأضههههافت سههههوءاً  زادتها بل وضههههعيته، من شههههيئا

 .واللسان والوجه اليد غرباء أسياداً  التقليديين

 

 

 

 

 

                                                           
 6 – 156: 2 خباز  - 1
 6 – 103 سانبوان  - 2
 4 – 32 نايشنالست ، كالوم ماك ، 1926 االنتدابات لجنة تقرير  - 3
 39 ،7 اندريا ، 23-22 كاربيه ،303 – 300(: 3) سعيد  - 4
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 :التجارة – االقتصادية العوامل

 نرى دامية، لثورة تهيئ كلها والخارجية الداخلية ، والسهههههههياسهههههههة االجتماعية العوامل نرى بينما

 فكك قد البالد واقتسهههام العثمانية الدولة تفكيك أن إذ ، التهيئة هذث ف  تسههههم االقتصهههادية العوامل

 اونتان بوجه تركيا أبوات سّدت الشمال فف . والكسب التجارة ميدان وضيّق االقتصادية الوحدة

ت السههوري ُّ  فيها وظهرت كبيراً، شههلالً  الشههمال  منفذها على تعتمد كانت الت  المنطقة تلك فشههّل

 األسوا  ف  ذلك فأثر الجمركية المخافر أقيمت والجنوب الشر  وف . العاملة لليد مهّددة البطالة

 تجارتها وتركز ، المجاورة الشههههههقيقة البالد ف  زبائنها على األكثر ف  تعتمد كانت الت  التجارية

 .وحاجاتهم الزبائن هؤالء رغبات على وصناعتها

ً  اختالالً  التجاري الميزان فاختل السوي لالقتصاد عنيفة ضربة التجزئة كانت  تعجبت حتى مخيفا

 ويكف (. 1) المدة هذث كل االختالل هذا تتحمل أن البلدان هذث اسههتطاعت كيف نفسههها المفوضههية

 (.3) الحالة تلك خطورة لندرك( ب) و( أ) الجدولين إلى ننظر أن

 جدول )أ(ة

 الواردة قيمة البضائع الصادرة بطريق بيروت السنة

 ف352555900 فرنك 68544000 1923

 ف450640500 ف 73035000 1924
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 الواردة قيمة البضائع الصادرة بطريق طرابلس السنة

 89095400 ف20888800 1923

1924 26241000 90238200 

 

 جدول )ب(ة

 الواردات مجموا الصادرات السنة

 560400000 ف246800000 1923

1924 339800000 796600000 

1925 459000000 975400000 

 

 رسههمية كثيرة بمحاوالت فقامت.  الفرنسههية التجارة لتعزيز سههورية ف  مركزها فرنسهها واسههتغلت

 التجار جمعية فنشههطت. السههوري االقتصههاد ف  الفرنسههية التجارية المكانة لتعزيز رسههمية وغير

ً  فيغان الجنرال ثم غورو الجنرال وانتخب الفرنسيين ً  رئيسا  تأت  فرنسا كانت وبينما ،1 لها شرفيا

 1924 سههنة الثانية الدرجة ف  تحلّ  بها إذ سههورية، إلى المصههّدرة الدول بين متوسههطة مرتبة ف 

ً  وتحتل ،2 1926 سهههههههنة األولى الدرجة وف   من المسهههههههتوردة الدول بين األولى الدرجة أيضههههههها

 مما. الفرنسية البضائع تلقاها كانت الت  الخاصة التسهيالت لوال طبيعياً، ذلك يكن ولم. 3سورية

 .4الناحية هذث إلى تنبه أن إلى االنتدابات بلجنة حدا

 عليها تزيد فراحت أبوابها، النسداد كساد من التجارة أصاب بما تكتف لم الفرنسية السياسة وكأنّ 

 فارتفعت 5 لميزانيتها الالزم المال على الحصول الدولة وهمّ  الجمركية، األخص وعلى الضرائب

 التعرفة و ،1926 سنة المئة ف  25 وإلى ، المئة ف  15 إلى المئة ف  11 من( 2)6 لفئة التعرفة

 من الجمارك إيرادات ارتفعت وهكذا 1926 سهههههههنة ف  50 وإلى المئة ف  30 إلى( ب) فئة من

                                                           
 1924 سنة اكونوميك بوليتان  - 1
 5 ص 7 العدد في نفسه المصدر  - 2
 3 – 262 ص 27 – 1919 ولبنان سوريا  - 3
 1926 االنتدابات لجنة تقرير راجع  - 4
 157 هارفي أيضا راجع ،1 – 170 بوبالن  - 5
  االعتراف على األميركية المتحدة اواليات حمل ما وهذا. عداها ما( ب) وف ة األمم عصبة في األعضاء الدول هي( أ) ف ة  - 6

 (أ) ف ة من اعتبارها مقابل( 1924 ابريل) الفرنسي باالنتداب   
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ً  الشه ء . 19252 سهنة مليون 128 من وأكثر 1924 سهنة فرنك مليون 95 من أكثر إلى 1 تقريبا

 الخام المواد من وكثير سهههورية ف  عليه ه  مما أدنى فلسهههطين ف  الجمركية التعرفة ظلت بينما

 .معفى شبه ظل وااالت البرتقال صناديق مثل الضرورية أو

ً  كان الذي نفسههه النظام اوجمال ف  ظل فقد ، الفرنسههية المنطقة ف  الضههرائب، نظام أمام  سههاريا

ً  الطر  ضههههههريبة زيادة مثل الزيادات بعض مع 3العثمان  العهد ف   ضههههههريبة وإحداث أضههههههعافا

 أن إال. العثمان  العهد خلّفه ما أسهههههوأ من و الضهههههرائب نظام أن والمعروف الدخولية، و المبان 

ً  شهههههامالً  يكن لم العهد ذلك ف  تطبيقه  طر  تختلف ولم إجحافاً، أكثر االنتداب عهد ف  فبدا ودقيقا

 ((.التحصلدار)) و الجاب  دعمت الت  وااالت القوى اختلفت وإن العهدين هذين ف  التحصيل

 185 مبلغ 1920 لسهههنة العامة ميزانيتها ف  للمفوضهههية تخصهههص الفرنسهههية الحكومة رأينا ولقد

 تخفّض ثم 19244 لسنة فرنك مليون 171 بـهههه المقدرة الجيه ميزانية عن عدا هذا فرنك، مليون

 يدل مما المدة هذث ف  تدهور قد كان الفرنك أن العلم مع 1925 سهههههههنة ماليين 8 إلى الرقم هذا

وقسهههم من  ،القيام بنفقات الحكومات المحلية والمفوضهههيةتسهههتطيع  صهههارت البالد موارد أن على

ومن  ،ومن المسهههههههتشهههههههارين ،فضهههههههّب األهال  من موظف  هذث الحكومات ،نفقات الجيه المحتل

 الجيه.

. 250 إلى العدد هذا 5فيريه وردّ   ،1925 قبيل موظف 600 بـهههههههه الفرنسههيين الموظفين عدد قدر

 أن مع يتقاضهههونها الت  بالمبالغ بل الموظفين، هؤالء عدد ف  العبرة فليسهههت أمر من يكن ومهما

 العالمية الحرب قبيل 350 من ارتفع المحليين الموظفين عدد أن كما. صهههههههغيراً  ليس 250 الرقم

 .40006 إلى األولى

 المادي اورها  أن إال. الفالحين األخص وعلى للمكلفين، مرهقة الموظفين هؤالء رواتب كانت

 الجيه فهذا إيالماً، أشههد كان الشههر  جيه مصههاريف ف  األهلين مسههاهمة رافق الذي والمعنوي

ً  ليطل نفقاته ف  المساهمة على األهال  يرغم الحراب بقوة البالد فتح الذي  صدورهم، فو  جاثما

                                                           
 16 ص 1922 ولبنان سورية  - 1
 .عشر والثامن عشر السابع الفصل بوبالن أيضا   راجع ،205 ص 27 – 1919 ولبنان سورية  - 2
 233 رو  85 ص 27 – 1919 ولبنان سورية  - 3
 113: 1 مسعد  - 4
 43 فيريه  - 5
 65 سانبوان  - 6
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ً  فرنك مليون 40 مبلغ لنفسههه ويقتطع  أكثر ظل فقد ذلك ومع 2 المفوضههيّة حصههة عن عدا 1سههنويا

 الرسهههم  الرقم أن صهههحيح. 3الشهههعب ليسهههتغلوا ال ليمّدنوا جاؤوا إنما بأنهمة يرددون الفرنسهههيين

 بلغ قد – العامة الفرنسههههية الخزينة دفعتها الت  أي – ولبنان سههههورية ف  الفرنسههههية للمصههههاريف

 مهمة على ش ء ف  تساعد لم المصاريف هذث أن إال 4 1925 – 1920 بين فرنك مليون 2644

 على صههرفت 5 والتالعب السههرقات من نجت  الت  المبالغ فإن العكس على بل المقدسههة التمدين

ها االحتالل جيوه بّث  وجلّ فاد الرسههههههههل إلى الخارن ل ية وعلى إي من المرتزقة أو الفر  األجنب

 .6الدعاية الفرنسية 

 

 وليال  ألف ليلة وليلة ف  قصور المفوضين والمندوبين. 7وعلى الحفالت والمشروبات

 منظرها ومن الباهظة مصهههههاريفها من للتخلص وذلك شهههههديدة الجيوه هذث بجالء المطالبة كانت

 ً  الجيه هذا بق  ما تبقى أنها جيداً  تعرف الت  فرنسههههها ثم ومن الفرنسهههههية المفوضهههههية أن إالّ . معا

رت  ف  تشههههّدد رأيناها وهكذا. نفسههههها فرنسهههها جالء إلى تهدف إنما النوا هذا من مطالبة كل فسههههّ

 . ولبنان سورية ف  لسالمتها الوحيدة والضمانة الجيه، هذا سالمة على وتصرفاتها قوانينها

 سههوءاً  تقل ال فيهما االقتصههادية الحالة أن رأينا والصههناع  الزراع  الحالين على نظرة ألقينا وإذ

ل فيها عمّ  الت  1925 سههنة ف  سههيّما  لم الت  المناطق جاعت حتى 8 الماشههية قطعان وفنيت الَمح 

ً  الجرائد بعض لنا تركت وقد. 9الجوا تعرف تكن  إليها وصهههههههلت الت  المحزنة للحالة وصهههههههفا

 ف  جاء.  والثورة الغضب إلى أسرا فتكون الصدور له يضيق مما – والجبل السهل – حوران

 على يقتتلن النساء رأين. ومواشيه وسكانه حوران يتهدد القتّال العطه العطه، إنة )) 10البشير

ب   قرية ف  البئر ثغرة ب  عد َخ  يوازي ما متراً  20 أو 15 عمق من حبل بطرف يرفعن الجهد وب

 ما وكثيراً  بعيداً  الراع  يسهوقها بل القرية، ماء من لها نصهيب فال الماشهية أما الماء من طاسهتين
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ً  منها مات ً  عطشههههها  أولياء يهتم لم إن الوطأة شهههههديدة أزمة حوران لف  وأن... الطريق ف  وجوعا

 كانة  قال َخب ب   من الخوري يوسهههههههف حّدثن .  أبيهم بكرة عن البالد أهل أبادت ، تخفيفها األمر

ً  سهههيراً  تسهههير البقر بذات  رأيت وقد... 15 إال منها ل  يبق فلم شهههاة 193 ل   البطن منتفخة بطيئا

 ال ألن تبيض ال الدجان أن حتى رغاء وال ثغاء البيداء ف  يسهههمع وال بجلدها ملتصهههقة وعظامها

 ((.لها طعام

ف  مثل هذث الحالة كان البنك الزراع  العثمان  قد أغلق دون أن يحّل محله أي مصهههههههرف آخر 

وخمسهههههههون ف  المئة من  ،فتركت حياة الفالح بيد المرابين. وتأثرت الدولة والتجارة بهذث النكبة

ف  المئة من  95موارد الدولة مصهههههههدرها زراع  كما أن الحاصهههههههالت الزراعية كانت تكّون 

 .1الصادرات السورية

سيطة فردية ومع  أّما الصناعة فإنها لم تؤلف ف  سورية عامالً خطيراً وأكثر الصناعات يدوية ب

رغم كل تضههههههييق  2الهجرة راحت ترتفع ذلك فقد كان عدد العمال العاطلين كبيراً. كما أن أرقام 

 من بلدان المهجر. من المفوضية أو

لة وزاد  حا ً  ال با لذين األرمن تدفق اضهههههههطرا  ال بالدهم من وخرجوا مكرهين مواطنهم هجروا ا

 ولبنان سهههههورية أّموا وقد... للترك غنيمة وأموالهم وممتلكاتهم بيوتهم تاركين شههههه ء على يلوون

 إال بحاجتهم يف  ال المال من شهه ء مع يرتدونها الت  المالبس إال عليهم وليس األلوف بعشههرات

 .أيام لبضعة

ً  سهههههههتين على إحداها أربت دفعات على سهههههههورية إلى التعسهههههههاء هؤالء التجاء كان   حلب ف  ألفا

 نسههمة ألف 150 إلى ولبنان سههورية ف  المشههّردين هؤالء رقم ارتفع 1922 أوائل وف  3وحدها

 ة4اات  الوجه على توزيعه وكان ثلثيه من يقرب بما البلدان احتفظ

 2500 الالذقية 36000 حلب

 1000 حمص –حماث  15000 اسكندرونه

 33000 لبنان 17000 دمشق وحوران

 

                                                           
 203 ص 1922 ولبنان سورية  - 1
 1923 ديسمبر 29 تاريخ 3114 و ،1921 اكتوبر 4 تاريخ 27770 العدد البشير ،234 رو   - 2
 1922 ديسمبر 27 تاريخ 2957 العدد ، البشير  - 3
  ،283 منسى 327 ص 27 – 1919 ولبنان سورية أيضا   راجع 1923 ديسمبر 29 تاريخ 3114 العدد نفسه، المصدر - 4

 129 ص 1931 سيريان اكونوميك لينيون  دي بوليتان    



48 
 

اشههههتهرت البالد السههههورية بأنها مضههههيافة ولكن هذا العدد الكبير جاءها مفاجأة وف  أيام بؤسههههها 

االقتصادية الخانقة مشكلة أقليّات ليست دينية فحسب بل وعنصرية أيضاً. فأضاف إلى مشكلتها 

 فتخّوفت من خطريها السياس  واالقتصادي.

مّر بنا أن أهم الحجب الت  اسههتندت إليها فرنسهها الحتالل سههورية ه  مصههالحها ف  هذين البلدين. 

إال  ،نشأ هذث االمتيازات فقديملهذا كان طبيعياً أن تُنّمى هذث المصالح لتكسب قدمها رسوخاً. أما م

أن المبالغ الضههخمة الت  اسههتدانتها الدولة العثمانية من المصههارف األوروبية ف  النصههف الثان  

من القرن الماض  اضطرها إلى منح امتيازات جديدة كضمانة لتسديد هذا الدين . فنشأت شركة 

ائب المحصهههههوالت وضهههههر  .D. H. Pوالخط الحديدي  ،حصهههههر الدخان وشهههههركة مرفأ بيروت

 إلى ما هنالك من ضرائب وامتيازات. ،الزراعية وضريبة الملح

ستبداد شركة حصر الدخن مستمرة وخاصة ف  لبنان وجبال الالذقية  ظلّت شكوى األهلين من ا

إذ ضهههيقت المسهههاحات المزروعة ومنعت التصهههدير وحّددت األسهههعار واحتفظت بحقها ف  تقدير 

شكوى أن امتياز هذث الشركة قد ألغى ف  فلسطين والعرا  ابتداء المحصوالت... وزاد ف  هذث ال

 ولم يحتفظ به ف  سورية ولبنان ألن هذث الشركة فرنسية. 1918من 

أما شههركة المرفأ وإن لم تكن أقل اسههتغالًل إال أن الشههكوى منها ظلت أقل ألن رسههومها المختلفة 

لتخزين... لم تكن تصهههيب األهال  كرسهههم المنارة والمعامالت الصهههحية واورسهههاء والرصهههيف وا

مباشهههههرة . غير أن بنك سهههههوريا ولبنان الكبير الفرنسههههه  ظل ))غول(( هذث الشهههههركات وأكثرها 

 عرضة للنقد والتهم.

خّول هذا البنك الحق ف  إصهههههههدار ور  النقد على أسهههههههاس الفرنك مع ما كان عليه من التدن  

اودارة الفرنسهههية ألن تتخذ  نقدها مما اضهههطرفتخّوف الناس من هذث المؤسهههسهههة ورفضهههوا قبول 

وهذث العملة الت   1إجراءات خاصهههة لتواجه المشهههاكل المحرجة الت  جابهها تداول العملة الجديدة

سههههتدخل سههههورية بقوة الحديد والنار سههههتصههههبح من أهم العوامل الت  تسههههبب لسههههورية أضههههراراً 

ولم يكن خطر هذث العملة مادياً فحسهب بل معنوياً أيضهاً ألن تهديد  2اقتصهادية ال تعّد وال تحصهى

 .3االقتصاد معناث تهديد استقالل البالد المرتقب

فارتبط  ،ديد أحد شههروط اونذار الموّجه إلى الملك فيصههل قبيل ميسههلونكان التعامل بهذا النقد الج

فقد أخذ البنك يحتكر الذهب  ،أن المسههههههألة لم تقف عند هذا الحد الشههههههؤمه بشههههههؤم ذلك اونذار. إ

                                                           
  106 ص 1922 ولبنان سورية  - 1
 86 حصري  - 2
 311(: 3) سعيد في( 1) رقم منشور 220 جبل راشد، أبو ،6 – 301 حوران راشد أبو ،233 رو  ،273 هوكنغ  - 3



49 
 

وراحت السهههلطة تفرض غراماتها بالذهب حتى اتهمت الدولة المنتدبة نفسهههها. كما جاء ف  تقرير 

م وسههائل متعددة لجمع العملة الذهبية المتداولة ف  سههورية وإخراجها من لجنة االنتدابات باسههتخدا

أن يؤثر ف  نفوس الجمهور ومن ثم راحت تؤكد أن  1البالد. فال شههههههك أن من شههههههأن هذا الزعم 

ربط النقد السهههوري بالفرنك وإخضهههاعه لتقلباته ال بد وأن يحدث تأثيراً سهههيئاً على حالة سهههورية 

 .2 االقتصادية

ين المظالم االقتصادية الت  شكت منها البالد مشكلة الدين العثمان  فقد استدانت الدولة وكان من ب

 ،مبالغ كبيرة من المصهههارف األوروبية  ،العثمانية ف  النصهههف الثان  من القرن التاسهههع عشهههر 

ولضمان تسديد هذث الديون طلب الدائنون وأكثرهم من الفرنسيين ضمانات من الحكومة العثمانية 

ا حّولت الحكومة بعض الضهههههههرائب إلى حسهههههههاب صهههههههندو  الدين العثمان  كما أن الدول وهكذ

األوروبية اسهههههتطاعت أن تحل باسهههههم هذث الديون على امتيازات جديدة أهمها المرافئ والخطوط 

 الحديدية وبعض االمتيازات التجارية.

 اتفق أخيراً  و الديون هذث تحصيل مشكلة ظهرت األولى العالمية الحرب ف  تركيا غلبت وعندما

ً  الههديون، هههذث توزيع على واألتراك الحلفههاء  من المقتطعههة المنههاطق وعلى تركيهها على نسهههههههبيهها

 الفرنس  االنتداب تحت الواقعة المنطقة أي سورية، حصة كانت وهكذا العثمانية، اومبراطورية

ً  ، تركية ليرة مليون 11 مبلغ  .4فرنك مليون 260 يعادل ما أي ،3تقريبا

 هذث ألن ، نفسها تركيا على متوجبة الديون هذث أن لبنان األخص وعلى السورية البالد رأت وقد

ً  تسههههتفد لم – سههههورية – البالد  النياب  المجلس ف  الخازن يوسههههف الشههههيخ أكد وقد ، منها شههههيئا

 .واقتداراً  عنوة يُجبى إنما بالدنا ف  العمومية الديون تجبيه ما كل أن 5اللبنان 

 وكان الديون هذث تحصيل ف  الفرنسية اودارة استمرت فقد والشكاوي الحمالت هذث من وبالرغم

 إيرادات من المئة ف  ثالثة اقتطاا الدين، هذا تحصيل لضمان ، إليها عمدت الت  الطر  بين من

ً  الجمارك يا ته ما مجموا بلغ وقد. شههههههههر ية اقتطع نة جمارك من المفوضههههههه  مبلغ 1924 سههههههه

ً  عثمانية ليرة 1300000 يعادل ما أي 6فرنك 450،483،13  ...قس ِهذا وعلى ، ذهبا

                                                           
 الوثا ق تثبتها واقعية حقيقة بل زعما   تعد لم المسألة أن تجد حيث 16-15-14-13-12 -11 المالحق راجع  - 1
 1926 االنتدابات لجنة تقرير  - 2
 6 الفرنسي العمل  - 3
 1922 سنة وذلك فرنك 24 – 23 بين تتراوح التركية الليرة قيمة كانت  - 4
 1923 مار  24 تاريخ 2996 العدد البشير راجع ، 1923( مار ) آذار 21 جلسة  - 5
 1924 سنة اكونوميك بوليتان  - 6
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 االنتداب تحت الواقعة الدول)) بأن تفتخر ظلت الفرنسههية المفوضههية أن األهال  نقمة ف  زاد وقد

 1((.العثمان  الدين سندات لحملة وفيّة ظلت الت  الوحيدة... البلدان ه  الفرنس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثان الفصل 

 

 مهد الثّورة
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 القسم األول

 

 المنطقة والسكان –جبل حوران 
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))لم يكن مسههههتغرباً أن تكون دولة جبل الدروز ه  المنطقة األولى الت  تنشههههب فيها ثورة فعّالة  

 ((1925ضد السلطة الحاكمة سنة 

 ماك كالوم                                                                                       

 

 

 

 

 

 لمحة جغرافية:

 ،تبدأ منطقة بركانية واسههههعة ،كيلو متراً تقريباً منها  50لى مسههههافة إو ،إلى الجنوب من دمشههههق

ممتدة من  ،أو باألحرى من التالل البركانية القديمة  ،تنتصههههههب فيها سههههههلسههههههلة طويلة من الجبال

أو  ،أو جبل العرب ،وقد دعيت أحياناً جبل الدروز ،تدعى جبل حوران ،الشهههههههمال على الجنوب

 محافظة السويداء.

كون جبل حوران هو نفسه جبل باشان... المشهور ف  الكتب القديمة بوعرة وأشجار ويرجح أن ي

 العربية ف  العهد الرومان . أليالةاوهو جزء من  ،السنديان فيه

كيلو متراً بطريق  125تتوسههههط منطقة الجبل مدينة السههههويداء الت  ال تبعد عن دمشههههق أكثر من 

 السويداء.شهبا  –أزرا أو دمشق  –الشيخ مسكين 

 وتتألف هذث النجود من ثالث مناطق متباينةة

 منطقة الجبال. -منطقة السهول والسفوح. جـ  -.  بةللجاامنطقة  -أ

 ة تقع هذث المنطقة بين الطريقين المؤديين من دمشق إلى السويداءة ةللجاا -أ

 طريق دمشق أزرا السويداء. -آ

 اللجاةلشههههرق  ومنطقة وهو معروف بالطريق ا ،السههههويداء  –شهههههبا  –طريق دمشههههق  -ب

وه  عبارة عن شهههبه  ،المعروفة ف  اليونانية باسهههم ))تراخونيتيد(( أي البالد الصهههخرية
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ميَة إلى الَصَورة  ،منحرف قاعدته الكبرى تمتد من أزرا على شهبا والصغرى من المس 

 .1وتعدل مساحته بألف كيلومتر مربع ،الكبيرة ف  الشمال

    هائجة شاسعة من الحمم البركانية والت  تبدو وكأنها بحيرة دكناءوهو عبارة عن بالطة           

 .فجأة تجمدت وقد األموان متالطمة          

   البدوية، القبائل وبعض المأهولة والسهول القرى بعض الصخرية البقعة بهذث تحيط          

 وتنعدم فيها تقريباً الينابيع.  ،األمطارتشرب مما تجمعه الخزانات الطبيعية من مياث           

 ال يهتدي إليها إال ذو الخبرة ،شديدة التعّرن ،ضيقه ،ممرات قليلة جداً  ةوف  للجا          

  ،ولكنها تظل جميعها عاصية على الخيول والجمال ،الواسعة ف  تلك المغاور الصخرية          

 االيات.ومن ثم عاصية على           

 

 منطقة السهولة -ت

 تقريباً لندرة وه  قسمانة سهول شرقية، وسهول غربية، السهول الشرقية غير مأهولة       

 من  ما زالت تحافظ أكثر ،وه  تالل بركانية متفرقة ،وتتخللها تُلول الَصفا ،األمطار فيها        

 ون بسلسلة من الجزر السوداء.وه  أشبه ما تك ،على ألوانها السمراء الزاهية ،للجاةا     

 أما السهول الغربية والجنوبية فه  تتمة لسهول حوران وه  منبسطة ف  الغالب مع         

 ف  الغالب بالحجارة الت  ،قليل من االنحدار نحو الغرب والجنوب. وهذث السهول مغطاة         

 إال أن كثافة هذث المقذوفات تزداد وتتسع كلما  ،قذفتها البراكين ف  ثوراتها المتعاقبة         

 اقتربنا من المناطق الجبلية.         

 محرومة من األنهار والينابيع ومعّراة تماماً من األشجار  ،وهذث السهول ف  الغالب         

 المثمرة وغير المثمرة.         

 الجبالة -جـ 

 سهلة المرتقى فال ترتفع عما يحيط بها من  ،إذ أنها ف  الغالب  ،وه  ف  الحقيقة نجود        

 وه  مغطاة بخالف ما نراث ف  جبال لبنان أو جبل الشيخ مثالً. ،سفوح إال قليالً         

ً  ،بالمقذوفات البركانية           واألودية بين هذث الجبال ليست سحيقة إجماالً  تغطية كاملة تقريبا

 ة بل أنها أقرب على األخاديد.أو عمودي        

 لوال بعض األحران القزمة الت  تحيط بالسويداء وبقرية ،وهذث السفوح جرداء تقريباً         

 الكفر.        

 وال تجري ف  أوديتها إال السيول السريعة ف   ،واألنهار الجارية وحتى السواق  معدومة       

                                                           
 (الثورة مراحل) -  الثالث الفصل أواخر في أللجاه خارطة راجع  - 1
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 الشتاء.       

 .-لمياث الشفة فقط  - ،الينابيع الصغيرة فه  موفورة إجماالً ولكنها ال تكف  إال للشربأما         

 وكلها مبنية من  ،فو  التالل ،وعددها حوال  المئة وعشرين قرية ،وترتفع قرى الجبل        

 عة منفتبدو القرية وكأنها قل ،ومنازلها متراصة ،أزقتها ضيقة ،الحجارة البازلتية الدكناء        

 قالا القرون الوسطى.        

 وهذث القرى موزعة تقريباً على الوجه التال ة

 م1000 – 600قرية ترتفع عن سطح البحر من  50         

 م1250 – 1000قرية                           من  35         

 م 1500 – 125قرية                           من  30         

 م1650 – 1500من  قرى                            8          

 ،فالمنطقة منعزلة ،من هذا نرى الصههههههعوبات الجّمة الت  تالقيها الحمالت العسههههههكرية ف  الجبل

فه  تقدم  ،ومغمورة بالصههههخور البركانية  ،صههههعبة المسههههالك  ،قليلة المياث  ،مخيفة ف  منظرها 

من الميزات  ،السههيارات فيها ووعورتها وكثرة أخاديدها بفضههل انعدام طر  ،لحرب العصههابات 

 بقدر ما تعّد للجيوه النظامية من المصاعب والمفاجات.
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 1:السكان

عهههداً من االزدههار والعمران وال تزال آثهارث  ،عرف الجبههل ف  القرون الثالثهة األولى للميالد 

فُهجر وكاد يُنسههى لوال انقطاا الطريق السههاحلية أثناء الحروب  ،ولكنه لم يلبث أن أُهمل  ،ناطقة 

 ،واالضههطهاد الدين   ،إال أن أسههباباً كثيرة أهمها الحروب األهلية وكثرة الضههرائب  ،الصههليبية 

عشهههههائر الدرزية تنزح إليه من لبنان ف  القرنين السهههههابع كل ذلك جعل بعض ال 2النف  االختياري

 فتستقر ف  طرفية الغرب  والشمال . ،ومن ثم من فلسطين وحلب  ،عشر والثامن عشر

 القرن أواسههههط ف  بورتر القسّ  زارث عندما متأخر، عهد حتى مقفراً  الجبل من الكبير القسههههم ظل

سع شر  إلى الممتدة المنطقة رأى عشر التا سويداء – القرية خط من والجنوب ال  كلها شهبا – ال

ً  ُمقفرة ولكنها البنيان قائمة قرى  .4حيوان وال 3إنسان ال ، تماما

ر والبدو على السهههههههواء  وجد هؤالء النازحون الجدد أشهههههههّد أنواا المقاومة من جيرانهم الحضهههههههَ

حكومة الباب العال  ووالتها الحتاللهم مراعيهم الواسعة الغنية كما أنهم تعّرضوا مراراً لغضب 

ف  مصهههر وسهههورية فلم يسهههتطيعوا أن يثبتوا ف  معقلهم العتيد إال بحّد السهههيف وما لبثوا أن اشهههتّد 

 بالتوسع على أثر الموجات الجديدة من المهاجرين. واأبدساعدهم و

                                                           
 البالد طبيعة وكذلك ، عنه تتحدث الذي العهد في كانوا كما السكان نصور بأن اجتهدنا - 1
 212 يورون  - 2
 61 بورتر - 3
 81 نفسه المصدر - 4
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ً  44( اثن  وخمسههههين ألف نسههههمة تقريباً بينهم 1925بلغ عدد سههههكان الجبل قبيل الثورة ) من  ألفا

 ً ويعيشههون على مسههاحة تقّدر بخمسههة آالف كيلومتر مربع ال يصههلح منها للزراعة  ،الدروز تقريبا

 والمرعى أكثر من نصفها.

أو بيت واسههههههتقرت هذث العشههههههائر  ،يتزعمها أفراد ،نزح الدروز إلى الجبل عشههههههائر أو عائالت

 والعائالت ف  القرى الت  وجدوها خربة مهجورة.

تسههههههبّب عنها ف  كثير من األحيان  ،االسههههههتقرار هذث لم تخُل من منافسههههههات وأطمااإاّل أن فترة 

ية لم يخفف من حّدتها غير االتحاد ف  وجه المحاوالت العثمانية للسهههههههيطرة على  ،حروب محل

 الجبل وإخضاعه.

 

 

نجههد أن سهههههههيطرة بعض العههائالت على بعض  ، 1إذا ألقينهها نظرة على خريطههة الجبههل  ،وهكههذا

 القرى جاء نتيجة أمرينة المناطق أو

ً  بكاملها القرية تكون كأن العددي النفوذ بفضل سيطرة إما -أ       .واحدة عائلة من تقريبا

 القرى من كثير مع الحال ه  كما ، والسياس  األدب  النفوذ بفضل سيطرة وأما -ب     

 .األطره آل يتزعمها الت  القرى سيّما وال         

وكرامته  ،فالزعامة ف  الجبل زعامة عربية بمعنى أنها زعامة تحتفظ للفرد بشههخصههيتهومع ذلك 

زعهامهة تظهل قهائمهة ومحترمهة طهالمها ه  ترعى مصههههههههالح الجمهاعهة وتبهادلهها الرأي  ،وحريتهه

وتحافظ على تقاليدها وعاداتها وال سهههههههيّما تقاليدها الحربية واالجتماعية من كرم  ،والمشهههههههورة 

وشجاعة وأخال  .وال سيّما المحافظة على روح الحرية واالستقالل وعلى العرض الذي امتازوا 

 .2بالدفاا عنه والحفاظ عليه ولو كان لألعداء

 

 

                                                           
 61 بورتر  - 1
 الجيش قيادة إلى مكرمات القلعة محاصرة بعد وتسليمهن الفرنسيات للنساء الدروز احترام بإجالل يذكر وهو ،222 ماسكل  - 2

 .السورية الثورة أثناء الفرنسي
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 العزلة الجغرافية :

كّون عند الدروز الحورانيين عقلية متميزة إلى حد  ،إن العامل الجغراف  والتاريخ  والمذهب  

 إن لم نقل خاصة. ،ما

تحيط بها القفار والسهههههول الشههههاسههههعة فكأنما ه   ،منعزلة  ،نجدية  ،جبلية  ،فالمنطقة كما مّر بنا

ورانيون وإن كان عهدهم بجبل واألتربة الدكناء. والدروز الح ،أشبة جزيرة ف  بحار من الرمال 

إال أن حياتهم الجبلية ليسهت حديثة فسهواء أكانوا قادمين من فلسهطين أو  لبنان أو  ،حوران حديثاً 

 ،فإنهم حتماً قادمون من جبال هذث المناطق. لذلك كانوا جبليين أصهههههههليين منذ كانوا دروزاً  ،حلب

 ،ألخشن  المعيشة وإذا أضفنا إلى ذلك انعدام العناية الصحية ،متمتعين بصفات الجبليين األشداء

واالقتناا األصهيل بأن ))إبن عشهرة ال يموت إبن تسهعة(( أدركنا أن األطفال األشهداء والمرضهى 

 المحظوظين هم وحدهم الذين تكتب لهم الحياة ف  محيط كهذا.

 

 العزلة المذهبية:
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وأعمق أثراً وف  االنعزالية  خطراً  أشهههد تكون تكاد اليةانعز الجغرافية الجبل انعزالية إلى اقترنت

فال تنوب  ،2واالتحاد الذي أصههههههبح مضههههههرب المثل ،1الت  غذت المحافظة على التقاليد ،المذهبية

 ،حتى لتشههههبههم بعض القبائل البدوية بطبق النحاس ،أحدهم نائبة إال ويهتم فيها القاصهههه  والدان 

 إن ضربته من جهة رنّت جهاته جميعاً.

ً  ،ف  النائبات  ال يسألون أخاهم حين يندبهم   على ما جاء برهانا

 

 

 

 

 

 االستخفاف بالحكم:

فكأن دروز النصهههف األول من القرن العشهههرين لم  ،وقد عودتهم هذث العزلة أن يسهههتخفوا بالحكم 

نهم ال يقاسون إالذين يقول عنهم حكمدار بالد الشام  ،يختلفوا كثيراً عن دروز القرن التاسع عشر

 .3بوجود المتسلم بينهم ونأيعبإلى سواهم من الناس فإنهم يفعلون ما يريدون وال 

ة ))الحكمدار(( إذ أنه يرى فيهم ))القوم فيهم ال يختلف كثيراً عما جاء ف  رسهههههههال 4ورأى فيريه

 األعر  بداوة بين جميع َحَضر الشر ((.

 إال  5 البندقية أو بالخنجر عارها يمحى إهانة وأقل الحرية، وحب باوباء إجماالً  الدروز، عرف

 عنهم يقلون ال أنهم إال اللبنانيين، أخوانهم من أكثر( البال طول) بالحلم عرفوا حوران دروز أن

 ً ندفاعا لدولة تسهههههههتطع لم الت  هذث الحرية ومحبة الواقعة، تقع عندما ا  اختالف على العثمانية ا

  وشعرهم حياتهم ف  أثرت ، صدورهم من جذورها واستئصال خنقها الفرنسية الدولة وال والتها

                                                           
 (1926) االنتدابات لجنة تقرير أيضا   راجع 207 بيريه  - 1
 السلم في والضراء، السراء في األخوي فاالتحاد. واحد كرجل معا   يعملون أنهم اتحادهم في هو العظيم قوتهم سر ولكن  - 2

 47 بورتر. الديني معتقدهم رأ  هو والحرب     
 13 الرسالة ،(1915) رقم ، رستم الدكتور نشر ، المصرية الملكية المحفوظات - 3
 89 فيريه  - 4
 27 – 1920 بين األخص وعلى القرن هذا من األول الربع في الدروز يصور الفصل هذا أن أكرر – 145 كيلي  - 5
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 ً ً  تأثيرا  ةعميقا

نغ دي ممالي رار  وما م   1ر  ما يوف  وظيفة  ُسلوق ــالنم                 ك ــــِحناّ أح 

 2ادي ــو مكتّفين األيــــى قبالـونبق         صعباً علينا نشاهد  العسف  والميل  

 3لو أن أتهذّب بالسيوف المشاطير     ذالة ــــــوهللا ما أرضى عيشة بالن

ويرون ف   ،وحاجاته مقدمة على حاجاتهم ،واحداً منهم ،أو الالجئ إليهم ،وهم يعتبرون جارهم

كلها . وقد أطرى الرحالة  بالطائفةومن ثم  ،الحيف واألذى الالحقين به عاراً يلحق بالجبل كله

. إال أن هذث 4الذين زاروا جبل لبنان ف  القرن التاسهههع عشهههر هذث الميزة وأثبتوا بعض شهههواهدها

ولبعد جبلهم عن متناول يد الطالب  ،م المتينالميزة برزت بروزاً أقوى ف  دروز حوران التحاده

خصههههوصههههاً إذا أخذنا بعين االعتبار أن أكثر سههههكان الجبل هم  ، عشههههيرةسههههواء أكان دولة أو  ،

 ))الجئون(( أيضاً وجيران لمن سبقهم إليه.

 تتحّول ما فسههههرعان الجبال رؤوس ف  النار أضههههرمت أو( النجدة طالب(( ) المفّزا)) نادى فإذا

 وجوههم على يسيرون ،وقد والوجهة األسباب عن يسألوا أن قبل حرب، ساحة إلى كلها المنطقة

 كل. معينة خّطه أو مشههههورة بال الخطر منها يهبالت   الجهة نحو هوجاء كعاصههههفة ، مسههههرعين

ِوز والعبو وخيالتها بيرقها يتقدمها قرية  الخيل المشاة يسبق أن يحدث وقد. الحماسة يثيرون المج 

 لصهههههههعوبة نظراً ( 1925 يوليو 21) الكفر موقعة ف  يحدث كما العدو، على االنقضهههههههاض ف 

 .وحميتهم الرجال وخفة المسالك

لن وأهل القرية إذا سمعوا صوت المفّزا ال ينتظر بعضهم بعضاً فهم يعرفون جيداً أن أحداً منهم 

 النورنةيتخلّف. ويعرفون ذلك منذ كانوا صغاراً يرددون من على 

توارثها الخلف  ،هذث مزيّة من مزايا الدروز عامة ،وان فزعنا تكامل فزعنا... وسههههرعة الحشههههد 

يادهم رّد  ها ازدادت ف  دروز حوران لكثرة تعرضههههههههم لغزو الغزاة واعت عن السهههههههلف غير أن

ثارت  ،سهههرب( منهم على ))صهههربة(( أو لحقت بها  ،وإذا أقبلت ))صهههربة(( )جماعة  5الغارات

                                                           
 .السلوقي الكلب بوظيفة يقوم ال والنمر مماليك، نغدو وال أحرار نحن. 34 ربابة، عبيد،  - 1
 النبواني محمد قصيدة على جوابا   ،64 ربابة ،58 ، مذكرات ، عبيد  - 2
 13 ربابة ، الرهيفة بالسيوف قطعت لو الذل عيشة أرضى ال وهللا:  الدين عز لهالل قصيدة من: 35 نفسه، المصدر  - 3
  تسليم الشيخ فرفض المتالحقة المشايخ أحد إلى والتجأ فرّ  الذي االنكشارية األغوات أحد حادثة فولني، عن كيلي يروى  - 4

 بهذه اآلغا شعر وعندما(( الضيف)) تسليم على إلرغامه( يوميا   توت شجرة 50) الشيخ أرزاق من يقطع كان ما رغم(( جاره))     

 ال أيضا   قابل ،6-145 ص 1864 تشابمان ، لندن ، الند هولي ذي ان سيريا. ك.  و كيلي. مضيفه يعلم أن دون اختفى النكية،     

 .910 هاشيت باري ، اوريان، إن فواياج ،الفون  ماريتن     
 196 ص 1929 بيروت صادر – العلمية المطبعة ، سوريا في باشا إبراهيم ، سليمان عزالدين، أبو  - 5
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بيعوا )أي بيعوا  ،بيعوا  ،بن  معروف 1ا وتعالت األصههههواتة النشههههام ،وات وخرس البارودالنَخَ 

 .2تلهب الصدور حماسة ،وهتافات خاصة ،أرواحكم(... ولهم ف  ذلك ترتيب خاص

جعالهم يصادقون السيف صداقة فيها الكثير  ،وهذث االنعزالية والتعرض الدائم للغارة ورد الغارة

يتبع  ،( من قصههيدة حكمية1904فيقول شههبل  األطره )المتوفى سههنة  ،ازمن اوعجاب واالعتز

 فيها ترتيب حروف المعجمة

ين سههههههيفك ال يفار  وسههههههادتك... ويردد هذا القول جماعة من زعماء الثورة ف  أواخر  ،عالسههههههّ

 ف  قصيدة مشتركةة ،1925

 3السيف سوى رفاق  يا صديق إلنا ما     والتجاريب المال بين خبرة من             

رأيت هذا السههههههيف  ،جبل الدروز مثالً  ،وإذا رجعت إلى صههههههور وجهائهم ف  كتاب أب  راشههههههد

حتى أن بعضهههم قد يأخذ لنفسههه صههورة ويدث على مقبض السههيف إذ  ،مالزماً ألكثريتهم السههاحقة

  4.))من كان أعزل من سالحه فريسة((

فال يقاتل  ،األسههلوب العرب  التقليدي ،يقاتلوا متسههاندينومع ذلك فقد اعتاد دروز جبل حوران أن 

ً  ،المحارب تحت بير  غير بير  بلدث فإذا سقط بير  بلدث أو تراجع فإنه يتراجع معه  ولو  ،غالبا

 كانت المعركة ال تزال مستعرة.

 وأدركوا ،ودروز حوران شهههديدو االعتزاز بديرتهم ) منطقتهم( ألنهم تنشهههقوا فيها نسهههائم الحرية

والقبائل المختلفة عن دّك  ،عجز السههههلطات 5فيها المتعة الت  يتعشههههقونها. وزاد ف  اعتزازهم بها

 .6وملجأ لكل مظلوم أو طريد أو فار ،هذا الحصن الذي ظل وحدث بين ))العشائر(( حراً 

 دوم  ينزار  ـزار ودايم الـكنِت م  ك  ــحروِك المهاليـــيا دار كانوا ين

 ا احتمى بيك        من ديرة ابن سعود  لبالد  سنجار  من حّ  مير وبيك يام 

 7وال يوم بتّ  بيهواجيس  وأفكار   ر طوط الروم خّوف أهاليكـما عم

                                                           
 األريحية أصحاب ، النشاما  - 1
 141 ،32 مذكرات ، الدين عز 1 ،( والقلم السيف بين معروف بنو)  الحسن أبو رابع - 2
 21 ربابه ، عبيد  - 3
 وضحية فريسه األعزل 60 نفسه المصدر  - 4
 17 كاترو ، 19 غورو - 5
 47 بورتر – 29 ص 58 – 1857 برتران ، باري ..  حوران لي دان فواياج ، غليون ، راي - 6
 الذين والبكوات األمراء هم وكثيرون يقصد مزارا كنت بالهالك، المهددون يقصدك كان دار يا األطرش، لشبلي قصيدة من - 7

 تبيتي ولم( العثمانيين يقصد)  الروم بوق أبدا أهاليك يرهب لم( سنجار جبل)  سنجار بالد حتى السعود ابن بالد من إليك التج وا    
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*** 

 وأوزار السالطين كيد على حرث     األديار   كل على نافت   ديرت  يا                

  1بهنَاوي ينام ما هيرثـــــس عينَه     نار على د  ــبعي هو لو حريب ها                

*** 

 تجلّها واديــــالب كل              مثيل له ما ديرة ل                         

 2لها يوصل ما الضيم   الدخيل تعذى عاداتها                        

                                                  *** 

 3والجان   اونس   عاداثِ  كان لو  بأركانك   محتسب تأّمن ياما                

 

 (ة4ومثل هذا يقول أحد الشعراء االنكليز فيهم

 ذّوادون عن الحرية ،أَباة ،أشداء ،شجعان

 منازلهم...وهذث المنازل المتلفعة بالعواصف 

 ،بينما كل من حلوهم يركع ،هم وحدهم  ،أنهم 

 ضارعاً خاشعاً للسيف العثمان  

 يعلّمون راية الطغاة ذات الهالل الشاحب

 أن تخاف الغضبات الوطنية من أسنة رماح الجبل.

 

                                                           
 .والهموم الواج  في واحدة ليلة     

  خصمها والوزراء، السالطين أنف رغم حّره ، البلدان كل على شمخت(  الجبل)  بالدي الدين، عز لسعدي قصيدة من - 1

 .النوم لذة تعرف ال ساهرة عينه( خا ف قلق)  النار على فهو بعيدا   كان ولو( محاربها)    
 المستجير تحمى ـ ، الدخيل تعذى ، األطرش لصياح هجينية من  - 2
 .معا   والجن اإلن  عدوه كان ولو ربوعك في يأمن الخا ف: األطرش عبدي لسليمان فن قصيدة من  - 3
 294 بورتر - 4



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عدم االستقرار وحياة القلق

 باألحرى، أو ، عنها يدافعون فهم ، فيها مسّمرين لها عبيداً  يجعلهم ال بالديرة االعتزاز هذا أن إال

 وما ومواشهههههههيهم بعيالهم عنها رحلوا جدوى، الدفاا هذا من يعد لم  إذا حتى فيها، حريتهم عن

 أعدوا ويغزون، يغزون حضر( 1927( اليوم الشام بالد ف  ليس)) إذ أثاثهم من نقله يستطيعون

 والحصههاد الزرا بسههاتين ف  الجياد المطهمات وضههمروا الحجر، بيوت جانب إلى الشههعر بيوت

 على(( باشههان ف  العمالقة مدن)) كتابه ف  بورتصههر القس يثبته ما هذا ويمثل.(( . 1الدروز غير

 .((2 هناك وغداً  هنا اليوم نزالة رحاّلة كلنا نحن)) دليله لسان

 را مراعيهـــنبّدله بديار خض             3ا عوزــــــا بهــــــوقه ذل ما إلنــــدار يح     

 4يحرم علينا مسكنه مع براريه  وإن ما صرت يا حوران بالطيب معزوز      

                                                           
 دروز ثابت كتاب مقدمة في الزركلي  - 1
 53 بورتر - 2
 (دوم) مثل لوم وكذلك االنكليزية( روز) كلمة مثل تلفظ عوز  - 3
 يا صرت ما وإن( طيب العز بنبت مكان وكل)  خضراء مراعيها بديار تبدلها إليها تحتاج ال ذل بها يحيق دار:  ،15  ربابة عبيد - 4

 ومراعيك مسكنك علينا فحرام معززا، حوران
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 انــ  لومك عل من خـال تعتب      ا لوم ـرت  مالك علينــــيا دي

 بأثمان يما نرخصك مثل الرد     يوفنا من القوم ـحناّ روينا س

 1ا إلك سكانــيا ديرت  ما احن         ل حقنا المهضوم وإن ما تعدّ                 

 

 بأورا  ويكتفون فيه، حريتهم هددت إذا به، يتغنون الذي الجبل هذا على البراري يفضهههلون وهم

 يعن  ال هذا ولكن 2 وعسهههلها المذلة من أحسهههن نظرهم ف  وه  والقيصهههوم، القطف الشهههجيرات

بادية، أو ،اللجاة إلى مضهههههههطرين عنه، نزحوا إن أنهم نه ال ناسهههههههونه أ ً  يعتبرونه فهم يت  ال وطنا

 .كثيرة المواطن أن ولو عنه بديالً  يرضون

 3لن ) لو أن( المواطن كثيرات   ما نريد حنا وطن غيرث                   

                                                *** 

 4باريس ما تعادل لها       ما نرتض  عنه بديل                   

                                                *** 

رأينا الدروز يستقرون ف  حوران بشكل احتالل فيعرضون أنفسهم لنقمة جيرانهم الحضر الذين 

ولنقمة البدو الذين حرموا المراع  والحطب. هكذا  ،اقتطع منهم الدروز بعض السههههههول والقرى

رأى الرحالون البندقية والسههيف يرافقان السههكة الت  تشههق األرض والماشههية الت  تطلب المرعى 

ستها جميعاً من التعديات . فهم يحملون سالحهم ف  كل مكان وزمان. بنادقهم على أكتافهم  5لحرا

 .6يوفهم إلى جوانبهم ومسدساتهم ف  مناطقهموس

نا األخيرة إلى الجبل عام  ناهم ف  رحلت أب بعد قرن ونيف من رحلة القس   1948وهكذا رأي

 مع فرا  واحد هو ندرة حملة السيوف. ،بورتر

شبه الت  االستقرار وعدم هذث، القلق حياة إن سماعيل بها أنذر الت  الحياة كبير حد إلى ت ... بأن إ

ً  يكون ً  إنسهههانا ً  تأثيراً  أثرت..  7ضهههدث الجميع ويد الجميع ضهههد يدث وحشهههيا  الجبليين حياة ف  سهههيئا

ً  مزروعاتهم، على يطمئنون ال فهم االقتصههادية  أو ، مواشههيهم على وال األمد، الطويلة خصههوصهها

                                                           
 من على لومك تعتبي ال( نجد صحارى إلى عنك نزحنا الذي الثوار نحن)  تلومينا أن لك لي  ديرتي يا: األطرش وزيد صباح  - 1

 ال ديرتي فينا المهضوم حقنا نستعد لم وإن بالمال، األردياء مثل نبيعك ال( القوم)  العدو دم من سيوفنا روينا الذين ونحن خان،

 .سكانا   لك نكون أن نستحق
 84 مذكرات عبيد،  - 2
 72 نفسه المصدر - 3
 األطرش صياح - 4
 75 بورتر - 5
 85 نفسه المصدر - 6
 6:12 تكوين  - 7
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ً  وهم أنفسهم  أن تستطيع حكومة هناك تكن ولم. الوسادة يفار  ال السيف. الطوارئ حالة ف  دائما

 كل منعت العكس على إنها بل االقتصهههادي للنشهههاط الضهههرورية االسهههتقرار سهههالمة لهم تضهههمن

 المستعدة( األطواب) والمدافع تفرضها الت  العادلة غير بالضرائب زراع ، أو عمران  ازدهار

 . 1...الحريات وسلب للدمار مجلبة وهما والضرا الزرا فماذا. فقط الضرايب لتحصيل

 يغري ما كل ومحاربة النهاية على أشرفت الت  الفانية الدنيا هذث ف  الزهد عامل ذلك إلى أضف

ً  يكن لم إن الزهد وهذا. بحطامها بالتمسههك  إمكانياته رغم الجبل ظل لهذا. بارز فهو شههامالً، عاما

ً  يرافقه اقتصههههادي، فقر من عنها ينجم وما الخسههههارة هذث يعوض وال. فقيراً  الكبيرة،  بعض أحيانا

ويتعبون  (الضهههههههيوف) الخطاطير يكرمون بأنهم والفخر. بالكرم االعتزاز إال 2المال ف  الطمع

 0وبأن تعرف أرضههههههم بأرض الضهههههيافة يفتحون أبوابها لكل الجئ إليهم دون النظر .3المعاميل

 وبأن عشهههههههيرتهم ه  عشهههههههيرة بن  معروف أي الباذلة للمعروف، وهم .4إلى معتقدث أو مذهبه

 يفضلون هذا اللقب على أي لقب آخر.

لم يعتبر الدروز مقاومة الدول والقبائل شههههيئاً حديثاً ف  تاريخهم فهم الذين يرجعون أنسههههابهم إلى 

ً  ،قبائل عربية عريقة شدة مصاهرة إذ منعوا بكل  ،ويفخرون بأنهم حافظوا على هذا النسب صافيا

 ،وكأنما ه  وظيفتهم ف  الحياة ،يرون أن صهههههههفة النضهههههههال فيهم عريقة وطبيعية  ،غير الدروز

 اختارهم لها هللا.

 ار والمعيارـــمتجنبين الع   وافخر نسب ف  األرض تلقى نسبنا              

  5ومنا حماة الدين واألنصار  ترى جّدنا النعمان خلفة سما لخم                

                                                     *** 

 6كل القبائل سهل ونحنا نوابيها     من يوم كان النعمان مالك الحيرة              

 

 جّدها ورثة المرء يعيب ما      أكيد من الحرايب   على انتشينا                

ها عنّا التاريخ ّطرــــس       الَوليد دور من قيس   إمارة من                  جد 

 7نرّدها هَواها عن اد ـبالبن       نِكيد   حنّا للِعدى الةـــــالبس ف                 

                                                           
 52بورتر - 1
 حياد فضمنوا الناحية هذه( 1941 ضيف) لسوريا، األخير دخولهم في االنكليز استغل وقد ،340 ص ساندر  فون 160 راي - 2

  المنسحب العثماني الجيش سالمة ليضمن ،1918 ساندر  فون ، قبل من فعل كما شامل بسخاء بذلوه الذي المال بفضل الجبل    
 المعاميل: األباريق النحاسية التي تستعمل في صنع القهوة العربية) المرة( - 3
 78 - 28 وبورتر -174 راي – 1918 اغسط  29 تاريخ المقطم راجع 26 سيدر - 4

 8 -1837 باشا إبراهيم حرب أثر على قالها الحناوي على أبو للشيخ قصيدة من - 5
  النوابي: المرتفعات –مذكرات  89 –عبيد  - 6
 عرمان – الدبيسي لسليم قصيدة من - 7
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ً  الصفة هذث وتبرز سلة وحياتهم حوران، دروز ف  أقوى بروزاً  أيضا . المستمرة المعارك من سل

 فيقولوا الوقائع هذث بسهههههههنوات الهامة وأحداثهم وموتاهم لمواليدهم عفوية بطريقة يؤرخون وهم

 بهذث تذكرهم تسميات مواليدهم ويسمون 1قّراصة حرب أو باشا سام  أو ممدوح سنة ولد فالن

 وقت ف  وهجيجة( االفرنسهههههههيين)  الفرنب عهد ولدت وفرنجية الجهاد ف  ولد فجهاد. األحداث

 أنهم حتى هذث النضال وظيفة ف  يبالغون حوران ودروز(. الجيه وجه من الرحيل أي)  الهجيب

باهون  بأن ويفخرون. مهنة أي 3 كاراً  األعادي ذبح ويعتبرون 2العنب بكروم ال بالسهههههههالح ليت

 يكن لم( مجازاً )  الدماء وشهههههههّرابة الدول ذباّحة وهم( عادة... )سهههههههاس لهم آدم دور من المرجلة

 الرفيع العريق بنسههههههبهم اعتزازهم جانب إلى وهم 4 التيجان البسهههههه  بل الحجل طيور صههههههيدهم

والعثمانيين حتى  باشا إبراهيم على انتصارهم بذكر يغالون والكرامة الجار عن السالف ونضالهم

أذكاها الشهههههههعراء والقادة بإثارة  ،الثورةإذا كادت جذوة النخوة أن تنطفئ ف  نفوس الدروز قبيل 

أو  6وتهديد الفرنسههيين بمصههير ممدوح باشهها الذي أَبيد جيشههه ف  خراب عرمان 5ذكريات النصههر

 غيرث من الباشاوات.

واالقتتال حباً باالقتتال.  7اتهم الدروز الحورانيون من جراء حروبهم المتواصهههههههلة بحب االعتداء

 على قول الشاعرة

 إذا ما لم نجد إال أخانا     وأحياناً على بكر أخينا                             

                                                           
 -21 – الملحق راجع - 1
 295بورتر - 2
 ونهوش نطيع ما وهللا فرنسا يا( المرقعة العباءات أصحاب الفقراء الدروز عامة) األعادي ذب  رهماك صالوا العبي مرقعين - 3

 األلمانية البنادق هي والموزر( 131 مذكرات شهبندر،) كارنا العساكر ذب ( تينيمص) مسيطين النشاما حنا بالدنا عند( نقاتل)    

 (.العبا  نجم)  كفنا والبيارق نعشنا الموزر    
 (49 مذكرات عبيد في األطرش زيد) الطوابير ذب  عادات لهم اللي( الرجال)  العيالي زين  - 4

 ( هللا عبد األمير شاعر السكران لمصطفى قصيدة من)  الدول ذبّاحة معروف بني ْفيي    

 (األطرش شبلي معاصر العبدهللا إلسماعيل) الِدما شّرابة معروف بني ربعي   

 وحجولي سوارها ذوات حامي  وحجولي الغرر مواضيك شافوا   

 (األطرش سليمان)  التيجاني بيلبسوا الذين إال             حجولي الزمان في صيدك ماكان   
 69 مذكرات عبيد 33 مذكرات الدين عزّ  - 5
 في القبور يسكنون أضحوا قبلك فالعثمانيون هنا من وارحلي أثقالك احملي فرنسا يا: معناه ما فيها الشاعر يقول قصيدة من  - 6

 (صلخد من بالقرب) عيون قرية    
 199 بيريه 15 كاتروا - 7



66 
 

بدوية  ،إال أن المتتبع لدوافع هذث الحروب أو الوقائع ية العربية وعلى األخص ال المتفهم للنفسههههههه

يرى أن هذث التهمة باطلة . فهم  ،وبروح الثأر  ،حسب مفهومها الخاص ،المتشبعة بروح الكرامة

 .1ال يعتدون على الناس قبل أن يقع عليهم الشًر من غيرهمغالباً مدافعون 

 وال نشيل  هّمه لو يريد الطرادي ومن جا لنا بشّر ترانا له نزيل                       

 نبن  لهم شركاً قوّي العضادي والياً بنوا لينا أشراك ومحابيل                       

 2ونعّز شأنه ف  جميع الموادي ير ترانا له نميل ومن جا لنا بخ                       

 الشهيرة قصيدته ف  بشوق  حدا مما بالعدوان، تبدأ ال ولكنها مثالية ليست العقلية هذث نأ صحيح

 الدروز كان وما)) شهههه ء كل قبل التهمة هذث الدروز عن ينفى أن( 1925) دمشههههق ضههههرب ف 

 ضوء على موقفه، ف  النظر عل  كرد محمد يعيد وهكذا. إطرائهم إلى ينتقل ثم ومن((. شرّ  قبيل

 .األولى العالمية الحرب قبيل المقتبس جريدته ف  اوسالم  العالم عليهم أقام أن بعد 3 الحقائق

 

 

 :المذهبي العامل

 أبرز الحربية الصههههههفة جعلت الت  والتاريخية واالقتصههههههادية الجغرافية العوامل هذث جانب وإلى

 أصبحت محلية أو أصلية دينية المعتقدات هذث أكانت سواء المعتقدات، عامل نجد الدروز صفات

 .ورسوخه المعتقد قوة لها

 الليل أشههههههدّ  بأن العارفون..ااخرة بالدنيا الموعودون والتسههههههليم، بالرضههههههى المأمورون فالدروز

 الطمأنينة نفسهم ف  تبعث كبيرة ثقة وفرجه ونصرته، بعدله باهلل يثقون الفجر، إلى أقربه اسودادا

 ةمترنّمين الموت إلى فيسيرون الحرجة الحاالت ف  الجأه رباطة ثم ومن

 يصير   ربّك هوالكاتب    هللا قّدر ما على وامش                        

 جديدة والدة ، معتقدهم ف  الموت ألن تجاوزاً  ذكرناث الدروز، عن حديثنا ف  الموت، ذكرنا وإذا

 ذلك ف  المرء يجد ال لهذا جديد، بشههههرى وعاء ف  لتحلّ  القديم، البشههههري الوعاء الروح تفار . 

                                                           
 55 مذكرات عبيد - 216 حوران ، راشد أبو - 1
 أشراكا لنا بنوا إذا أو حسابا له نحسب وال به يجيء الذي نزيل أو الشر هذا نزيل بشر لنا جاء ومن النبواني لمحمد قصيدة من  - 2

 63 ص ربابة. متينا   شركا   لهم نبني
 9-6 ، نجار  -3
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ً  أو ضهههخمة مدافن) مقابر الجبل  إال ليسهههت وه  البالية الخرقة هذث بالجسهههد، االهتمام ولم( . قبابا

 ً  منذ عنهم هذا عرف وقد 2وأنهار بسههاتين فيها جنة ف  يسههكن شهههيد الحرب وقتيل. 1للروح سههجنا

سعدث وتمنى كل  على وحسدوث عليه أثنوا الوغى ساحة ف  أحدهم بسقوط سمعوا إذا فهم)) القديم

))رابحة ال فر  أو خاسهههرة((  4ال يهمهم النصهههر بقدر ما تهمهم المعركة 3واحد لو أصهههاب حظه

 وهم يعتبرون ساحة الحرب سوقاً تباا فيه األرواح.

 أمانة( ،)وديعة   والعمر عندا هلل وديع          ايا ـــالعّز بظهور المط                  

 عيباً على اللّ  ما يبيع       يا حاضراً سو  المنايا                   

الخوف من شههماتة األعداء وخاصههة  ،االندفاا نحو الموت الذي هو سههنة هللا ف  خلقهويذكى هذا 

 العشائرة

 وإن سلمتم  سالمين  من الشماته         لموت سنّه ا ،وان قتلتم  يا النشاما           

 

 الت ( حروبهم) الدروز وأيام. االسهتشههاد ف  والرغبة الموت، على الرضهية، الهادئة النظرة هذث

 عن وأشههاح جسههدث أذاب نسههك أن)) الدرزي بها عرف الت  والمغاالة 5قيمتها من الغض يمكن ال

 منذ ألفها الت  المعيشهههههة وخشهههههونة ، الجبال وطبيعة 6((والجناد الزناد رجل فهو جهل وإن. دنياث

ً  منه يجعل ذلك كل ، وقصصها البطولة وأحاديث صغرث، ً  محاربا  وحدث يوازي 7متهّوراً  شجاعا

ً (( الشههههههعب)) ذلك من ويجعل 8رجالً  عشههههههرين  الحمية عليهم تغلب البأس، شههههههديد مقاتالً  شههههههعبا

 بل فحسههههب ولبنان سههههورية ف  ال الحرب رجال وأشههههجع عزة الناس أكثر من فيعّدون 9والنخوة

 . 10كله الشر  وف 

                                                           
 37 مذكرات ، الدين عز ،64 بوناردي ،92 تيارو   - 1
 (وانهار بساتين به بجنه يسكن: )منفاه في  األطرش لشبلي قصيدة من  - 2
 23 ص 1938 طرابل  – قرالي بول  الخوري تعريب 9(1643 السنة في لبنان)) األب، فيتالي  - 3
 252 بورن  - 4
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... واحتمال 1الشدائدوإلى جانب هذث الشجاعة المشهورة الفخورة عرف الدروز مزية الصبر ف  

 وقد رافقهم هذا الصبر وتأصل فيهم منذ كانوا دروزاًة ،المشا  والجوا والعطه

 2ونصبر  كما تصبر  سوان  البعارين  ونصبر وحنّا من الرجال الصبورين 

ً  ،وهم ال يتذمرون من هذث الشدائد   ،وقد يرحبون بها ألنها تصفيهم كما تصفى النار الفضة ،غالبا

ها عنهم وقد يخفف قدهم  ،من وطأت لذي الزم معت ف ا يه من التقشهههههههّ موارد رزقهم ،ما عرفوا ف

 المحدودةة

 3الحمد هلل عن رهاف المالبيس ما زال أنا مستور فوق  عبات  

 

 

 

 

 

 

 المرأة دور

 وطنية ثورة كل وف  الثورة ف  الجبلية المعروفية سيّما وال ، السورية العربية المرأة شاركت

 ةبطريقتين

  مباشرة طريقة – أ

 مباشرة غير طريقة -ب

 محدوداً  المشهههههاركة من النوا هذا كان فقد ذلك ومع األخ أو الزون جانب إلى السهههههالح حملت -أ

 ً  قتيلة حتى أو أسههيرة المرأة تقع أن من تخشههى الت  السههائدة والتقاليد األعراف بسههبب ذلك وفرديا

عدو يد ف  بب... ال يان البيض   حماة)) بأنهم الرجال اعتداد وبسههههههه  هم أنهم أي(( المالح وسههههههه

 مثل يعتبرون وقد المشهههاركة يقبلون فال عنهّن، والدفاا النسهههاء حماية عن – وحدهم المسهههؤولون

 أسهههههماء من يصهههههلن  ولم. والدفاا الحماية على قدرتهم من غمزاً _ حدثت إن – المشهههههاركة تلك

 تحمل وه  قتلت( الهيّات) قرية من عامر إسههههماعيل فريدث إسههههم سههههوى الشهههههيرات المحاربات

 .السالح

                                                           
 ستانهوب 199 بيريه 6-184 مذكرات ، الدين عز ،196 باشا، إبراهيم ، الدين عز أبو  - 1
 اآلبار من المياه ترفع التي النياق تصبر كما نصبر  - 2
 :تسترني عباءتي ظلت طالما الرهيفة المالب  هللا من أطلب ال  - 3

 الشفوف لب  من إلي أحب  عيني وتقر عباءة ولب         
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 أزقة ف ( المحاربات) األمازونات النسههههههههاء مع األجنبية الفرقة التحام عن 1 دوت  رواث ما أما

 الذي المحارب لثام وبسبب الجبل ف  الجنسين لباس بين التشابه بسبب وهم مجرد فهو السويداء

 من وغيرهما فرحات والياس القروي كالشاعر الشعراء بعض رواث ما وأما وجهه، نصف يخف 

ً  النساء اشتراك ً  اشتراكا  .التحميس أو الشعرية الحماسة باب من فهو الثورة ف  قتاليا

 للسههيدة تسههمح تكن لم واألعراف التقاليد أن إذ محدوداً  واوسههعاف التمريض ف  المرأة دور وكان

 ... وأعمامها وأخوتها أبيها((ة محارمها)) من بالجرحى إال تعتن  بأن الفتاة أو

 حتى القتال سههههههاحات عن بعيداً  بأسههههههرته يلتحق المعركة متابعة عن العاجز الجريح كان فقد ولذا

ً  بنفسه نفسه يعالب يبرأ،  .الطبيب يد إليه تمتد ما ونادراً  ، غالبا

 .الثورة هذث ف  أبداً  معروفة تكن فلم – اختصاصية كمهنة – التمريض مهنة أما

 تذّمر بال والزاد بالماء المقاتلين تموين ف  األثر عظيمة برزت قد الفعالة المرأة مسههاهمة أن غير

 األبطال وتمجيد القتال على الحضّ  ف  واسع عميق أثر للمرأة كان فقد ثم ومن خوف، أو تعب أو

 ببذور غنية جديّة صههارمة تربية األطفال تربية وف  وجلد، بصههبر والمتاعب المصههاعب وتحّمل

 .التفاؤل و واالطمئنان الثقة نفسه ف  وتشيع القتالية المحارب طاقة ف  فتزيد المبّكرة الفروسية

 تاريخ ف  أثراً  واألبعد أهمية األكثر الدور -رأي  ف  – يظل للمرأة المباشر غير الدور ولكن

العرض هو أثمن من الحفاظ على على  الحفاظ أن يرى كان الجبل  سيما وال فالثائر،ة  الثورة

لم يحملها ويفّر بها  ،ولذا كان الحفاظ على المرأة واحداً من مرتكزات دفاعه الرئيسية  ،األرض

ثم يتصدى للحمالت العسكرية القادمة  ،ف  شعاف الجبال ،بل أنه كان يبعدها عن ساحات القتال ،

نماً أو شهيداً تتحلّق حوله النساء يرثينه بكل رجولة وهو واثق من أنه عائد إلى أهله منتصراً غا ،

الليال  الطوال ويبعثَن ف  ذكراث السنين الطوال بألحانهّن الشجية الت  يمتزن فيها الحزن العميق 

 .تنطفئوالحسرة الت  ال  الهادي باالعتزاز

الذي يتساقط حوله الشبان جرحى أو صرعى يفّدونه  -َعلم قريته –والثائر يدافع عن َعلمه 

هذا العَلَم هو أيضاَ يذّكر الثائر بأنه يدافع  ،جسومهم وأرواحهم ليظل مرتفعاً ف  ساحات القتالب

 عن أمه أو أخته أو ابنته الت  اشتركت كل واحدة منهّن ف  تطريز هذا العَلَم ولو بغرزة إبرة...

فالنة ومن  بأنه أخو –يردد بصوته المرتفع الهادر وهو يهّز سالحه  –والمحارب الجبل  ينتخى 

 أجل عينيها أو عين  من يحب يتحّدى ويقاتل ونتصرة

 نروي معاطيه الحديد...    تريِدنا ـــلَعَين هللّ 

                                                           
 الجهنمية الفرقة  - 1
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 ا للخصيم...ـــا وقفنــــحنّ  لَعَين منثوِر الجِعد 

 )عل  عبيد(                                                                              

 من أجل عين  الفتاة ذات الشعر المتمّون المنثور نحن وقفنا نقارا الخصوم.

 ومن أجل الفوز ))بزغرودة(( من بنات القرية يمتهن المحارب ذبح األعداء.

 وه عنِد ديارناون ه يا فرنسا وهللا ما نطيع  

 ذبحِ العساكر كارنا لَعَين زغردة البنات 

 هاهة حارب وه  من الفصيح ) نايف عجان نصر( 

والشعر الشعب  يحيى سلطان ))أخا سميّه(( بأبيات يرددها الفرسان وهم يحدون على ظهور الخيل 

 ة

 ُحّر وما يهابا عف  يا ُخو سميّه 

 1كّسر الطوابا اكر ـــــذبّح العس

 عر الشعب  جادهللا سالّم ينشدةوالشا

 اــحِ النّفَل  بجيابهـــري           يا بنت يا عيَن الصقر

 يوَم الخوي ينخ  بها...      ين إل ما َصبَر  ــال تأخ   

 ،)أيتها الفتاة ذات العينين الشبيهتين بعين  الصقر والت  تنضب جيوبها )ثيابها( بعطر زهور البرية

لشاب الذي لم يثبت ف  المعركة حيث ينتخ  األخ وهو يقاتل مرّدداً أنصحك أن ال تتزوج  ا

 أخته... اسمباعتزاز 

ً  ،وهكذا يفّضل الشاب الموت  على السخرية واوعراض... ،غالبا

صحيح أن المرأة لم تشترك ف  القتال إلى جانب الرجل إال ف  النادر النادر إال أن الضحايا من 

 ق ثبت بأسماء بعضهّن ف  منطقة الجبل...النساء كّن كثيرات...وف  الملح

 

 

 

 

                                                           
 المدفع: طوب.  م األطواب...  هللا عافاك: عفي - 1
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 القسم الثان 

 

 حكومة جبل الدروز
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 الدروز والحرب العالمية األولى:

 وكل(( الحق دار)) ف  اهتمامها وتركز الفان ، العالم هذا عن الترفع على تشههههدد الدرزية العقيدة

 طموح فكل العيه، عن والكفاف اوزعان عدم وأقلها ، الحرية ، الدنيا هذث من ألتباعها تطلبه ما

 .للعقيدة مخالف العالم هذا ف  عز أو سلطة إلى

 يكن لم وإن الدنيا، هذث إلى فانصههههههرفوا. 1جّهال السههههههاحقة وأكثريتهم المبدأ، بهذا الدروز يتقيد لم

ً  انصههههرافهم  الزعامةة متعاضههههدتان زعامتان لهم فنشههههأت. شههههأن لهم يكون أن ف  وطمحوا ، كليا

 قومية أو لها، وطن ونشهههههههاء تتطرف لم الزمنية الزعامة هذث أن إال. الزمنية والزعامة الروحية

 تقاليدها لها معينة لطائفة كرأس كيانها على تحافظ أن إليه صهههههههبت ما وأقصهههههههى.  بها خاصهههههههة

 .ومعتقداتها

فال نعن  به االستقالل السياس  بمعناث الواسع وإذا أنهم  ،وإذا تحدثنا عن حب الدروز لالستقالل 

فال يعن  ههذا أنهم يتغنون بتلهك البقعهة من األرض كوطن واضهههههههح المعهالم  ،يعتزون بهديرتهم 

 فإن وطنهم واستقاللهم هو أقرب إلى وطن العشيرة واستقاللها. ،والحدود 

                                                           
 بالشريعة الجهل معناها ولي . المعنى هذا مثل اإلسالمي التاريخ في ولها(( الحليم غير)) تفيد الدروز عرف في(( جّهال)) كلمة - 1

 .الشاب ، الغالم تعنى اليمن في والجاهل. فحسب
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على إثر معركة عين دارث بين  1711الرئيسهههههههية األولى إلى الجبل سهههههههنة كانت هجرة الدروز 

 الحزبين العربيين الدرزيين القيس  واليمن .

على أثر نزوح مئات العائالت الدرزية من جبال  1811وكانت الهجرة الثانية الرئيسههههههية سههههههنة 

 حلب إلى جبال لبنان ومن ثم إلى جبل حوران.

وشهههههههريعة الغاب  ،الموحه النائ  والذي تسهههههههودث حياة القلق وكانت هجرتهم إلى الجبل المقفر

وتفرض عليه الطبيعة موارد رز  محدودة كانت هذث الهجرة الت  أسهههههههماها أحد الكتاب ))النف  

(( تطلعاً إلى حياة تسههههودها الحرية والكرامة وإن كان لهذث الحرية والكرامة معرضههههة االختياري

 القلق والكفاح من أجل االستقرار.لقسوة الطبيعة وبؤسها ومرارة 

 لهذا كانت الحرية والكرامة عندهم أثمن من الوطن ومن ثم أثمن من الحياة.

وكانت مشههههاكلهم مع  ،كانت حياة هؤالء النازحين سههههلسههههلة دامية من الكفاح من أجل االسههههتقرار

الت العسكرية جيرانهم من البدو والحضر ال تنته  إال أن أشّد ما تعرضوا له من محن كان الحم

ومرات كثيرة من والة دمشق أو األناضول  األلبان الت  تنطلق نحو معاقلهم مرة من وإلى مصر 

 العثمانيين.

ولقد ظل الجبل خالل القرنين الثامن عشهههههر والتاسهههههع عشهههههر معقالً لكل ثائر أو مناوئ للسهههههلطة 

لقليلة الت  لم يسهههههههتطع العلم وظل من بين المناطق العربية ا ،ومالذاً لكل طريد أو فار ،العثمانية

العثمان  أن يسهههههههتقر فيها رغم الحمالت العسهههههههكرية المتالحقة والت  كانت تمنى بالهزيمة تلو 

 الهزيمة. 

ئد الت   ،إال أن العثمانيين كانوا ال يتورعون عن النكث بالوعود والعهود وقد اشهههههههتهروا بالمكا

 عظيم أثر 1 والشههههنق والنف  الغدرف  وكان لطرقهم  ،يدبرونها بال وازا من ضههههمير أو أخال  

 الحرب أعلنت عندما ولهذا. مراراً  وحاربوها حاربتهم الت  الدولة من السهههههههكان قلوب نفور ف 

 الدول اختالف عند)  الشائع بالمثل عمالً  ولكنهم بالنصر، للسلطان الدروز يدا لم األولى العالمية

 العربية القوى وتقدمت الحجاز، ف  الثورة أعلنت ما إذا حتى ، الصههههههمت لزموا( رأسههههههك إحفظ

ستعداداً  الموتورين هؤالء وجدت  يزعم كما حيادية، تكن لم فالمنطقة محدودة تكن وإن للنصرة، ا

ً  مركزاً  كانت فقد ، لورنس  وتقديم العرب  بالجيه لاللتحا  واألرمن السهههههههوريين لتهريب هاما

                                                           
 إلى إجباريا   جنديا   سلطان اووأخذ األطرش سلطان والد ذوقان بينهم من الدروز زعماء بعض العثمانيون شنق 910 سنة في  - 1

 .تركية
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 يستقبل راح أنه بل ، المساهمة من القسط بهذا الجبل يكتفِ  ولم 1الجيه لهذا والمؤونة المعلومات

 .فيصل األمير رسل بالترحاب

 نسهههيب كان فقد. العرب  للجيه العلنية بمعونتهما ، الفترة هذث ف  وعنز، القريّه قريتا واشهههتهرت

 وكانت عنز قرية ف  2الصهههغير باشههها جمال فيها ينام كان الت  نفسهههها الغرفة ف  ينام البكري بك

 خليل 1918 سهههههنة أيلول أوائل ف  وصهههههلها إذ العربية، الحركة زعماء بعض ملتقى القرية هذث

 ورفيق ،3حيدر آل أفراد وأحد قدري والدكتور... القدس ف  النصرانية الجامعة رئيس السكاكين 

 غنّوا وقد. رئيسههم السهكاكين  خليل أن يظهر وكان بيروت ف  التجارة مدرسهة مدير التميم  بك

 حدثن  وقد خطب عدة وألقيت األهال ، كل بحضهههههههور الوطنية األنشهههههههودة الحرب ف  مرة ألول

 قبل المؤيّد ونزيه قدري تحسههين بحضههور( القريّة) قريته ف  العرب  العلم رفع بأنه باشهها سههلطان

 . سورية إلى الحلفاء دخول

 الت  ،وه  دمشههق دخلت الت  العربية القطعة رأي على كانت الدروز فرسههان من كوكبة أن كما

 .4دمشق سراي على عرب  علم أول رفعت

 جهة، من أنفسهم الحلفاء بين الصراا بدأ حتى دمشق، تدخل والحليفة العربية الجيوه كادت وما

 دمشههق تجار بعض وجاء. الحلفاء وبين العرب بين ثم ومن ، ثانية جهة من أنفسهههم العرب وبين

 سههههلطان عليه فردّ  الدروز متطوعة يتهم تايه أبو عودث فقام العرب ، الجيه تعديات من يشههههكون

 .دمشق من االنسحاب إلى ورجاله سلطان اضطر وهكذا بعنف

ً  ظل ولكنه الجبل إلى سههههههلطان عاد  ف  أمله وعلى فيصههههههل لألمير واحترامه تقديرث على محافظا

 ، العثمانية ميوله أظهر قد كان الذي األطره باشههها سهههليم عمه وبن يتوسهههط وراح. الجديد العهد

 ً ً  باشهههها بسههههليم فاعترف ، مسههههعاث ف  سههههلطان نجح وقد(( عطارة علبة)) بأنه الجيه ناعتا  زعيما

 .دمشق ف  عنهم ممثالً  األطره وبنسيب للدروز،

 ،وراحت غضهبى كانت فرنسها ولكن الجديدة العربية الحكومة عن حد، إلى راضهين اونكليز كان

 وتوسهههلت.  الشهههر  ف  الفرنسههه  النفوذ على للقضهههاء الفتية الحكومة هذث تدعم بأنها انكلترا تتهم

 .لنفوذها(( الشرقية المنطقة))  وإخضاا بيكو، – سايكس اتفاقية لتنفيذ الوسائل بشتى

                                                           
 16 – 214 مراسالت قنطار، 92 – 88 جبل راشد أبو 50 مذكرات عبيد، - 1
 214 مراسالت ، قنطار  - 2
 .الحجاز ملك باسم فرسابل معاهدة يمثل كان أنه تذكر الرسالة أن إذ. باشا رستم أنه األرج  - 3
 الكاتب مع باشا لسلطان حديث من  - 4
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 دوائرها ف  الفرنسههيين المسههتشههارين بعض بقبول العربية الحكومة تطالب الفرنسههية اودارة بدأت

 وراحت المسههتشههارين وجود حتى يسههتحسههن لم العام الرأي أن إال اثنين بمسههتشههارين فيصههل فقبل

 إال حّدها عند فرنسا يوقف ال بأنه فيصل األمير أقنع مما ، تتوالى وتحرشاتهم الفرنسيين مطالب

ً  يشهههههههعر وكان.  القوة  كل ف  البالد زعماء يسهههههههتفت  فراح ، 1القوة هذث إلى حاجة ف  بأنه دائما

 الدروز ممثل جواب عن جوهرها ف  تختلف ال أجوبتهم فكانت.  حوله التفافهم من ليتأكد مناسبة

نضهح  حياتنا تجاث خدمتك وخدمة  الدروز و العربان سهورية عشهاير جميع نحن))  ، دمشهق ف 

 األمة العربية ، والمحايد عن ذلك يكون خاين الناموس والشرف والعرب (( .

سهم ولكن كثيراً من عشائر سورية ،  العربان والدروز، وشخصيات كثيرة من رجال فيصل أنف

 كانوا قد تعّرضوا لشتى اوغراءات الفرنسية المعنوية والمادية.

رأينا أن األكثرية ف  سورية كانت تكرث فرنسا. وكان الدروز من أشدهم تخّوفاً منها إال أن فرنسا 

   شتى.استطاعت أن تستجلب قسماً من زعمائهم ألسباب كثيرة ، وبطر

 الفرنسههههههه  االنتداب نحو وجوههم لتحويل الدروز زعماء ببعض حدت الت  األسهههههههباب هذث أما

 ة ااتية النقاط ف  فتتلخص

 2 .الرياسة على األطارشة الزعماء وتطاحن ، العشائرية المنافسات -أ

 بترجرن يشههههعرون الدروز جعل مما وتذبذبهم، العربية الحكومة مناصههههرة ف  االنكليز ترّدد -ب

 .الفيصل  العهد

 ثانية جهة من والدماشهههقة والحوارنة جهة، من الدروز بين العالقات سهههاد الذي التفاهم سهههوء -ت

 .العثمان  العهد طوال

 3.الفرنسية الدعاية تجرفهم لم الذين هم وقالئل المغرية الفرنسية الدعاية -ث

 ةأهمها فكثيرة، الدعاية هذث استخدمتها الت  الطر  أما

                                                           
 نفسه المصدر  - 1
   عرى دار ،وبين المركز وهي السويداء دار بين المنافسة ظهرت ،1 مذكرات ، الدين عز 200 جبل راشد، أبو ،109 نجار،  - 2

 .22 ملحق راجع ، نفسها عرى دار ورثة بين أيضا   المنافسة وظهرت األعرق، وهي
 أن مرسيه فيؤكد ، دمشق في ، شهاب لوي  بواسطة مرسيه يقابل األطرش باشا حسين أن نجد حيث 220 مراسالت ، قنطار   - 3

 .مؤقتة إال ليست البدوية الحكومة  هذه
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العسهههكري ف  الخزينة  دون المدن  واعتمادها ،1بسهههخاء المفوضهههية توزعه كانت الذي الذهب -أ

 مليون فرنك. 185الفرنسية وحدها 

 2.والمعنوية المادية الدروز مكانة وتعزيز الرفيعة، بالمناصب الوعود -ب

 المفوض مقرّ  بيروت، ف  الحوارنة الدروز زعماء بها يقابلون كانوا الت  3الحسههههنة المعاملة -ت

 االسههههتعراضههههات ويحضههههرون األسههههّرة على ينامون المفوضههههية، ضههههيافة ف  فينزلون السههههام ،

ية بثيهابهم أبنهائهم، من حرس بهه يحفّ  الفخم المفوض موكهب فيشههههههههاههدون. العسهههههههكريهة  العرب

 .المتوهجة وسيوفهم المزركشة،

... غورو الجنرال على(( للسههالم)) تتوالى كانت الت  الوفود تمنع أن العربية الحكومة تسههتطع لم

 الذهب أعماهم وقد حد عند والمتزعمين، الزعماء هؤالء إيقاف لفرنسهها المناوئة الفئة تسههتطع ولم

 ولم 4الجبل ف  واضهههههههحين قبوله، ف  والتردد لالنتداب، المناوأة ظهرت فقد ذلك ومع. والوعود

 .الجبل ف  واحدة قرية زعيم إال الفرنس  االنتداب على الموافقة يعلن

 أن من متخوفة ظلت فإنها ميسهههههههلون، قبيل ووعود وهدايا، مال من فرنسههههههها بذلته مما وبالرغم

 تسرا فرنسا جعلت الت  العوامل أهم من ذلك فكان. 5والبدو الدروز عشائر إثارة فيصل يحاول

 الناس، يثير أن محاوالً  الجبل جاء ناصهههر الشهههريف أن نجد فإننا ، وبالفعل.  ضهههربتها توجيه ف 

ً  فأخفق ً  إخفاقا  ف  اجتماا عقد حتى ميسلون نحو تتحرك الفرنسية القوى كادت ما ولكن. شخصيا

 .العتيد العرب  والعره دمشق عن الدفاا أجل من السويداء

 لنجدة طريقها ف  ونجران، وسههههههميع والسههههههجن المزرعة إلى( الحربية األعالم) البيار  مشههههههت

 مرّ  قد فيصههههل كان حتى الحرير، بصههههر إلى تصههههل الجموا هذث كادت ما ولكن. العرب  الجيه

 إلى الحكومة بنقل البربور حمد الشهههههيد نصههههيحة رغم دمشههههق، الفرنسههههيون دخل أن بعد بذرعا

 ...الحرب واستئناف السويداء،

ً  دعايتهم فنشههطت ، ميسههلون بعد ، دمشههق ف  الفرنسههيون تمركز ً  نشههاطا  للتوسههع تمهيداً  ، عظيما

 غزالة خربة ف  الحوارنة كاد فما. القوة من بشههههه ء الجبل ف  أنصهههههارهم بدأ وهنا.  العسهههههكري

 أيلول أواخر) بالمقاومة ويشههههههرعون الفرنسههههههية الحكومة أرسههههههلته الذي الوزاري بالوفد يفتكون

 كان ةاللجا أطراف وف . قديم بثأر لألخذ ناحته قرية الدروز زعماء من نفر هاجم حتى( 1920

                                                           
 1 مذكرات عبيد، - 1
 .22 مراسالت، ، قنطار 37 ربابة عبيد، ،83 نفسه المصدر  - 2
 2 ملحق – 50 مذكرات، عبيد  - 3
 104 جبل راشد، أبو  - 4
 15 كاترو  - 5
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 بينما بالثأر، أخذاً  اللجاة وهاجموا الدروز فثار البدو، قبل من قتل قد نصهههههر سهههههعيد بن منصهههههور

 .المنطقتين هاتين نحو تزحف الفرنسية القوى كانت

 يغفروا لم ولكنهم الفرنسههية، للقوات فاسههتسههلموا ،1 نارين بين أنفسهههم والحوارنة البدو وجد هكذا

 .1925 ثورة ف  األثر أسوأ له سيكون مما للدروز، الخطيئة هذث

 

 

 

 

 

 

 

 (:1921 مار  4) كيه دي – فخر أبو اتفاقية

 يكون أن يريد قسمة معسكرين إلى فانقسموا. واقع أمر لسورية الفرنسيين احتالل أن الدروز رأى

ً  الجبل  يتطلب الفريقين وكال الفرنسهههههههية، المنطقة ضهههههههمن يريدث وقسهههههههم البريطانية للمنطقة تابعا

 الوعود نثر وجّددوا الجبل دخولهم قبل الفرنسهههههههيون ترّيث لهذا. الداخل  باالسهههههههتقالل االحتفاظ

نت واألموال، ية يعلقوا لم يظهر، ما على االنكليز ألن أرجح، كفتهم وكا  دخول على كبيرة أهم

 .نفوذهم منطقة ف  الجبل

 فلقيت ومسههاعدتها، فرنسهها إشههراف تحت مسههتقلة درزية حكومة بإنشههاء الدروز الفرنسههيون وعد

 الذي الروحيين الزعماء وبين بل فحسب، الزمنيين الزعماء بين ال متحمسين أنصاراً  الفكرة هذث

 .2الطائف  وتعصبهم أطباعهم و سذاجتهم يستغلون كيف الفرنسيون عرف

                                                           
 1920 سبتمبر 21 تاريخ 2620 العدد ، البشير ،50 مذكرات ، عبيد ،2 مذكرات الدين، عز - 1
 3 ،2:  مالحق راجع  - 2
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 ،1920 ديسمبر أواخر وف  دمشق ف  الفرنسيين استقرار أثر على الجبل ف  االجتماعات توالت

 17 من مؤلفة بعريضهة أثرث على المؤتمرون تقدم السهويداء، ف  ثم ومن قنوات، ف  اجتماا عقد

 ةااتية البنود فيها جاء ما أبرز ومن المسؤولة، الفرنسية المراجع إلى رفعوها بنداً 

ً  استقالالَ  ومستقلة شورية، حكومة ه  الدروز، جبل حكومة - 1 ً  داخليا  .تاما

 .استقاللها يمس ال بشكل الفرنساوي االنتداب الجبل حكومة تقبل -2

 وتمتد والصفاث ةاللجا وعرت  كامل ضمنها، ويدخل حوران، جبل مشيخة الحكومة هذث تسمى -3

 .الجنوبية الجهة من األزر  حدود وإلى الشمالية، الجهة من على دير حدود إلى

ً  األهال ، نتخبهي أهل ، حاكم ، الحكومة هذث يرأس -4  .سنوات ثالث كل مرة للقانون وفقا

 وال حوران جبل أهال  تجنيد وال الداخلية، الجبل بأمور المداخلة المنتخبة، للحكومة يحق ال -8

 .الفرنساوية المنطقة ضمن منهم، األسلحة تنزا

 الوطنية للحكومتين يحق وال يعزلون، وال الحياة، لقيد منصههههورين، يكونون العقل، مشههههايخ -12

 .الدينية بوظائفهم المداخلة والمنتخبة،

 

 

 الزعماء بعض استدعت الجبل ف  ضجة عليها تثير ال ولك  المؤتمر، قرارات المفوضية عّدلت

 باتفاقية سههههتعرف الت  المعدلة االتفاقية هذث 1921 مارس 4 بتاريخ معهم، ووقعت دمشههههق، إلى

 ةبنودها أهم ومن. كيه دي – فخر أبو

ً  اسهههتقالالً  مسهههتقلة وطنية حكومة حوران ف  الدروز جبل ف  تتشهههكل -1 بند ً  إداريا  تحت واسهههعا

 .المنتدبة الدولة تقررها ثم لجنة فتعينها الجديدة الحكومة هذث حدود أما. الفرنس  االنتداب

ند ً  إدارتها طرز ويكون البالد أبناء من موظفوها ويعين وطنية الحكومة هذث تكون -2 ب  منطبقا

 الوطنية الحكومة لدى يقيمون فرنسهههيين مسهههتشهههارين المنتدبة الحكومة وتقدم المحلية العوائد على

 أما الشههههام ف  فرنسههههيةاو البعثة رئيس مرجعهم ويكون واودارية القانونية باألمور تدريبها ألجل

 .السام  المندوب مع عليه االتفا  يتم بينما اان به فيحتفظ الحكومة هذث اسم
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 لمدة القانونيين الشههههعب ممثل  بواسههههطة انتخابه ويصههههير أهل  حاكم الحكومة هذث يرأس -3 بند

ً  انتخابه يصهههههبح وال بعد فيما يسهههههنّ  خاص قانون بموجب سهههههنوات أربع  مصهههههادقة بعد إال نهائيا

 .عليه المنتدبة الحكومة

 الحكومة مجلس صهههههالحية و وصهههههالحيته الحاكم وظائف به تعين خاص قانون سهههههينظم -5 بند

 إال نافذاً  يصههههبح وال خاصههههة لجنة إلى القانون هذا بتنظيم ويعهد تأليفهما وكيفية اودارية واللجنة

 .عليه المنتدبة الدولة مصادقة بعد

 المحتمل الوحدة ف  الدخول على الدروز جبل حكومة إجبار بعدم المنتدبة الدولة تتعهد -9 بند

 على منفعتها العائدة  االقتصههادية بالمسههائل يختص فيما إال السههورية البالد بين بعد فيما حصههولها

 .السورية المقاطعات وسائر الدرزية الحكومة

 ف  اوطال  على تتدخل ال اودارية ولجنته الجبل حكومة ومجلس المنتدبة الحكومة إن -14 بند

 . الدين رؤساء تنحية أو عزل المدنية للسلطة يجوز وال الدينية األمور

 بموافقة تأليفها المقترح الحكومة أعمال وقيدت المؤتمر، عريضههة عن كثيراً  االتفاقية هذث ابتعدت

ً  16 يعدون االتفاقية وقعوا الذين وكان. المنتدبة الدولة . فقط عائالت 9 أسهههماء يحملون شهههخصههها

ً  تمثيالً  الجبل يمثلون  ال فكانوا. قرى عشهههر إلى وينتمون  مئة مع وشههههباء فالسهههويداء ، صهههحيحا

 األكبر والقسهههههم... ونصهههههار والحلب  عامر آلة مثل  1الكبيرة والعائالت. ممثلة غير أخرى قرية

 الدعاية من وكثير الكتمان، ببعض االتفاقية هذث أحيطت لهذا. ممثل غير الطرشهههههههان زعماء من

ً  أظهروا فرنسا ممثل  أن كما. والمتشائمين المعارضين صوت أخفت بحيث ، المغرية  كثيراً  شيئا

ً  سنة بعد إال الجبل ف  علمهم يرفعوا فلم والسخاء، المرونة من  .ميسلون يوم من تقريبا

 

 

 

 

 

                                                           
 61 ص.  العا الت خريطة راجع  - 1
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 الدروز جبل حكومة

 على المفوضههية أنعمت أن بعد العتيدة، حكومتهم بتشههكيل يبدؤوا أن الدروز من الفرنسههيون طلب

 أن سههليم األمير من طلبوا الحكومة تشههكيل على يسههاعدوا ولك  األمير بلقب األطره باشهها سههليم

 ، ترانكا بالقومندان إليه وتقدموا. يمانع فلم السهههههويداء، بدخول فرنسهههههية عسهههههكرية لفرقة يسهههههمح

 .به فرحب مستشاراً 

ً  فكان.  بها خاص علم بابتكار الحكومة هذث بدأت ً  علما ً  طائفيا  فو  من ألوان، خمسهههههههة من مؤلفا

 نجمة 13 األيسر جانبه وف  فاألبيض، فاألزر  فاألصفر، فاألحمر األخضر عرضاً، تحت، إلى

 هذث تنظيم بدأ نإ ما ولكن. لالنتداب رمزاً  فرنسهههها علم العليا زاويته وف  ، ناحية 13 إلى إشههههارة

 والعلم جديدة، والدولة جديد اومارة ولقب جديد المحل  فالعلم. الفوضهههههههى بدأت حتى الحكومة

 لهذا مرافقة والمفاجات االرتباكات كانت لذا!.. جديد والحكم جديد، والمسهههتشهههار جديد، الفرنسههه 
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 من الواضحة الريبة جانب وإلى((. المستقلة)) الدولة نظام إلى العشائر نظام من الفجائ  االنتقال

 .دهموعهو وعودهم رغم الفرنسيين الحكام نوايا

 . 1ةشديد ثانية، جهة من والسويداء عرى وبين جهة من عرى دار ورثة بين المنافسات كانت

 األول المركز إلى ثم ومن ، اومارة رتبة إلى شههيخ منزلة من األطره باشهها سههليم رفع كان ولذا

 من سهههليم األمير وجد وهكذا. أخرى على الطرشهههان من لفئة انتصهههاراً  الدروز، جبل حكومة ف 

 تسههتمر أن ثانية، جهة من واجتهد، جهة، من إرضههاءهم فحاول. 2ومعارضههين حسههاداً  عمه أبناء

 .متينة فيه الفرنسيين ثقة

 

 

 

 

 

 

 :العامة الحالة

 يكن لم إذ الصعوبات، أشد الحكومة صادفت)) فقد وحكومته، الجديد األمير على المشاكل توالت

 كان... بالحماقة ويرمونهم بها القائمين من يضهههههههحك كان بل يطيعها، وال ، يحترمها الشهههههههعب

 الجنود من يسههههخرون األهال  وكان... هللا شههههاء ما...حكومة... دولة... ماذا فيها يقولون الدروز

ً  إال يتهيّبونهم وال ،3الحديث وهندامهم القليل لعددهم  . اسمها الجندي يحمل الت  العشيرة من خوفا

 الغههايههة عليههه دخههل)) الههذي المجلس هههذا الجبلّ ، النيههاب  المجلس انتخههاب ف  الطعن وتوال 

 الفرنسههههههية القطعة إلى بارتياب ونظروا. يتعودوث لم الذي الحكم من الناس وتخوف(( والمقصههههههد

 ترى لك  المسهههههلحة بسهههههياراتها الجبل، ف  تتجول راحت ثم ومن السهههههويداء، ف  اسهههههتقرت الت 

                                                           
 22 ملحق األطرش، إسماعيل فرع شجرة راجع  - 1
 .146 – 143 ،135 ،37 مراسالت ، قنطار ، 40 اندريا ،86 بوردو 193 ،87 كاربية  - 2
( 7) 33 مراسالت قنطار،( 6) 132 نجار ، أيضا   وراجع141 – 140 جبل ، راشد أبو 8 – 137 مراسالت ، قنطار 2 نجار   - 3

 147نجار
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 كما الدروز، وخاصههة السههوريين ألن ،1مسههتمرة مراقبة عليهم تجري أن تقدر فرنسهها أن أألهال 

 اتفقههت فقههد. ملجههأ جبلهم يظههل ال أن الههدروز على يعزّ  وبههدأ أعينهم، إال يصههههههههدقون ال زعموا،

 المناوئين على أو الالجئين(( المجرمين)) على القبض إلقاء على والمنتدبة، المحلية الحكومتان،

 دروز من أكثرهم وكان 2بهم المشتبه على القبض بإلقاء األهال  إلى تعليماتهما وأصدرا. لفرنسا

 .3والشكوى التذمر وبدأ الجاسوسية وانتشرت والسخرة، والنف  الغرامات وبدأت. لبنان

لدين رجال وقف نب إلى ا لدولة جا بة ا تد لدرزي العلم رفعت الت  المن  حكومة لهم وأنشههههههههأت ا

 إلى ووقف. عزلهم أو ، الدينية أمورهم ف  التدخل(( المدنية)) السهههلطة على وحّرمت(( درزية))

 .العتيدة الحكومة ف (( الكبيرة)) الوظائف منحوا الذين بعض الدولة هذث جانب

 وجعلت والموظفين، الدين رجال عجز أظهرت المحلية، الحكومة اعترضت الت  األزمات ولكن

 من األخيرة األدوار ف  ظهر قد كان الذي 4 األطره سههههلطان حول يلتفون والمنافسههههين الناقمين

 .الكبرى العربية الثورة

 

 (1922) األولى سلطان وثورة خنجر أدهم

 من5خنجر أدهم المتهمين بين وكان. 1921 يوليو 22 ف  غورو الجنرال اغتيال محاولة فشهههههلت

ً  فيصههههههل الملك حول التفوا كثيرين من واحداً  أدهم كان(. لبنان) عامل جبل  لعصههههههابات ورئيسهههههها

 .لبنان جنوب ف  الفرنسيين راحة إقال  على عملت

 مع 1922 يوليو أواسط ف  طريقه ف  وكان الفرنس ، االحتالل بعد األردن، شر  إلى أدهم لجأ

ً  أخذت قد كانت الحكومة ولكن دمشهههههههق كهرباء  توليد محطة لنسهههههههف عصهههههههابة  باجتيازهم علما

 الدروز جبل نحو بعضههههم فاتجه. خطتهم عن العدول إلى واضهههطرتهم عليهم، فضهههيقت الحدود،

 .األردن شرق  إلى طريقهم ف 

                                                           
 51 فيريه ،145 ،3 – 141 جبل راشد، أبو أيضا   راجع ،151 ص 192 يوليو 5 مراسالت قنطار   - 1
 مالحق ،3 مذكرات عبيد  - 2
 المالحق راجع ،3 مذكرات عبيد - 3
  سالونيك إلى جنديا أرسل شنقا   سلطان والد وإعدام 1910) الفاروقي باشا سامي حملة أثر وعلى. 1891 سنة سلطان ولد   - 4

 . علي الثاني ولده باسم يكنى أن فضل اعتم عندما انه إال بكره وسلطان سلطان بأبي يكنى ذوقان كان الرومللي، إلى ومنها      

 .علي بأبي معروفا وظل     

  رجل الجبل في 15 وابن ذلك يستغرب وال عاما 27 حوالي 1918 سنة القرية في العربي العلم رفع عندما سلطان سن كان     

 .السن هذه في كانوايتزوجون وكثيرون     
  المعلومات هذه وأكثر األكراد وبعض الحوارنة من واثنين دروز وأربعة وهاب وشكيب أدهم من مؤلفة العصابة هذه كانت  - 5

 .نفسه وسلطان وهاب شكيب من مستقاة     
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 أدهم كاد وما. سلطان إلى للتعرف عليها يعرن ألن ألدهم حافزاً (( القرية)) بقرب مرورهم وكان

 2 جندي وعرفهما القبض المحلية العسهههههههكرية النقطة عليهما ألقت حتى القرية، يدخالن  1ورفيقه

ً  كان ً  رفيقا  .3السويداء إلى حاالً  فسيقا العصابة ف  قديما

ً  سههههلطان كان  فما الرمان، أم قرية من البربور حمد األيمن، وسههههاعدث رفيقه، عند البلدة عن غائبا

ً  أخاث فأرسهههل الموقف، بخطورة وأحسّ . اوهانة لهذث ثائرته ثارت حتى الخبر به يتصهههل كاد  عليا

 .يفاوض

 االتفاقية من الثان  للبند ومخالفة لعادات، خر  العمل هذا بأن السويداء، ف  المستشار، عل  ذّكر

 والطائفة بأسهههههرهم للطرشهههههان بل فحسهههههب(( القرية)) لدار ال عارها، يمحى ال وإهانة 4 األخيرة

 الشههههعب بصههههداقة تحتفظ فرنسههههيةاو الحكومة بأن الكبير األمل)) له بأن عل  وأضههههاف جمعاء،

 أو إهانة شههههبه لها يجلب أن يجسههههر أحد يوجد لم طويلة قرون منذ الت  العشههههيرة هذث ،5الدرزي

 .تهويالً  ذلك ف  المستشار فرأى((.  6تشويه

 

 الحكومة درك مدير األطره، توفيق وكفالة الشهههههههخصهههههههية كفالته فقدم األمل، سهههههههلطان يقطع لم

 7برقيتين سلطان وأرسل. مقابلته المستشار فرفض ثانياً، رسوالً  األطره، متعب سلطان وأرسل

ً  قاصهههههدي، إهانة عل ّ  صهههههعبة فيهما جاء عاليه، ف  غورو الجنرال وإلى دمشهههههق إلى  عن نوعا

. الفرنسيون يرض  كلما  عن أتأخر ال وإنن  الرجل إطال  الوحيد الحل. وسوريا الجبل عشائر

 الدين رجال وتوسط...(( السوريين عوائد ف  بعضهما مثل ضيف  وإهانة موت  أن مجهول غير

 .وساطتهم تقبل فلم أخيراً 

ستطاا  كل وعلىة منها أمرث، ف  للتوسط سلطان إلى رسالة يوصل أن األثناء، هذا ف  ، أدهم ا

عادة ف  لكم حال قة ف  الواقع)  مندا  كل تحموا أن ال ياركم دخلت واان(... ضههههههههائ عامر د  ال

 كل فشههههههل وبعد عندئذ.(( الطرشههههههان كل وف  حتى أوالدكم وف  حرمكم ف  وأدخل مسههههههتجيراً،

                                                           
 عرمان قرية من( الصغير) الزغير محمد - 1
 12 مراسالت قنطار، راجع - 2
 السويداء إلى فلجأ حياته على خوفا مركزه في يبقى أن القرية مدير يستطع لم  - 3
  الشعبية التقاليد على المحافظة في الشعوب أشد من هو فرنسياإل الشعب إن( 2) ملحق كاترو رسالة في جاء ما أيضا جعار  - 4

 .البالد عادات واحترام     
 16 مراسالت قنطار،  - 5
 نفسه المصدر - 6
 133 نجار 6 مذكرات الدين عزّ  أيضا   راجع ،8 -147 جبل راشد، أبو  - 7
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 من األنصهههار ويثيرون دمشهههق إلى المؤدية الطر  ف  يرابطون ورجاله سهههلطان راح مفاوضهههة

 .أدهم إخران دون للحؤول وبدو دروز

 التصهههرف حرية تعطهم لم ولكنها األهال  من أنصهههارها فأثارت األيدي مكتوفة الحكومة تقف لم

 على األولى الطلقهات يطلقون الهدروز أن الهدرك، مهدير األطره، توفيق كلمهة من تخوفهت وقهد

 .الجنود على ربما، والثانية، أخوانهم،

 السيارات على الطريق لقطع مركزاً  – السويداء غرب – الثعلة قرية ولرجالة لنفسه سلطان اتخذ

 سيارات ثالث أقبلت 1922 تموز من والعشرين الحادي وف  دمشق، إلى السجين تحمل قد الت 

 الخمسههة يتجاوزون ال وكانوا ورفاقه، سههلطان فاسههتطاا السههجين، لنقل درعا من قادمة مصههفحة

 وف . راجعة الثالثة وكّرت. الثانية ويأسروا ، بركابها المصفحات إحدى يحطموا أن رجالً  عشر

ً  كان وقد سههليم، األمير وصههل ، األثناء هذث  بوكسههان والمالزم األسههرى، فتسههلم دمشههق، من قادما

 .ورفاقه سلطان وتفّر  القتيل

 

 

 

 

 الثورة هذه صدى

 أن غورو الجنرال وأمر. كلها الفرنسههههية المنطقة بل فحسههههب، الدروز جبل ال الحادثة هذث هزت

 تضرب راحت ثم ومن بيته، وهدمت سلطان قرية الطيارات فضربت. قسوة بكل التأديب يجري

 مسهههههيحيين من األبرياء وبعض أوالداً  و نسهههههاءً  فقتلت ، بها مرّ  أنه يشهههههتبه أو بها، يمرّ  قرية كل

(( 2حرب  كهيجان افتراضههه  بهيجان القرى تدخل)) الجبل إلى تهديدية حملة ووجهت. 1وسهههنيين

 القرى على الغرامات وفرضت. المطاحن وهدمت البيادر، وأحرقت والمواش  الغالل وصادرت

ً  عثمانية ليرة 713 أغسطس حتى فبلغت الراشد، الذكر على ذهبية ليرات ثالث بمعدل  .ذهبا

                                                           
 أم في مقيمان حوران من) الزغبي حسين علي المصري، محمود عبدو 1922 عام الطا رات قتلتهم الذين الشهداء بين من  - 1

 الرمان أم من معروف أسعد محمود منذر، حسين محمد معروف، سالم فرحان( الرمان     
  1922 أغسط  17 و1923 يناير 20 تاريخ البشير أيضا   راجع ،74 ،95 مراسالت: قنطار  - 2
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 وتؤيد سهههلطان أعمال تسهههتنكر الرسهههائل عليها فتوالت األهال ، نبض تجس أن الحكومة وأرادت

 عليهم وألقوا عنيفة، مهاجمة ورجاله سهههههههلطان الدين رجال بعض وهاجم موقفها، ف  الحكومة

 ووزعوا(( الراسههههيات الجبال تحمله ال الذي الشههههديد الرب غضههههب)) عليهم واسههههتنزلوا الحرم،

 وهكذا. المنتدبة للسهههلطة الكل  تأييدهم مظهرين سهههلطان، على مقبّحين البالد، كل ف  المناشهههير،

(( المجرمين))و(( العصهههههاة))و(( باألشهههههقياء)) وجماعته سهههههلطان فنعتت المحلية الحكومة فعلت

 مهددة ، حقيقة أو كاذبة إشهههههههاعة أكانت سهههههههواء بالحكومة يتعلق حديث كل ومنعت وطاردتهم،

 المدنية، الحقو  من والحرمان ثالث، إلى سنة من والسجن افرنسية، ليرة مئة عن تقل ال بغرامة

 .1والمنتدبة المحيلة الحكومتين النتقام والتعرض

 القوات مع يشتبك ، المتطرفة الجنوبية الجبل قرى ف  يتجول ظل ،ولكنه البداوة إلى سلطان عاد

 القوات على معاركه من كثير ف  وينتصهههههر وخارجه، الجبل ف  أنصهههههارث ويراسهههههل الفرنسهههههية

 .الجنوبية الجبل حدود من االقتراب على تجرؤ كانت الت  الفرنسية

 لشهههههههرف منقذأ سهههههههلطان بدا فقد.  وخارجها المنطقة داخل ف  الملموس أثرها الثورة لهذث كان

 الدروز يشاهد لم الت  االنتقامية فرنسا ممثل  أعمال من يسري االشمئزاز وبدأ. المهان العشيرة

 الهذين المحليهة الحكومهة وبموظف  الهدين برجهال االسهههههههتخفهاف وظهر العثمهان  العههد ف  مثلهها

 .الخط طول على المنتدبة، الدولة ناصروا

 

 بمشروا شهبندر الدكتور وتقدم بسلطان اتصاالتهم زعماؤها وبدأ الحركة، بهذث دمشق استبشرت

 رضههها يقابل وهاب شهههكيب وذهب. التأييد ينل لم المشهههروا  ولكن 2للثائرين شههههرية مرتبات دفع

 يبدِ  لم الركاب  أن إال 3 سهههورية ودخول(( الهيان الغتنام)) األردن، شهههر  وزراء رئيس الركب 

 .للفكرة حماسه

 من والتخّوف للوساطات وكان أشهر عشرة من يقرب ما طريدين، القالئل، ورجاله سلطان ظل

 الجبل، استقالل عيد ف  السويداء، فدخل وجماعته سلطان عن عفو إصدار ف  اثر األردن، شر 

                                                           
 -28-27-26-25-24-23-19-18-12: مالحق راجع  - 1
 ثانوية مدير الرفاعي تيسير األستاذ لي أكد وقد المؤلف مع الثورة زعماء أحد رضوان مرشد حسين للشيخ للمرحوم حديث من  - 2

 للتفاهم االشمر محمد الشيخ المجاهد المرحوم رأسهم وعلى الميدان زعماء بين قامت التي السرية االتصاالت بدمشق خلدون ابن

 1326 ورقم الدروز جبل حكومة درك قيادة عن الصادرة الرسالة أن كما المنتدبة، الدولة ضد والجبل دمشق بين مشترك عمل على

 سكر ذيب اسمه شامي باشا سلطان بدار يوجد كان القريا قرية ضربت الطيارة الذي نهار: ))يلي ما تثبت أغسط  22 تاريخ

 وان قتلت المذكورة الفر  أن يقولون وان وانهزم أخذها من يتمكن لم.. بالحوش مربوطة حمرة فر  معه أن افدنا وبوقتها

 ..((الدرك من جندي وأخذها طيبه بقيت يقول صاحبها
 المؤلف مع وهاب شكيب حديث من  - 3
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 ورجلها وخيلها بيارقها ف  المتألبة الدروز يسههمع لم إذ)) حافالً  اسههتقباله فكان ،(1923 أبريل 5)

 البارود أصهههوات وكان. المتدفق كالسهههيل(  هرعت) هرعة( حتى) أنها إال ورفاقه سهههلطان بقدوم

 التعظيم عظم من لسههههههلطان كان ما يوصههههههف ولن البحر كأموان تزدحم والخاليق ااذان يصههههههمّ 

 .(( 1األكباد منها تتفتت كادت الحكومة إن حتى الدروز عند واالبتهال

 ف  بورتر الرّحالة وصهههفة الذي القرية شهههيخ إسهههماعيل بجّدث ، كبير حدّ  إلى شهههبيهاً، سهههلطان بدا

 ةيل  بما 1853 عام له زيارته

 اوطال ، على ااخرين الزعماء الشخص  بإقدامه يفو  فهو شجاا، شعب ف  رجل أشجع إنه))

رث يكن لم ما النفوذ من له صههار وهكذا  تدلّ  سههيماءث إن ..ثروته وال االجتماع  مركزث ال له ييسههّ

 يقف وهو بارزاً  يبدو فال القامة ربع وهو الفوالذية، واورادة بالشههههجاعة يتحلّى الذي الرجل على

 كلها كانت الضههخمة وأطرافه العريضههين ومنكبيه القصههيرة عنقه أن إال زائريه بعض جانب إلى

 ف  كان..ودهائه قّوته من واثق رجل هيئة العامة وهيئته حاّداً  نظرث كان الفائقة، قّوته على تدلّ 

 . هـ.أ..((ة أجوبته ف  إيجازاً  وأشد موجزاً، حديثه

 

 

 

ً  اليومية حياته ف  سههلطان يبدو ً  فالحا ً  ، بسههيطا  بخالف أنه إال ومأكله، وملبسههه مسههكنه ف  بسههيطا

يه، فيها ويعمل األرض يحب متالف، أو مبذر غير يظل ، الجبليين الفرحين يد ّقد ف  يبّكر ب  تف

ً  شوهد ما وكثيراً  الحظيرة، أو البيدر أو الحقل ً  أو القمح أكداس بين متربّعا  من صخرة فو  جالسا

ً  يكون قد بل للصيد محب البرية، صخور ً  كذلك ويبدو به، مولعا ً  حديثه، ف  بسيطا  إلى يميل هادئا

 الصغيرتين عينيه ف ((. أجوبته ف  موجزاً  حديثه ف  موجزاً )) الكالم إلى ميله من أكثر االستماا

 فإنهما العريضان شارباث أما هادئة، وكبرياء صالبة الضخم أنفه وف  وعمق، صفاء الزرقاوين

 حاالت ف  ولكنهما التراخ  من بشهه ء المسههتديرة النافرة والذقن الشههفتين فو  غزيرين ينسههدالن

 ..بالطيران تهمّ  عقاب كجناح  ويرفّان ينتصبان الغضب أو الحرن

ً  يفّضل ولكنه والكتابة القراءة سلطان يعرف  كاتب على يمل  وإن الضرورة عند له يقرأ أن غالبا

 تتصهارا قوى العالم ف  بأن مؤمن ولكنه تفاصهيلها، يعرف ال العالمية، بالسهياسهة يلمّ  صهديق، أو

                                                           
 12 مذكرات عزالدين ، 4-3 مذكرات: عبيد  - 1
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 إال يفهم ال القوي ذلك بأن مؤمن فهو ثم ومن خيراته، وسهلب أرضهه وتمزيق الضهعيف السهتبعاد

 علّمته فقد ذلك ومع. الذلّ  ف  الحياة ماء من أشههههههههى العزّ  ف  الحنظل كاس وبأن السهههههههيف، لغة

 ، المفاجأة تذهله ال الجأه ورابط سهههلطة، كل من ، السهههلطة من الحذر شهههديد يكون أن التجارب

ستعداداً  ويبتعد يضرب الطباا بدويّ   يعتز رجاله، بمصير يقامر ال ولكنه يكابر جديدة، لضربة ا

 زون أعدائه، على حتى يحقد ال ولكنه غضهههوب يسهههأم، ال صهههبور يسهههتعجله، ال ولكنه بالنصهههر

 ...يتبذّل وال يدّخن وال يشرب ال عفيف مخلص

ل ولكنه(( بالديبلوماسههية)) ملّم وسههلطان  ما بقدر بالدهاء يشههتهر لم البدوّي، صههراحة عليها يفضههّ

 ويحميها للتقاليد يتعصههههب يتبناها، وال يسههههايرها العصههههر بروح ملّم والبسههههاطة، بالعفية اشههههتهر

ل بحماسهههههههة،  ميّال للثورة الفطري اسهههههههتعدادث رغم الجامحة الثورة على البط ء التطّور يفضهههههههّ

 العائلية، الجاذبيات على ترتكز أجواء تجاوز عن عاجزاً  ظل ولكنه العائلية الجاذبية من للتخلّص

 حدث فقد ذلك ومع ، شخصية اركةمش دون بعيد، من ولكن المنظم القوم  الوطن  للعمل مشّجع

ً  ، القومية المنظمات جانب إلى ثقله يضهههههههع أن مراراً  ً  ومؤيداً، مشهههههههّجعا  بعض ف  لها ودرعا

 وضد االشتراك ، العرب  البعث حزب مع ثم ومن القوم  العمل عصبة مع سيّما وال األزمات،

سلم قلما ولكنه الدين رجال مع يتعاون. االسهتقالل بعيد المتعاقبة الدكتاتوريات أو الدكتاتورية  اسهت

 ...العزم صاد  القدم ثابت سيرث يتابع ما سرعان أنه إال جواد، كل مثل ، يكبو قد لهم،

 أن بعد العثمان  العلم ليخدم صهههغيراً  سهههيق حيث(( الروملّل  بالد)) غير العالم بالد من يعرف ال

 شههماالً، دمشههق مدينة المدن من يعرفه ما أقصههى فان ثم ومن ،1910 عام والدث العثمانيون شههنق

ً  ، عابراً  مروراً  مرة، غير بها مرّ  الت  عمان الجنوب ومن ً  أو منفى إلى ذاهبا  ...منفى من آتيا

 المبدئ  فهمه ويظل قلمه، من تعبيراً  أقوى سيفه يطل الذي الشعب  للبطل نموذن أنه فيه ما أبرز

 فيه تظل القائد صهههههفات أن إال وزعيم قائد من مزيب إنه تفاصهههههيل، وال ظالل بال والواجب للحق

ً  أكثرا  ...أصالة وأكثر عمقا

*** 

 لم الحالة أن وجدنا األخرى السهههههههورية المناطق ف  العامة  الحالة على عجلى نظرة ألقينا وإذا

 البالد ف  الوطنيون وشّرد ميسلون بعد الصحف أغلقت فقد الجبل ف  عليه ه  عما هناك تختلف

 الههدين عالء الوزراء رئيس غزالههه خربههة ف  الحوارنههة وهههاجم المهههاجر وف  األخرى العربيههة

 غرامات عليهم ففرضت معاونيه بعض مع وقتلوث فيصل إخران بعد فرنسا نصبته الذي الدروب 

ية لحملة عّرضهههههههوا أن بعد منهم ثالثة وأعدم جداً  باهظة  وف .  ونهبت ودمرت أحرقت تأديب
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 الفرنسههههيين أن غير الفرنسههههيين ترهقان العل  صههههالح والشههههيخ هنانو إبراهيم ثورتا كان الشههههمال

 عن عمان إلى اللجوء إلى هنانو إبراهيم يضهههطروا وأن صهههالح الشهههيخ يخضهههعوا أن اسهههتطاعوا

 .الدروز جبل طريق

 تأديبية حملة فأرسههلت غورو الجنرال اغتيال محاولة القنيطرة قرب جرت 1921 يوليو 22 وف 

ً  ونهبت ودمرت فأحرقت القرى إلى  .أيضا

 الزور دير ف  مسههههههلح عصههههههيان حركة ظهرت نفسههههههه العام من( الثان  تشههههههرين) نوفمبر وف 

 العام وف . المصههههفحات بقوة المدينة عن الثائرين إجالء إلى الفرنسههههية الجيوه معها اضههههطرت

 .ببسالة الفرنسيين والمعرة حماة منطقة ف  الموال  عشرة قاومت نفسه

 الهاتفة بالمظاهرات ويودا فيقابل دمشههههق كراين مسههههتر يزور 1922 عام( نسههههيان) أبريل وف 

 طليعة وف  وتشهههريدهم الزعماء نف  إلى فرنسههها فتباد واالنتداب االسهههتعمار وسهههقوط باالسهههتقالل

 األرض شهههيخ ومنير العفيف  الوهاب وعبد حيدر وسهههعيد الحكيم وحسهههن شههههنبدر الدكتور هؤالء

( األول تشههرين) أكتوبر 23 حتى فيها وظلوا أرواد إلى نفوا الذين الحلب  وتوفيق الخطيب وخالد

سه العام وف  1923 عام  لثورة تمهيداً  تعتبر والت  المشهورة خنجر أدهم حادثة وقعت 1922 نف

 .1925 عام

 . وبعلبك( لبنان)  الشوف ف  العصابات بعض تظهر 1924 عام وف 

 الوعد بسقوط منادية صاخبة بمظاهرات فيقابل دمشق بلفور اللورد يزور 1925 عام ابريل وف 

ً  االنتدابين وبسقوط المشؤوم  .للعرب واالستقالل بالحرية ومطالبة معا

 1925 – 1920 بين فيها قامت الت  الثورات قدرت حتى كالمرجل تغل  كلها سههورية نجد هكذا

ية كانت أنها هو الثورات لهذث المميّز الطابع أن إال ثورة وثالثين بخمس  ف  تقوم كانت إذ محل

 لن أنه على التأكيد و المنتدبة الدولة راحة إقال  وه  واحدة كانت غايتها أن ومع. متفرقة أمكنة

 موّحدة تكن لم الثورات هذث أن إال. ووحدتها حريتها البالد نالت إذا إال البالد ف  اسههههتقرار يكون

 منظمة وال عليها ويشهههرف ينتظمها حزب ال إذا األثر محدودة ضهههعيفة ظلت ولهذا شهههاملة القيادة

 الشههعب حزب فنشههأ منظم حزب قيام بضههرورة يشههعرون سههورية زعماء جعل مما وهذا. ترعاها

 جبل بينها ومن السهههورية بالمناطق االتصهههال ف  بدأ الذي شههههبندر الرحمن عبد الدكتور بزعامة

 .الدروز
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 كان فقد نكد وعادل سليم وفؤاد رسالنأ وعادل القوتل  شكري زعمائه ومن االستقالل حزب أما

ً  عملهم ً  سريا  .المناف  وف  وفلسطين ومصر األردن ف  تشتّتهم فرديا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 

 ومراحلها الثَّورة
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 (( بالنير وضعنا يريدوا وهم         للقفص نداني وما حرارْ  حنا))                     

 (( سلوقي وظيفة يوفي ما النمر     مماليك منغدي وما حرار حنا))                    

 ربابة الثورة                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول القسم

 سليم األمير ونهاية الدروز جبل دولة

 

  1قراراً  أصدر قد غورو الجنرال السام  المفوض كان ،(1922) األول سلطان ثورة غضون ف 

ً  استقالالً  وبإعطائها ، دمشق دولة من المقتطعة الدروز جبل دولة بخلق  األراض  حدود ف  ذاتيا

 تأكيداً  الجديد القرار هذا بدا وهكذا.  1922 مارس 16 بتاريخ 1343 رقم القرار حددها الت 

ً  1921 مارس 4 التفاقية  .لها وتوسيعا

                                                           
 1922 أكتوبر 24 تاريخ 1641 رقم  - 1
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ً  تخفف لم فإنها ، المعارضههين بعض أسههكتت وإن ، الخطوة هذث أن إال  الت  المصههاعب من شههيئا

 التيارات وبين الفرنسههية السههياسههة بين التوفيق يحاول كان الذي سههليم األمير حكومة تواجه ظلت

 أن بسهههبب لألمير معونته تقديم يجرب لم أو ، سهههلطان يسهههتطع ولم ، جدوى دون ولكن ، المحلية

 حاقداً  ظل فقد سلطان أما. الفرنسية اودارة صداقة على المحافظة على تعتمد كانت األمير سياسة

 .قريته عن بعيداً  خيامه ف  يعيه ظل أنه لدرجة ، العفو رغم ، منها حذراً  ، اودارة هذث على

ً  األمير بدا ً  متبّرما  الطامعين عمه أبناء بعض ولمناورات الناس، لنقد عرضة بأنه شاعراً  متضايقا

 مسههتشههارث كاربيه، الكابتين مع ليتعاون عاد أن لبث ما ولكنه دمشههق، وهبط فاعتزل مركزث، ف 

 .الجديد

ً  وقيل توفّ ، أن لبث وما مريضهاً، القوى، منهوك دمشهق، من األمير عاد سط وف  ،1مسهموما  أوا

 .1923 سنة سبتمبر

حون بدأ حتى االحتضههههههههار، دور يدخل سهههههههليم األمير كاد وما حاكمية)) لمركز المرشهههههههّ ((  ال

 وهو ،3سهههههههليم األمير عم حمد، األميرة ثالثة المرشهههههههحين هؤالء رأس على وكان. 2يتزاحمون

 ..الخير إلى قريب الشرّ  عن بعيد وبالدث وطنه على غيور البال طويل دراية، و حنكة ذو شاب))

ً  األول وكان. رسهههاس شهههيخ ومتعب. السهههويداء شهههيخ الغفار وعبد ،.((4مروءته قتيل وذهب  شهههابا

ً  والثان  ً  والثالث الشههخصههية قويّ  جريئا ً ))و الذكاء شههديد نشههيطا  كممثل أنه إال ماهراً (( دبلوماسههيّا

 فقد. تجاوزث يسههتطيع فال القريّة -السههويداء -عرى مثلثّ  ضههمن محصههوراً  ظلّ (( رسههاس)) لدار

 التقليدية، الزعامة دار أي(( الدروز دار)) ه  حمد األمير الفتى الشاب وممثلها عرى، دار ظلت

 أو الجديدة(( الدولة)) عاصههههمة بوصههههفها الواقعية الزعامة دار أصههههبحت فقد السههههويداء دار أما

 دار فه  ثم ومن لألطارشة األكبر الجدّ (( إسماعيل)) دار فه  القريّة دار وأما الجديدة، الحكومة

ً  أثبت الذي الناشهئ البطل سهلطان  بقيادة إال تعترف ال لجماعة أو لشهعب الحرب  الزعيم أنه عمليا

م والذي السهههههيف اسهههههتعمال يحسهههههن الذي الرجل  عن والذود والمغامرة الكرامة روح فيه تتجسهههههّ

ً  حياته، طوال سلطان ظلّ  فقد ذلك ومع الحرية،  ...حكوم ّ  منصب أي تقبّل عن عازفا

. الجديد الزعيم وتنصيب التعزية، بواجب للقيام عرى، إلى األمير، 5((أسبوا)) ف  الناس وتوافد

 عبد أما ،6 الزعامة عباءة إلباسهههة بالرضهههى فقابلت الشهههاب، حمد، لألمير مياّله الجماهير وكانت

                                                           
 157 جبل ، راشد أبو أيضا راجع 5 مذكرات ، الدين غز  - 1
 113 -105 كابيه ، 232 بورون ، 36 مذكرات عبيد ، 155 جبل ، راشد أبو  - 2
 22 ملحق إسماعيل فرع نسب راجع  - 3
 46 ص مذكرات ، عبيد علي – سليم األمير أخيه ابن من سنا   أصغر حمد األمير كان - 4
 الرسمي المأتم األسبوع ويعتبر الوفاة، مضي على أسبوع بعد المتوفى مأتم تجديد - 5
  بزعامة اعتراف رمز وهي المعزين جمهور أمام المكانة، ذي الفقيد وريث على الزعيم، أو الديني، الشيخ يخلعها عادية عباءة - 6

 .جديدة    
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 من الرجاء قطعي لم ولذلك 1بيته زعيم واحد وكل لهم رئيس ال الطرشهههههههان نأ أعلن فقد الغفار

 .السويداء ف  الحاكمية، لكرس  الثانية الجولة وانتظر األولى، الجولة

 هذا يستغل راح المستشار أن إال المركز، هذا إلى للوصول المستشار عطف كسب من بد   يكن لم

ً  الخر  ليزيد التنافس  وزعماء الدين رجال من أنصاراً  جانبه، إلى يكسب، وأخذ بمناوراته اتساعا

ً  بوصهههفه الثانوية، العشهههائر ً  نفسهههه يقدم أن اسهههتطاا وهكذا ومنقذاً  حكما  يتمّ  ريثما بالوكالة، حاكما

 .2الوطن  الحاكم على االتفا 

 السهههههههلطة من الدرك قيادة انتزاا ه  بالوكالة الحاكم كاربيه، بها قام الت  األعمال فاتحة كانت

سليمها المحلية سه يمهد بدأ ثم ومن ،3فرنس  ضابط إلى وت ً  ليصبح لنف  أن ويظهر. أصيالً  حاكما

 وأخصههههههام أنصههههههارث بدأ وهكذا منها، بإيعاز أو بيروت ف  المفوضههههههية مع باالتفا  كان قد ذلك

 4.المناسبات شتى ف  والتأييد الوالء بوادر له يظهرون أخصامه

 والناقمون أنصارهم معهم وتحرك فتحركوا، ، نفوذهم عّدد الذين الطرشان يسكت ال أن وطبيع 

 فأسرا 5الثورة وشك على الجبل بأن شائعات وجرت. الجبل ف  الفرنس  واالنتداب فرنسا على

 .اوشاعات تلك مثل ليبدد الجبل استقالل حفالت ف  يشترك فيغان الجنرال

 إلى زياراته بأول يقوم الجنرال جعل الطرشهههههان، مقاومة على صهههههمم قد كان الذي كاربيه ولكن

 الذي الهجري، أحمد األول، العقل شههههههيخ يزور عاد ثم ومن بإكرامه، عامر آل بالغ حيث شهههههههبا

 بالمشهههههههاغبين، مندداً  خطب حيث السهههههههويداء إلى المفوض انتقل هناك ومن المجاملة ف  تمادى

 مألت أن بعد بيروت إلى الجنرال عاد الثالث اليوم وف  وإدارته، كاربيه للكابتن تأييدث ومظهرا

 ف  إال يشهههههاهدث أو مثله المفوض يسهههههمع لم مما التكريم، ومظاهر التأييد كلمات وناظرث سهههههمعه

 ((.الدروز جبل دولة دروز مجامالت))

 المجلس مدة انتهاء بالوكالة الحاكم فأعلن المعارضهههههههة، أزعجت ضهههههههربة الجنرال زيارة كانت

 اوذاعة تلك مثل إصهههههههدار إلى بحاجة كاربيه يكن ولم. الجديدة باالنتخابات والمباشهههههههرة النياب ،

 أمليت االنتخابات أن درجة إلى ميتة النفوس كانت فقد السههههههكون، إلى فيها يدعو الت  6االنتخابية

                                                           
 .حمد باألمير الغفار عبد من اعتراف عدم حدث أنه األطرش برج  لي أكد وقد ،46 مذكرات عبيد،  - 1
 .للبنان حاكما كايال مسيو لتعيين حجة النواب اختالف سراي اتخذ إذ ، اللبناني المجل  في سراي عهد في حدث بما ذلك قابل - 2

 1925( يناير) ثاني كانون 15 تاريخ 3276 العدد البشير راجع    
 موريل الليوتنان  - 3
 الحاكم معاون رزق( : أكتوبر) األول تشرين 27 في 1924( ديسمبر) األول كانون 4 تاريخ 3258 العدد البشير، في جاء  - 4

 والدبكة بالرقص بدأوا حيث الليتنان باب إلى العاصمة شبان وبادر باألنوار مزينة الليلة تلك السويداء فظهرت صبيا   الليونتنان    

 .الليل نصف إلى واألهازيج     
 1923 األول كانون 20 تاريخ 3111 ألعدد البشير، ، 29 ملحق راجع  - 5
 .1924( أغسط ) آب 24 تاريخ 32 ملحق راجع - 6
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 فانتخب ،1924أكتوبر أوائل ف  العتيد،(( النياب  المجلس)) واجتمع. 1طريف وبشهههههههكل إمالء،

ً  كاربيه الكابتن باوجماا  .أصيالً  حاكما

ً  تعييناً، المجلس هذا أعضاء الكابتن عيّن وقد مستغرباً، ذلك يكن ولم  كاربيه أصبح وهكذا. تقريبا

ً  الدروز، جبل دولة ف  الفرنس  للجيه قائداً  سا ً  االستخبارات لقلم ورئي ً  وحاكما  كل يدث ف  جامعا

 .2حقيقية إمبراطورية أبرزها فقد كاربيه أما وهمية سليم األمير إمبراطورية كانت لقد. السلطات

ً  تجاهالً  الخطوات هذث كانت فاقية تاما ً  مارس، 4 الت ثالث البند على وخروجا  وشهههههههعر. منها ال

 المركز هذا من حرمانهم له يغفروا لن الطرشهههان وبأن عليه، ناقمون منافسهههيه بأن الجديد الحاكم

ً  وشههعر. الرفيع  األجنب  الحكم تعرف لم جماعة حكم يتولى الذي األول جنب األ كماالح بأنه أيضهها

ً  إال . فيها واالستقرار بلدث إلى بالعودة سلطان يقنع أن استطاا 3 والتقرب اللين سياسة فبدأ. إسما

 والعراضهههههههات التكريم أنواا شهههههههتى سهههههههار حيث ، به تحف ، متفقداً  المناطق ف  يتجول وراح

 .4وليلة ليلة ألف ليال  يعيه أنه إليه خيّل حتى والوالئم، والرقص واألهازيب

ً  والعمران، العمل يحب رجالً  كاربيه كان  لكل ملجأ ، عهدث ف  الجبل، مسههههههتوى لرفع متحمسهههههها

 أحد قتل عن يتأخر ولم.  لبنان دروز من أكثرهم وكان5( األشهههههههقياء) مالحقة ف  فشهههههههّدد طريد،

 يومين السهههههويداء وف  السهههههراي، بباب ورميه ، بها المسهههههتجير المضهههههافة ف  المطلوبين هؤالء

 .كاملين

 إلى ذلك أدى ولو يحكمها الت  الجماعة تلك عادات عبد يغيّر أن عليه بأن يشهههههههعر كاربيه وكان

 ليصرف والمضافات، األسبوا حفالت فمنع القوة استعمال إلى أو الدينية القوم شؤون ف  التدخل

ً  للولد الوالد أرزا  من الثلث بإعطاء وأمر. أشههههغالهم إلى الناس  الت  الدرزية التقاليد بذلك مخالفا

 وأمر. يشاء من ويمنح ذّريته من يشاء من وصيته ف  يحرم بأمالكه، التصّرف حرّ  الوالد تجعل

 ف  مركزث مذهب قاضههههه  إلى الشهههههريعة األمور وحّول لها أعلى حداً  ووضهههههع المهور بتخفيض

 .6السراي

                                                           
 1924 أكتوبر 16 تاريخ 3237 العدد البشير، عن ال  ومنق 3 ملحق راجع - 1
 85 بوردو - 2
 14 – 110 نايشنالست كلوم ماك: 13 مذكرات الدين، عز  - 3
 .كاربيه في التفاصيل راجع  - 4
 .1924 سنة يوليو 1 و 1923 مايو 19 تاريخ) 3280 ،3192 ،3019 العدد، البشير  - 5
 4 مذكرات عبيد،   - 6
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 فاضههطهد ، مشههاريعه ثم ومن إرادته، تنفيذ تعيق قد العشههائرية الزعامة بأن الجديد الحاكم وأحسّ 

ً  يكن لم أنه وبما الزعامات هذث أصههحاب  فقد ، الح  ذلك ف  ، شههعبية حركة على االعتماد ممكنا

 .سنبينه كما نفسها للزعامه ال لبعضهم أو للطرشان مضطهداً  بدا حتى الثانوية الزعامات شجع

 سههاعدث عهدث ف  المعارف مدير النجار عبدهللا وكان وااثار، المدارس إلى اهتمانه كاربيه ووّجه

ً  الشهههه ء من التالميذ عدد وارتفع التعليم حركة فنشههههطت العلم، نشههههر ف  األيمن  ثالثة إلى تقريبا

 . 2المدرسية واألدوات اللعب ويوزا المدارس يفتتح بنفسه ودار. 1آالف

 المجلس)) ألعضههههاء ليلة بدروس فبدأها األمية محاربة حاول بل الصههههغار على همه يقصههههر ولم

 إساءة هذث حركته إلى أساء قد كابيه أن ذلك إلى أضف. 3والهزء للسخرية مثاراً  فكانت(( النياب 

 االسهههتخبارات، رئيس بوصهههفه الجديد، الحاكم شهههّجع فقد المعلم، ومن المدرسهههة من الناس نفرت

ً  إليه ينقلوا بأن لمعلميه وسهههمح التجسهههس، حركة  على وشهههجعهم. والوشهههايات االخبار من مزيجا

ً  قضههاة فكانوا ونوا فأمروا االسههتبداد  حتى السههف فحمل بعضهههم وتمادى. 4أحكام ومنفذي وحكاما

 الجبل ف  الناس يزال وال. 5((المعلمين مملكة)) لقب المعارف على أطلق وهكذا. مدرسهههههههته ف 

 ((.المملكة))ا تلك خلفتها الت  المبكية – المضحكة بالقصص يتندرون

ً  الجديد الحاكم وأظهر  200 طولها بلغ شهههههبكة رّمم أو فشهههههقّ . المواصهههههالت بطر  أكبر اهتماما

 والغاية ، الطر  هذث شههههقّ  ف  اتبعها الت  الطريقة أن إال بعضههههها، يعبّد أن واسههههتطاا 6كيلومتر

ً  فيها يرون الناس جعل ذلك كل أنشئت، أجلها من الت   الطر  كانت فقد. والسيطرة لإلذالل طرقا

 يكسههههرون واللحى العمائم وأصههههحاب الزعماء كبار شههههوهد ما وكثيراً  7وبالقوة بالسههههخرة تشههههق

 فتعطل العمل إلى تسههههها  القرى وكانت ،8 الشهههههمس أشهههههعة تحت الرؤوس، حاسهههههري الحجارة،

ها ها فالحت لدرك وكان. وزراعت بة بمهمة المكلفون ا مادون المراق لديوك طلب ف  يت لدجان ا  وا

 .9الديوك زقاء القرى بعض حرمت حتى بالسمن، المقلية المحشوة

                                                           
 12-11 كاربيه  - 1
 1923(  أكتوبر) األول تشرين 31 تاريخ 3090 العدد البشر  - 2
 مذكرات عبيد) لحالها تدندل الليلي المكتب وفي صبيان اليوم صارت الوزارة أعضاء  - 3
 2 – 171 جبل ، راشد أبو  - 4
 8 – 167 نفسه المصدر  - 5
 12 -11 – كاربيه  - 6
 التالي اليوم في تراهم فكنت عندهم النزول وبأبى اصحابها يوبخ كان بقربها صعاب االتوموبيل يصادف كان التي القرى ان  - 7

 نقديا   جزاء عليهم يفرض بل بالتوبيخ حين ذ يكتفي فال معاونيه أحد أم تارنكا يأتيهم ل ال الطريق تحسين في جهدهم يبذلون      

 17 وملحق ، 1923( أغسط ) ب آ 25 تاريخ 3061 العدد البشير،))      
 6-5 مذكرات عبيد ، 1926 االنتدابات لجنة وتقرير ،302-300( 3) سعيد راجع  - 8
 177 جبل راشد أبو ،17 مذكرات ، الدين عز  - 9
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 يملكونها، ال لسههههيارات الطر  هذث فائدة من بشهههه ء يشههههعروا لم األهال  أن سههههوءاً  الحالة وزاد

 جوالتها ف  المصهههههههفحة السهههههههيارات تدشهههههههنها راحت عندما ونفروا ، منها تخوفوا فقد وبالعكس

 .اورهابية االستكشافية

 

 

 

 

 

 

 نظام يصههههههلح أن وحاول والتشههههههجير ،1 العنب زراعة فشههههههجع بالزراعة اهتمامه كاربيه وأبدى

ً  اهتمامه ووجه اوصههههالح، إلى ماسههههة حاجة ف  يزال، وال ، كان الذي 2 األراضهههه   إلى أيضهههها

ن وقد. أخرى  ري لمشههههروعات كبدء السههههويداء ف  3القينة مياة فتدفقت الري مشههههاكل  هذا حسههههّ

ً  تغييرا البالد يغيّر لم انه إال الحالة العمل  مسهههاهمة تكن ولم ،4المفوضهههية نشهههرة ف  جاء كما تاما

ً  عامل مئة وبمعدل إجبارية بل تلقائية المشروا هذا ف  األهال   .5جمالً  وأربعين يوميا

 تنمية ف  كبير أثر ،6 إرهابية حملة ف  الجبل ولدخوله المسهههههههتعمرات، من كاربيه لقدوم وكان

 .نفسه ف  والغرور االستبداد شيمة

                                                           
 12-11 كاربيه  - 1
 إلى وتقسم الفرحة أراضي والثاني واألحراج، المراعي ويشمعل المشاع األول ، ر يسيين قسمين إلى الجبل أراضي تقسم  - 2

 أرادت إذا فيما يد إلى يد من االنتقال قابلة كالسهم القطعة هذه تعتبر بل ثابتة أرض قطعة اليملك المالك أن أي( أسهم) فدانين    

 .بأرضه االعتناء عن الفالح يتثاقل لهذا جديد، من أرضها تقسم أن القرية    

  يتجاوز ال وقد جدا مختلفة أماكنت في أرض قطعة عشرين يملك قد احدهم أن لدرجة األسهم من كبير عدد إلى مقسمة واألرض    

 ثالث أو واجهات أربع إلى تقسم الفالحة وارض األمتار م ات طولها يتجاوز قد بينما أمتار عشرة القطع هذه من الواحدة عرض   

 صيفية ومروعات قمحاص الجميع قبل ومن بالتتابع تزرع    
 .المشروع هذا على سخية المفوضية كانت ارتفاعا وقد الجبل قمم أعلى وهو القينة تل  - 3
 30310 ص – 1927 – 1919 ولبنان سورية  - 4
 469 ص 1926 أبريل 10 تاريخ(( نوفيل اوروب)) مجلة  - 5
 ( 1922)بوكسان الضابط ومقتل خنجر أدهم حادثة راجع. مراكش في(( مشاكل)) لكاربيه كان أنه( 112 ص) المازيير يقول  - 6

 ((.46 مذكرات عبيد)) حرش يصير أين إلى ويكبر سينمو الضابط هذا دم أن يردد كاربيه وكان    
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 وكان.  صهههههولته ف  يتمادى أن الجبل تاريخ يعهدها لم الت  والتذبذب الخنوا فترة له وسهههههمحت

 ً ً  وكان ،1التذمر تعرف ال طاعة جنودث من يطلبه ما الناس من فطلب ، عسهههههكريا  منتجاً، نشهههههيطا

ً  ذلك مع ظلّ  أنه غال ،2وصههههغيرها كبيرها األعمال كل على ويشههههرف األمور كل ف  يتدخل  فظا

. األخالقية التهم أشهههنع إليه ونسهههبوا النعوت، أحطّ  عليه وأطلقوا حوله، من فانفضهههوا القلب، غليظ

 3.عهدث من وطأة أخف وتيمورلنك وقرقاه هامان النمرود زمان أن ورأوا

 ف  كاربيه تمادي يؤكد الواقع أن غير مبالغة، والشهههههههكوى واالتهامات النفور هذا ف  يكون قد

ً  ومشههاريعه سههلطته فرض ً  فرضهها ً  ، وتقاليدها وعاداتها ةالجماع بروح مزدريا  إمكانياتها متناسههيا

 .االجتماعية وأوضاعها والثقافية االقتصادية

 شهههههههاء بل الفضهههههههيلتين هاتين تربية إلى يعمد لم أنه إال والطاعة، النظام الجديد الحاكم أراد لقد

ً  بالقوة، فرضهما  .الجواسيس من رهيبة بشبكة ذلك على مستعينا

ً  تنتظم ولم غريب، بشكل العهد ذل ف  الجاسوسية، انتشرت ً  سلكا  أو إنسان، كل شجعت بل معينا

 إلى معلومية يعطى أن األوامر صدرت فقد. 4الصاد  المخبر يكون أن عليه فرضت ، باألحرى

 منهم يجد وما األهلين مالحظة ألجل قرية لكل 6((بكج )) وتعين. 5ضهههههههيف كل عن الحكومة

 السههلطة ورحبت(. الناحية) الناح  بمركز الحكومة إلى سههاعة وعشههرين أربعة كل خبر ويعط 

 االحتجان فكان. والنقمة والخوف الحذر فعمّ  7عليها الجائرة أحكامها وبنت الكاذبة بالوشهههههههايات

 .8الدروز منها ضبّ  الت  المساوئ رأس ف  الوشايات هذث على

. 9الجبل دخول من الوطنية العربية الجرائد فمنعت. الحريات خنق هذث اورهاب حملة الزم وقد

عت ها الخرون أو المنطقة ودخول التجول، حرية وخضههههههه قة ، من حاكم من لوثي عت، 10 ال  ومن

 وتعرضهههههههوا محاكمة، دون الزعماء، من كثير الشهههههههجن ودخل ، الكبيرة االجتماعات رسهههههههمياً،

                                                           
 .4 مذكرات عبيد أيضا   رادع ،148 نجار – 7. 114 المازيير  - 1
 .2-170: 2 خباز ،18- جبل راشد، أبو ،4 مذكرات عبيد، ،9 شهبندر .9 شهبندر ،13 مذكرات ، الدين عز 4 مذكرات عبيد،  - 2
  العقال، أصحاب الجواسي  هؤالء بين)  عاها بكل ومدعي شحاذي وبيهم – حسان بيهم ملفف، بيه عقل، بيهم 4 مذكرات عبيد  - 3

 .(5 مذكرات ، عبيد) والمتسولون ،( النساء)  الحسان ، والعمامة
 الجاسو   - 4
 7 محلق راجع  - 5
 20 ،19 ،7 ملحق راجع -مراقب   - 6
  الم ة في واحد يكون أن يكفي: ))كاربيه جواب فكان الكاذبة، واألخبار الوشايات، يشجع ال أن اربيهكل ينص  الكاتب والد كان  - 7

 .مذكرات عبيد، –. صادقا   األخبار هذا من     
 .303 – 300( 3) سعيد راجع  - 8
 .1923 أغسط  25 تاريخ 3061 العدد البشير ،19 مذكرات الدين، عز 20 – 19 – 7 محلق راجع  - 9

 .303 – 300: 3 سيعد أيضا   راجع ،6-5 مذكرات عبيد، ،114 كالوم ماك  - 10
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 لهم يسهههمح حيث الفحم مسهههتودا سهههجنهم وكان. 1والمعنوي المادي والتعذيب بالسهههياط للضهههرب

 يكونوا ولم. اليهم األكل تقديم أو بهم االتصههههههههال على يجرؤ أحد يكن ولم. يسهههههههمح أوال بغطاء

 جميع من مرأى وعلى ،2العامة الشههههههوارا ف  الحجارة لتكسههههههير إال السههههههجن هذا من يخرجون

 .رؤوسهم فو  مسلط والسوط الموطنين،

شدّ  هم الحلبية، عشيرة ثم ومن األطره، آل بأن كاربيه وشعر ً  الناس أ  ف  فتنفنّن بسلطته، تبرما

 طائلة تحت  دخولها من األهال  ومنع السههويداء ف  األطارشههة زعماء دور أغلق فقد. مضههايقتهم

 دولة معتمدية مركز وألفى. جهراً  الدور، تلك دخول على يجرؤ أحد يكن فلم والغرامة، العقاب

 خلق ثم ومن. السههويداء ف  األطارشههة جنازات تشههييع من األهال  ومنع. دمشههق ف  الدروز جبل

 .األطره بال عامر آل ليغري شهبا قضاء قائمقامية

 هّرة فقدت فقد. أخرى سههورية منطقة أي ف  انتشههارها من أكثر 3 الجبل ف  الغرامات وانتشههرت

 ليرة وعشهههههرين بخمس البلدة وغرمت السهههههويداء مختار فسهههههجن ، الدرك قائد ، موريل لليوتنان

 رسهههههههاس قرية على وفرض. 4ذهبية قروه خمس البداية محكمة رئيس منها لحق ذهباً، عثمانية

 جمعت ذهبية ليرة بسهههههههتماية الثعلة قرية وغرمت 5مئتان عرمان وعلى عثمانية ليرة خمسهههههههون

 الدكتور كان بينماة ))التالية الحادثة 7 البشههير جريدة سههجلت وقد 6سههاعة وعشههرين أربع بظرف

 جبل بعثهة حسههههههههاب على البالد أوالد بتطعيم يهتم... خلخلهة قرية ف  موجوداً  األرمن  إبراهيم

ً  وفقد رفيقه الجندي بارودة يجد فلم... أفا  الدروز،  رئيس وأخبر فكتب. وسههاعته صههدريته أيضهها

 وقد. القريبة المراكز رجال وطلب حاالً  فحضههر األطره بك إبراهيم شهههبا ف  الشههمالية السههرية

 الصهههدرية وثمن وسهههاعة للدكتور المرافق الجندي بارودة من أحسهههن بارودة القرية أهل من أخذ

ً  عثمانية ليرات وعشر بمائة وغرمهم  ((.ذهبا

 قد الحلب  الدين عز سهههعيد ألن الحلبية قرى على إرهابية حملة وجهت 1924 سهههنة صهههيف وف 

 سههورية، بدولة الحلبية قرى بإلحا  وطالب الدروز جبل دولة وضههع من دمشههق ف  تبرمه أظهر

 كيلومترين مسههافة على الحملة السههتقبال وأوالدها برجالها الخرون على الثعلة قرية أرغمت وقد

. عطاه وهم المحرقة الشههههمس أشههههعة تحت سههههاعات ثالث ينتظرون األهال  ظل وقد. البلدة من

                                                           
 -20- ملحق(. 72 ربابة عبيد) كبار( عما م) لفاف جملة بها نلقي الدرج تحت من الفحمات أوضه في  - 1
 7-6-5 مذكرات عبيد ، 303 – 300: 3 سعيد راجع  - 2
 17 – 8 مالحق راجع  - 3
 .17 – 216 راشد أبو أيضا   راجع ،7 مذكرات عبيد  - 4
 .11 مذكرات عزالدين   - 5
 .نفسه المصدر  - 6
 .1923( سبتمبر) أيلول 1 تاريخ 3064 العدد   - 7
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 عن ذهبية بليرة األهال  كاربيه غّرم فقد األمر، وصههول قبل عنها، متغيبين البلدة خياّلة كان ولما

 .1البلدة إلى يصل أن قبل البرية ف  ليرة عشين جمع وهكذا. متغيب خيّال كل

 للنير ترضهههخ لم الت  القليلة العربية الجماعات من وبأنهم االعتزاز، شهههديدو بأنهم الدروز ُعرف

ً  ، الجبل بإخضههاعهم الفرنسههيين الحكام اعتداد كان لذلك. األجنب   الجديد، الحاكم وتمادى. عظيما

 الناس اضههههطهد كيف بنا مرّ  فقد. االسههههتفزاز طابع حركاته اتخذت حتى هيبته فرض ف  كاربيه،

 إال يصهّدقون ال الدروز)) بأن الشهائع القول وأعجبه. وأهانهم وعّرمهم وسهّخرهم حرياتهم وحجز

 حامية)) اسهههههههتقدم عندما وكيالً، يزال ال وهو بدأها، قد كان الت  اورهاب حركة فتابع(( أعينهم

 تعد الت  بالدهم أن فأرتهم الحربية معداتها بكامل( الدروز) ظهرانيهم بين تتجول أخذت فرنسهههية

 هذا فألقت منظم، إفرنسهه  طابور من أكثر يلزمها ال( كذا) مقاتل ألف العشههرين إلى عشههرة منال

 ينظرون كانوا مقدارها فو  نفوسههههههههم يقدرون كانوا والذين القوم، ذلك قلب ف  الرعب الحامية

ً  ويرتجفون مختبئون وهم البواسل أولئك إلى  2....((رعبا

ً ( الدروز)  القوم بلغ)) 1924 مارس أواسههط وف   على للسهههر طيارة 12 أعدت الحكومة أ أيضهها

 مدة من القرى تلك تصهههههههاوير أخذوا الطيارين وأن الدروز جبل ف  بها المشهههههههتبه القرى بعض

 .3((غيرها من بهم المشتبه يميزون فصاروا شهرين

ً  يمثلها، الت  السلطة ومن أعوانه ومن كاربيه إدارة من تذمراً  الفعل رد كان  الت  الحالة من ويأسا

ً  الجبل، إليها وصههل ً  وغليانا  ف  الجبل زعماء تصههريحات إلى  4لالنفجار بادرة أقل ينتظر مكبوتا

 وقد. أخصههام إلى انقلبوا قد وأعوانها مىاالقد فرنسهها أصههدقاء أكثر أن رأينا 5راشههد أب  حنا كتاب

 الحرية تهدي)) الت  األمة ه  فرنسا أن يرددون الفرنسيون الحكام يظل أن الدروز تذمر ف  زاد

 يعهدوث، لم لحرياتهم بخنق الناس يشهعر بينما وتهذّب، لتمّدن جاءت فرنسها وأن ،(( الشهعوب إلى

 بسهههلوكهم اوسهههاءات هذث عن مسهههؤولين الدولة معلم  أكثر وكان. أخرى منطقة تعهدث لم وربما

ً  وصههول أو أصههول بال وتجب  تفرض الت  راماتغال  وكانت. المشههينة وترصههفاتهم  مدعاة أحيانا

 الرشهههد الغاية تلك ألبسهههوا قد الفرنسهههيين وأن األموال، ابتزاز كانت إنما االنتداب غاية بأن للقول

 .6والتهذيب

                                                           
 16 – 14 مذكرات عز الدين،   - 1
 .1924( فبراير) شباط 21 تاريخ 3137 العدد البشير،  - 2
 .1924 مار  13 تاريخ 3146 العدد نفسه المصدر  - 3
 .الثورة وشك على هم الدروز بأن القا لة الشا عات كاربيه يكذب حيث 29 وملحق ربابة ، عبيد ، كالوم ماك  - 4
 .24 – 220 جبل  - 5
  .51 مذكرات ، عبيد - 6
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 تعدتهم بل 1وتراجمة معلمين من المرتزقة وأعوانهم االنتداب رجال على النقمة هذث تقتصههههر ولم

 بيدث، آلة فسههيّرهم الحاكم، ورادة اسههتسههلموا الذين الدروز من الدين رجال بعض على النقمة إلى

ً  أقالمهم من وجعل  .2البررة لذبح سيوفا

 أيام يندبون الشههعراء وراح الرشههوة انتشههار ومن والضههمائر، األخال ، فسههاد من التذمر كثر وقد

 المحيط نظر ف  له يبق لم الذي الحصههن وهذا المتهدمة، المنيع الحصههن وأسههوار والكيف الطرب

 والكبار صغارث الذلّ  حا  فقد(. البتة) الباتة قيمة وال شأن ال اوفرنسية الحكومة عند وال العرب 

 .((3كنّاس عاد للطر  رجاله وأكبر))

 ه  وإنما بعينها لعائلة انتصهههههههاراً  أو بذاته حاكم مظالم على فعل ردّ  تكن لم الثورة أن نجد ولذا

 المظهالم فهإن ذلهك ومع الهدخيهل، األجنب  مقهارعهة ف  القهدم ف  الموغهل العهام للشهههههههعور نتيجهة

 ...األزمة تلك تفجير على ساعدت قد المحلية واالستفزازات

 يعدم لم الدروز جبل أن غير. وتذمر شههكوى كل خنق ف  المفوضههية تشههّددت كما كاربيه، تشههّدد

 .بالشكوى صوته يرفع من سورية ف  الوطنيين من أو أبنائه من

 ةفيه جاء راشد أب  لحنّا مقاالً  4 الدمشقية الفيحاء جريدة نشرت وقد

 ...الموت حتى حزينة نفس  وجدت)) 

 ...سجناء مراتبهم اختالف على والقوم

 بشكاويهم  سجناء...كالمهم بحرية سجناء...  بأفكارهم سجناء

 ...دارهم عقر ف  سجناء

 ...((وعيالهم أوالدهم عن بل ال ، عمهم وأبناء أقاربهم مقابلة ف  سجناء

                                                           
  لم نهار عليه مر إن النوم يستطيع ال كان حسيب المدعو الترجمان أن قيل حتى أخالقا النا  أحط م التراجمة أول ك بعض كان  - 1

  طارد قد كان الترجمان هذا أن مع ذهبية ليرة وم تي ألفا ملحمة انطون ترجمانه من كاربيه صادر وقد. يؤذي أن فيه يستطع     

 .1923 يوليو 10 تاريخ 3192 العدد البشير،. بمسدسه وقتله الباسط يوسف بنفسه     
 50 ،7 ،4 ص مذكرات أيضا   راجع 17 ،10-9 ربابة 4 مذكرات عبيد  - 2
 25 مذكرات الدين عز 36 ،7 ،5 ،3 مذكرات عبيد  - 3
 .201 – 199 جبل ، راشد أبو في التفاصيل راجع  - 4
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 جبل دولة استقالل بذكرى االحتفاالت السويداء ف  أقيمت ،1925 نيسان شهر من الخامس وف 

 ف  مندوبه بصههحبته وحضههر فحضههر ، السههام  المفوض سههراي، الجنرال إليها ودع . الدروز

 .شفلر مسيو ، دمشق

 رفض المفوض أن إال الشكوى لبثّ  بينها المفوض وجود من تستفيد أن الوفود بعض حاولت وقد

 ،قابلوث، الطرشههان بعض رأسههه على وفد دمشههق على فتبعه دمشههق، ف  غال أحد إلى يسههتمع أن

 أن وطلب 1 واسهههههتغرابه دهشهههههته المفوض أظهر حتى مارس اتفاقية يذكرون كادوا ما أنهم غير

 ف  مثبتة عنها صهههههههورة راجع) فوتوغرافية صهههههههورة منها إليه فقدمت االتفاقية هذث على يطلع

 (.المالحق

 إلى هذا، فو  طلب وقد. 2لها قيمة وال ور  على حبر ه  االتفاقية تلك بأنة بقوله فاجأهم عندئذ

 .حاالً  دمشق يغادر أن الوفد

 أن سهههههههلطان، إلى المقربين أكثر ومن الجبل مسهههههههيح  زعيم وهو القطام ، عقله حاول وعندما

 الباقين الزعماء وهّدد تدمر، إلى بنفيه األمر المفوض أصهههدر االتفاقية، تلك عن الحديث يسهههتأنف

 .المصير هذا بمثل

 كان الت  التحدي سههياسههة ف  واسههتمرا الشههكوى روح خنق على وكاربيه سههراي تضههافر وهكذا

 بد ال أنه الدين عز هالل لصهههههههديقه يؤكد 3عبيد على كان وقد. للوثوب تحفز الدروز، عند يقابلها

 .4شتاها من صيفها يبيّن عندما الربيع أواخر ف  قريب اليوم ذلك وأن حداها يلعلع ويم من

 ف  فخلفه باوجازة فرنسهها إلى الدروز جبل كاربيه ترك 1925 مايو شهههر من عشههر الثامن وف 

 .رينو الكابتين ، بالوكالة مركزث

ً  الجديد لحاكما سلك  يتدخل لن بأنه الموظفين إلى تعليماته أصدر فقد كاربيه، لمسلك مغايراً  مسلكا

 ، منفرداً  ذهب وقد. كاربيه أعداء  ألدّ  البربور، حمد زيارة زياراته أولى وكانت. صالحياتهم ف 

 لين ، خاصهههة الزعماء ومع ، الجميع مع وأظهر. اسهههتقبال مظاهرة أقل له تقام أن رفض أن بعد

 .والثبات االتحاد على الزعماء وحثّ  واللطف، الجانب

 كاربيه من نفرة رينو ف  الدروز آنس لقد بل فحسههب، الجانب لين على تقتصههر لم المسههألة أن الإ

ً  وربما  أنه ذوية إلى اونسههههان يكتب أن المسههههتحب من أنه إذ)) صههههالةأ إلى وكالته بتحويل  طمعا

                                                           
 ما حد إل وسرية ثنا ية ظلت االتفاقية هذه أن ذلك في والسبب  - 1
 .295: 3 سعيد ، 18 – 17 دوريو 7 مذكرات عبيد، ،200 جبل ، راشد أبو أيضا   راجع 1926 االنتدابات لجنة تقرير  - 2
 .الخطية ومذكراته الثورة ربابة المطبوع ديونه رادع   - 3
 15 ربابة عبيد( أهازيجها) الثورة هذه حدا   - 4
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 للمطالبة العرائض إرسههال وعلى كاربيه بإبعاد للمطالبة الوفود تأليف على فشههّجع((. البالد حاكم

 .1جديد فرنس  بحاكم فرنس  حاكم بإبدال

 والمطالبة السام  المفوض لمقابلة بيروت إلى يذهب جديد وقد بتشكيل أوعوز وربما رينو سمح

ً  الوفد يكون أن على رينو حرص وقد.آخر فرنسههههههه  بحاكم وإبداله كاربيه بإبعاد   عموم من مؤلفا

ً  تمثيالً  البالد يمثل... الجبل عائالت ً  فكان واسعا  .2عضواً  وثالثين ثمانية من مؤلفا

 ومنعهم لتوقيفهم تلجأ قد السلطة أن من الوفد أعضاء بعض وحذّر المقابلة فكرة سلطان يشّجع لم

 يحدث عما مسهههههههؤولين غير ونحن بترجعوا ما ذهبتوا إذاة ))قائالً  فخاطبهم الجبل إلى العودة من

 ((.غيابكم ف  ش ء عملنا إذا لكم

 تابع عندئذ وثانياً، أوالً  مقابلتهم المفوض، مندوب شهههلفر، مسهههيو فرفض دمشهههق إلى الوفد وصهههل

 نزل بيروت وف . بقدومه يعلمه السههههام  المفوض إلى أبر  أن بعد بيروت إلى طريقه الوفد هذا

 وفؤاد أمين األميران بينهم ومن بيروت أعيان بعض قدم حيث الكبرى الخديوية أوتيل ف  الوفد

 .عليهم للسالم رسالنأ

 من موعد ألخذ الحلب  الدين عز وفواز األطره صهههههههّياح وهما الوفد أعضهههههههاء من اثنان ذهب

 إلى خبرهما أعطى الذي الكومسهههههير قابال وصهههههولهما فحال... ))الوفد لمقابلة السهههههام  المفوض

 غرفته من خرن بل الكومسهههير بواسهههطة بالجواب يكتف فلم وغايتهما، السهههام  المفوض فخهامة

 اللغة يفقه كان الذي فواز إلى قائالً  منهما وتقدم وصهههياّح فواز به المنتظرون الصهههالون باحة إلى

 أخطرهم إن  الدرزي، الوفد أي لزمالئكما، قوال)) وجهه على تلوح الغضههههب وعالئم الفرنسههههية

 يشههههكوث أن يمكنهم كاربيه حضههههور وعند بالدهم إلى والعودة بيروت مغادرتهم سههههرعة بوجوب

 ً  هناك حيث تدمر على بالنف  تهديدث أعاد وقد متغّيب على أبداً  الشهههههههكوى أقبل ال ألنن  وجاهيا

 3.((القطام  بك عقله

 للدروز يسههبق لم الت  اوهانة لتلك ثائرتهم فثارت المقابلة تفاصههيل إخوانهما يبلغان الموفدان عاد

 ((.اليد مّدة وعدم)) األدبية بالمقاومة يوصيهم أن أمين األمير جعل مما لمثلها، تعرضوا أن

                                                           
 33 و 20 ملحق راجع   - 1
  الدين عز نجم األطرش، الحمود صياح ، األطرش متعب األطرش، نسيب األطرش، حمد األمير األطرش، عبد الغفار:  منهم  - 2

  القنطار، شيب عزام، قفطان فخر، أبو خليل هنيدي، هللا فضل المغوش، سليم الحلبي، سليمان الحلبي، عزالدين فواز الحلبي،    

 فار  الفضل، أبو على عسلي، أبو محمد جربوع، حمود سالم جاد هللا ، نصار سليمان عساف، أبو داود الشعراني، هللا عبد    

  ،سلمان كيوان خليل ، الحناوي عمار مرشد، أسعد الهجري، يوسف ، جزان وهبه ، الباسط خليل اللحام، ،حسن نعيم أسعد عزة،    

 ...غانم مسعود درويش، هالل شرف، محمد القلعاني،    
 28 مذكرات: الدين عز  - 3
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ً  بيروت من الوفد خرون وصف الدين عز لهالل ونترك  ةقال ثائراً  خائبا

سيارات ركبنا)) شعرون بيروت وأهال ... ال سمع عليه نحن بما ي  حفيظ يا بعضهم قول باذاننا ون

 صهههوت باذاننا نسهههمع حتى الجبل يصهههلوا( ال) لم إن المؤكد ومن محال بال ثاروا الدروز أن وهللا

 ((والبارود المدافع

 أن إال. تشههههتد الرجعية الحركة وأخذت الوفد إخفا  بعد المعارضههههة صههههفوف ف  يدب اليأس بدأ

 طريقة النشهههاط هذا واتخذ. المسهههتبد الحاكم ذلك قبضهههة من للتخلص اسهههتؤنف أن لبث ما النشهههاط

  1.وأعماله كاربيه على االحتجاجية العرائض توفيع

 ةكبيرين سندين لها وجدت وقد البالد ف  المضابط فدارت

 . ومستنهض مشجع أعظم كان الذي سلطانة أولهما

حاكم رينوة وثانيهما يل ال لذي الوك حثّ  عاد ا حاد على ي بات على األهال  ويشهههههههجع االت  ف  الث

 على الغرامات فرض إلى سههههتعمد الفرنسههههية اودارة بن القائلة اوشههههاعات ينف  وراح. مطاليبهم

 أب  حنا ، الرحالة لخطب وكان. الطرشههههان بيوت سههههتضههههرب الطائرات وبأن العرائض موقع 

شد، شها ف  ساهم كما الروح، تلك إنعاه ف  أثرها ومقاالته را  وجدوا الذين اللبنانيين بعض إنعا

 2.السويداء ف  الفترة تلك ف 

 األهلون فاغتنمه األضهههههحى عيد يوم كان( 1925 يوليو 2) 1343 الحجة ذي من العاشهههههر وف 

 السههويداء زعماء على 3بعضهههم اقترح وقد. كبيرة جماعات بشههكل الزيارات بتبادل للقيام فرصههة

 بأول السهههههههويداء أهال  قام وهكذا الشهههههههام، ف  التالميذ مظاهرة مثل بمظاهرة األهال  يقوم أن

 الغاشم كاربيه بسقوط ويهتفون يهزجون الشوارا ف  فساورا تاريخهم ف  منظمة سلمية مظاهرة

 على التوقيع( المجلس نواب) من للطلههب المظههاهرة هههذث النههاس واغتنم. العههادل رينو وبحيههاة

 أن رفض ولفرنسا لكاربيه الموالين النواب أحد أن غير. أكثرهم فوقعها كاربيه، بإقصاء مضبطة

لك يوقع نه الجدل وتطور العريضههههههههة، ت ته على حملهم مما المتظاهرين وبين بي هان  ومحاولة إ

 .عليه القضاء

 الكابتن رئيسه استشارة دون فأسرا وشريكه، كاربيه صديق موريل، الليوتنان إلى الخبر وصل

له رينو نه إال جماعات فتفّرقوا وفظاظة بعنف المتظاهرين يفّر  برحا  ظلّ  بل بذلك يكتفِ  لم أ

 4.الكالم قوارس ويسمعهم بالسوط يالحفهم

                                                           
 20 ،33: ملحق  - 1
 ويوسف الشدياق  -مثل: عبدهللا النجار  - 2
 كما حدثني عن نفسه –المحامي سليم أبو اسماعيل من بعقلين   - 3
 8مذكرات  –عبيد  - 4
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 أحد جرح أن بعد الهرب، على وجنودث وأرغموث بالحجارة المتظاهرين بعض عليه ارتد عندئذ

 .رضوان مرشد حسين الشاب مسدس من ناري بطلق الجنود هؤالء

 ةثالثة مطاليب لذلك قدم وقد يتفاقم، أن قبل األمر يصلح أن رينو شاء

ً  عثمانية ليرة مئت  مبلغ السويداء أهال  يدفع أن – أوالً   .الفرنس  الضابط وهانة كغرامة ذهبا

 ً  .الحادث تكرار لعدم كضمانة السويداء وجوث أبناء من الرهائن بعض تقديم – ثانيا

 ً  . الجندي وجرح الضابط قتل لةوبمحا المتّهم مرشد حسين دار هدم – ثالثا

ُ  عشر أربعة وقدموا 1المبلغ  فدفعوا األولين الشرطين األهال  نفّذ  بعض اقترح وقد. كرهائن شابا

 وبعض حسههههههين أن إال((. البلد كيس)) من بعدئذ تبنى وأن المذكور حسههههههين دار تهدم أن الوجوث

ً  األمر هذا تنفيذ رفضوا وأنصارث أقاربه  والعراضات النخوات وكثرت. سنّة يصبح أن من خوفا

 .للنجدة مستعدة أي 2فازعة  جاءت القريبة القرى بعض أن حتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 8 مذكرات عبيد، ،16 مذكرات شهبندر. 263 راشد أبو 237 بورون 1
 .31 مذكرات ، الدين عز 2
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 القسم الثان 

 انفجار الثورة ومراحلها

 

 

ف  هههذث األثنههاء كههانههت حملههة الكههابتين نورمههان قههد تجولههت ف  المقرن الجنوب  . وف  مرورههها 

أن  المرافقين للحملة اسههتطاعا 1بعرمان حدث هيان وقصههد محاربتها، إال أن الضههابطين الدرزيين

 يسكتا األهال  بالحسنى.

على أثر هذث الحوادث وأرسهههل القومندان توم  مارتان  2أقيل الكابتين رينو من منصهههبه بفظاظة

ليحقق ويسههكن الهيان فتجولت المصههفحات ف  الشههوارا ونصههب الجنود االسههتحكامات فظهرت 

 3 األهال  على السكون وتقدموا بعريضةالسويداء ف  شبه حالة حصار، ومع ذلك فقد حافظ 

                                                           
 4 مذكرات:  قنطار - 1
 236 بورون - 2
 74-271 راشد ابو ، 303-300: 3 سعيد أمين في العريضة هذه راجع - 3
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 . االستبدادية وأعماله كاربيه من شكوى وأكثرها واألرقام بالوقائع مدعومة بنداً  35 من مؤلفة

 1.كانت االستعدادات تقام لالحتفال بعيد الحرية 1925وف  الرابع عشر من يوليو 

القومندان مارتان وطلب إطال  الرهائن من وكان األهال ، ومن بينهم سلطان، يستعدون لمعايدة 

 الشبان بمناسبة عيد الحرية، عيد فرنسا القوم .

سويداء لالشتراك  سلطان للحضور إلى ال وكان القومندان قد أرسل مساعدة المالزم فرتيه يدعو 

 ف  العيد و للمفاهمة  الودية وإرجاا السكينة إلى النفوس .

ريقه إلى السههويداء شههعر بشهه ء من الريبة ف  نوايا القائد وبينما كان سههلطان ف  قرية رسههاس بط

الفرنسهه ، فأرسههل خيّاالً إلى أحد أصههدقائه ف  السههويداء يسههتشههيرث فأكد له أن المسههألة ))ليسههت 

نظيفة((. وبالفعل ما كاد الخيّال يترك المنزل حتى كان هذا الصهههديق يسههها  مخفوراً إلى سهههيارة 

خر والرهائن الشهههبان، وسهههارت بهم السهههيارة ف  شهههحن عسهههكرية حيث كان ينتظرث حسهههن  صههه

إلى دمشهههق. وف  الوقت نفسهههه ألق  القبض ف  دمشهههق على عبد الغفار واألمير   2حراسهههة الجند

 . 3حمد ونسيب األطره ، وأرسل الجميع منفيين إلى الحسجة حيث لحق بهم آخرون

 القطرة هو الت  النبأ هذا وكان النبأ، ليذيع دمشههههق من بسههههيارته األطره حسههههن األمير وانطلق

 ة مرّددين الثورة على وينّخون ينتخون وهم رساس من وأنصارث سلطان فانطلق الكأس تطفح

 ير         ما ه  على جال  الخفاـــــحرايباً وّدها تص                   

 4وم  بيروس  الشفاـــــالعام  ف  بطن الشعيب          والي                   

ستعداداً سار  سلطان بجماعته القالئل من رساس متجهين نحو المقرن الجنوب  الذي ظهر أكثر ا

لتلبية نداء الثورة فمروا بالقريّة فبكة فأم الرمان فالغارية فعنز فالمشهههههقو  فصهههههما البردان فمتان 

ان فملح فعرمان .فكانوا يقابلون ف  كل قرية بالنخوات واألهازيب والتأييد ولم يصهههههههلوا إلى عرم

. وف  التاسع عشر من يوليو حلقت فو  هذث الجموا طيارتان  5حتى كانوا مئتين وخمسين خياالً 

. وف  العشههرين منه كان سههلطان وأنصههارث يهاجمون  6لالسههتكشههاف واورهاب فأسههقطت إحداهما

 مركز صلخد ويحرقون دار البعثة الفرنسية بمكاتبها وأوراقها...

                                                           
 !فيصل الملك إلى إنذاره يرسل غورو الجنرال كان 1920 سنة من اليوم هذا مثل في  - 1
 قنابل من قنبلة وضعت وقد منها والعودة الحسكة إلى الوصول حتى السويداء مغادرة من بدءا ، 34 ملحق في التفاصيل  - 2

 ( 9 مذكرات ، عبيد) معارضة أقل لها حدث إذا لنسفها استعدادا   السجناء سيارة في  الطا رات
 هنا إلى قبل من منفيا   كان فقد القطاعي عقله أما.  المجيمر قرية شيخ األطرش برج  بينهم  - 3
 (مشهورة)  فإنها اليوم أما( الوادي بطن في) كامنة الماضي العام في الثورة هذه كانت فقد خافيا ذلك ولي  حروب ستصير  - 4

 . الجبال رؤو  على      
 238 بورون  - 5
 . بسوء الثوار لهما يتعرض فلم عمره من عشرة الثالثة في وكان الطيارين األطرش مصطفى على أجار  - 6
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 المسلحة قد بدأت.وهكذا كانت الثورة 

كان الفرنسيون ف  هذث األثناء قد تحّصنوا ف  قلعة السويداء مع بعض أنصارهم القالئل وأعلنوا 

حالة االسههههههتنفار. ومن ثم أرسههههههلوا حملة تأديبية بقيادة الرئيس نورمان إخماد الثورة ف  مهدها . 

تحمل عدداً وكانت حملة )نورمان( تتألف من ثالثمائة نفر تقريباً لم يكن لديها مدفعية إنما كانت 

من الرشههاشههات وتتألف من بعض الضههباط الفرنسههيين ومن خيّالة ال يتجاوز عددهم الثالثين ومن 

سهههالح المشهههاة  وكان  (مشهههاة مغاربة )تونسهههيين( ومن عشهههرة من المجندين الدروز )البارتيزان

 1.البارودة الفرنسية قاذفة الرمانات

 

 

 

 الكفرمعركة 

نبع الكفر ف  أول البلدة ، فتدخل زعماء القرية لمنع وقوا  خيّمت الحملة ف  العشههههههرين منه على

االصطدام بين الثوار والحملة ، ولكنهم فشلوا ألن نورمان كان شديد االعتداد برشاشاته وبنفسه، 

فرفعت بعض منازل البلدة األعالم على السههطوح عالمة عدم المقاومة وحاولت أن تقوم بمسههعى 

 للتفاهم و منع وقوا االصطدام .

متر  1200تقع )الكفر( على منتصف الطريق تقريباً بين السويداء وصلخد، وه  قرية مرتفعة )

عن سهههههههطح البحر تقريباً( ، تكتنفها التالل وأحران السهههههههنديان، و تطوقها األراضههههههه  الوعرة 

الصههخرية، وتتخللها بعض مجاري السههيول وه  تشههرف على السهههل وترتفع فوقها سههلسههلة جبل 

تعتبر حصهههناً منيعاً. وقد تمركزت الحملة فو  هضهههبة صهههخرية تنتصهههب ف   حوران، فه  بذلك

 مدخل القرية باتجاث السويداء، وأخذت االستعدادات الكافية لمجابهة الثوار.

وف  صهههباح الحادي والعشهههرين تقدم المجاهدون من الكفر وكانوا يتألفون من بضهههع مئات بينهم 

رون خيّالة وكان سهههالحهم ف  األغلب السهههالح بعض البدو من عرب الجبل أكثرهم مشهههاة وااخ

األبيض، وف  حين كان األقل يحملون البناد  األلمانية )الموزر( والبناد  العثمانية، وكانت تتقدم 

الجميع أعالم ) بيار ( القرى الحربية والعبو المجوز )الناي( يثيرون الحماسة وكان على رأس 

، ف  الذكرى الثالثة لحادثة تحطيم الدبابات الفرنسية المهاجمين سلطان نفسه، وكان ذلك، مصادفة

 . )) الذكرى الثالثة لثورة سلطان األولى ((... 1922تموز  21ف  

                                                           
   فيها الخيالة احد وكان الحملة هذه عن حدثني جمول إبراهيم المرحوم - 1
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وقبل أن يبدأ سلطان بمهاجمة الحملة أرسل كتاباً إلى القائد الفرنس  يستنكر فيه عملية الغدر الت  

الحسهههههكة وتدمر وطلب إليه أن يترك  قامت بها السهههههلطة الفرنسهههههية باعتقال الزعماء ونفيهم إلى

مجاالً للمفاوضههههة غير أن القائد الفرنسهههه  كان ف  غاية االعتداد فاتّهم رجال الثورة بأنهم قاطعو 

 طريق و بأنه ال حاجة لمفاوضة إذ هو مكلف بإخماد فتنتهم .

 وربطوا خيولهم وهكذا أخذ رجال الحملة مراكزهم الدفاعية ووزعوا رشهههاشهههاتهم بين الصهههخور

خلفهم بانتظار وصهههههههول المجاهدين وف  هذث األثناء انسهههههههحب المجندون الدروز ف  حين عقد 

 ً تداولوا فيه بأمر الخطة الواجب اتباعها ولكن الحماسهههههههة لم تسهههههههمح  المجاهدون مؤتمراً خاطفا

بدراسة أي خطة بل انطلقوا جميعاً بخيلهم ورجلهم وف  وضح النهار انطالقاً جنونياً باتجاث موقع 

بعض أهال  قرية الكفر ف  حين انطلق  بإرشههادالحملة فسههلك الخيالة الطريق األقل وعورة وذلك 

نه أشد وعورة فبهذا أصبحوا يشّكلون فّك  كماشة انقضت ف  لحظة المشاة بطريق مختصر ولك

سلحتهم  أنهاواحدة ودون أن تتوقف دقيقة واحدة على المحاصرين حتى  ستعمال أ سمح لهم با لم ت

شات كل ميزة  سالح األبيض وهكذا فقدت الرشا بل أعجلتهم عن ذلك بانقضاض هائل خاطب بال

حتى أن لم يُتح ألكثر من مئت  مجاهد أن يشهههتركوا ف  لها وتحّولت البناد  إلى عصهههى خشهههبية 

هدين ااخرين  قة ألن المجا تدم أكثر من أربعين دقي بة الت  لم  بل المجزرة الرهي هذث المعركة 

 الذين كانوا يتدفقون على ساحة المعركة كانوا قد وجدوا لدى وصولهم أن كل ش ء قد انتهى.

دها ومعاونوث ف  مكانهم وطارد المجاهدون بقايا الحملة أبيدت الحملة عن آخرها تقريباً وقتل قائ

 ال أنفار قالئل أخبروا القيادة بما حصل.إة فلم يصل إلى قلعة السويداء دالشار

أما خسههائر الثوار فكانت ما يقارب الخمسههين شهههيداً بينهم مصههطفى أخو سههلطان واسههتولى الثوار 

ومن أبرز ما امتازت به هذث المعركة  على جميع األسهههههههلحة والذخيرة وعلى الخيول والمؤونة

سههرعة االنقضههاض الخاطفة الصههاعقة وانتزاا المبادهة من العدو حتى أن حامل راية قرية ملح 

شاب شهاب غزاله قد غرس حاملة علمه ف  ظهر رام  الرشاه فصرعه ولكنه قتل ف   وهو ال

الفؤوس والخنهاجر  نفس المعركهة وحتى أن بعض المجهاههدين الهذين كهانوا يحملون ف  هجومهم

 عادوا وهم يتنكبون البناد  الت  غنموها...

ال يزالون قهادرين  ومن أبرز نتهائب ههذث المجزرة أنهها أعهادت الثقهة إلى نفوس المواطنين بهأنهم

على تحطيم الحمالت االسهههههههتعمارية الت  اشهههههههتهروا بتحطيمها ف  العهود العثمانية وجعلت هذث 

 ً فلم يعد أّي مبرر للسهههههههعاة العاملين للتوفيق بين المطالب الوطنية  المعركة من الثورة أمراً واقعا

والغايات االسههتعمارية ونبهت دمشههق إلى حقيقة كانت تجهلها أو باألحرى كانت ترتاب بصههحتها 

وه  أن أبناء الجبل و أن تظاهروا باالسههههههتكانة ف  ظل االنتداب فأنهم ظلوا حاقدين ناقمين على 
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يؤمنون بأن قضههية الوطن ه  قضههية واحدة ال تحّل إال بقوة السههالح االسههتعمار السههالب للحرية 

والتضهههههههحية بالنفس وبالمال ... وكان من نتائب هذث المعركة أن فقد الفرنسهههههههيون جميع مناطقهم 

الدفاعية ف  الجبل وتحصههنوا بقلعة السههويداء مع عائالتهم ومع بعض أنصههارهم وهم أفراد قالئل 

وا ف  قرى الجبل كله روح الثورة فهّبت القرى بأجمعها تلبّ  وحاصهههههههر المجاهدون القلعة ونفخ

 نداء الوطن وتجاوبت أصداء هذا النداء ف  المدن السورية وأريافها.

 

 

 

 

 المزرعة معركة

 ،( ميشهههههو)  الجنرال بقيادة السهههههويداء الحتالل حملة يجّهز األثناء هذث ف  سهههههراي الجنرال كان

 بالمنشهههورات الجبل غمرت أن بعد السهههويداء نحو وتقدمت أزرا محطة الفرنسهههية الحملة تركت

 تجاوز أنه واألرجح الجيه هذا عدد تقدير ف  المصههههههادر اختلفت وقد االسههههههتسههههههالم إلى الداعية

 من وسرب الصغيرث المدافع من بطاريات وثالث كبيرة مدافع ستة تصحبه مقاتل آالف األربعة

 المصهههههفحات الدروز بها يجابه الت  األولى المرة ه  هذث وكانت مصهههههفحات وعشهههههر الطائرات

ً  كانوا فقد الحملة جنود أما. والطائرات  وأما سهههههههنغاليين زنون ومن والخيالة المشهههههههاة من خليطا

 .الفرنسيين من جلهم كان فقد والنقباء الضباط

 وف . الليلية الثوار غارات سهههههيما وال المناوشهههههات بدأت حيث الحرير بصهههههر ف  الحملة خيمت

 متر كيلو 22) الدور طريق ف  الكشهههافة والخيل المصهههفحات تقدمت آب من الثان  اليوم صهههباح

 الجبل قرى من المحاربون فاستنفر( السويداء عن

 رغم الفرنسههههههية القوة يجابهوا أن قراصههههههة نبع حول جرى الذي العام اجتماعهم ف  وأقروا كافة

 .الحديثة ومعداتها القوة هذث ضخامة من تأكدهم

 ثم ومن القلعة ف  المحاصهههههرة الفرنسهههههية الحامية إنقاذ وهدفها السهههههويداء نحو تتجه الحملة كانت

 الطريق عن كثيراً  يختلف لم الذي الطريق ف  تسهههير وكانت السهههويداء، قهر بعد الجبل إخضهههاا

 ف  يمتد الطريق وهذا ممهداً  يكن لم أنه إال. مسههكين الشههيخ بطريق ودمشههق السههويداء بين الحال 
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 نبع ومن المزرعة نبع حتى( السههههههويداء عن كلم30) الحرير بصههههههر من ابتداء منبسههههههطة أرض

 .بالتصعيد الطريق تبدأ كيلومترات عشرة السويداء عن يبعد الذي المزرعة

 إجماالً  مكشهههوفة سههههلة بأنها الطريق هذا من الجنوب وإلى الغرب إلى الواقعة األراضههه  وتمتاز

 الطريق هذا من والشهههههههمال الشهههههههر  إلى الواقعة األراضههههههه  أما وااكام والوديان الرجوم قليلة

ً  له والمصههههاقبة  أحد تعبير حد على – حجارة من بحر بأنه الشهههههير للجاةا لوعر امتداد فه  تماما

 فيه العمل وااالت الخيل على يسههههههتحيل والجدران واألخاديد الرجوم كثير -األلمان الصههههههحفيين

ً  صههههههههالح بنجاح، ما ما يه تكثر والمفاجات التخريب ألعمال ت ثائرين ويواء القرى ف  وتموينهم ال

 السهههوداء الحجارة من الهائلة باألكوام المكسهههوة الصهههغيرة التالل فيه وتختلط بجرحاهم واالعتناء

 حتى السهههويداء من الرهيبة المناطق هذث وتمتد بعض من بعضهههها تمييز معها يصهههعب درجة إلى

ً  تمتد ومن الجنوبية الغوطة فأطراف شههههههههباء  المنطقة وهذث الحرير وبصهههههههر أزرا حتى غربا

 خريطة راجع. )النسهههور كأعشهههاه السهههفوح ف  والمعلقة الثائرة الجبلية بالمنطقة بالطبع متصهههلة

 (.الفصل هذا آخر ف  اللجاة

 عشهههههههر طوله ضهههههههيق شهههههههريط بشهههههههكل تمتد أن الحملة على تفرض األرض هذث طبيعة وكانت

ً  كيلومترات  وباوضههههافة. عملياتها وانسههههجام ومرونتها ترابطها من الكثير يفقدها مما وهذا تقريبا

 الكفر فانتصهههههههار ، ارتفاا ف  معنوياتهم كانت فقد الثوار فيها تمركز الت  المنطقة هذث ميزة إلى

لذي الرائع يه يمِض  لم ا لدفاا واعتزازهم انهم1آ ف  يدّوي يزل لم أسهههههههبوعان عل  وطنهم عن با

 يدفعهم كان ذلك كل االسهههتعمارية الجيوه على العريقة المتالحقة وانتصهههاراتهم. عرضههههم وعن

 المخيفة األرض هذث كانت حين ف . يحاربوا أن قبل منتصهههرون أنهم إليهم تخيل بالغة بحماسهههة

 ضههههراوة عن الجنود أذهان تحشههههو الت  الرهيبة والصههههور الوعورة، الشههههديدة الموحشههههة القاحلة

 هذا ف  حشههههههروا الذين الجنود نفسههههههية تجعل واأللوان الجنسههههههيات من الخيط وهذا خصههههههومهم،

 الطيران ومساندة تموينها وضخامة أسلحتها، وتفّو  نسبياً، الكبير الحملة عدد رغم قلقة المعترك

 ...لها

 قريت  قصفت المدفعية وبدأت آب من الثان  اليوم األحد فجر الكشافة وخيالة المصفحات تقدمت

 .الجيه أمام الطريق وفساح قّراصة ونبع الدور

 فلم كمين ف  هؤالء فوقع المجاهدين خيالة عليها انقضهت الدور قرية بإزاء الخيالة الحت وعندما

 الزعماء أشههدّ  من وهما البربور وأجود حمد اوخوان الشهههداء بين من وكان القليل إال منهم يسههلم

 .الخلّص سلطان أصدقاء ومن للثورة حماسة
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 يسههههههههدونه المجاهدون رح بينما الجيه أمام الطريق تفتح المصهههههههفحات كانت األثناء هذث وف 

 تقذف الطائرات كانت ف  الصخرية والتالل الكثيرة الكروم بجدران مستترين الضخمة بالحجارة

 .والتجمعات القرى بحممها

 ثم الظهر حتى فثبتوا همتهم فترت لذلك نفوسهههم، أقلقت للثوار صههدمة الخروف تل معركة كانت

 ماء نحو األطره سهههههههلطان بقيادة منهم قسهههههههم فاتجه والطائرات المدفعية وطأة تحت تراجعوا

 .الجبال نحو يائسة األخرى القوى تراجعت حين ف  سليم قرية إلى انتقل ومنها المزرعة

ً  أصهههههههبح السهههههههويداء طريق وأن انتهت قد المعركة أن المجاهدون اعتبر  الخيالة أن غير مفتوحا

 من الجيه ساقة على الظهيرة عند انقضوا بل ييأسوا لم قّراصة نبع وحول نجران ف  المرابطين

 .الشمالية الجهة

ساقة وكانت سيارات من عدد ومن سنغاليين وزنون مشاة من مؤلفة ال  األرزا  تحمل والدواب ال

 . المصفحات وبعض الرشاشات الجميع تحرس والذخيرة

 من بتحريض وبعضهم وقّراصة نجران من المرابطون الجيه ساقة على االنقضاض ف  اشترك

 الذي الزاد إلى يدث ثائر أي يمد أن رفضهههت أن بعد نجران من عاصههه  أب  عباس المجاهد زون

ساحة العودة إلى وعد إذا إال لهم أعّدته شتركت ثم. القتال ل سجن الثعلة قرى ا  وسميع وعريقة وال

ً  االنفضاض وكان الفخور وريمة اللحف وكفر والمجدل والدور ً  صاعقا  أثرث على استسلمت عنيفا

ً  الفرقة ً  اسههتسههالما ً  أفرادها من بق  ومن الفرنسهه  ضههابطها وأسههر تاما  المجاهدون أحر  ثم. حيا

لدواب األرزا  ونهبوا ذخيرتها مع مصهههههههفحات ثالث  وهم الغروب عند قراهم إلى وانطلقوا وا

ً  حداء الفضهاء يلمؤون  فعادت الجيل أنحاء ف  كالبر  والغنائم االنتصهار خبر فانتشهر1ورصهاصها

ستها نخواتها إلى سه اليوم مساء وف  وحما ً  لجيه كانا نف  بأمل عامرة بنفوس جهة كل من مطّوقا

 .محقّق نصر

 من الثوار عليه انقض حتى السويداء نحو زحفه الستئناف يتحرك والجيه ينبلب الصبح يكد ولم

 المصفحات وراحت السابق المساء ف  حفرها قد كان الت  باالستحكامات الجيه فثبت جانب كل

 ولكن والتجمعات، القرى بقذف الطائرات بّكرت حين ف  بقذائفها، األرض مشهههههههغلة حوله تدور

 ملحمة ف  بالجيه اختلطوا قد كانوا ألنهم الثوار ضرب على قدرتها الطائرات فقدت ما سرعان

ً  خلدت رهيبة  وفقدت واعتدادث زهوث العرب  للسهههههيف وأعادت والفروسهههههية البطولة من ضهههههروبا

                                                           
 : يحدون وهم عادوا الذين المنتصرين أول ك رأ  على نصر إبراهيم المرحون كان - 1

 ديارنا عند ونهوش    مانطيع وهللا فرنسا يا          
 (نصر عجاج لناسف قصيدة من)    كارنا اكرـالعس ذب       البنات زغردة نــلعي          
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 فأمر المجاهدين، فرسان أيدي ف  المبادهة فأصبحت ميزتها المدى والبعيدة الثقيلة الجيه أسلحة

)  المدفعج  أن حتى))  السيوف ضاربو فتبارى لهم إذكاء تراجعة حركة فكانت بالتراجع الجيه

((. الكلّة تطير أن قبل النفر رأس فطار – القذيفة– الكلّة إطال  عن أعجل( المدفع ضهههههههارب أي

الستة عشر  عن يقل ال ما سيفه بحد قتل الذي العقبان  سليمان الشهيد المزرعة أبطال أشهر ومن

رأس ومنهم من جسمه قطعتان(( ولم يجارث أحد بضرب من الرجال تركهم مجندلين ))فمنهم بال 

سبعة دفعة واحدث من  شهد منهم  ست سيف ف  كل حوران وجبل الدروز وكذلك أبناء مقلد الذين ا ال

بينهم الشههههههههيد شهههههههبل  مقلد الذي وجد عندما نقلت رفاته أن يدث قد تجمدت على مقبض سهههههههيفه 

ب بالدماء. ومن سهههجلت لهم بطوالت رائعة شهههبان السهههويداء إجماالً وعلى رأسههههم حملة  المخضهههّ

 )البير ( العلم من آل علم الدين.

وتسهههلقوا  ،وف  هذث األثناء كانت أكداس القتلى تسهههّد طريق المصهههفحات فانقض عليها المجاهدون

أبراجها وقتلوا سههههدنتها من كواها وراحوا يقلبونها بأكتافهم ويشههههعلون فيها النار ولم ينب منها إال 

 الجنرال ميشو قائد الحملة. هاإحداملت حثالث 

فّرت فلول هذا الجيه هائمة على وجهها رامية سالحها منهزمة فالحقها الفرسان والمشاة فكانت 

 مذبحة رهيبة وغنائم ضخمة من أسرى وذخيرة ومؤن.

ولم يتابع الدروز تقدمهم نحو دمشههههههق بعد أن أصههههههبح الطريق أمامهم مفتوحاً ألنهم لم يكونوا قد 

نا الرواة وشههههههههود العيان الكثير من النوادر عن هيأوا أو  بل. هذا وقد ترك ل لذلك من ق تهيأوا 

معركة المزرعة ومنها قلب المصهفحات باألكتاف وضهربات السهيف الذي كان يقّد الفارس قّداً أو 

( النادرة التاليةة اقترب هان  الحلب  46الدين ف  مذكراته )ص يشههههههطرث. وقد ترك لنا هالل عز

لمصفحات وبيدث سيف وكان السائق يطل برأسه من كوة المصفحة ليشق لنفسه طريقاً  من إحدى ا

الكريم وقال  أخيه عبد ابنفعاجله هان  المذكور بضهههههههربة أطارت رأس الجندي ويدث فالتفت 

 ضاحكاًة )هيك يا عم عّورت الزلم ((.

ِر مثلها ف  (ة جرت ملحمة بالسههههالح األبيض لم يج28وجاء ف  مذكرات الدكتور شهههههبندر )ص

 البالد منذ ذكرى الواقدي خبر الفتوحات.

هد المخيف الذي لم يكن أحد ليحلم به لوال شهههههههويذكر عل  عبيد ف  مذكراتهة ))مررنا على الم

كم( ال يفارقك شوف )منظر( 12معونة الحق سبحانه وتعالى ألنك من الدور إلى ماء المزرعة )

بعضههههها البعض وأحياناً نرى أن العشههههرون أو  القتال من إنسههههان وحيوان وال عشههههرة أذرا على
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الثالثون واقعون رأس على عقههب ممهها هو متروك ومحرو  من دبهابهات وأتوموبيالت شهههههههحن 

 وخيول. والخالصة هذث الوقعة لو خيلت لإلنسان ف  المنام فال يصدقها قطعياً((.

-253ا يل  وقد وصههههههف كتاب ))المدفعية ف  المسههههههتعمرات(( تلك المعركة وأوجز تقديرها بم

... ))وقد نشهههبت بين الجيه والدروز معركة دموية مريرة خاسهههرة سهههحق على أثثرها هذا 254

 الجيه سحقاً((.

المزرعة المريرة ذات تأثير هائل على حركة العصيان ف  جبل  –وكانت صفحة معركة السجن 

الت  جعلتهم  الدروز لقد كان مجرد ذكراها ف  أذهان الثوار بمثابة ضهربة السهوط المنشهطة وه 

 يتحملون الكفاح الضاري ما يقرب من سنة((.

اعتبر الفرنسهههههيون بلسهههههان الجنرال اندريا أن معركة المزرعة كارثة ولم يدخلوا ف  تفصهههههيالتها 

والحقيقة ه  أن انتصار المزرعة كان  أبرز انتصار حرب  ف  تاريخ سورية الحديث إذ ال نجد 

يوم المزرعة وال نجد نكبة حربية تقض مضجع االستعمار فيه يوماً أدعى لالعتزاز والخلود من 

وال ف  الثورة  ،مثل تلك النكبة. كانت المزرعة إذن العامل الرئيسههههههه  ف  إثارة الهمم كلما فترت

بل الوحيد لتسههليح الثوار  ،وكانت أيضههاً المورد الرئيسهه  ،فحسههب بل ف  تاريخ سههورية الحديث

 فع الجبلية فأسرعت فرنسا ف  محاولة طلب الصلح.باألسلحة النارية الخفيفة وبعض المدا

ومن أبرز نتائب هذث المعركة امتداد روح الثورة إلى المناطق السههههههورية األخرى وانتقال زعماء 

الحركة الوطنية من دمشههههق إلى الجبل ومسههههاهمتهم مسههههاهمة فعالة إلى جانب زعماء الثورة ف  

 سرى من الجيه الفرنس .الجبل والمنفيين الذين عادوا بعد مبادلتهم باأل
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 مفاوضات الصل 

شهههعر الفرنسهههيون بالخطر على أثر كارثتهم ف  المزرعة وتخوفوا من امتداد الثورة إلى المناطق 

فأسههرعوا بطلب المفاوضههة  ،وجيشهههم ف  سههورية لم يكن يتجاوز العشههرين ألفاً يومذاك ،األخرى

 لعقد صلح فقبل الدروز طلبهم مبدئياً.

وصههههل الكابتين )رينو( ف  الثامن من أغسههههطس على رأس وقد مفاوض يصههههحبه عبدهللا النجار 

مدير المعارف السهابق ويوسهف الشهديا  الترجمان وقد اسهتمرت المفاوضهات أسهبوعاً كامالً. فتّم 

وز أسهراهم من ضهباط وجنود وتسهلموا الشهبان الذين كانوا االتفا  على تبادل األسهرى فسهلم الدر

 ومن ثم الوجوث الذي نفوا إلى الحسجة. ،قد أوقفوا على أثر مظاهرة العيد

طان وبعض الزعماء ف  قرية المجيمر  فاوضههههههههة إلى قرية عرى فبقى سهههههههل قل مركز الم وانت

ّدلون شههروط الصههلح يرفضههون مقابلة )رينو( إال أنهم ظلوا يطلعون على سههير المفاوضههات ويع

وكان موقف سهههلطان حرجاً وف  أثناء هذث المفاوضهههة فالدروز مازالوا سهههكارى بخمرة النصهههر 

ويسهههتجهلون أن تفرض عليهم غرامة حربية وهم  ،يرفضهههون أن يعيدوا األسهههلحة الت  كسهههبوها

أضههههف إلى ذلك أنهم لم يصههههدقوا أن فرسههههنا تسههههتطيع أن تعفو بعد تلك المجزرة  ،المنتصههههرون 

ومع هذا فقد أظهر الوفد الفرنس  المفاوض رويّة وجلداً وتساهالً مما جعل سلطان يقبل  ،هيبةالر

 مبدئياً بشروط الفرنسيين الذين كانوا قد قبلوا بشروطه.

 ومن أهم ما جاء ف  الشروط المحلية البنود ااتيةة

 رفض مج ء كاربيه. -1

 إعادة الحكم األهل . -2
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 المائت  نفر.أن التجاوز الحامية الفرنسية ف  الجبل  -3

 إبقاء السالح بأيدي الدروز. -4

 مراعاة عوائد الدروز وتقاليدهم. -5

 حرية القول واالجتماا وعدم منع الدروز عن الوحدة )مع دمشق( إذا شاؤوا. -6

 العفو العام وعدم التحقيق ف  حوادث الثورة. -7

 أما المطالب الفرنسية من الدروز فقد انحصرت ف  ثالث نقاطة

 خمسة آالف ليرة ذهبية لحفظ شرف فرنسا بين الدول.تقديم غرامة  -1

 تقديم خمسة آالف بندقية. -2

 بات والغنائم العسكرية والحربية.إعادة المنهو -3

كانت المفاوضهههههة قد وصهههههلت مرحلتها األخيرة عندما وصهههههل من دمشهههههق وفد مؤلف من توفيق 

تعداد دمشق ومن فتكلموا باسم حزب الشعب وأظهروا اس ،الحلب  وأسعد البكري وزك  الدروب 

ورائها البالد السههورية للمسههاهمة الفعلية ف  الثورة. عندئذ اتفق سههلطان والوفد الدمشههق  على أن 

بشههرط أن تثور دمشههق ويظل الجبل محتفظاً بالقيادة.  ،ال يتم عقد الصههلح بين الدروز والفرنسههيين

 وأعلن سلطان استعدادث للزحف على دمشق بعد أسبوا واحد...

 طان وجماعته ف  قبول اقتراح الوفد الدمشق  لعدة أسباب منهاةلم يتردد سل

تعميم الثورة وبذلك تتشههههعب قوى الفرنسههههيين بينما تكتسههههب الثورة عدداً أكبر من األنصههههار  –أ 

 سواء ف  البالد نفسها أو ف  الخارن.

 عدم الثقة بعود الفرنسيين وضماناتهم. -ب

 أن يرم  فرنسا ف  البحر!..استجابة للرأي العام الثائر الذي يريد  -ن

قطعت مفاوضات الصلح على أثر التفاهم مع الوفد الدمشق  وكان انقطاعها تحوالً كبيراً ف  سير 

الثورة إذ نقلتها من مرحلتها اوقليمية إلى قضية مشتركة ومن أهداف ومطالب محلية إلى أهداف 

 ومطالب أسمى وأوسع وأعمق.

تقل مركز الثورة إلى المقرن الشهمال  وبدأت قوات الثورة وف  الثالث والعشهرين من أغسهطس ان

 ،الت  سههههتسههههير فيها قوات الثورة لقيادة الفرنسههههية على علم بالوجهةزحفها نحو دمشههههق وكانت ا

وباليوم المقرر لسيرها فما كادت طالئع خيّالة الدروز تقترب من دمشق ف  الرابع والعشرين من 
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فشههههتتها ولم يتمكن من دخول المدينة إال حوال  المئة  الشهههههر نفسههههه حتى تصههههّدت لها الطائرات

 خيّال.

كانت تصههّدي الطائرات لجماعات تسههير ف  أرض مكشههوفة وال تعرف شههيئاً من وسههائل التمويه 

إال أن هناك سبباً آخر هو أن دمشق لم تكن قد استعدت  ،الحرب  سبباً هاماً ف  فشل هذث الحملة 

وال سهيما بعد أن اعتقلت الهيئة االدارية لحزب الشهعب وتوارى  للثورة فلم تتحرك لنجدة القادمين

 أو أوقف كثير من قادتها.

وهكذا انتقلت القوات الفرنسية من دور الدفاا إلى الهجوم بعد أن وصلها المدد وبعد أن استقدمت 

الجنرال غامالن على رأس قوة تقّدر بعشههههرة آالف جندي مع عدد ضههههخم من االيات والرواحل 

ر القائد الجديد الخط الحديدي وتمركز ف  محطة خربة غزاله وأرسههههل كشههههافته من الفرقة فاختا

األجنبية مع بعض المصههههفحات إلى قرية المسههههيفرة الت  تقع ف  سهههههل منبسههههط عاري يمتد من 

التخاذ هذث القرية قاعدة لتجّمع قواته الزاحفة الحتالل  ،سهههفوح السهههويداء إلى سهههفوح جبل الشهههيخ

 اا الجبل الثائر.السويداء وإخض
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 1925أيلول  17 -16المسيفرة 

كما ورد ف  الكتاب الذهب  لجيوه الشههر  على ة اللواء الخامس  ،اشههتملت حامية قادة المسههيفرة

وقهد  ،وكوكبهة الفرسههههههههان األجنبيهة الرابعهة ،من الفيلق األجنب  الرابع المؤلف من أربع كتهائهب

 توّزعت على الشكل الموّضح بالخريطة المرفقةة

دية ف  المخفر عند مدخل القرية على الطريق المؤ ،(ة مركز القيادة1) المعقل رقم -

 إلى خربة غزالة )محطة سكة حديد(.

(ة الكتيبة الثامنة عشههههرة وسههههريّة رشههههاشههههات ف  الغرب على طريق 2) المعقل رقم -

 صيدا )حوران(.

ف  الجنوب الشرق  من  ت(ة الكتيبة التاسعة عشرة مع سريّة رشاشا3) المعقل رقم -

 القرية.

ر  ف  جنوب وفريق رشهههاشهههات ف  الشههه 29(ة سهههريتان من الكتيبة 4) المعقل رقم -

 طريق السويداء.

 وفريق رشاشات ف  الشمال الشرق . 29(ة سريتان من الكتيبة 5) المعقل رقم -

 (ة كوكبة فرسان الفرقة األجنبية ف  ساحة القرية.6) المعقل رقم -

ما كادت هذث الطليعة تسهههههههتقر ف  القرية المذكورة بعد أن أخالها أهلها فتحفر خنادقها وتعزز 

وتعزيز معنويات قلعة السههههههويداء  ،اسههههههتحكاماتها حتى بدأت ترسههههههل طالئعها بمناوشههههههة الثوار

 المحاصرة.
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اقتربت تلك الطالئع من قرية الثعلة وكان القائد محمد عز الدين الحلب  نازالً فيها فأرسهههههههل هو 

قبل أن ونجم عز الدين رسههههالة يعلمان فيها قائد الثورة ويسههههتحثانه على مهاجمة نقطة المسههههيفرة 

ودرعا مركزاً لتجمعه. دعا  خربة غزالهيتمركز فيها الجيه الذي يدعمها والذي كانت محطة 

قائد الثورة إلى اجتماا عاجل ف  قرية سهههوة البالطة ف  صههباح السههادس عشههر من شهههر أيلول 

 وبدأ التشههههاور بشههههأن الهجوم فلم تحبذ القيادة التعّرض للعدو ف  منطقة سهههههلية. إال أن الحماسههههة

الثورية ما لبثت أن سيطرت بين األهازيب الحربية والنخوات الشعبية وهكذا انطلق حملة البيار  

وانطلق خلفهم الثوار ف  رابعة النهار باتجاث سهههههول المسههههيفرة وكانت الحماسههههة قد أعمتهم إلى 

ناكر ومع الغروب انطلقوا من قرية ك ،وجوارها بذلك الهجوم درجة أنهم لم يخطروا أهال  الثعلة

 إلى أم ولد ومن ثم بدأ الهجوم على المسيفرة بعد منتصف الليل.

كان المهاجمون يقتربون من أسههالك المعسههكر الشههائكة وخنادقه من الجهة الشههرقية الشههمالية ف  

فتنطلق األنوار الكشههههههافة وتنطلق  1الهزيع األخير من ليلة حالكة السههههههواد وإذا بطلق ناري يدوي

لمصهههفحات تحصهههد المهاجمين الذين لم يجدوا صهههخرة أو تلة أو حفرة معها الرشهههاشهههات ومدافع ا

يلوذون بها فسقط الكثير منهم وتراجع البعض واستطاا البعض ااخر أن يشّق لنفسه طريقاً إلى 

القرية بشههههههجاعة نادرة فدارت ف  المنازل واألزقة معركة عنيفة اسههههههتطاا الثوار على أثرها أن 

 خيالة العدو حاولت أن تدخل البلدة.يتمركزوا وأن يصّدوا نجدة من 

شههنّوا  ،وف  صههباح السههابع عشههر من أيلول شههن الثوار الذين لم يتمكنوا من دخول المسههيفرة ليالً 

سحق مقاومة العدو إال أنهم اضطروا إلى التراجع تحت ضغط نيران  هجوماً نهارياً ف  محاولة ل

 –ين غارة خالل ثالث سههههاعات العدو المسههههتميت وغارات الطائرات الت  بلغت سههههبعاً وعشههههر

ولم يتمكن من دخول المسهههيفرة إال نفر قليل بينهم المجاهد محمد عز  – 254الكتاب الذهب  ص 

 الدين الحلب  بعد أ، قتلت فرسه فو  األسالك الشائكة.

ظلت المعركة محتدمة طوال ذلك اليوم والماء بين الفريقين ال يستطيع أحد أن يصل إليه وما كاد 

يقبل وتقبل معه النجدات الضهههخمة القادمة من خربة غزاله حتى بدأ الدروز باالنسهههحاب المسهههاء 

ورأى العسههكر ف  هذا االنسههحاب فرجاً له فأفسههح المجال للمتراجعين مكرهاً ولم يسههتطع الثوار 

نقل القتلى كما أنهم لم يسهههههههتطيعوا نقل األكثرية السهههههههاحقة من جرحاهم الذين أجهز عليهم العدو 

                                                           
(( أندريا)) أن غير ، ذلك تأكيد نستطع لم ولكننا الجنود فحذر النار أطلق الذي هو بأنه األطرش إبراهيم المصادر بعض تتهم  - 1

 من الرمان أم قرية بالمهاجمة صلخد نحو المتجهة الحملة أرشد الذي هو الفرنسي الجيش خدمة في أصب  الذي إبراهيم أن يذرك

 ..الغربية الصخرية األرض من بدال   الجنوبي السهل
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كما أن العدو أعدم ثالثة من وجهاء القرية من آل الزعب  وهم الحان حمد  ،مع القتلى وأحرقهم 

 الموسى وعبد الحليم المصطفى والشيخ محمد الزعب .

رجالً من أشهههههد 270 من أكثر فيها خسهههههروا فقد كارثة للدروز بالنسهههههبة المسهههههيفرة معركة كانت

أصاب معنوياتهم من تصّدا فقد استطاا رجالهم أي بمعدل سبع خسارتهم ف  سنتين. فضالً عما 

العدو ))بفضل دهائه وتنظيم دعايته أن يقنع الدروز قناعة تامة بأنهم كسروا وهزموا شر هزيمة. 

فعّم اليأس القرى الت  دخلت المسهههيفرة وخسهههرت هذث الخسهههائر وحصهههل فتور عميق((. وال أدل 

دث من قرية رساس فقد قتل أوالدث على ضراوة هذث المعركة من بطولة الشيخ سلمان حمزث وأوال

وجرح والدهم الذي يشهههجع المهاجمين حتى لفظ أنفاسهههه  ،األربعة ف  هجوم واحد على المسهههيفرة

 وعندما علمت األم بفقد أوالدها وزوجها وقعت جثة هامدة.

 وهذث مقتطفات من دوت  ف  كتابه ))الفرقة الجهنمية(( الفصل السابع والثامنة

 موقعاً متقّدماً هناك ) ف  المسيفرة( وأن نذود عنه مهما كلّف الثمن. ننش كان علينا أن 

والمسهيفرة مجموعة كئيبة من البيوت ذات السهطوح الترابية يتوسهطها جامع. وكان من تبقّى فيها 

من السهههههكان البؤسهههههاء ينظرون إلينا شهههههزراً. وما عتمنا أن علمنا أنهم متواطئون مع العدو وأنهم 

 ز ينقلون إليهم المعلومات الكاملة عن تحركاتنا وعن قوتنا أيضاً.يعملون لحساب الدرو

من أسههههوء ما رأيت ف  حيات .  ،وكان الماء الذي ينقل إلينا من مسههههافة بعيدة على ظهور الجمال

 كان نتناً يعّب بالديدان...

احة بنينا سهههتة جدران صهههغيرة تحيط بالبلدة إحاطة تامة ومن ثم جداراً واحداً ف  الوسهههط ف  السههه

 العامة.

نا إذا حاول أن  كانت المعاقل متباعدة إلى حّد ما بحيث يظل العدو تحت المدى المجدي لنيران

ن قرب الجامع  ،يقوم بأي هجوم على القرية. وتركز القائد وأركان حربه ف  بيت حجرّي محصههههّ

ير من وتركزت كوكبههة الخيههالههة الت  كههانههت ترافقنهها وه  كوكبههة الفرقههة األجنبيههة وفيههها عههدد كب

 تركزت ف  قلب البلدة. ،القوزا 

وكان كل معقل وحدة مسههههتقلة كفيلة بالدفاا الذات . كان كل واحد خلف متراسههههه وعليه أن يدافع 

عن خط طوله خمسهة عشهر قدماً )خمسهة أمتار( ومن ثم طّوقت هذث الجدران الدفاعيه بخط رفيع 

... بدا منظرنا رهيباً بلحانا المسترسلة ولم نغسل وجوهنا كثيراً  ،لم نحلق من األسالك الشائكة...
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ّبد ً  ،وشهههههههعرنا المتل بالرمال دائما ئاً  نادقنا ،نكنا قذري ،كان الهواء ملي نا كنا نداوم على  ،إال ب فإن

 تنظيفها.

 كلن األمر الدائم يالحقا لتنظيف األرض من الحجارة لتصبح صالحة لهبوط الطائرات...

قلعة السهههههويداء المحاصهههههرة بعيداً ف  أعال  التالل... وكنا على ومن هذا المكان كنا نرى بجالء 

وباوشارات الضوئية ليالً. لم نكن نحن جنود الصف  ،اتصال دائم بحاميتها بواسطة المرايا نهاراً 

نفد  ،نعرف معان  أكثر هذث الرسهههههائل ولكننا كنا نتخيّل دائماً منها شهههههارات مأسهههههاويةة نفد ماؤنا

 وهكذا... ،بونألجرحى يتعذّ  ،طعامنا

أراد القائد اكتشهههاف المنطقة فأرسهههل ثالث فصهههائل ولكنها ما عتمت أن عادت برقيب قتيل وعدد 

 من الجرحى.

ونام سهههدنة  ،ضهههوعف عدد الحرس ثالثاً  ،كانت هذث الحادثة بمثابة إنذار فتكهرب جّو المعسهههكر

ف   ،ت تحت الجدارأما أنا فقد نم ،وهكذا فعل كل رجال الفرقة ،الرشهههاشهههات قرب رشهههاشهههاتهم 

 بندقيت  مشدودة إلى يدي وكومة صغيرة من الرمانات اليدوية تحت قدمّ ... ،متراس 

كنا ننام دائماً وبنادقنا مشهههههدودة إلى سهههههواعدنا ف  مثل هذث المنطقة حيث كان الدروز بارعين ال 

ندق فل ب يل ليخطفوا من جندي غا يته يعرفون التعب ف  الزحف إلى داخل المعسهههههههكرات ف  الل

 ويفّروا بها بعد أن يحّزوا عنق صاحبها.

وكان مجموا رجالنا  ،ولم نكن نكتف  بأن نشّد بنادقنا إلى سواعدنا بل كنا ننام فوقها أو نتوسدها 

 ...1ف  هذا المعسكر ستماية على األكثر

 ً ت كان أحد الرقباء يتفقد المخافر فخيّل إليه أن يسههمع صههو ،وف  السههاعة الثالثة والنصههف صههباحا

حجر يتدحرن ف  المنحدر المقابل للمعسههكر من جهة العدو. ألصههق أذنه باألرض فسههمع صههوت 

 حجارة تتدحرن ووقع مناسم جمال. فصرح بصوته المدّوية ))إلى السالح((.

نا على أقدامنا نداء يترّدد من معقل إلى معقل فوثب نادقنا ،وراح ال نا وألقمنا ب  ،واتخذنا متاريسههههههه

 الستعداد ف  تلك الليلة الباردة القارسة.وهكذا كنا على أتّم ا

 مّرت برهة دون أن يحدث ش ء.

                                                           
 (المؤلف. )دوتي يذكره الذي العدد أضعاف ثالثة أي األقل على وكتية لوء أنها يثبت الذهبي بالكتا - 1
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كان قد حدث قبل هذا اونذار إنذاراً ف  الليلة السهههههههابقة ولكنه كان إنذاراً كاذباً سهههههههببه أحد جنود 

 الفرقة وهو برتغال  صغير شبه مجنون...

حنا نشههههتم أجداد ذلك الذي ور ،خيّل إلينا اان أن ما حدث هذث السههههاعة هو شههههبيه بما حدث أمس

ولكن سرعان ما رأيت وميضاً يسطع ف  الظالم وأحسست برصاصة تئز فو  رأس .  ،أيقظنا

أو  ،وراحت جحافل الطلقات النارية تغنّ  فو  رؤوسنا ،وف  الحال اشتغل الظالم بنيران البناد 

 تئز على جدران متاريسنا بأصوات شبيهة بمواء القطط.

ف كشهاف، ضهوء أطلق  وبين بيننا الفاصهل والمسهيل يواجهنا الذي المنحدر أن نورث على لنا تكشهّ

 كاد وما بصهههمت، تزحف بأشهههباح تعبّ  كلها بنا، المحيطة األرض من جهة كل وف  المنحدر ذلك

ً  شراسة األشد المدوية بالهتافات انفجروا حتى سّرهم يفضح الضوء  .وترويعا

ً  نحن كنا نار نطلق أيضهههههههها نار يطلق المعركة هذث مثل ف  المرء ولكن ال نه يعلم ال هو وال ال  أ

 ...يطلق

 القليل إال الكشافة األضواء من الفضاء ف  يبق لم رهيبة مربكة معركة البدء، ف  المعركة، كانت

يل وكان كاً، الل قة النيران غير ينيرث ال حال نادقهم من المنطل نا، من أو ب نادق  منهم عدداً  أن إال ب

 األركان وقيادة المعقل اسهههههههتطاا حيث القرية داخل على والوصهههههههول معاقلنا اخترا  من تمكن

 التسعة على قض  حيث الخياّلة معقل احتالل من تمكنوا أنهم إال مستميت بعناد الثبات المحّصنة

ً  والعشرين ستولى ثم ومن يحرسونه الذين قوزاقيا  بدءوا وعندما. الكتيبة خيول على المهاجمون ا

 من أكبر الحصان أن وبما أفضل، الرؤية وأصبحت انبلب، قد لفجر كانا القرية خارن بها يفّرون

 أن دون ذاتها خيولنا على النار نطلق أخذنا وهكذا أيسههههههر، وقتله عليه التسههههههديد كان فقد الفارس

 البناد ، نيران تطّوقه الرجاء فاقد راجالً، الفارس فيرتم  الفرس، نرم  نحن خيولنا أنها نفكر

. المنحدر من علينا تنصههههبّ  كانت الت  إخوانهم نيران حماية تحت النجاة اسههههتطاعوا منهم قليلون

 مناوشههههههة، إال يكن لم حدث ما ولكن انتهى، قد شهههههه ء كل أن بعضههههههنا فظن النهار طلع ثم ومن

 .المشاة من جماعة إلى وحّولتنا خيولنا من حرمتنا فقد ما حدّ  إلى نجحت العدو من أولى مناورة

ً  فوثبنا ، جديد من ينطلق(( السالح إلى)) نداء وراح تشر  الشمس كانت دقائق خالل   إلى جميعا

 .متاريسنا

ً  مشهداً  غريباً، مشهداً  اان يواجهنا الذي المشهد كان ً  مخيفا ً  رهيبا  منا الواحد يكن لم لو حقا

 . المعركة بنشوة مخموراً 

 . تميد الت  ه  نفسها األرض وكأنّ  التلّة أقدام وتحت المنحدر فو  يتدفقون الدروز كان
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  على وهم الفرسان، مباشرة وخلفهم المقدمة، ف  1المشاة كان  ومشاة خيالة منهم آالف خمسة

  2.بأميرهم تحفّ  كبيرة سوداء أعالم

 هجوم ف  صوبنا تتقّدم كانت البشرية الكتلة تلك أن إال تدّوي وبنادقنا تهدر رشاشاتنا عادت

 ةمرّددين الجّن، كعزيف عزيف ف  يتصارخون وهم مستميت، ضار

 من أمتار بضعة على والحين الحين بين تتكّسر الهجوم موجة كانت!... هللاَ  يا!  هللا يا!  هللا يا

 الغريب المشهد ذلك على خاطفة نظرة ألق  أن أستطيع كنت والحين الحين وبين. متاريسنا

 ..الرائع

 يميننا إلى كانت وقد القرية، داخل إلى المهاجمين بعض يوصل أن األول الهجوم استطاا لقد

 .معاقلنا من معقل أي يجتاحوا أن دون ولكن(  الخريطة راجع)

 بساحة موقعه يتحّكم( األولياء ألحد ضريح) مزار البلدة ساحة من وبالقرب جانبنا، إلى كان

 .يجاورها وما البلدة

 المزار ذلك يتّون األمير راح رمل ّ  شاطئ فو  تنساب بموجة يكون ما أشبه هجوم وف 

 .صوبنا ليستدير حصانه همز ثم. الكبيرة السوداء األربعة بأعالمه

 بعزم يغرسونها وهم المزار فو  األعالم تلك الملّونة األلبسة ذوو حرسه ركز واحدة حركة وف 

 ظالل ف  بهدوء ترّجل ثم ومن. األبد إلى هناك تبقى أن منها يقصهههههههدون كأنما األرض ف  وقوة

 .هناك من المعركة يدير وأخذ المرفرفة بيارقه

وفجأة تغّطت سههههطوح القرية الترابية بالقنّاصههههة من المهاجمين وراحوا يغمرون معقلنا بنيران لم 

 بسبب انشغالنا بالهجوم المنقّض علينا. ،نكن نستطيع الرّد عليها 

كانوا يتقّدمون من ذلك المنحدر متدفقين من حجر إلى حجر ومن جدار إلى جدار مثل شهههههههالل 

نا رغم  ما داهموا متاريسههههههه لك األرض العراء. وكانوا كثيراً  ندفعون نحونا ف  ت كبير ومن ثم ي

ماتوا ف  ظل تلك  ،حقيقة تقالوال ،غزارة نيران بنادقنا المتدفقة من كل صهههههههوب. وأن بعضههههههههم

                                                           
 (المؤلف) عشرة  الواحد يرى دوتي جعل الذي هو الخوف كان ربما - 1
 أما ، يراها أنه إليه خيل هكذا أو الغبار بسبب الكاتب لعيني بدت ولعلها داكنة حمراء أو حمراء غالبا   هي البيارق أو األعالم - 2

 (المؤلف. )القا د تعني فهي األمير كلمة
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متاريسههههههنا. وعندما كان كل شهههههه ء قد انتهى وجدنا جثة واحد من أولئك الدراويه ) الشههههههيوخ( 

 الجبليين ويداث متشبثتان بجدار متراسنا.

لقد كان يهاجم رشهههاشهههاتنا على ما يبدو وهو أعزل من كل سهههالح. كان مسهههّجى هناك وأصهههابعه 

وقد  ،الداخلية من الحاجز وقد تطاير فوقها رذاذ من دماغ جمجمته المهشهههمةمتشهههبّثة ف  الزاوية 

 أدهشنا أن نعد ف  تلك الجثة ثالثين إصابة واضحة من طلقات نيراننا.

كان الموقف يبدو ميؤوسههاً منه بالنسههبة لنا بين الحين والحين . صههحيح أننا اسههتطعنا أن نثبت ف  

نا لم نتمكن من الحيلولة د نا ولكن ّلل تلك الجماعات إلى داخل القرية ف  حين كان معقل ون تسههههههه

 القناصة من الثوار يمطرون معقلنا بوابل من رصاصهم.

تتخللها إال فترات خاطفة من االسههههههتراحة تتجّدد فيها حماسههههههة  كانت موجات الهجوم متالحقة ال

 المهاجمين وانطالقهم المستميت وهم يحدون.

 فكأنما ه  قوارب صغيرة يتقاذفها خضّم هائب. ،قاومتها وهكذا كانت حال معاقلنا األخرى ف  م

يتقدمون  ،لقد رأيت أولئك الجبليين المتعصبين يتقّدمون نحونا وف  جسومهم عدد من رصاصاتنا

كانوا مستخفين بالموت  ،ليموتوا فو  أسالكنا الشائكة . حتى الجرحى كانوا يتابعون إطال  النار

صهههههههخرة أو حتى ف  األرض العراء حتى آخر خلجههة من  يطلقون النههار بال هوادة من وراء

 خلجاتهم.

لقد مّرت ب  سههاعات أتذّكر أنن  أحسههسههت ف  بعضههها وكأن  أعيه حلماً ال حقيقة. فقد حدث أن 

انقّض نحو متراسهههه  فجأة عشههههرة من الدروز ف  هجوم مسههههتميت. فخيّل إلّ  وكأنما حركت  قد 

بلحى مشعثة طويلة تتدلى فو  صدورهم وأحياناً حتى شلّت وذلك ألنهم كانوا جميعاً من الشيوخ 

 الركب.

تقّدم أولئك الشههيوخ قصههيرو القامة غريبو المظهر متحّدين نيراننا المركزة وكأنما أرواح سههحرية 

من عالم غير عالمنا. ظلوا يتقّدمون حتى أسههالكنا الشههائكة ومن ثم وبحركة واحدة راحوا يفقزون 

ها حاهم فو  ركبهم ،من فوق عاً يحملون ف   ،ول كانوا جمي حدة.  عة وا عاً دف جأة سهههههههقطوا جمي وف

جسههومهم عدداً من الرصههاصههات منذ اللحظة الت  انطلقوا فيها من وراء الجدار. وأن  أجزم بأن 

 العديد قد ماتوا وهم وقوف على أقدامهم ف  تلك الهجمات المتالحقة...

 ذائف اليدوية..لقد تكّوموا هناك حيث أخمدنا آخر خلجة من خلجاتهم بالق
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وها أن الدروز يسههتعدون لشههّن هدجوم جديد.  ،وفجأة ازداد الموقف تأزماً. لقد كادت ذخيرتنا تنفد

ولكن زئيراً ف  الفضاء بدأ يدّوي وعندما رفنا عيوننا نحو السماء شاهدنا سبع طائرات أو ثمان  

 برشاشاتها... تحلّق فوقنا وتشرا ف  قصف الدروز ومن ثم تنخفض أكثر فأكثر وتحصدهم

وبدأ انسهههههههحاب من تبقّى من المهاجمين الذين كانوا قد  ،ومن ثم بدأت النجدات من الجيه تتوالى

 بعد قتال مرير من بيت إلى بيت... ،احتلوا قسماً من البلدة 

وف  اليوم الثان  كان الشههههههه ء الذي أدهشهههههههن  هو عدد القتلى من الدروز . كانوا ممّددين فو  

أما بين الجدران والمتاريس فقد كانوا مكّدسهههههههين مثل أكوام من الثلب  ،ثريناألرض العراء مبع

 كّورتها العاصفة.

ثم بدأ ))تطهير(( القرية كل القرية. ومن ثم أمر الكولونيل أندريا أن تجمع الجثث ف  صهههههههفوف 

لت  ،أمهام القريهة لتكون كبرة  إذ أن ههذث القريهة )المسهههههههيفرة( كهانهت تعتبر قريهة ))طهائعهة(( قب

 (.1لخضوا للسلطة الفرنسية ودفعت الضرائب إال أنها أثبتت أنها قرية غّدارة)ا

لك الجثث قل ت لدروز و)الحوارنة( على ن وما كادوا  ،وقد أرغم كل من وقع ف  األسهههههههر من ا

 ينجزوا ذلك العمل حتى أعدموا رمياً بالرصاص وقد علمت أنهم أعدموا جميعاً...

بة. لقد خسر أحد رفاقنا األلمان صديقاً له ف  تلك المعركة وكان علّ  أن أشهد مأساة أخرى رهي

وعند الظهر مأل صههفيحة بالماء وعّمر مسههدسههه وراح يتجّول ف   ،وكان يهذى به طوال الصههباح

ما صهههههههادف واحداً منهم لفكان ك ،ميدان المعركة حيث ال يزال بين قتلى الدروز بعض الجرحى

 ،عه قليالً ثم قدم صههفيحة الماء من شههفت  ذلك الجريحورف ،اقترب منه متظاهراً بالعطف والحنان

فما يكاد يتشههبّث بتلك الصههفيحة متلهفاً إلى قطرة من الماء  حتى يلهب دماغه بطلقة من مسههدسههه. 

ومن ثم فقد سههئلتة ألم تدفنوا الموتى من األعداء؟! فكان جواب ة ال لم نفعل. والسههبب الوحيد أننا 

نا كنا  نا وإنما أمكن ،مشهههههههغولين بدفن قتالنالم نقدر ألن ف   ،فلم نقدر على دفن القتلى من أعدائ

 أن تحر  جثثهم وحداٌت الحقة من الجيه. ،بعض الحاالت

 وسئلت أيضاًة والجرحى؟

 والجرحى من العدّو لم نهتم بهم أيضاً، وللسبب نفسه ألننا لم نستطع ذلك... ا.هـ -
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سية ،1ا فٌخ كبير محكم وكأنه تبدو المسيفرة ف  تاريخ الثورة لإليقاا بالثوار.  نصبته القيادة الفرن

عف هذا ضيقول أندريا أنها كانت سبعماية واألرجح أنها كانت  ،فالقوة ف  المسيفرة لم تكن كبيرة

العدد وليسهههههت أكثر بكثير. كانت طليعة للجيه المتقّدم من ذرعا. وتمركزت ف  قرية المسهههههيفرة 

وهدمت  ،وحفرت الخناد  ونصهههههبت األسهههههالك الشهههههائكة ،المهجورة  ف  الخيام وف  دور البلدة

 جدران البيادر ليظل السهل مكشوفاً أمامها وليسهل تحّرك مصفحاتها.

خسههههارة الفرقة  ،كانت قيادة الجيه تشههههعر بأن هذا الفخ يكلّفها خسههههارة أقوى قطعاتها الضههههاربة

 األجنبية الت  قد يبيدها هجوم الثوار وفشله.

كانت القيادة الفرنسههية مسههتعّدة لتهديم القرية بالطيران  ،احتمال نجاح الثوار ،ل األولفف  االحتما

والمدفعية على رؤوس من يتبقّى من المهاجمين المنتصههرين الذي سههيقعو بين نارينة نار مدفعية 

قّدم من ذرعا ونار مدفعية القطعة العسهههههههكرية الت  ما زالت محاصهههههههرة ف  قلعة  ،الجيه المت

 باوضافة إلى قصف الطائرات ف  سهل منبسط عار  مكشوف. ،السويداء

لة فشههههههههل الهجوم  يه ثقته بقيادته  ،كما حدث ،وف  حا ترتفع معنويات الجيه الزاحف وتعود إل

 وبمعّداته وبنفسه.

وكيف تعاموا  ،ويتساءل المرءة لماذا توّرط المجاهدون ف  مقابلة العدو ف  أرض سهليّة مكشوفة

 عن ذلك الفخ المنصوب فلم يستمعوا لرأي سلطان الذي لم يحبّذ تلك المغامرة..

 منهاة ،كانت العوامل المرّجحة للهجوم كثيرة

ظن الثوار أن القوة الت  تمركزت ف  المسهههيفرة ه  كل الحملة الموّجهة نحو الجبل ولذا  -أ

 لعوامل.كانت فكرة مباغتتها واوجهاز عليها واحداً من تلك ا

آب والت  لم يمض عليها شههههههههر  3-2تموز والمزرعة  21نشهههههههوة النصهههههههر ف  الكفر  -ب

 كانت ال تزال عارمة والنفوس أشد توقّداً وحماسة. ،ونصف

ستحسن الهجوم ف  سهل مكشوف إال أن رأيه -ت سلطان لم ي لم يكن ملزماً فإن  صحيح أن 

وامر أصههدرها سههلطان القائد االنتصههارين السههابقين ف  الكفر والمزرعة لم يكونا نتيجة أل

وإنما كانا هجوماً جماعياً كان فيه القائد واحداً من المهاجمين ولم يهو وضهههههههاا الخطة 

واامر بتنفيذها، ولذا كان الثوار يعتقدون بإمكانية االنتصهههههههار ف  هجوم جماع  دون 

ك قد  ثائر، ف كل  ماً ملزماً ل لذي لم يكن دائ ئد، هذا الرأي كا قا ّيد برأي ال ثائر أو التق ان ال

                                                           
 (المؤلف. )الثوار مع تعاونت أنها أي  - 1
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المجاهد ال يسههتطع أن يتصههّور نفسههه جندياً تحت قيادة سههلطان بقدر ما يتصههّور نفسههه أنه 

 رفيق لسلطان أو زميل له ف  المعركة. 

 ومن ثم نتساءل لماذا فشل ذلك الهجوم؟

صههههحيح أن قسههههماً من الثوار اسههههتطاعوا احتالل القرية ببسههههالة نادرة قلما سههههّطر تاريخ العرب 

 ،كانت خسهههارة مادية جسهههيمة ،هاً لها إال أن النتيجة كانت تراجعاً للمّد الثوري العالمالحديث شهههبي

 وخسارة معنوية قاسية ال تُعّوض.

 فيما ه  عوامل الفشل؟

 ،فقدان عنصهههر المباغتة بسهههبب التحّرك المكشهههوف ف  النهار وف  سههههل عار مكشهههوف -أ

دّقة من األمام نقطة تشهههههههرف عليه من الخلف القلعة المحاصهههههههرة وتراقبه بكل يقظة و

المسههيفرة. وكان االتصههال بين القلعة وبين الجيه المرابط ف  المسههيفرة قائماً عن طريق 

 اوشارات وعن طريق بعض الجواسيس العمالء.

كانت طليعة الجيه المرابطة ف  المسههيفرة ترى بعينيها تقّدم ))البيار (( المتدفقة نحوها 

وقد ال تكون تلك الطليعة متوقعة الهجوم ف   ،طةمن سفوح عرى والسويداء وسهوة البال

أيلول إال أنها على كل حال  17-16تلك السهههههاعة بالذات من تلك الليلة الحالكة السهههههواد 

كانت مسهههههتعّدة لمجابة أولئك الثوار  الزاحفين جهاراً نهاراً نحوها... أما التهمة الموجهة 

د عمهداً بهإطال  النهار، فتفتقر إلى إلى أحهد المههاجمين بهالهذات بهأنهه هو الهذي حهذّر الجنه

إثبات، ألن ذلك الشههخص نفسههه كان عرضههة ألن تحصههدث رشههاشههات العدو، ومن ثم فإن 

الذين كانوا يسهههههههيرون إلى جنبه أكدوا ل  بطالن تلك التهمة، عن ذلك الشهههههههخص رفاقه 

 بالذات، وأعرف منهم الصادقين الثقات.

مجملها من أفراد الفرقة األجنبية الت   كانت الطليعة المتمركزة ف  المسهههيفرة ، ف  –ب 

ُعرفت بشهههههراسهههههتها . كان شهههههعارهاة قاتل أو مقتول... ولذا كان عنادها و اسهههههتبسهههههالها 

 ومهارتها القتالية عامالً فعّاالً ف  فشل الهجوم .

وأخيراً نتساءل ؟ هل كان بقاء الثوار ف  القرية مدة أطول ممكناً كما نصح الشهيد شيخ 

 ا نصح غيرث من المجاهدين الذين دخلوا القرية عنوة واعتصموا بها ؟المسيفرة ، وكم

قد يبقى هذا السههؤال بال جواب . ولكن الحقيقة الت  يجب أن تقال ه  أننا ال نسههتطيع أن 

 نتطلب من أولئك الرجال أن يقّدموا من ضروب البسالة فو  ما قّدموا .

شههراسههة واألقوى تعبيراً عن البطولة  كانت المسههيفرة فشههالً ، ولكنها تظل المعركة األشههدّ 

 واوقدام .
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                                   * 

 وهنا نترك الحديث عن المرحلة التالية لموقعة المسيفرة إلى الكتاب الذهب  ة

شر  لم تمكنه أن ينشط  سويداء فرضاً الزماً . على أن وسائل جيه ال )) أصبح إنقاذ ال

شهر أيلول عندما وصل فيلق الرماة التونسيين السادس عشر الذي إلى هذا العزم إال ف  

أيلول  22تكّون منه معظم جيه اونقاذ ، فتوافت قوات هذا الجيه إلى المسهههههههيفرة ف  

 حيث اشتملت على العناصر ااتية بقيادة الجنرال غامالن ة

 المشاة ة بإمرة الكولونيل أندريا -أ

 اللواء الخامس من الفيلق األجنب  الرابع     

 ثالثة ألوية من الرماة التونسيين     

 لواء من الرماة السنغاليين     

 ثالثة ألوية من الرماة اوفريقيين    

 الخيالة ة بإمرة الكولونيل ماسيت -ب

 أربع كوكبات من فيلق الصباحيين المراكشيين     

 التونسيينكوكبة من فيلق الصباحيين      

 كوكبة شركسية بقيادة الليوتنان كوليه     

 المدفعية ة ست كوكبات مدفعية  -ن        

 ) البطارية أربع مدافع( 75بطاريتان من عيار                          

 65بطاريتان من عيار                          

 شعبة فنية ) هندسة ( -د

 كتيبة دبابات مصفحة -هـ

 كوكبات ) الكوكبة مفرزتان ( 3رات رشاشة سيا -و

طناً من الذخائر  24طناً من الخرطوه و  16قافلة الذخيرة بإمرة الكولونيل كورنيه ، تحمل  -ز

 أطنان من البنزين . 5طناً من الماء و  18طناً من المؤونة و  30و 

 المصلحة الصحية ة سرية واحدة ... –ح 
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اعة الخامسههههة والدقيقة الثالثين تأُهباً للزحف من شههههرق  أيلول عند السهههه 23وتحرك الجيه ف  

المسيفرة تحميه كوكبات الفرسان المبثوثة ف  منتصف الطريق بين المسيفرة وتل الشيخ حسين، 

 وف  الساعة الثامنة انتظمت الصفوف جميعها وزحفت إلى األمام .

 بشهههههههكل الجيه ونظم عدته لألمر فأخذ الِعبَر من آب شههههههههر ف  وقع بما غامالن الجنرال واعتدّ 

ُمعَيّن
 لها يتيسههر للحركات بقوة واحتفظ ، الطوارئ من مأمن   ف  الضههخمة الذخيرة قافلة يجعل  1

سمة الضربة تنزل أن و المفاجئات من الجيه يدهم ما تدرأ أ الحاجة عند  حيث من باألعداء الحا

 وكانت عشر السادس التونسيين الرماة فيلق قائد دومون الكولونيل بقيادة الطليعة وسارت.  أتوها

 الكوكبة ومن عشههههر السههههادس التونسههههيين الرماة لفيلق التابعين والثالث األول اللواءين من مؤلفة

شة السهيارات وكوكبة عشهر الثان  للفيلق التابعة التونسهيين الصهباحيين وكوكبة الشهركسهية  الرشها

 التاسههههعة الفنية للشههههعبة التابعة 33 الفنية الكتيبة ومن( غودو الكابتان بقيادة)  والعشههههرين الثامنة

 .متقاربة فِئات   مجنبتيها على الحرس وانتظم

 ة  اات  الترتيب على الجناحين جرس وانتظم

ثان  اللواء يادة اوفريقيين الرماة فيلق من ال نه بق نة، ف  لوي ثان  واللواء الميم  الرماة فيلق من ال

 المؤخرة واشههتملت. صههباحية مفرزة كليهما إلى وانضههمت المسههيرة ف  عشههر السههادس التونسههيين

 الصهههباحيين فيلق من الرابعة والكوكبة عشهههر الثامن اوفريقيين الرماة فيلق من األول اللواء على

 .الصفحة السيارات من 18 والكوكبة 21 المراكشيين

 واسهههههتوت الجيه جوانب من جانب إلى تسهههههتند األربع المدفعية بطاريات من بطارية كل وكانت

 .وناحية صوب كل ف  النار تسديد من منها ثالث معه تتمكن نظام على

ئد وأبقى قا تابع الخامس اللواء تصهههههههرفه ف  ال  قافلة مسهههههههيرة ف  وأقّرث الرابع األجنب  للفيلق ال

 المقدمة ف  وجعل. الميمنة ف  وأحلّه عشر السابع للفيلق التابع الثان  السنغال  واللواء ، الذخيرة

 على وكان. والعشهههرين الحادي المراكشهههيين الصهههباحيين فيلق من كوكبات وثالث الدبابات كتيبة

 أخرى أربعة أهداف له وتعينت المرسهههومة الخطة حسهههب( ولد أم قرية) الولد بأم يمرّ  أن الجيه

 . القتال بظروف مسترشداً  مضاربه يقيم أن على السويداء

                                                           
 زاويتين تكون أن والبد الزوايا قا م غير به المحيطة المستقيمة األربعة األضالع متساوي مسط  شكل( : Iosange) المعين - 1

 . متساويتين متقابلتين
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 السهت الطائرات إلى األمر وصههدر التدمير، بأعمال وتقوم الجيه تالزم أن الطائرات على وكان

 .األولى اوشارة إليها تنفذ عندما االنطال  أهبة على تكون أن درعا ف  الراسية المدمرة

 الشركسية الكوكبة وتقدمته ، السادسة الساعة لدى الرائع ونظامه الرهيبة بضخامته الجيه وسار

 وه  الحديد تل على العاشههرة السههاعة منتصههف ف  فرسههانها من طائفة فالحت العدو السههتطالا

 .السويداء عن أميال ستة تبعد

 إلى عظيم حشههههد انهلّ  فقد بمجموعة، اكتسههههت أن لبثت ما أنها على العدو من خالية البقاا وبدت

 حيث األصههلحة قرية على فالتووا الشههركس األرصههاد منه وأزاح العاشههرة السههاعة عند الحديد تل

 . الكوكبة معظم وافاهم

 مسهههطحات على تقدمه على اسهههتمر ثم الذخيرة قافلة تثاقل بسهههبب الولد أم ماةابمسههه الجيه وتأخر

 .  مهيب بترتيب األصلحة جبل

 قذائف له هيأت أن بعد للهجوم الجنود فتأهب به، تحد  الت  والهضاب الحديد تل الدروز وغطى

 تشد الدبابات بينما المهاجمون تدافع عشرة الخامسة الساعة منتصف وف . عظيمة تهيئة المدفعية

 .أزرهم

 والكوكبة جيالّر القومندان بقيادة عشهههههر السهههههادس التونسهههههيين الرماة فيلق من األول اللواء فشهههههدّ 

 من يتقتحم نفسه الفيلق من الثالث اللواء كان بينما واحدة بوثبة عليه واستوليا التل على الشركسية

 الدروز من ألفان فارتد البأس هذا شهههدة من العدو وذعر ، عليها ويسهههتقرّ  صهههخرية ذروة الشهههر 

 بعد فُرِدعت جناحينا على فرسههانهم من كثيفة عصههائب وحملت ، المدفعية تتقفاهم السههويداء على

 . ذريعة خسارة بها نزلت أن

 السهههويداء مقابل الطليعة وعسهههكرت ، توقف الليل كان فلما/  األمام إلى زحفه الجيه اسهههتأنف ثم

 . الحديد تل أقدام على الجيه معظم واستقر

 العدو فنازعه السههادسههة السههاعة منتصههف ف  الجيه تحرك والعشههرين الرابع اليوم صههباح وف 

ب انطالقه فور الممرّ   فيه سههاهمت عنيف قتال فثار الجيه ميسههرة عند القائمة الهضههاب ف  وتنشههّ

 . الموقع عن العدو وتخلى المدفعية

وكانت الكوكبة الشركسية تتقدم باتّسا  ف  بادئ األمر ، بيد أن الليوتنان كوله عزم أن يكر على 

السويداء عندما أّمن على مؤخراته ، فاندفعت الكوكبة اندفاعاً عنيفاً فطغت على القرية واجتازتها 

 كالعاصفة الهوجاء ثم نفذت إلى القلعة ف  الساعة العاشرة .
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وف  الساعة نفسها وّجهت القيادة فيلق الصباحيين الحادي والعشرين إلى المقدمة على أن يستولوا 

على الهضههههاب الت  اشههههتبك فيها العدو بميسههههرة الطليعة ، فترامت جيادهم و اخترقت صههههفوف 

الطليعة تحت سههيل الرصههاص ثم تسههلقوا مشههارف القرية الشههمالية دون توقف و اغتمروا الدروز 

ن عليها ، فاضههطروهم إلى االنسههحاب وانطلق الجيه فوراً إلى األمام فاحتل السههويداء المسههتقري

 وأنقد القلعة عند الظهيرة .

وهاجم الدروز الميمنة فأغارت عليهم مفرزة الليوتنان بوتري ) التابعة للكوكبة الرابعة من فيلق 

 ( غارة عنيفة وردعتم . 21الصباحيين المراكشيين 

وهكذا رفع الحصههار عن السههويداء بعد أن كابدت حاميتها األهوال وخسههرت من القتلى ضههابطين 

 وعشرين رجالً ومن الجرحى ثالثة ضباط وثالثة وعشرين رجالً ... ((   ا .هـ 

* 

ظن الثوار أن دخول السهههههويداء كان الضهههههربة القاضهههههية ، ولهذا بدأ يتوافد على الجنرال بعض  

 صد التسليم، ولكن سرعان ما فوجئ الناس بانسحاب الحملة بكاملها .الزعماء و األهال  بق

تقول المصادر الفرنسية وبعض األهلين أن سبب هذا االنسحاب المفاجئ يعود إلى تخوف القيادة 

من حصار جديد بعد أن قطع الماء عن القلعة وهددت طر  تموينها ، واألرجح أن اندالا الثورة 

 ر القيادة الفرنسية إلى استقدام نجدة من السويداء .فجأة ف  حماة هو الذي اضط

ببعض اوعانات الت  بدأت  السويداء وزاد ف  انتعاشها قدوم رشيد طليع إخالءبالنفوس انتعشت 

ترد من المهجر بطريق فلسههطين واألردن وتجديد االتفا  مع الدكتور الشهههبندر لمهاجمة دمشههق 

ثانية ، واسهههتئناف الثورة ف  حماث وضهههواحيها . ولم يتم للجيه االنسهههحاب بسههههولة فقد صهههدمه 

حسههههن البالء رغم الثوار ف  عدة مواقع مثل عرى و المجيمر ورسههههاس وأبلوا ف  تلك المعارك أ

أن جراحهم ف  المسهههههههيفرة كانت ال تزال دامية، إال انه من النتائب الهامة الت  اسهههههههتطاعت أن 

، وإحرا   925أكتوبر  4تحصهههل عليها هذث الحملة ه  اسهههتالم األمير حمد األطره ف  عرى 

 بيت زعيم مسيحي  الجبل عقله القطام  ف  خربا.

 ( . 195 – 165) راجع التفاصيل ف  الكتاب الذهب  
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 االستجابات الثورية

بدأت الثورة ف  حماث بعد أن مّهد لها سّراً باالتفا  مع قيادة  1925ف  مساء الرابع من أكتوبر  

 الثورة ف  الجبل و الغوطة ومع المناطق المجاورة لحماث والسيما مع مشايخ البدو .

المطلتين على المدينة  إال أن  اسههههتولى الثوار على مراكز الشههههرطة والدرك وحاصههههروا الثكنتين

توال  األحداث و النجدات العسكرية وقصف المدينة بقنابل الطائرات اضطر الثوار لالنسحاب ، 

وكان يقودهم فوزي القاوقج  ، الذي كان قد فّر من الجيه مع بعض أنصارث لقيادة تلك الثورة . 

ى االشهههههههتراك ف  الثورة خالفاً وقد روى ف  مذكراته أن كثيرين من زعماء حماث ))أحجموا عل

لعهودهم وجبنوا وخافوا(( . ومع ذلك فقد صههههههمدت المدينة صههههههموداً اسههههههتحقت معه اوعجاب، 

وأرغمت اوفرنسهههههههيين على تخفيف الضهههههههغط على الجبل و الغوطة ... وقد روى ل  المرحوم 

. وأنها ستقمع عثمان الحوران  أن المجاهدين ف  حماث كانوا يدركون أن ثورتهم فاشلة ال محالة 

بوحشهههية وقسهههوة ، إال أنها أدت الغرض المطلوب منها وهو تجميد القوات الفرنسهههية ف  المنطقة 

 الوسطى .

وف  غوطة دمشق نشطت الثورة ف  مطلع شهر تشرين األول بعد أن أمدها الجبل بعدد من أبرز 

لعظم وكانت القوات قادة الثورة ورجالها. وتغلغلت ف  األحياء الجنوبية والشههههرقية حتى قصههههر ا

الفرنسهههههية تخرن من وقت اخر فتحر  بعض القرى وتحمل إلى سهههههاحة المدينة جثث القرويين 

 .1ورهاب األهلين

وف  الثامن عشههههر من ذلك الشهههههر وصههههل الجنرال سههههراي إلى دمشههههق بعد أن تفقّد الجبهة على 

سهههماً كبيراً منها. فأصهههدر أطراف الجبل فكان وجودث حافزاً للثوار على مهاجمة المدينة فاحتلوا ق

الجنرال أمرث إلى المدفعية والطائرات لتدمير األحياء واألسهههوا  دون أي إنذار سهههابق فكان لهذا 

العمل صهههدى اسهههتنكار ف  ألوسهههاط العالمية وقّدم قناصهههل الدول ف  دمشهههق احتجاجهم على هذا 

 التصرف المخالف لألعراف الدولية.

زلوث من خسههههائر ف  األحياء واألسههههوا  بل فرضههههوا غرامة ولم يكتف الحكام الفرنسههههيون بما أن

قدرها عشهههههههرون ألف ليرة ذهبية دفعت على الفور وجمع من المدينة أكثر من ثالثة آالف بندقية 

وأُرغم ألف وخمسهههههمائة عامل على العمل مدة ثالثة أشههههههر تقريباً لتطويق  ،وثالثمائة ألف طلقة

 .المدينة باألسالك الشائكة وبناء االستحكامات. ) التفاصيل ف  أندريا(

                                                           
 .39 ،38 ،37 – محلق راجع - 1
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فاكتسهههبت الثورة نتيجة لذلك عطف  ،وقد اسهههتفظع الرأي العام العرب  والعالم  ضهههرب دمشهههق

 مظهر العاجز األحمق.العالم واهتمامه بينما ظهرت السلطة الفرنسية ب

 وإرسهههال سهههراي الجنرال بسهههحب الكارثة هذث وقع من تخفف أن الفرنسهههية الحكومة حاولت ولقد

 برئاسهههههة معها متعاونة مدنية حكومة إقامة حاولت أنها كما. مدن ّ  سهههههام مفّوض أول جوفنيل دي

 آنذاك السههههورية الحكومة رئيس بركات صههههبح  إلى أوعزت أن بعد الحسههههن  الدين تان الشههههيخ

 الجبل ف  المعارك اسهههتئناف أثر على المباشهههر الحكم إلى عادت ما سهههرعان أنها إال. باالسهههتقالة

 .والغوطة

غال  1926ومع أن السههلطة الفرنسههية عادت إلى االسههتعانة بالداماد أحمد نام  ف  أواخر نيسههان 

ل عدد من ول ،أن ذلك يغيّر شهههههيئاً من تسهههههلط المفوضهههههية على كل حكومة وكل وزارة هذا فضهههههّ

الوزراء الوطنيين أن يكونوا ف  السههههجون والمناف  على أن يكونوا آلة ف  يد المسههههتعمر وخماد 

 الثورة الشعبية المتأّججة ف  كل مكان...

وعلى أثر انتصار المزرعة ووصول وفد من دمشق يؤكد مساهمة العاصمة ف  هذث الثورة وبعد 

أثر ثورة حماث واشهههتداد  الحركة الثورية ف  الغوطة.  أن اضهههطر الفرنسهههيون وخالء الجبل على

تقدم المجاهدون م الجبل وعلى رأسهههم زيد أخو سههلطان وأسههد األطره وحمزة الدرويه وعلى 

 ،دمشق –الدير عل   –عامر وزيد عامر ومحمود كيوان وشكيب وهاب وغيرهم بطريق شهباء 

حيث اسههتقبلهم المجاهد نسههيب البكري فوصههلوا إلى مزرعة الخيارة. وه  من أمالك آل البكري 

وعلى رأسهههههم المجاهد محمد عز الدين ومحمود  ،وزعماء مجاهدي المقرن الشههههمال  والشههههرق 

شههرف وسههلمان القلعان ومحمود أبو يحيى وجاد هللا سههالم الذين كانوا قد سههبقوهم وشههعال نيران 

 الثورة ف  الغوطة.

ويبدو أن  ،الخيارة بانتظار وصهههههول مجاهدي دمشهههههقوقد مكثت هذث الجموا يومين ف  مزرعة 

دمشههق لم تكن قد أتمت اسههتعداداتها للثورة وعند غروب اليوم الثان  ضههربت الطائرات تجمعات 

 الثوار.

وف  هذث األثناء وصهههلت رسهههائل من اوقليم )جبل الشهههيخ( تشهههرح فيه حادثة قلعة جندل وتطلب 

دليال على  –أحرقت زواياها أو بعض زواياها  أي –وكانت الرسهههههههائل محّرقة  ،نجدة من الثوار

 أن األهال  كانوا ف  أشد حاالت الضيق والحرن...

وتفاصيل الحادث أن الكابتن كوليه على رأس متطوعته دخل قلعة جندل وه  قرية درزية منيعة 

وطلب مائت  بندقية غرامة من البلدة وأخذ ثمانية وعشههرين رجالً  ،ف  سههفح جبل الشههيخ الشههرق 
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ذلك وصهههههلت نجدات من أهال  القرى المجاورة وحاصهههههرت  ن األهلين رهائن لديه. وف  أثناءم

وبعد  ،البلدة وأرغمت المتطوعة على االنسههحاب بعد أن أعدم هؤالء المتطوعة الرهائن بوحشههية

 أن تركوا عددأ من قتالهم... وهكذا بدأت الثورة ف  اوقليم.

هم نحو اوقليم فمّروا بمجدل شههههههمس ثم تقدموا منها إلى تابع الثوار الموجودون ف  الخيارة طريق

حاصههههبيا وهناك  بدأ المجاهدون يشههههرحون لألهال  أسههههباب الثورة وأهدافها ويطلبون مؤازرتهم 

ف  حين كانت الدعاية الفرنسهههههية تعمل بنشهههههاط وذكاء النعرات  ،وعلى األقل عدم مقاومة الثورة

 ة.الطائفية واوقليمية وتشويه أهداف الثور

 1أخذت قيادة حملة الثوار توزا منشوراتها متّوجة بالعبارة المشهورةة )الدين هلل والوطن للجميع(

 وتستثير همة األهلين ووطنيتهم للمساهمة ف  التخلص من االستعمار.

وبينمها كهان حمزة الهدرويه أحهد قهادة الثورة يتجول ف  المنطقهة وبصهههههههحبتهه أحهد الكهنهة وهو 

ع سههوء تفاهم بينهم وبين بعض أهال  قرية كوكبة أدى إلى صههدام مسههلح الخوري )أبو قمحة( وق

لدة وأحدثوا فيها بعض الحرائق وتقدموا  ئه الكاهن وبعض الثوار. فهاجم الثوار الب قتل من جرا

 منها إلى جديدة مرجعيون حيث حاصروا الحامية الفرنسية ثم أجلوها بعد معركة حامية.

كوكبة موضههههوعاً لدعايتها وسههههاعدها ف  ذلك بعض رجال  اتخذت السههههلطة الفرنسههههية من حادثة

كما ساعدها أيضاً بعض التصرفات الفردية الت  أساءت كثيراً إلى روح  اوقليميينالدين وبعض 

 الثورة.

 فقد ذلك ومع...  متبادلة طاء×أ تظل أنها إال فظائع التصهرفات هذا يسهّموا أن المغالين حاول وقد

 .الجنوب  لبنان ف  الثورة تجّمد أن األخطاء هذث استطاعت

 كنب أسهههعد الشهههيخ بقيادة الشهههيخ وجبل شهههمس مجدل أهال  يؤازرهم الثوار تقّدم مرجعيون ومن

 الشههههيرة الشههههابية القلعة ذات راشهههيا نحو تقدموا وشهههبعا، وحصهههبيا اوقليم وأهال  صهههالح أوب

 ...كانت أينما الفرنسية الحاميات إجالء وهدفهم الحصينة

 بقلعة المحيطة المنازل أن فوجدوا 1925( ثان  تشرين) نوفمبر 20 ف  راشيا إلى الثوار وصل

 المجاهدون فعمد. أسوارها عن المحاصرين وبعاد منها متر مئة مسافة على هدمت قد شهاب آل

 البرن من نقطة أقرب إلى يوصهههههههل القرية منازل داخل ف  نفق خر  إلى البلدة أهال  بمؤازرة

                                                           
 سليم فؤاد الشهيد القا د بقلم جلّها كان الثورية المنشورات هذه  - 1
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 هذا ومن فيه، نوافذ أو كوى وجود لعدم السهههههههطح على حاميته تمركزت الذي الغرب  الجنوب 

 وبذلك البرن، حامية بقنابلهم فقتلوا المجاهدون عليها صعد ساللم ونصبوا البرن إلى تقدموا النفق

 من تنتقل المعركة وبدأت عليها المهاجمون وانقضّ  القلعة داخل إلى الثوار أمام الطريق فتحوا

ً  وكانت غرفة إلى غرفة  لها تشههههههههد لم بطوالت الهجوم هذا ف  فتجلت األبيض بالسهههههههالح أحيانا

 .مثيالً  الثورة

 الطابق أقبية ف  الحامية يحصروا وأن القلعة من األعلى الطابق يحرقوا أن المهاجمون واستطاا

 .بكامله النهار ذلك ضارية المعركة هذث دامت وقد األرق ( الدور)

 رجال بعض إليهم انضههههم أن بعد الثان  لليوم اسههههتعداداً  القرية إلى الثوار انسههههحب المسههههاء وف 

 .الليل ف  تحصيناتهم يعيدوا أن استطاعوا القلعة ف  الرجال أولئك من بق  ما أن غير الحامية،

 لفكّ  القادمة للنجدة الثوار تصهههههدى المسهههههتمرة والمعارك الحصهههههار من الرابع اليوم صهههههباح وف 

 القلعة تصل أن اليوم، ذلك طوال دامت معركة بعد ، استطاعت النجدة ولكن القلعة عن الحصار

 .وإقدامها ضراوتها ف  معركة أشدّ  سّجلوا أن بعد مخذولين الثوار فانسحب

ً  أحرقوا ثم األهل  من وغيرهم زاك  آل بعد إعدام إلى الفرنسهههيون كعمد ذل أثر وعلى  من قسهههما

 من نجدة جاءت( األول كانون) ديسههههههمبر شهههههههر أواخر وف . حاصههههههبيا إلى تقّدموا ومنها البلدة

ً  تفعل أن تستطع لم أنها إال وغيرهم عبيد وعلى األطره متعب رأسها على المجاهدين  يذكر شيئا

 أي يتحّرك لم أنه إليه اوشههههارة تجدر ومما. واألمطار الثلون فصههههل ف  الجبلية المناطق تلك ف 

 وعلى المعركة سههههاحة من جداً  قريبين كانوا أنهم على الثوار لنجدة فلسههههطين دروز من شههههخص

 أو مادية مسههاهمة أدنى عنهم يعرف لم أنه كما ،1926 ربيع ف  الشههيخ جبل معارك ف  األخص

 .الثورة هذث ف  معنوية

 ةوثائقه ف  وردت كما المعركة، هذث ف  شهادته يقّدم العدو نترك نحن وها

 

 

 1925تشرين الثاني  4 – 20الدفاع عن راشيا 

ف  األيام األخيرة من تشههههههرين األول كانت تجريدة سههههههريعة من الخيالة والدرك تعمل ف  ناحية 

 ،حرمون الغرب  على قمع الشهههههقاوة الت  اتسهههههع نطاقها بسهههههرعة حتى كاد يتناول لبنان الجنوب 
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وزادت الحال توتراً وخطورة فاسهههههتقر الجيه ف  قلعة راشهههههيا يوم الخامس من تشهههههرين الثان . 

والقلعة المذكورة تشهههههههرف على البلدة الت  يقطنها ثالثة آالف نفس نصهههههههفهم دروز ونصهههههههفهم 

وتتسلط من الشمال على الوادي الذي ينته  إلى البقاا ومن الشر  على منافذ مضيق  ،مسيحيون

جنوب الغرب  على السههبل المؤدية إلى حاصههبيا. وهذث القلعة حصههن فرنسهه  قديم حرمون ومن ال

 يشارفها قسم من البلدة وهضبة صخرية.

 كانت حاميتها بقيادة الكابتن غرانجر من فيلق الصباحيين الثان  عشر مشتملة علىة

 الكوكبة الرابعة من فيلق الصباحيين الثان  عشر ) الكابتن غروماوفياي(. -

 الرابعة من الفيلق األجنب  األول ) الكابتن الندريو(.الكوكبة  -

 مفرزة الرشاشات التابعة لفيلق الصباحيين الثان  عشر. -

 الليوتنان تينه ومئة جندي من الدرك اللبنان . -

احتشادات وتتبادل  وكانت شرذمة االستكشاف تنطلق من القلعة ُمياومةً فتنبئ عن وجود

 ً نا نار معها أحيا  وترامى إليها أخيراً أن  ،القرى تارة آهلة وتارة خالية وظهر لها أن ،ال

 ثالث عصابات ستُقبِل من حاصبيا وقلعة جندل على أن تهاجم راشيا ثم تُغير على لبنان.

وما أزف اليوم  ،وكان شهههههبان الدروز يرتحلون عن راشهههههيا فيحذو حذوهم فريق من المسهههههيحيين

ا  فتوّجس المسههيحيون من ذك خوفاً بينا كان الثالث عشههر من تشههرين الثان  حتى أُغلقت األسههو

 الدروز يتشامخون.

وأعّدت  ،ونُّظمت أماكنا لرشهههاشهههات  ،فبوشهههرت أعمال التحصهههين بنشهههاط ،وتهيأت القلعة للدفاا

وُطّوقت القلعة بشهههههبكة من  ،وأُقيمت الُجدر حول نوافذ المنازل واألقبية ،مراكز راشهههههق  القذائف

 وُخزَن الماء ف  اابار. ،منازل القرية تقويماً لخط الرماية وُهِدمت بعض ،األسالك الشائكة

 وف  صباح اليوم التاسع عشر من تشرين الثان  أُرسلت شرذمتان لالستكشافة

األولى إلى حرمون وه  مفرزة من كوكبة الصهههههباحيين الرابعة التابعة للفيلق الثان   -

 عشر بقيادة معاون القائد الخيّال غينار.

عة للفيلق  - تاب عة ال باحيين الراب بة الصههههههه يا وه  مفرزة من كوك يت له ية إلى ب ثان وال

 األجنب  الرابع ) بقيادة الليوتنان غاردي( وبعض  أنفار الدرك.

وأوشههههك العدو أن يحد  بتينك الفصههههيلتين فتفلّتتا بجهد عظيم بعد أن خسههههرتا قتيلين  -

بة وُوّجههت بعهد  ،وثالثهة جرحى وتهاث من رجهالهمها ثالثهة الظهيرة مفرزة من الكوك
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الرابعة التابعة لفيلق الصباحيين الثان  لنجدة مفرزة غينار وُسيّرت الفصيلة اللبنانية 

 دركياً مع الليوتنان تينه( صوب مفرزة غاردي. 80جميعها ) 

وكان الليوتنان تينه والكابيتان اللبنان  توفيق  ،فهوجمت الفصهههههههيلة اللبنانية و ُطوقت -

فعُزلوا ا الفصيلة واعتُبروا من  ،ما مع الطليعة ف  جولة استكشافواالسبيران صو

 أما سائر الجند فقد انسحب.،ثّم مفقودين 

 وف  المسههههههاء صههههههدر األمر من الكابيتان غارنجر أن يصههههههمد ف  القلعة مهما كلف -

 األمر، فقّرر أن يلغى جوالت االستكشاف تفادياً من تفتيت الحامية و انقاص رجالها.

ين من الشههههر لم تكن الحالة قد بلغت حداً يتعذر معها على الجنود سهههو  الخيول إلى وف  العشهههر

( اتقاء 13،30فسههههههيقت إليها بعد الظهيرة ف  سههههههاعة متقّدمة )السههههههاعة  ،موارد الماء ف  البلدة

 ،وما صههههدرت الجياد عن الماء حتى هاجم دروز القرية المفرزة األخيرة إبان رجوعها ،للمفاجئة

تهم األولى إيذاناً بالمعركة فانهال الرصههههههاص من جميع الهضههههههاب المحدقة وكانت رصههههههاصهههههها

ف  البلدة  متأخراً وكان بعض أفراد الدرك ما برح  ،وًطوقت تطويقاً تاماً فأغلقت أبوابها ،بالموقع

 فالذ بمخفر الحّمارة على طريق دمشق.

أن عزم العصهههههاة بيد  ،تشهههههرين الثان  24إلى  21واسهههههتغرقت هجمات العدو على الحامية من 

نود الفرنسههههيين وتصههههميمهم على الصههههمود إلى جالثابت على احتالل القلعة قد اصههههطدم بحزم ال

 النهاية.

فف  اليوم الحادي والعشههرين من الشهههر قطع الدروز جميع سههبل المواصههالت فلم يبق لدى القائد 

فلما بزغ الفجر شههرا العدو بالمهادمة متسههّرباً  ،لتأمين اتصههاله بالخارن إال سههت حمامات زاجلة

إلى بيوت القرية ليصبح على مقربة من صفوفنا واحتّل الهضاب والصخور ف  الجنوب الشرق  

وف  منحنى النهار أصهبح  ،فأهال منها ناراً حامية أردت  من جنودنا أربعة وجرحت خمسهة شهعر

 ي قابلته به أسلحتنا األوتوماتيكية.على تماًس بالمدافعين على رغم التقذيف السديد الذ

تشههرين الثان  حاول الدروز تقطيع شههباك األسههالك ولم ينفكوا عن الهدوم طوال النهار  22وف  

بالبواريد والقذائف بينما كان ُرماتهم الحاذقون يسههّددون الرصههاص من البيوت والصههخور القائمة 

وف  منتصف الساعة التاسعة  ،عمل الدفااف  الجنوب الشرق  من القرية كأنهم قصدوا إلى شّل 

فوليه ف   ،قتل الكابتن غرانجر برصهههاصهههة خرقت صهههدغه بينما كان على إحدى شهههرفات القلعة

 وعند الظهيرة شههههههّد الدروز بعنف على الجانب الجنوب  ورشههههههقوث ،القيادة الكابتن غرومر فياي

الفيلق األجنب  المرابطين ف  ذلك بالقذائف وأحكموا تقذيفها فعرقلت مهمة الدفاا.  على أن جنود 

الجانب قد ثبتوا ثباتاً حسهههناً وقابلوا المهاجمين بالقذائف أيضهههاً فأرغموا الدروز على الرجوا عن 
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 ،واحتفظنا بجميع مراكزنا على رغم تواتر النار المتالزم ،عزمهم بعد كفاح دام ثالث سهههههههاعات

وكان التعب قد  ،لجنود أن يتحّرزوا بأنفاقهابيد أن الذخيرة آذنت بالنفاذ فصهههههههدر أمر القائد إلى ا

أدرك المدافعين ولكنهم اسهههههتمروا على رباطة جأشههههههم وعززت معنوياتهم رسهههههالة ألقتها إحدى 

 الطائرات ُمنبئه أن الحامية ستُنقَذ حوال  اليوم الرابع والعشرين من الشهر.

 ،تألبت له النجدات ف  الليل وف  اليوم الثالث والعشهههههههرين قام العدو بهجوم عام بالقذائف بعد أن

على أنه رسههخ ف  البرن بعد  ،ودخل قصههر القلعة مرتين ولكنه ُدفع بعد كلتيهما برؤوس الحراب

 معترك هائل. أن حوادث هذا النهار الحاسم جديرة بأن نتبسط ف  سردهاة

 لهجومهم ما أزفت الساعة الخامسة صباحاً حتى حمل العدو على الجبهة الجنوبية بالقذائف تمهيداً 

فتمكن من تسهههههههديد القذائف على البرن مرات  ،وف  السهههههههاعة الثامنة أغار على حين غرة ،العام

فتالشههى وانعدم عمل الموقع الذي اسههتقر فيه مطلقو البواريد الرشههاشههة وراشههقو القذائف  ،عديدة

 فاسهههتطاا الدروز أن يتسهههلقوا السهههاللم إلى البرن واسهههتطلّوا من الجنوب على القصهههر وسهههطوح

 الساحة.

وف  هذث األثناء كان العراك حام  الوطيس عند مدخل القلعة الصهههههههغيرة ألن العدو تمكن من 

ولون نفق  تحت البيت الذي يتسهههلط على ذلك المكان. أما الليوتنان كاسهههتان فاسهههتمّر صهههامداً مع 

 جنود الفيلق األجنب  والصباحيين ف  الطابق األعلى.

طية بقيادة معاون الضهههههههابط الخيّال ميغرو ف  خطّ مقاومة وانتظمت مفرزة الصهههههههباحيين االحتيا

وراء البيوت القائمة ف  الجانب الجنوب  بينما كان الدروز يُغيرون على البرن فيكادون يصههههلون 

يه ئه ،إ نار ف  أرجا ثاً إعمال ال له عن  ،وحاولوا عب ناو ناري ت يار  نان مودرانو بع وُجرح الليوت

أُرغم جنود الفيلق األجنب  على التخل  عن البرن نهائياً  كثب. وف  السهههههههاعة الثامنة والنصهههههههف

فتراجعوا بصفوفهم مسافة ثالثين متراً وسّدوا الممرات  ،وعن البيت القائم عند  المدخل الصغير 

 والباحات الصغيرة أمامهم بما تيسر لهم اتفاقاً من الركام واألنقاض.

ولكن حماته ثبتوا بفضهههههل ما ظهر من  ،فسههههههوكان الهجوم عنيفاً على المدخل الكبير ف  الوقت ن

فقهد كهان مرابطهاً مع جنود ثالثهة من الفيلق األجنب  ف  المتراس  ،بهأس األدجودان األول غهازو

القائم فو  ذلك المدخل فقاموا بالقذائف بحزم وشههههههدة ومراس. وكانت النيران المتواترة تصههههههفع 

 شرفات القلعة ي جوانبها األخرى فتجّمد المدافعين.
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  منتصف الساعة التاسعة استقّر الدروز نهائياً ف  البرن وشرعوا يصوبون النار على ُحماة وف

ّوبت إلى فنّة البرن وغمرتها بوابل من  ،السهههاحة ويقتلون الجياد وعلى إن إحدى رشهههاشهههاتنا صهههُ

 الرصاص فأسكتت نار الدروز هنالك إسكاتاً تاماً.

فسههلطت الرشههاشههة المذكورة  ،إلى السههاحة فسههلكوثوف  هذث األثناء اكتشههف الدروز سههرداباً ينفذ 

نارها على منفذث وسههههّمرت المهاجمين عندث. على أن الدروز المرابطين ف  البرن تمكنوا بعد أن 

من قذف الرصهههههاص فأهالوا على مطلق  الرشهههههاشهههههة وأخرجوهم جميعاً من  ،تحّولت عنهم النار

اون القائد الخيال بيسهههههروف )من صهههههف القتال ف  خالل خمس عشهههههرة دقيقة. فتولى إطالقها مع

فأغار  ،الفيلق األجنب ( يعاونه جندي كان يعمل على حشهههههههوها. وتحّرن الموقف ف  السهههههههاحة

نب  والصههههباحيين ورجال الدرك وانطلقوا جالليوتنان ديفاري على رأس رهط من جنود الفيلق األ

 الدفاا.فتعّدلت وضعية  ،برؤوس الحراب فاستعادوا السرداب والبيت الذي يعلوث

 ،وحوال  السههعة العاشههرة اسههتطاا الدروز أن يُدانوا الباب الكبير وكانت ذخيرة حراسههه قد نفدت

ولكن  ،فرشههقوا القذائف على رجال الدرك ف  آخر السههاحة واضههطروهم إلى التخل  عن موقعهم

وهجم  ،بمؤازرة الصههباحيين. وهنا قتل األدجودان األول غازو هؤالء ما لبثوا أن اسههتعادوث فوراً 

الدروز هجوماً آخر فأرغموا رجالنا على االنسحاب من السرداب فتراجعوا عنه متسترين بالجياد 

واستقروا ف  القسم الشمال  من السراي. ثم اكتشف العدو مقّر الرشاشة الت  تنصّب على البرن 

وتسلطت  فجرحوا العاملين على إطالقها. فتُركت وشأنها بضع دقائق ثم تولّى أمرها الصباحيون.

نار الدروز المعتصهههمين ف  الجانب الجنوب  من السهههراي على سهههاحة الجياد مرة ثانية فأصهههبح 

 الصمود فيها غير مستطاا وأخليت.

فأحكموا رشاشةً وسلّطوها على الساحة  ،واستقّر المدافعون عندئذ ف  الجانب الشمال  من القصر

 ها على شكل شَرفات.والباب والبيت الجنوب  واحتلوا النوافذ بعد أن جعلو

لة تنطوي على  ئد الحماية حمامة زاجلة أخيرة فأطلقها وحّملها إلى القيادة رسهههههههها وكان لدى قا

وصهههههف الحالة. فأنبأها أن الذخائر تنفد بسهههههرعة وطلب منها النجدة فوراً وإال اضهههههطر ف  اليوم 

 ونقاذهم.التال  أن يخرن على العدو فيمن بقى لديه من رجال الحامية محاولةً 

وعند الظهيرة كانت الحالة على ما يأت  ة ف  الجانب األعلى من القلعة اسهههههههتمر الكفاح فأطلقنا 

جميع قوانا االحتياطية وتخلينا عن بعض المنازل فقط وصهههههمد المدافعون. وف  الجانب األسهههههفل 

  مابرحت كان ُحماة القلعة ف  منعة  يستطيعون معها أن يدفعوا كل هجوم يحصل من الساحة الت

 خالية.
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فالدروز  ،ودخلت الحالة عندئذ حتى السهههههههاعة الخامسهههههههة عشهههههههرة ف  طورها ألكثر خطورة 

متحصههههنون ف  البيت المالصههههق للباب الكبير حيث أصههههبحت الشههههرفات والمتاريس ف  متناول 

العدو على الساحة محاوالً االنسالل من  طغىنارهم فأصيب عدد عبير من المقاومين بالجراح. و

فصههّدته الرشههاشههة بنارها مضههطرة إلى حصههد الخيول الباقية ولكنها أوقفت الهجوم  ،الجيادخالل 

 فوراً.

فجمع قائد القلعة األصحاء  ،وف  الجانب األعلى أُرغم المدافعون على التراجع أمام عنف الهجوم

وقام  ،الذي هو مفتاح حلقات الدفاا من رجاله أمرهم أن يثبتوا مهما كلف األمر ف  أعلى القصهر

جنود الفيلق األجنب  والصهباحيون بغارتين مقابلتين تحت قيادة المالزمين غاردي وكاسهتان فكان 

 هجومهم ف  كلتا الغارتين رائعاً.

 ،وف  السههاعة الخامسههة عشههرة تهات القنابل على األعداء من الطائرات الت  اسههتقدمها قائد القلعة

 ً  فشيئاً حتى الليل. فتراخت حلقات الهجوم واستمرت ف  تراخيها شيئا

 ،فُوّزعت الخرطوشههات األخيرة على رجال الحامية ،وف  السههاعة السههابعة عشههرة نفذت القذائف

فإذا عاقها أمر أو حال دونها حائل أصهههبح  ،وانقضهههى عصهههر النهار بانتظار النجدات  المطلوبة 

 .المائةصمود الحامية محاالً ألنها افتقرت إلى الذخيرة وخسرت من قواتها أربعين من 

على أن األرصاد أبصروا لدى الساعة العشرين سهماً نارياً أخضر ينطلق عن بضعة أميال ف  

عقبته بعد نصههف سههاعة أربع طلقات مدافع من شههمال  القرية وظهرت ف  الوقت نفسهه ، ،السهههل

 عالمة نارية تشير إلى ))فيلق الصباحيين السادس((.

وكانت تواكبهم  ،يق شههههههتورث بقيادة الكولونيل لوبيرزإن فرسههههههان هذا الفيلق أقبلوا عدواً عن طر

ومن ذلك الحين أصبح بإمكان الحامية أن تعتبر  ،وتخلّف عنهم المشاة ،سريّة من سرايا المدفعية

 نفسها ُمنقذة. أما الدروز فقد أدركهم والشك القنوط والوهن فأمسكوا عن الهجوم ليالً.

 بعض متعصههب  الدروز بينما كان معظمهم ينهزم تشههرين الثان  لم يسههتأنف الهجوم إال 24وف  

وظهرت طالئع فيلق الصباحين السادس الذي اتصل لدى  ،شرذمات صغيرة صوب رخلة وعيحا

وزمزم المدفع ف  الجنوب الغرب   ،الساعة الحادية عشرة بالمنازل األولى القائمة شمال  القرية 

لرماة األفريقيين الحادي والعشهههرين بقيادة مؤذناً بوصهههول نجدة ثانية تشهههتمل على لواء من فيلق ا

 القومندان لوينه.
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وف  منتصههف السههاعة الرابعة عشههرة دخلت القلعة الكوكبة األولى من فيلق الصههباحيين للسههادس 

 يحتل الذروة الشمالية من البلدة. )بقيادة الكابتن ستوكله( ف  حين أن القومندان لوينه كان

سفر عن خسارة المدافعين ألربعين من المائة ولكن ال،أجل لقد أُنقذت الحامية  شاقاً وأ نضال كان 

 وقد قتلت جميع الخيول فكست ساحة الميدان. ،من قواتهم

ودلّت المعلومات فيما بعد على أن الدروز الذين هاجموا راشههههههيا قريباً من أربعة آالف رجل قُتل 

 منهم تحت أسوار القلعة أربعمائة ويزيدون...(( ا.هـ 

بقيادة محمود كيوان وكان أشههههر  1926ولم تتجدد المعارك ف  جهات راشهههيا إال ف  مطلع عام 

ح الغرب  من جبل الشههيخ( حيث قضههى المجاهدون على هذث المعارك معركة الفالوجة ) ف  السههف

 حامية تبلغ ثالثماية نفر ف  معركة خاطفة واستولوا على ذخيرتها كاملة...

ولقد شهت هذث المرحلة من مراحل الثورة كثيراً من التناقض والفوضى فقد امتزجت فيها بشكل 

وبدا هذا التناقض ال ف  أعمال بارز أعمال البطولة والتضههههحية والعفة بأعمال الشههههقاوة والتعدي 

 الجماعة فحسب بل ف  تصرفات األفراد أنفسهم.

* 

فقد ظل األهال  محافظين على هدوئهم إجماالً نظراً للضههههغائن السههههابقة  –السهههههل  –أما حوران 

الجبل والغوطة  –بينهم وبين جيرانهم الجبليين. إال أن اشهههههتعال الثورة ف  المناطق المحيطة بهم 

جعل بعض زعمائهم يظهرون الرغبة ف  تلبية نداء الثورة. فاسهههههههتقبلت قريتا الحرّيك  -واوقليم

والحراك ))الحملة الدرزية(( الت  توجهت نحوها برئاسههة قوادها العشههرة ورافقها شههبانها بعلمهم 

شيخ مسكين مركز مشيخة حوران ومن ثم توجهت إلى  الكبير وطبلهم وتقدمت هذث الحملة إلى ال

ى فكان شهههيخها ))مطلق الذيب (( أحسهههن اسهههتقباالً.ومن ثم عادت إلى الشهههيخ مسهههكين بعد أن نو

ية الت  طائرات. ومع أن أكثر القرى الحوران قد أظهرت  تعّرضههههههههت مراراً لل ها الحملة  مّرت ب

المناصرة والحفاوة إال أن مهمة هذث الحلة ف  إشعال الثورة ف  حوران قد أخفقت كما أخفقت ف  

)الذين لم يرغب بعضههههههم أن تكون ))بالدهم(( سهههههاحة حرب(. وهكذا  اللجاةمع شهههههيوخ التفاهم 

عنوة  اللجاةأصهههبح االتصهههال بين الغوطة والجبل مفقوداً مما اضهههطر الدروز إلى محاولة دخول 
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لتأمين اتصالهم بالغوطة فيفقد ذلك الكثير من قّوتهم ووقتهم. واضطرهم الستقدام المقاتلة الدروز 

 1.خارن الجبلالموجودين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2معارك الغوطة وجبل الشيخ

والغوطة بسههههاتين غضههههة متشههههابكة تحيط بدمشههههق إحاطة  ،كانت الغوطة من أبرز ميادين الثورة

 ً وقد ابرز أهلها من البطولة والتضهههههههحية  ،يتخللها عدد هائل من األقنية والسهههههههواق  ،كاملة تقريبا

 ،فقهد رّحبهت قرى الغوطهة بهالثوار الوافهدين إليهها وآزرتهم بهالرجهال والمهال ،والجلهد مها يهدهه

 ،وتحملت ف  سبيل الثورة أقسى أنواا االنتقام والتنكيل وإتالف المحاصيل وحر  البيوت ونهبها

                                                           

 43، 42، 41راجع المالحق:  -1

 

 .الذهبي والكتاب ، واندريا(( هندي إحسان)) للرا د(( السوري العربي الشعب كفاح)) كتاب راجع ، األوفى للتفصيالت  - 2
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الميدان الرئيسههههه  لهذث  ،بعد الجبل ،وتعتبر الغوطة،وال سهههههيّما من قصهههههف الطائرات والمدفعية 

 الثورة.

رك الغوطة معارك متشههههابهةة قوات فرنسههههية تخرن من ثكنات المدينة أو من مخافرها كانت معا

 ويرغمونها على التقهقر غالباً. ،األمامية فيتصيّدها الثوار المختبئون ف  البساتين

  ،لكل عصابة ،يؤلفون عصابات متساندة  ،ف  الغالب ،وكان ثوار الغوطة

 مع العصابات الثانية أو باالستقالل عنها. قائدها ورجالها وخططها باالتفا  ،أو عصبة

على العصهههههههابات القادمة من الجبل أما  1925وقد ارتكزت المقاومة ف  الغوطة ف  أواخر عام 

فقد اعتمدت اعتماداً كلياً تقريباً على ثوار قرى الغوطة ومدينة دمشهههق  1927-1926ف  عام  

 وال سيّما أبناء الميدان.

الدين الحلب  من الجبل. والشههههههههيد حسهههههههن  محمد عز ،ف  الغوطة وكان من أشههههههههر قادة الثورة

 1الخراط وأبو عبدث سكر والشيخ األشمر والشهيد األمير عز الدين الجزائري والشهيد عادل نكد

 ونزيه المؤيد العظم... ،وفوزي القاوقج 

عيد وقد توالى على قيادة عصهههابات الغوطة عدد من الزعماء منهم ة نسهههيب البكري والشههههيد سههه

ومصطفى وصف  وغيرهم إال أن أكثرهم كان يتخلى عن تلك القيادة بسبب من الفوضى  ،العاص

 والمنافسة.

 

 

 ةالغوطة معارك أشهر وكانت

 أثرها على الفرنسهههيون قام قد ،1925 األول تشهههرين أواسهههط ف  والمليحة جوبر معركة -1

 ورهاب المرجة سهههههاحة ف  جثثهم وعرض دمشهههههق إلى وحملهم الفالحين من عدد بقتل

 .النفوس ف  الثأر روح ونشطت المستعمرين على النقمة ف  ذلك فزاد األهلين،

 من وثوار وجرمانا الجبل من ثوار فيها اشهههترك الثان  تشهههرين 17 العظم قصهههر معركة -2

 الختطاف محاولة ف  نفسهههها دمشهههق مدينة دخول من فيها الثوار تمكن ودمشهههق الغوطة

                                                           
 .لبنان عبيه بلدة أبناء من وهو بالثورة التحق وقد بسويسرا لوزان جامعة في طالبا الشهيد كان  - 1
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 تفقد أن بعد العظم لقطر بزيارة يقوم كان الذي سراي الجنرال الفرنس  السام  المفوض

 .الجنوبية الجبهة

  بضرب فأمرت رشدها الفرنسية القيادة فقدت أن الخاطف الهجوم هذث نتيجة وكانت          

 .إنذار سابق دون والمدفعية بالطائرات دمشق          

  الحملة اصطدام أثر على الست قبر ف  المعركة بدأتة الست قبر معركة أو يلدا معركة - 3     

 وصلوا قد كانوا والذين األطره فارس عل  رأسهم وعلى السويداء بثوار الفرنسية         

          ً  العاص وسعيد العظم المؤيد ونزيه الدين عز محمد عصابة فأنجدتهم الغوطة، إلى حديثا

  الثكنة حتى العسكر دحروا وقد الثالثمائة المعركة تلك ف  الثوار عدد يتجاوز ولم         

 . 1أسلحتهم بعض وغنموا القدم ف  العزيزية        

 

  التفّر  إلى اضطرتهم للثوار مفاجأة كانتة األول كانون 17 حمورية معركة -4

 .بها والتنكيل القرية مهاجمة من الفرنسية للقوات ومكنّت والتضعضع    

 

 داريا قرب الحمرة زاويةة أبرزها متفرقة مواقع ف  1926 عام مطلع ف  معارك عدة  -5    

 وجسر وحرستا وعربين( والقابون برزة بين)  والبواب والميدان الشحم، ميذنة ومعركة        

 ...وشبعا وجوبر تورا         

 

  معمتها فرنسية جيوه خمسة مجابهة ف  ،1926 تموز من الثان  النصف معارك -6     

 من مطاردتهم من بدالً  داريا يلدة، عقربة، باال، أوتايا، دوما برزة من الثوار تطويق         

 رغم لها، المرسومة الخطة تطبيق ف  الجيوه هذث نجحت وقد الغوطة، باتجاث دمشق         

 .والمتطوعة الضباط ف  سيّما وال تكبدتها الت  الخسائر         

ً  نقالً  الغوطة معارك من نموذن وهذا  ة203 – 201 ص الذهب  الكتاب عن حرفيا

 ةبطنا كفر واقعة

 ةعلى تشتمل كانت الت  فان كولونيل الليوتنان بقيادة   ب الفئةة فئتين إلى ب التجريدة ُشطرت

 (.يسرو د الكابتن بقيادة) السادس الجزائريين الصباحيين فيلق من الثالثة والكوكبة ممتازة، كوكبة

                                                           
 .الري  لمنير ، الذهبي الكتاب راجع - 1
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 السههههيار الحرس من ولعشههههرين الحادية والكوكبة( غييار الليوتنان بقيادة) الثالثة الشههههر  وكوكبة

 .اغارلتلر الليوتنان بقيادة ،(شركسية)

  الشركسية الكوكبات على تشتمل كانت الت  ماسيت الكولونيل بقيادة 2 ب والفئة

 .والستين الخامس المراكشيين فيلق من وكتيبة كوله الكابتن بقيادة الخمس

 ترما عين تنتح  أن على العشهههرين اليوم صهههباح ف  اوتايا من فان كولونيل الليوتنان فئة زحفت

ً  طولها جبهةً  طريقها ف   1وتجترف  الزور، قلب ف  عملها منطقة وكانت. أميال خمسة من قريبا

 لتلك لمثل تصهههلح ال والخيول إال ليس الفرسهههان من مؤلف ذلك فو  وهو كثيراً  جيشهههها يكن ولم

 .وتعرقلها الحركات تعيق ه  بل األرض

ساعة حوال  جسرين بلغ حتى تذكر صعوبة دون الجيه وتقدم سعة ال  بين االرتباط أن على. التا

 يتصههل أن الصههباحيين أحد مع تمكن رونسههريه الكابتان إن. اليسههير باألمر يكن لم الجيه فصههائل

 ولم مجهول مقّر   ف  كانت الميمنة ف  يسههرو د كوكبة أن على. متواليتين مرتين ماسههيت بتجريدة

. بطنا كفر إلى الجيه دخل عشهههرة الحادية السهههاعة منتصهههف وف .  إليها يُهتدى أن بالوسهههع يكن

 ف  العدو فأسههقطها الجود فو  قليل ارتفاا على تحلق( دوازله الليوتنان) الطائرات إحدى وكانت

يل فدفع البسههههههههاتين، فة نار أوقفتها حيث ترما عين ناحية ف  طليعته فان الكولون  مجهولة عني

 . الصادر

 رصاصات أصابته الحضيض عن ليرفعه أغارلتلر الليوتنان تقدم وإذ كورسين دي الليوتنان فقُتل

 صهههوب كرسهههكه الخيّال الضهههابط معاون بقيادة ُوجهت قد االرتباط فصهههائل إحدى وكانت. ثالث

 .آثارها فاختفت ماسيت الكولونيل

 من النار عليهم تسههاقطت بطنا كفر يدخلون وخفراؤها الذخيرة قافلة كانت بينما نفسههه الوقت وف 

 ونسهههريه دير الكابتان وتولى السهههاحات إحدى ف  فتجمعوا. الشهههر  ومن القرية من صهههوب، كل

 .بندقية ثالثين من بنحو الدفاا ونظم لرأغارلت كوكبة وفلول الممتازة الكوكبة قيادة

 بعد الوصههههول من تمكن الذي ميلود الحان رالبريغادي هو يسههههرو د وكبةم من فارس حينئذ وأقبل

 فاتصههههههل ونقاذها بطنا كفر على تُقبِل بأن األمر إليها يحمل كوكبته إلى فأرجع مرتين، حاوله أن

 على تنحرف أن األخيرة هذث فاضهههههطرت( غييار) السهههههورية الكوكبة مع فانطلقت سهههههقبا ف  بها

 يسهههرو د كوكبة أن بيد. الفصهههيلة سهههائر عن وعزلها العدو فطّوقها بطنا كفر من الشهههمال  لجانب

                                                           
 العامة تفهمها كما جرف بمعنى اجترف - 1
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 والدقيقة عشهههههههرة الثانية السهههههههاعة عند فان كولونيل الليوتنان موافاة من عنيف عراك بعد تمكنت

 .عشر الخامسة

 الذي الرماة صههفوف ف  بطواف يقوم فان كولونيل الليوتنان كان بينما عشههرة الثالثة السههاعة وف 

 باليانكور دي القومندان القيادة ف  فَوليَهُ  قاتلة رصهههاصهههة صهههرعته ونسهههراي دير الكابتان يقودهم

 رجال ألن األُخر بالتجريدات االتصههههههههال حركة فانعدمت وتعقيداً  حراجةً  عندئذ الحالة وزادت

 تؤذن بادرة هنالك يكن ولم ، 1أحياء يحرقهم أو فيهلكهم  العدو قبضههههههة ف  يقعون كانوا االرتباط

 .متعذراً  أصبح غييار بكوكبة االتصال أن حتى بالنجدة

 وكان. المنازل ف  اعتصههههم حيث القرية من الشههههرق  الجنوب ف  باليانكور دي القومندان ورابط

 ببأس الليل طوال صههمدوا ولكنهم الشههمالية الناحية ف  معزولين السههوريون والخيالة الصههباحيون

سه، القاوقج  فوزي يقودها الت  العصابات غارات أمام  احتلت قد الجيه من شرذمة وكانت بنف

 النوافذ إحدى من ورجاله ورفيلوا الليوتنان وقفز حماتها ونفّروا النار فيها العصههاة فأسههعر المئذنة

 البيوت ف  الصباحيين فهاجموا السطوح إلى الثوار انسل ثم. أمامهم ممراً  يفتحوا أن واستطاعوا

 . رجاله من وعدداً  بيغان الليوتنا وجرحوا فيها استقروا الت 

 .خرطوشة أربعين غير الواحد الرجل حوزة ف  يبقَ  فلم الذخيرة قلّت النهار كان ولما

 دمشق ف  مجهوالً  كان وقد الجيه مقر فتبيّنت القرية فو  حلّقت طائرة أن على

 وما غودو، الكولونيل بقيادة نجدة بوصههول أخرى طائرة أنبأت التاسههعة السههاعة وف . األمس من

 كوله الكابتن بقيادة المراكشههههههيون والرماة الشههههههركس انهلّ  حتى عشههههههرة الحادية السههههههاعة أزفت

 .حماتها وأنقذوا القرية مهاجم  الحراب برؤوس فدفعوا تُقاَوم ال بغارة واندفعوا

 إن. تُقّدر الت  بالخسارة يكن لم فان كولونيل الليوتنان مقتل أن على فادحة بخسائر العدو من  لقد

 ((هـ.ا.. جدل وال فيها نزاا ال شهرة 1920 سنة الشر  ف  حاز الكبير الضابط هذا

 ..الشراطيط وأم ، الغيضة وجسر مسرابا، معركة أبرزهاة 1926 خريف معارك -7

قل ظهل الهذي الجزائري الهدين عز األمير غير الغوطهة ف  يبقَ  لم 1927 عهام مطلع ف  -8  يتن

 .مكافئة غير معركة ف  أيار أواسط ف  استشهد حتى مقاتالً 

                                                           
 (المؤلف) الجنود لوحشية تبرير أنه بل الحقيقة تؤيده ال القول هذا - 1
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 أزر لشههههدّ  ودمشههههق الجبل من إليها المتجهة الحملة رافقنا فقد( الشههههيخ جبل) اوقليم منطقة ف  أما

 استطاعوا الفرنسيين أن وكيف راشيا قلعة حصرا من تمكنت الحملة أن كيف ورأينا ، مجاهديها

 .عنيفة فرعية معارك بعد 1926 نيسان 3 ف  الثانية للمرة شمس مجدل يستعيدوا أن

 ةذكرناث ما إلى باوضافة المنطقة هذث أحداث أبرز ومن

 من عاد أن بعد 1926 حزيران مطلع ف  وأخيه مريود أحمد الوطن  الزعيم اسههههتشهههههاد -1

 .الثورة ف  للمساهمة العرا 

 من عدد بقتل له جميل ولدث وانتقام قطنا معركة ف  هرموه أبو خطار الضابط استشهاد -2

 .الزنون األسرى

شهاد -3 ست شتهر الذي سليم فؤاد الضابط ا شجاعته ا  وهو آرائه، ودقة العسكرية ومقدرته ب

 ...النابض الثورة قلب الريس، منير يقول كما

 يخوض وهو الخيول من عدد تحته قُتل الذي صالح أبو كنب أسعد المجاهد بطولة -4

 ...بتفصيالتها تسّجل أن يتاح أن نرجو الت  البطوالت من غيرها وكثير واوقليم الجبل معارك

 

 

 

 

 

 

 جوفنيل دي

 وعين سههراي الجنرال اسههتدع  السههويداء، من غامالن حملة وانسههحاب دمشههق ضههرب أثر على

 ً  .جوفنيل ودي مس  له خلفا

 أن إال البادرة بهذث الناس فتفاءل. ولبنان سهههههههوريا إلى يقدم مدن  مفّوض أول جوفنيل دي كان

 التنفيذية للجنة مقابلته أثر على بيروت إلى طريقه ف  وهو بالصههعوبات اصههطدم الجديد المفوض
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 دمشههههق إلى وصههههوله بعد الصههههعوبات هذث وتجددت القاهرة، ف  الفلسههههطين  السههههوري للمؤتمر

 .فيها تشتعل والثورة

 ديسهههههههمبر) األول كانون شههههههههر مطلع ف  لبيروت وصهههههههوله لدى للتفاهم نيته جوفنيل دي أظهر

 أن يريد ال الجديد فالمفوض األولى اللحظة منذ بالفشهههههههل المحاولة هذث على حكم أنه إال( 1925

 دمشق ف  هنا الخضوا أن يرى ألنه أوالً  سالحهم يسموا أن الثوار من يطلب وهو للقوة يخضع

 بالتسهههههههليم جوفنيل دي تمسهههههههك أن إال. الحرية لنيل منها بد ال الت  المقدمة هو الدروز جبل وف 

 من تفاوض أن رفضت الثورة قيادة أن ذلك إلى أضف صعبة عقبة ظل للمفاوضة أول  كشرط

 بكاملها السهههورية المشهههكلة معالجة على وأصهههرت منفرداً، الجبل ف  الثورة موضهههوا إنهاء أجل

لك أبرز وكهان. الثوار عنهها يرضهههههههى مؤقتهة حكومهة وتهأليف الوحهدة أو بهاالتحهاد والمطهالبهة  ت

لك المقررات باط 25 ف  اتخذت الت  ت ما ف ( فبراير) شههههههه جاا) دا نت والت ( ةلل  على تنص كا

 ف  مفعله و شهقّه ف  آخران مؤتمران المؤتمر هذا عقب وقد بكاملها سهوريا عن بالجالء المطالبة

 .دامه مؤتمر مقررات فيهما المجتمعون أكد ،1926 عام يوليو شهر

 ةالمقررات تلك وأبرز

 .المشروعة أمانيها سوريا تنال حتى الحرب مواصلة -1

 .لسورية الكاملة والوحدة الخارج  التمثيل مع التام االستقالل على اوصرار -2

 شهههكل ويعين الدسهههتور يسهههنّ  تأسهههيسههه  مجلس وانتخاب سهههورية وطنية حكومة تشهههكيل -3

 .الحكومة

 بين األطره لسههههلطان كان لسههههورية الكاملة الوحدة على التأكيد ف  األكبر الفضههههل بأن والشههههك

 المشهههههههايخ بعض أو اوقليميين الثانويين الزعماء بعض من يسهههههههايرهم ومن األطارشهههههههة زعماء

ً  يرفض سلطان ظل فقد المتعصبين  .إقليم  أساس على مفاوضة أو إقليم  حل أي دائما

 الضغط لوال اويجابية النتائب بعض إلى المفاوضات هذث تصل أن باومكان كان ربما أنه ويظهر

 أن على يظهر، ما على ، العسكريون أصرّ  فقد له عرضة السام  المفوض كان الذي العسكري

ً  الجبل فتح يعيدوا  . معّظمة كدولة وشرفها فرنسا سمعة على حفاظا

 ف  وسههالحهم يفاوضههوا أن فضههلوا الفرنسههية بالسههلطة الثقة فقدوا قد الذين األهال  أن نجد وهكذا

 يريد لمن والسههههلم الحرب يريد لمن الحربة ))المشهههههورة عبارته جوفنيل دي رّدد وعندئذ. يدهم

 شههكلية انتخابات وجراء محاوالته جانبها إلى وبدأ الربيع لمعركة اسههتعداداته بدأ ثم ومن(( السههلم
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يد السههههههههام  المفوض حّدد وقد درجتين على البالد ف  جد بات موعداً  ال خا لدرجة النت  األولى ا

 وانتخابات 1926 سهههنة يناير 8 ف  عرفية، أحكام فيها يوجد ال الت  األنحاء ف  التمثيل  للمجلس

 .منه 22 ف  الثانية الدرجة

 وقادتها الوطنية الحركة أعضهههاء بعض السهههلطات فاعتقلت االنتخابات هذث وحماث حمص قاطعت

 .ااخر البعض ونفت

 الضهههغط أمام اضهههطروا النواب أن إالّ  الصهههورية انتخاباتها تتم أن السهههلطة اسهههتطاعت حلب وف 

ً  وحدث ذلك فكان لهم اجتماا أول ف  السورية بالوحدة يطالبوا ألن الشعب  . المجلس هذا لحل كافيا

 بالوحدة مطالبة عامل وجبل وطرابلس وصيدا وبعلبك بيروت ف  حركات قامت األثناء هذث وف 

 المفوض إلى تقّدم عرائض على المطالب هذث اقتصههههرت وقد الالمركزية أسههههاس على السههههورية

 ...الغالب ف  السام 

 والغوطة بكامله الجبل على يسيطرون الثوار كان الربيع وتباشير 1926 الجديد العام مطلع وف 

 ف  متمركزاً  اندريا الجنرال كان حين ف ( الشهههيخ لجبل الشهههرق  السهههفح) البالن وإقليم والقلمون

 بقيادة أخرى وحملة الشههههرقية الغوطة إلى( فرن) الكولونيل بقيادة حملة بتوجيه بدأ ومنها دمشههههق

 دوما ف  ثابتة عسهههههكرية مخافر بإنشهههههاء لذلك مّهد وقد الغوطة شهههههمال إلى( ماسهههههيت) الكولونيل

 االتصهههال لمنع الشهههمالية الجبل حدود على وبرا  وبويضهههان دمشهههق أبواب على وخرابو وأوتايا

 الحرير وبصر المسمية ف  تتمركز األخرى العسكرية القوى كانت حين ف  والجبل الغوطة بين

 وتابع... وأزرا درعا ف  المتمركزة الرئيسههههية القوى على معتمدة والمسههههيفرة الشههههام وبصههههرى

سام  المفوض سرية اتصاالته ال سطة الدروز بجبل والعلنية ال  وبعد والمكاتبات الوفود بعض بوا

 .1دمشق مدينة على كافية سيطرة اندريا الجنرال سيطر أن

 شم  ومجدل الشيخ جبل معارك

. فشهلت ولكنها 1925 عام من األخيرة األشههر ف  شهمس مجدل احتالل الفرنسهية القوات حاولت

 كل بل الجبلية المجل بلدة فيها تحّولت مسههتميتة ضههارية المناطق تلك ف  الثوار مقاومة كانت فقد

 .عنيدة قلعة إلى بها المحيطة المنطقة

                                                           
 (..دمشق وفتنة الدرزية الثورة) اندريا كتاب في التفصيالت - 1
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 جبل ف  الثورة لقمع التوّجه قبل الشههيخ جبل ف  الثورة تصههفية على حريصههة الجيه قيادة كانت

 .وريا  وبيروت دمشق مع مواصالتها خطوط وحماية مؤخرتها تأمين أجل من وذلك الدروز،

 فشهههل بعد الشهههيخ، جبل من والشهههمال  الغرب  السهههفح ف  المقاومة بإخماد الفرنسهههية القوات بدأت

 فقد ثم ومن ،1925 الثان  تشرين 24-20 من راشيا قلعة على الثوار شنّه الذي الضاري الهجوم

 الشيخ ثورة لقمع المتالحقة الحمالت قواد أحد ، غرانكور كليمان الكولونيل بقيادة حملتين جّهزت

 شههههمس، مجدل على االسههههتيالء بقصههههد وذلك ،1921 – 1919 العلويين جبال ف  العل  صههههالح

 وجبههل الههدروز جبههل من لمؤازرتههها قههدموا الههذين الثوار  ولبعض المنطقههة لثوار األكبر المعقههل

 .لبنان

 ةجيشين من( 182 ص) الفرنس  الذهب  الكتاب ف  ورد حسبما ، الحملتان تألفت

 ةمن يتألف وهو مرجعيون من انطالقه ونقطة ، الغرب جيه أحدهما -أ

 .األفريقيين الرماة من ألوية ثالثة

 .المستعمرات جيه من ولواء

 (.65 عيار من واألخرى 75 عيار من أحدهما)  الدفعية من وسريتين

 (.الفرسان) الصباحيين من كوكبة

 ةمن يتألف ،هو القنيطرة، من انطالقة ونقطة الشر  جيه الثان ، والجيه -ب

 .األفريقيين الرماة من لواء

 .التونسيين الرماة من ولواءين

 .شركسية كوكبات وخمس صباحية، وكوكبة رشاشة، وسيارات ،65 وبطارية دبابات، وسرية

 وحههدود بههانيههاس طريق عن والغرب الجنوب من المجههدل مهههاجمههة الغرب  الجيه مهمههة كههانههت

 واالسههتيالء والشههر  الشههمال من المجدل مهاجمة الشههرق  الجيه مهمة كانت حين ف  فلسههطين،

نَه َحَضر إلى المؤدية الطريق على  .الشيخ جبل من الشرقية السفوح ف  وِعر 

 معركة أبرزها كان ، بها مّرت نقطة كل ف  الضههههارية المسههههتمرة المقاومة الحملتان هاتان لقيت

 ف  غجر ومعركة( آذار 30) القنيطرة حتى مدحوراً  يتراجع ألن العدو اضههطر حيث أرينبه خان
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ً  لالنسهههحاب الجيه اضهههطر حيث نيسهههان من األول  وادي معركة ثم فلسهههطين، حدود حتى جنوبا

 حسههب(( بأجسههاد أجسههاداً  وتالصههقوا))  األبيض بالسههالح الفريقان اشههتبك حيث نيسههان 2 العسههل

 المحيطة والهضهههاب الخشهههب جباثا ف  تنشهههب أخرى معارك كانت حين ف  الذهب  الكتاب تعبير

 .مريود وأحمد أرسالن عادل الثوار قيادة يتولى حيث بها،

 فقد ذلك ومع صهههههههوب، كل من مطّوقة المجدل قرية بدت نيسهههههههان من الثان  اليوم مسهههههههاء وف 

 خاللها وقّدم المغيب، حتى الفجر من نيسهههههههان من الثالث اليوم طوال رهيبة المعركة اسهههههههتمرت

ً  البلدة عن المدافعون  القوات ضهههخامة رغم اسهههتطاعوا، فقد ثم ومن الرائعة البسهههالة من ضهههروبا

 نحو واالتجاث حولهم المضروب الطو  اخترا  من تمكنوا ومعداتها، عناصرها وتنّوا المهاجمة

 ساحات ف  تركوا أن بعد وتصميم، عناد بكل هناك الثورة لمتابعة بعائالتهم الدروز وجبل اللجاة

 ضههههههراوة على واضههههههح دليل ذلك وف  جثث، وأربع مائتين الذهب  الكتاب يروي كما ، المعركة

 المنطقة تلك أبناء لدى الحرية وافتداء االسهههتعمار مقاومة روح أصهههالة وعلى وقسهههوتها المعركة

 .المجاهدة

 ف  بالثوار ليلتحقوا وطروشهههم بعيالهم منطقتهم عن ينزحوا ألن وجوارها المجدل أهال  اضههطر

 ف  أثرث على وعائالتهم المجدل ثوار وقع مسهههلّح صهههدام البدو بعض وبين بينهم حدث وقد اللجاة

 من عدد مقتل عن الصههدام ذلك أسههفر وقد اللجاة ثوار من نجدة غير ينقذهم ولم يوصههف ال ضههيق

 ثوار بين االتصهههال وقطع والبدو الدروز بين الحقود وعن والنسهههاء األطفال بعض بينهم الفريقين

 ...الجبل وثوار الغوطة

ثانية الطبعة من 201 ص) الجهنمية الفرقة كتابه ف  دوت  يروي  هؤالء القاث ما( االنكليزية ال

 أولئك أن ذكر فقد ونهب تقتيل من الفرنسهههههية السهههههلطة أنصهههههار فصهههههائل من التعسهههههاء النازحون

ً  وبأربعين الغنم من رأس بألف  عادوا(( األنصهههههار)) ً  رأسههههها  المخابرات ضهههههابط لهم دفع بشهههههريا

ً  وأربعين مائتين الفرنسههه   دوت  يقول كما وهو دوالرات سهههبعة يعادل ما أي سرأ كل عن فرنكا

 ((.البشرية للرأس الرسم  السعر))

 السويداء الثانياحتالل 

ً  عيّن أن بعد درعا ف  أندريا الجنرال تمركز  استأنف هناك ومن( الدروز جبل دولة)  على حاكما

 وخدمتهم خضوعهم إليه يقدمون جاؤوا الذين هم قالئل أن ومع والوعيد والوعد والرشوة الدعاية

ً  كبيراً  ظل سراً  يراسلونه كانوا الذين عدد فإن  معناث المرة هذث السويداء احتالل أ ليدث فتأكد نسبيا

 .المقاومة انهيار
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 جبليّة مدفعية بطاريات 4 يصهههههههحبهم مقاتل آالف بعشهههههههرة السهههههههويداء نحو أندريا الجنرال تقدم

 قبل الثوار هفصههدم نقل، عربة 100 من مؤلفة إمدادات وقافلة الرشههاشههة العربات من وفصههيلتان

 أن إال غنموها قد كانوا الت  المدافع أحد من عيارات بعض عليه وأطلقوا السههويداء إلى الوصههول

عدو مدفعية ته من تمكنت ال كا تل إسههههههه قدم الرام ، وق لدة نحو لجيها  وت  الكروم ف  فدارت الب

 الجيه أن الخ وسهههههههاحاتها البلدة أزقّة إلى المعركة هذث امتدت وقد قاسهههههههية معركة بها المحيطة

 الشهههرقية الجهة من 1926 عام نيسهههان من والعشهههرين الخامس ف  القلعة إلى يصهههل أن اسهههتطاا

 جثث على الإ البلدة دخول من يتمكن ولم النظير منقطع استبساالً  الثوار من لق  أن بعد والشمالية

 .1شهدائها

 .2درعا ف  بدأث ف  كان الذي نشهههههاطه وحوران الدروز لجبل العام الحكم أندريا الجنرال اسهههههتعد

ً  الجبل من الباق  القسههم يفتح أن ف  واجتهد ً  فتحه قبل سههلما  المغرية دعايته يضههاعف فأخذ. حربا

 حجتهم وقويت أنصهارث معه ونشهط. الكثير الشه ء والوعود والسهخاء والتسهامح اللين من ويظهر

ً  القرى وجوث بعض وبين بينه العلنية ثم ومن السهههههرية المقابالت فكثرت  من القريبة خصهههههوصههههها

 وولغا والسههجن سههليم قرى تقدمت حتى القلعة دخوله على أيام ثالثة إال تمِض  لم وهكذا السههويداء

 الخامس وف  ونجران والطيرة وصهههما الدويرث قرى تقدمت مايو أوائل وف  االسهههتسهههالم، يطلب

ً  األربعة المشايخ أحد فخر أبو محمود الشيخ استسلم منه  وقد. شهباء شيخ عامر طالل مستصحبا

 ماأي أربعة بعد منها وعادت مايو 16 ف  شهههباء قصههدت حملة األخير هذا بصههحبة الجنرال وّجه

 المستسلمين الزعماء مع يتبادل وراح منه 23 ف  السويداء وصل الذي السام  المفوض لتستقبل

 .الودية الخطب

ً  الناعمة تصهههههريحاته وانتشهههههار فيها السهههههام  المفوض وظهور السهههههويداء احتالل كان  مشهههههجعا

 أموال تغذيها مستمرة ظلت المسلحة المقاومة أن إال خضوعهم تقديم على والمسايرين للمترددين

 .المهاجر من طليع رشيد بواسطة تصل كانت الت  اوعانات

 إعاشههههته لقوافل والتعّرض عنه المياث قطع ف  الجيه مضههههايقة الفترة هذث ف  األعمال أهم كانت

 جديد من الثورة نشهههطت فقد الجبل خارن ف  أما. 3مضهههادة بدعاية الفرنسهههية الدعاية على والردّ 

 هولو توفيق بقيادة بعلبك وف  القاوقج  بقيادة النبك وف  العاص سهههههههيعد بقيادة الكروم جبال ف 

 إسهههههههماعيل الشهههههههيخ محاولة أثر على الطائرات بسهههههههببه تدخلت هيان حدث حوران وف . حيدر

                                                           
 مع باالشتراك المؤلف ترجمه الذي أندريا كتاب في وافية كافية نجدها تبعه وما الثاني السويداء باحتالل المتعلقة التفاصيل  - 1

 ...مستقبال   ينشر أن نأمل والذي الضرورية والتعليقات الهوامش مع الحسن أبو وصال  عصفور عيسى األستاذين     
 57 – 49 مالحق  - 2
 61- 60 -59-58 مالحق  - 3



151 
 

 اللجوء إلى اضطر أنه غال الزاحفة الفرنسية القوات بوجه الوقوف حوران مشايخ شخ الحريري

 لشهههههظف تعّودث وعدم السهههههن ف  تقدمه رغم اللجاة ف  بالثوار التحق ثم ومن األردن شهههههر  إلى

 عقدت بينما بالقنابل المدينة ضههرب إلى الفرنسههيون عاد دمشههق وف  العصههابات وحروب العيه

 بين والتنسههيق التنظيم محاوالت اسههتمرت الغوطة وف  الثورة لمناصههرة مؤتمرات ويافا حيفا ف 

 تعمل عصهههابة كل وظلت وشهههكلية سهههطحية الغالب ف  ظلت ولكنها المختلفة والقرى العصهههابات

 .1الخاصة وظروفها قيادتها من بوح  مستقلة

 ذيبين قرية شيخ يصحبها( صلخد منطقة) الجنوب  المقرن وخضاا حملة سارت يونيو أول وف 

 بعض المجاهدون أحر فقد الرمان أم ف  عنيفة بمقاومة الحملة هذث  اصههههههطدمت منه الثالث وف 

 استطاعت الحملة تلك أن إال واستقتال عناد بكل الحملة وجه ف  وثبتوا البلدة قلب ف  المصفحات

 بعد منه الرابع ف  فدخلتها صههلخد طريق لها فتح وهكذا. سههيرها تتابع وأن لحصههار عنها تفكّ  أن

 .مستميتة مناوشات

 فال السهويداء ف  خضهوعهما يقدمان الحنّاوي وعلى جربوا حسهن الشهيخان كان األثناء هذث وف 

 .الهجري أحمد الشيخ إال الكبار األربعة المشايخ من الثورة صفوف ف  يبقى

ً  الفرنسههية القوات ركّزت  وراحت امتان قرب الخضههر تل ف  وآخر صههلخد قرية ف  كبيراً  مدفعا

 عشهههههر السهههههابع بين عرمان و وملح امتان فدخلت. الجنوب  المقرن قرى ف  بحراسهههههتهما تتجول

 تجد كانت أنها ومع مياماس وصلت منه 30 وف . صلخد إلى بعدئذ وعادت يونيو من والعشرين

ً  خالية القرى  الدعاية عملت أخرى جهة ومن. سيطرتها الجولة بهذث تؤكد أن استطاعت فقد تقريبا

 بعض وبين الثورة بزعامة محتفظين ظلوا الذين الطرشههان بين الشههقا  إيقاا ف  عملها الفرنسههية

 بدا وهكذا. أكثرهم اسههتسههلم قد كان الذين أنفسهههم الطرشههان وبين الجنوب  المقر العائالت زعماء

 سوى القرى من البعض قيام يمكن الة قائالً  يكتب ألن الثورة قائد دعا مما المنطقة هذث ف  الفتور

 متفّرقة عصههههابات إلى جارف عميق ثوري اندفاا من تتحول الثورة بدأت وهكذا ،2السههههيف بقوة

ً  والتشهههجيع بالتشهههويق طوراً  الثورة على االسهههتمرار على تحّرض  ف  األذى بإيقاا كثيرة وأحيانا

 الت  والسياسية العسكرية التحركات هذث جانب وإلى. وممتلكاتهم طروشهم و المستسلمين أموال

 هذث ف  الحالة تهدئة على عملت كثيرة أخرى عوامل هناك أن نجد الفرنسهههههههية القيادة بها قامت

 .الثورة فشل أسباب عن بحثنا ف  سنبينه كما المنطقة

                                                           
 الري  لمنير الذهبي الكتاب: في التفاصيل راجع  - 1
 (أ) 62 الملحق  - 2
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. العسهههههههكرية الجولة هذث أثر على األزر  واحة إلى الجنوب  المقرن من المقاومة مركز انتقل

ً  اعتبرت وإن هذث األزر  وواحة  تعتبر الدروز نظر ف  أنها إال األردنية اومارة حدود ف  دوليا

 .ملح وآبار نخيل من األمالك فيها ولهم الجبل مراع  من

 األهال  من المستسلمين وعلى الفرنسية القوات على الغزوات تشنّ  بدأت الجديد المركز هذا من

ً  انتصاراً  الثوار فهيا انتصر الت  قيصا معركة المعارك تلك أهم وكان  الفرنسية القوات على رائعا

 أن إال( سيكر) المالزم ضباطه أحد وأسر الجيه فكسر الطريق لها يفتحون المتطوعة كان الت 

 القيادة راحة العمليات هذث أقلقت وقد. زريق أبو معركة ف  يثأروا أن استطاعوا المتطوعة أولئك

 دخول المسهههههههلحين الدروز على بموجبها حظر اتفاقية، اونكليز مع تعقد جعلها مما الفرنسهههههههية

ً  تالشههت وهكذا البناد  وأحرقت الخيول فصههودرت األزر   من تنطلق بدأت الت  المقاومة تقريبا

 .الواحة هذث

 ةيل  ما الموضوا هذا ف  عبيد عل  مذكرات ف  جاء  وقد

 المسلحين الرجال األزر  ف  تقبل ال أنها مؤّداث أمراً  أصدرت العرب  الشر  حكومة وكانت... 

 ...والعيال النساء تقبل بل حربية قاعدة األزر  يكون أن تريد وال

 بقيادة وطيارتين مدرعات وأربع رجل سهههههههتمائة وقدرها اونكليزية الحدود قوة حضهههههههرت ثم

 له ومرخص عالمة معه يكون ال رجل كل وأن العرفية اودارة وأعلن... كبتن غروب الكولونيل

 شديدين ولكن البال طويل  اونكليز أن ترى وكنت دون، وما سنة من يحبس... األزر  ف  البقاء

 ...تنفيذها على حريصون بأوامرهم متمسكين بأحكامهم

 33 ا.ا

 مساعدة الضروري من وصار الصين حرب بسبب حصل واالفرنسيس االنكليز اتفا  وكان... 

ً  بعضهما  .بعضا

 41 ا.ا

 والشوام( عادل) األمير هناك ضاربها كانت الت  الخيام من ثووجد ما( اونكليز العسكر) فأحر 

ان ماء ومسهههههك  من أحد كان لم أيام ثالثة مدة عليها وبق  العنقية ماء ومسهههههك عليها ونزل حسهههههّ

 وثالثون سههتة رفقائهم وعموم بك وصههياح والباشهها األمير وبق  ماء جرعة يتناول أن يقدر الثوار

ً  ماء بدون سههاعة  الماء جرعة فكانت نفسههه لحياة بارودته و فرسههه لتسههليم اضههطر وقسههم...قطعيا

 لم أيام ثالثة الثوار على مضهههههههى وكان... العطه من رجال ثالثة ومات بارودث و فرس ثمنها
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ً  زاد يردهم  مكان من القيام على يقدر يعد لم بعضههههههههم أن حتى األعشهههههههاب أكل داوموا بل قطعيا

 بالصههههبر قابلوها األمور هذث وكل. عليهم بالضههههرب الطيارات ومداومة التعب عن فضههههالً  اخر

 ...والجلد

 بمدة اونكليز ضهههايقهم مما أكثر المجاهدين يضهههايق لم وشهههّدتها المذكورتين السهههنتين حرب وإن

 ...شهرين

 42 ا.ا

 بجوالت تقوم وأن دمشهههههق عن الحصهههههار تفك أن الفرنسهههههية القوات اسهههههتطاعت األثناء هذث وف 

 السهههههههويداء من فتوجهت. للثوار مالذاً  اللجاة غير يبقَ  لم لهذا و. الغوطة منطقة ف (( تطهيرية))

 ف  ومالحقتهم الغربية – الشمالية الجبل قرى عن الثوار إقصاء مهمتها حملة أغسطس أوائل ف 

 .لجاةال منطقة

 من بالقرب الثوار مع معركة ف  نفسهههههههه الشههههههههر من الرابع اليوم ف  الحملة هذث اشهههههههتبكت وقد

 بلدة الثانية للمرة دخلت العاشههر اليوم وف (. عريقة) عاهرث بلدة دخلت منه الخامس وف . نجران

 ف  ةيالعمل هذث وتقدمت. خضهههههههوعه الهجري أحمد الشهههههههيخ تقديم دخولها رافق وقد ،1 شههههههههباء

 تعرضههت أن بعد شهههباء إلى عادت ثم وخلخله وذكير الهثه إلى ذاته الشهههر من األخير األسههبوا

 .ورجوعها تقدمها ف  شديدة لمقاومة

ً  فدّمرت وطربا نمرث فدخلت الشههههرق  المقرن إلى اتجهت سههههبتمبر أوائل وف  ً  منها قسههههما  انتقاما

 حرن مأز  ف  وقعت حيث والرشهههههيدة الشهههههبكة إلى وتقدمت القرية تلك ف  الطيارين لمصهههههرا

 وف . الثورة رجال بجنباته يتحكم المسههالك صههعب ضههيق واد   ف  السههير إلى الضههطرارها نظراً 

 قادة أحد اسهههتسهههلم أن بعد الثانية للمرة صهههلخد تدخل الحملة كانت ذاته الشههههر من عشهههر الثالث

 .جراحه لمعالب بيروت إلى نقل وقد الدرويه حمزة المشهورين الثورة

                                                           
.. أحد إليها يسسسسبقه لم ما الشسسسجاعة من أظهر الذي ناصسسسيف بك ناصسسسيف المرحوم واسسسستشسسسهد اليوم ذلك مسسسساء شسسسهباء فدخل)) - 1

 34 و 21 ص عبيد علي مذكرات من...  الطا فة شبان أشد من قريشه أحمد المرحوم واستشهد
 اعتصسسم اللّوى لدروز الخبر وصسسل وعندما أبنا هم تجنيد من وأكثر المجاورة القرى أهالي يقصسسد صسسار لشسسهبا العسسسكر وصسسل وعندما

 أفندي وحسن القنطار بك زيد مثل داما من وقسم صالخد وأهل ومجادل صميد سكان الشالغنة عا لة مع اللجاة وعرة في المذكورون
 اللجاة قطنوا وأقاربه المحيثاوي وشساهين فيها، وقطن للسسويداء هاربا   فرّ  فقد( ... الديني الشسيخ)  السساي  وأما قسسم ومعهم صسعب

 من أحد عليها يسسسسسسبقهما لم ومروءة حمية أبرزوا إجماال ِلبّين وأهالي الشسسسسسالغنه عا لة أن بالحقيقة وأقاربه سسسسسسرحان أبو وحسسسسسسان
 21 ص عبيد علي مذكرات...((   الدروز
  إلى يناضسسسسسل ظل فقد التهديد هذه تنفيذ ثم ومن المجدل في داره بهدم التهديد رغم باللجاة اعتصسسسسسم الذي هنيدي هللا فضسسسسسل القا د أما

 .اللجاة معارك إحدى في 1926 ربيع في استشهد حتى رفاقه جانب
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 باالنسههحاب والشههمالية الغربية المنطقة ف  للثوار نذيراً ( مايو 16) األول شهههباء دخول كان ولقد

 هذث وعر ف  وطروشهههههههم عيالهم فركزوا الطبيعية المعاقل أمنع من معقالً  تعتبر الت  اللجاة نحو

. لها ثابتة مراكز اتخاذ من ومنعها الفرنسية القوات لمناوشة عصابات عصابات وتقدموا المنطقة

ً  تأثيراً  أثر الذي الحديدي الخط ولتعطيل  .والنقل نالتموي حركة على قويا

 والشهههههيد الدين عز ومحمد أرسههههالن عادل واألمير سههههلطان الكبار الثورة قادة انتقل للجاةا وإلى

 ...وخبيرة متمّرسة المنطقة تلك أبناء من باسلة مجموعات تؤازرهم ، وغيرهم صعب حمد

ً  الثورة صههههفوف ف  عادل األمير عمل  رفاقه مع السههههماء ويلتحف األرض يفتره قائداً، ال جنديا

 دائم، وتفاؤل دائم بابتسههههام يتوّجهون حيث ويتّجه يقاتلون حيث يقاتل. معهم، ويعرى معهم يجوا

ً  شهههاعراً  كان فقد ذلك ومع ً  يكون أن حاول طورث، عن تخرجه وقد اوسهههاءة تغضهههبه مرهفا  قاسهههيا

 وبأن يضرب بأن له تسمح لم السائدة العشائرية العقلية ولكن خائن أو مس ء كل مع العقاب شديد

 والغيرة، بالحسههد تجاهه يشههعرون الجبليين وغير الجبليين الزعماء بعض كان الداخل، من ينظف

ً  يغيّر أن دون لكن و يضهههايقه هذا وكان النسهههيب، الحسهههيب أرسهههالن ابن وهو سهههيّما ال  من شهههيئا

 ...المجاهد الفدائ  جوهر

 

 

 

 

 

 اللجاة معارك

 دار كاملة سهههههنة والغوطة الجبل مناطق أكثر ف  أخمدت أن بعد للجاةا ف  مشهههههتعلة الثورة ظلت

 خسههههائر الطيران األخص وعلى الفرنسههههية القوى وتكبّدت العنيدة العنيفة المعارك من الكثير فيها

 النادرة، والرجولة والصههبر الشههجاعة جانب إلى المقاومة هذث اسههتمرار على سههاعد وقد جسههيمة

 تلك ثانية جهة من األزر  ومنطقة والجبل جهة من الغوطة بين وموقعها األراضههههههه  وعورة

 ذلك على يسههههاعد الفرنسههههية القوى على الغارات ولشههههنّ  للتموين مركزاً  أصههههبحت الت  المنطقة

 للثوار تسههمح كانت فقد فعّالة سههريّة مسههاندة للثورة الجبل من والشههرقية الجنوبية المنطقة مسههاندة

 ...السلطة انتقام من تخّوف دون وتؤويهم بالمعلومات تمّدث ةواللجا األزر  بين خفية بالتنقل
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 ةالمثال سبيل على الموضوا هذا ف  مذكراته من عبيد عل  يقول

 ومؤونة زاد ونميقد وكانوا للثوار ناس أحسههن هم المسههتسههلمين للدروز بالنسههبة ملح أهال  وإن))

 ...العسكر من نفسه على ويؤمن يخفوث أحد لقريتهم دخل وإذا للعصابات

 سونامو حميّة أرباب ألنهم إجماالً  الجبل دروز أحسهههههههن من الرشهههههههيدة أهال  أن أقول أن وأقدر

 ((.العادة فو  ووطنيتهم وشجعان

 31 ص  ا.ا

 الطويلة الحروب ف  عادتهم على الثوار، به اعتصهههههههم الذي األخير المعقل ه  اللجاة كانت ولقد

 أن بعد السههههنة من يقرب ما مضههههطرمة ظلت اللجاة ف  الثورة أن من وبالرغم ، مارسههههوها الت 

 من تتمكن لم ثم ومن االسهههههههتمرار من تتمكن لم أنها إال خضهههههههعت، قد الجبل مناطق أكثر كانت

 ة  أهمها كثيرة ألسباب النجاح

 إلى الثوار اضههههطر مما وهذا وبدو، حضههههر من اللجاة أهال  مع تفاهم إلى التوصههههل عدم -( 1)

 األهلين مقاومة وغلى والحين الحين بين اللجاة نحو تنطلق كانت الت  العسههههههكرية القوات مقاومة

 .1واحد وقت ف 

 

 تشهد للسيف معادالً  الرغيف اعتبر حتى وتمويلهم اللجاة ثوار تموين ف  الواضح التقصير - (2)

ً  وكلها الكتاب بهذا الملحقة الوثائق بذلك  2البارود يطلب مها والقليل الخبز إلى تطلب ال تقريبا

 الثوار معاقل دكّ  على سهههاعدها مما وهذا مطلقة، سهههيادة الجو ف  الفرنسهههية القوات سهههيادة - (3)

 إلى العسههههكرية القوات وإرشههههاد ، وأطفالهم نسههههائهم وترويع ومواشههههيهم ورواحلهم رجالهم وقتل

 .3مواقعهم

 نظامية، غير بحرب تقوم كانت الت  الخياّله سههههههيما وال للمتطوعة الفرنسههههههيين اسههههههتخدام - (4)

 الت  النظامية الجيوه على وباعتمادها األرض، وطبيعة األهلين طباا ف  بخبرتها مسهههههههتعينة

 .4تقدمها وتحم  وتعززها تدعمها كانت

                                                           
 73 رقم إلى 63 رقم من باللجاة المتعلقة المالحق راجع  - 1
 73 – 63 المالحق  - 2
 74 ملحق  - 3
 76 و 75 ملحق   - 4
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 لرم  وتشويقهم االستسالم رفضوا الذي وأصدقائهم لرفاقهم المستسلمين الزعماء إغراء - (5)

 .1انتقام أو ثأر بأي تفكر وال حقد أي تحمل ال الفرنسية الحكومة بأن عليهم والتأكيد السالح،

 ...أوسع سورية مناطق  إلى الثورة مدّ  محاولة فشل - (6)

 بعيداً  ،ةللجاا قلب وف  وجدل وصههههور والجردث صههههنام ف  1927-1926 عام الثوار مركز كان

 تشهههههههنّ  كانت جاورها وما النقطة هذث ومن ، النظامية الجيوه مفاجأة وعن المدفعية وطأة عن

 حمايته، مهمة بها أينيطت الت  العسهههكرية النقاط وإزعان الحديدي الخط على التخريبية الهجمات

ً  يههدور كههان المعههارك ثقههل أن إال  الهثههه مثههل اللّوى وادي قرى ف  اللجههاة، أطراف ف  غههالبهها

 القرى تلك من تقترب كانت الت  للقوات الثوار يتصدى إذ ، وخلخلة وذكير والصورة والرضيمة

ً  ويرغمونها للجاةا ف  معاقلهم من المجاهدون إليها فيخرن عليها االسهههههههتيالء محاولة  على غالبا

 .التقهقر

 وصميد مجادل قرى فه  اللّوى وادي بعد للثوار الثان  الحرب  الخط تشكل كانت الت  القرى أما

 الجوية الغارات ألشههههد ووقم صههههميد قريت  سههههيّما وال القرى هذث تعرضههههت وقد والخرسهههها ووقم

 .2وحشية

قاومة تركزت لب ف  1927 عام مطلع ف  الثوار م جاة،ا ق عد لل حاء مجمل ف  أخمدت أن ب  أن

 االعتصههام يعد ولم مفقوداً، الثورة بانتصههار األمل أصههبح فقد ولذا الشههيخ، وجبل والغوطة الجبل

 .األخيرة الطلقة بمثابة إال باللجاة

 أطلق الذي األخير، المعقل ذلك على اوجهاز الفرنسهههههههية القيادة قررت ،1927 ربيع مطلع وف 

 ف  المثبتة التالية الخطة الفرنسهههههية القيادة اتبعت وقد(( هللا قلعة)) الفرنسهههههيين الكتاب بعض عليه

 .الذهب  الكتاب

 أخالئها، على إرغامهم األقل على أو اللجاة ف  المعتصهههههمين الثوار إبادة إلى تمري الخطة كانت

 – A – Bة التال  باألحرف إليها أشير أرتال خمسة الوعرية المنطقة تلك قلب إلى وجهت وهكذا

C – D- E ، وغايتها نقاط، عدة من تنطلق  ً  راجع) اللجاة قلب ف  وقم و صهههههههميد قريتا جميعا

 (.الخريطة

                                                           
 82 – 81 – 80 – 79 – 78 – 77: مالحق   - 1
 73 إلى 63:  مالحق   - 2
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 الرمههاة من ولواء األفريقيين، الرمههاة من فيلق حرب أركههان من ويتههألف – Aة  الرتههل -1

 وه  المسههمية من وينطلق سههريعة مفرزة و التونسههيين الرماة من وكتيبتين المراكشههيين،

 .الشمالية اللجاة تخوم على الحديدية للسكة محطة

 نفسهههه، الفيلق من ولواءين المراكشهههيين الرماة فيلق حرب أركان من ويتألف -Bة  الرتل -2

 اللجاة تخوم على وه  خلخله من ينطلق و شههههركسههههية وكوكبة سههههريعتين مفرزتين ومن

 .الشمالية الشرقية

 ومفرزة األجنب  الفيلق من ولواء األفريقيين الرمهههاث من لواء من ويتهههألف -Cة الرتهههل -3

 .الشرقية اللجاة تخوم على وهو الخالديه تل من ينطلق. درزية فرسان

 من وسههرية ، سههريعة درزية وكوكبة المراكشههيين الرماة من لواء من ويتألف -Dة الرتل -4

 من المتراجعين وجه ف  سهههداّ  لتكّون( عريقة) عاهرة قرية من وتنطلق. الجبلية البطارية

 .الجنوب نحو الثوار

 محّجة من تنطلق سهههههههريعة مفرزة و ، األفريقيين الرماة من لواء من ويتألف -Eة الرتل -5

 .الغربية اللجاة تخوم على وه 

 المنطقة قصههف ف  قريبة، مطارات وكلها ودرعا، وأزرا دمشههق من الطائرات تسههتمر حين ف 

 ً  .للجاةا حول للمراقبة وسيّارة خياّلة عسكرية قطع تتحّرك حين وف  متواصالً، قصفا

 

 ةمن تتألف وه  

 .والهثه الكبيرة الَصَورث بين للمراقبة الشر ، من شركسية، كوكبات أربع -1-

 .ومجادل الهثه بين للمراقبة الشر ، من سريعة، درزية كوكبات ثالث -2-

 ومفرزة التونسهههيين، للرماة التابع الفدائيين من وفريق الجزائريين، الصهههباحيين من كوكبتين -3-

 .الجنوب من وشقرث السجن بين للمراقبة ورشاشات مدفعية

 ...الشمال ف  الكبيرة والصورث جباب بين للمراقبة المراكشيين الصباحيين من كوكبة -4-

نت طائرات كا جاة،ا ف  الثوار اعتصهههههههم أن منذ ال لك قرى ضهههههههرب عن تنقطع ال لل  المنطقة ت

 .فيها المقاومة ومخيمات



158 
 

 حين ف  للجاة،ا منافذ الخمس الفرسهههان قطعات طوقت آذار من والعشهههرين التاسهههع صهههباح وف 

 المعارك بدأت وهكذا. صههميد من الشههرق  والشههمال الشههمال على قصههفها تركز الطائرات راحت

 الرماة من والفدائيين الخيّالة الدروز المتطوعة ضهههههد نفسهههههه اليوم ف  ومجادل الهثه حول عنيفة

 .األفريقيين

 حيث وقم مشههارف إلى يصههل أن محّجة من الزاحف -E – الرتل اسههتطاا آذار من الثالثين وف 

 صميد، مشارف إلى عريقة من الزاحف -D – الرتل وصل حين ف  متكافئة، غير معركة نشبت

 .الجنوب ف  عريقه ومن الغرب ف  محّجة من الزاحفين الرتلين هذث بين االتصال تمّ  وهكذا

 من تمكنه لم ضههههههههارية مقاومة لق  فقد الشهههههههر ، ف  الخالديه، تل من الزاحف C– الرتل أما

 النجدة يطلب أن وإلى صميد، من أميال بعد على يعسكر أن إلى اضطرته بل هدفه إلى الوصول

 من سههداً  فيها وأقام صههميد قرية مشههارف ف  خيّم قد كان يذوال عريقة من القادم -D – لتالر من

 .االستحكامات

 الرصيف – المتهّدمة الرومانية بالطريق مسترشداً  الجنوب، نحو - A - الرتل تقّدم المسمية ومن

 الرصيف من الشر  من الطفّ  منطقة من صادرة عنيدة عنيفة بمقاومة قوبل أنه إال – الرومان 

 وادي منطقة ثوار اسهههتقّر قد كان حيث وخلخلة، المسهههمية بين المسهههافة منتصهههف وف  الرومان ،

 باسهههههههلة عنيفة الثوار مقاومة وكانت عائالتهم، مع الحلب  الدين عز محمد المجاهد بقيادة اللوى

 وتقّدمت لنجدته دمشهههههههق من الطائرات فأسهههههههرعت النجدات وطلب التوقّف على الرتل وأرغمت

 مسافة على شتّت ولكنها به لالتصال وقم ف  المرابط الرتل من وكتيبة بالرشاشات معززة مفرزة

 .وقم من الشمال إلى قريبة

 الطائرات جميع))  – وحوران الدروز وجبل دمشهههههق جيوه قائد – فاليه الجنرال وّجه 1وعندئذ

 -A – الرتل لمالقاة بالتقّدم  B-D-E الثالثة األرتال قادة إلى أمرث وأصههدر(( ألزرث شههّداً  الجاهزة

 و جرين قرى ثوار من ميسههرتها عن األرتال هذث واجهتها الت  المقاومة عنف أن إال المحاصههر،

 تلك اللوى، وادي وقرى والخرسهههها ووقم وصههههميد مجادل قرى ثوار من ميمنتها وعن وداما لبّين

 الَحَرن ف  المسهههههههمية من القادم – A – الرتل وظل خطتها، تنفيذ من تمّكنها لم العنيدة المقاومة

 الخسههههههائر رغم المتالحقة، الطائرات غارات غير فيها توّرط الت  المحنة عنه ففتخ ال الشههههههديد

 .بطياريها الحاالت أكثر ف  وأودت أصابتها الت  الكثيرة

                                                           
 239 -238 ص الذهبي الكتاب  - 1
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ً  هو لق  فقد خلخلة من القادم -B– الرتل أما  حولها، وما ذكير منطقة ف  شههههههديدة مقاومة أيضهههههها

  النجدة، إلى الحاجة أشدّ  ف  هو كان المسمية من القادم الرتل مؤازرة الرتل هذا إلى طلب وعندما

 .الخالدية من القادم -C – الرتل بها وافاث الت  النجدة تلك

 الكوكبات وه  صهههوب، كل من باللجاة المحدقة الخياّلة وكتائب الخمسهههة، األرتال هذث هدف كان

 والصهههباحيين الجزائريين الصهههباحيين وكوكبات الثالث الدرزية والكوكبات األربع، الشهههركسهههية

 الجاهزة الطائرات جميع – الطائرات من يؤازرها وما المراكشهههههيين، والصهههههباحيين التونسهههههيين

 الهدف هذا أن إال ومواشهههههيهم، عائالتهم مع باللجاة المعتصهههههمين الثوار إبادة هدفها كان – للعمل

 إخالء على الثوار أولئك من تبقّى من إرغام وهو الثان  الهدف تحقّق وإنما يتحقّق لم الرئيسههههههه 

ً  الصفاث نحو واالنطال  المنطقة،  .وأمّرها وأقساها ليلية مسيرة أرهب ف  شرقا

 

 

 

 

 

 (1927 يونيو – 1926 يوليو)  للثورة األخيرة المراحل

 شهههبندر والدكتور سههلطان فقابله 1926 يوليو أوائل ف  أوروبا إلى طريقه ف  فيصههل الملك كان

ً  ينتب لم االجتماا هذا أن ويالحظ سهههههاعات خمس اجتماعهم دام وقد األزر  ف  وغيرهما  شهههههيئا

 هورظو هسهههنف الشههههر من الثامن ف  لفلب  الثورة زعيم  مقابلة ف  القول وكذلك الذكر يسهههتحق

 الفرنسيون استغل وقد هللا عبد األمير رأسه الذي الكرك اجتماا ف  ودمشق حوران زعماء بعض

 ولتجديد منطقتها عن الثوار إقصههاء أجل من انكلترا على للضههغط االجتماعات هذث وجاسههوسههيتهم

 .سوريا ف  فرنسا سالمة على بالتامر اتهامها

 المتطوعة الدروز من مفارز لهم يكونوا أن األثناء هذث ف  اسهههههههتطاعوا قد الفرنسهههههههيون وكان

 الت  عشههههيرته يمثل ظل الجندي ألن كبيراً  شههههلالّ  الجبل ف  الثورة تشههههلّ  أن بدورها اسههههتطاعت

 دماء يتناسهههوا أن اسهههتطاعوا جداً  قالئل أفراداً  إال الثورة ف  نجد ولم. دمه تهدر أن عليها صهههعب

 !.األلوان المثلث العلم تحت قتلوا الذين شبانهم



160 
 

 المتطوعة بمفرزة الرمال وأم بّكة بين خيالته وبعض سههلطان اصههطدم أغسههطس من التاسههع وف 

ً  القتلى بعض ترك أن بعد االنسحاب إلى واضطر األسر لخطر العام القائد فيها تعرض  له وفرسا

 .المكاتبات بعض تحمل

 عقدوا قد كانوا الذين ورجاله لسلطان تطويق بحركة الفرنسيون قام سبتمبر من عشر الرابع وف 

 ً  .بالفشل منيّت الحركة هذث أن إال الكفر قرية ف  اجتماعا

ً ( هنري) الكولونيل عيّن نوفمبر أوائل وف  ً  الثوار عقد بينما للجبل حاكما  دار الغاريّة ف  اجتماعا

 وف . اللجاة لمجاهدي والذخيرة الحبوب وشهههههههراء للثورة المالية الشهههههههؤون حول فيه البحث جلّ 

ً  1927 – 1926 شههههتاء مرّ  اللجاة  اسههههتؤنفت قد والغارات المطاردة أعمال أن إال باوجمال هادئا

ً  أكثر ظهرت وإن 1927 عام ربيع ف   الثوار زحزحة على الفرنسهيون عزم فقد ذلك ومع. تقطعا

ً  آمنوا أن بعد أرسالن وعادل األطره سلطان رأسهم وعلى اللجاة من  من المفاجات من ما نوعا

ً  النزوح إلى معها واضههطروا وعنف بقوة السههماء ومن الجنوب (  رأينا كما)  الصههفاث نحو شههرقا

 ف  مرة اخر يظهرون الجزائري الدين عز واألمير العاص وسهههههههعيد القاوقج  فوزي كان بينما

 .المؤمنين األبطال دفاا ورفاقه دافع أن بعد األخير يستشهد حيث الغوطة

 تعّرض أن وبعد الغياث عربانها الطائرات رّوعت أن بعد الصهههههفاة ف  الثبات الثوار يسهههههتطع لم

 الشهههههههراكسهههههههة من وأربع الدروز متطوعة من مفارز ثالث لمجابهة التلول بهذث المعتصهههههههمون

 .األزر  اتجاث ف  البادية بطريق فانسحبوا

 نشههوبها على مضههى قد كان الت  الثورة لهذث حد لوضههع اتفاقهم واونكليز الفرنسههيون جّدد عندئذ

 مسههألت  بإنهاء البريطانيين يرضههوا أن اسههتطاعوا قد كانوا الفرنسههيين أن ويظهر كامالن، عامان

 ال بأنهم وجماعته سهههههههلطان البريطانيون فأبلغ. الجنوبية الدروز جبل وحدود الموصهههههههل بترول

 الفعلية اونكليز مضهايقة تراقب أن فرنسهية للجنة وسهمحوا اونكليزية المنطقة ف  ببقائهم يرغبون

 إلى والعودة التسهليم يريدون الذين يفاوض جاء الذي الفرنسه ( أرنو) الكابتن اسهتقبلوا كما للثوار

 شههههههبانهم على القبض وإلقاء الثوار من الباق  عن الماء قطع إلى اونكليز عمد النهاية وف  الجبل

 .عمان سجون وإيداعهم
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 السههرحان وادي ف  النبك بأرض وحلّوا فقصههدوها نجد صههحارى إال أمامهم الثوار يجد لم وهكذا

ً  بلغوا الذين الالجئين هؤالء قبول ف  واسههتأذنه سههعود ابن الملك 1القّوتل  شههكري قابل أن بعد  ألفا

ً  وستين وثالثمائة  .والتشريد والتقتيل والمرض والشقاء الجوا أنهكهم نفسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الوطني عند قهوة شربنا حيث الموقر إلى الفجر طولع قبل فركبنا متخفيا( مصر من)  لعمان( القوتلي شكري)  هو وحضر - 1

 وكان قطعيا مثله ولبه قلبه من خدم من البادية عربان في يوجد ال الذي الخريشا حديثه علي أبو الشيخ المحامد صاحب  الغيور  

 43( مذكرات) عبيد علي   .وضيع أم رفيع كان إن ثا ر لعموم وملقى الثورة رجال محل بيته   
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 الرابع الفصل

 

 الثورة فشل أسباب

 

 

 

 

 

 

شل إلى أّدت الت  األسباب تنّوعت سبب منها فكان الثورة، ف سبب الخطر، العميق ال  السطح  وال

 .نحصرها أن نحاول بل األسباب هذث بسط ف  نتوّسع لن لذلك. العابر

 والفردية والطائفية والقبلية واالسهههههههتغالل الفوضهههههههى أن ومراحلها الثورة ألحداث المتتبع يالحظ

ً  تفشل الثورة هذث جعلت الت  األسباب أهم كانت... والجهل ً  حربيا  .وسياسيا

ً  رافقتها الت  الفوضهههههى كانت لذلك. كبير حد إلى مرتجلة الثورة كانت  وقد.  يسهههههتغرب ال شهههههيئا

   1.السواء على والمرؤوسين الرؤساء تصرفات والزمت الثورة مراحل أكثر الفوضى هذث شملت

 سههلطان يؤيد الغوطة وف   2 .الرئاسههة على العاص وسههعيد القاوقج  فوزي يتنازا الشههمال فف 

                                                           
 2:38 الحمراء األيام ،52 مذكرات عبيد ،11 ،99 ،23 شهبندر  - 1
 126:  2 الحمراء األيام   - 2
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 جبل وف . 1وصف  مصطفى وينصب الغوطة إلى شهبندر الدكتور فيحضر للقيادة البكري نسيب

ً  سهههههههلطههان يُزاَحم ال الههدروز  ف  جههانبههه إلى يظهروا أن ف  يجهههدون كههانوا كثيرين ولكن علنهها

 .الحرب  الميدان ف  ينافسه كان من منهم وأقل ، المؤتمرات

ً  ترفع أن تسههتطع، لم أو القيادة، هذث تفكر ولم  كل ، 2متسههاندين يقاتلون القوم ظل فقد. موحداً  علما

 صههوت سههمعوا إذا حتى ، القريبة القرى أو قراهم إلى المسههاء ف  يعودون ثم ، بيرقها تحت قرية

 ف  القول وكذلك.  القتال سههههههههاحة نحو وجهه على وانطلق ، منهم واحد كل هبّ ((  المفّزا)) 

ً  تقوم كانت فقد ، وحماث والنبك كدمشق ، األخرى السورية المناطق حركات  عصابات على أيضا

 ( .الريس منير كتاب ف  الوافية التفاصيل. ) مستقلة متفرقة

 األوامر فكانت نظاميين غير ، متبرعين محاربين على سههههيطرتها تفرض أن القيادة تسههههتطع ولم

 ، 83 رقم الملحق ف  منها أمثلة ونجد.  قيادة أوامر إلى منها والحثّ  الرجاء إلى أقرب الصههادرة

 عليكم رجاءنا نكرر)) ،...((الوطن يخامر من كل على هللا لعنة)) 99 ، 96 ، 93 ، 91، 85

((.  المطلوب ويجاد تتوصههههههلوا ك  الحكمة تسههههههتعملوا أنكم على)) ،(( والثبات االسههههههتمرار ف 

 ،..((األموال جباية مداومة أمكنكم إذا و)) ،..((القيمة  وستحصال السياسية حكمتكم استعملوا))

 ((. واسطة تعملوا أمكن إذا)).. 

 

 سههههمعة إلى فأسههههاؤوا والشهههههرة والنهب الكسههههب ف  الطامعين من عدد المقاتلين إلى انظم وهكذا

 ((. الثورة من يتنّصل األوفر القسم وجعلوا))  الثوار

ً  فنظمت ، األعمال لهذث حداً  تضع أن القيادة حاولت لقد  منع ألجل الرواتب أفرادث يتقاضى حرسا

 من ضههههههّجت الت  القيادة هذث أن على. محدوداً  ظل الحرس هذا أثر أن إال ،3واالعتداء الشههههههقاوة

 السلطة إلى المستسلمين أموال فأباحت عادت4 لمنعها متكررة قرارات أصدرت والت  التعديات،

 المغيرون نشط وقد التموينية، المواد من سيّما وال الغرامات عليهم وفرضت وأرواحهم الفرنسية

 .لها التعرض على أحد يجرؤ فلم األرواح أما واألموال المواش  على

                                                           
 9- 168 ، 31:  2 نفسه المصدر   - 1
  – 41 – ملحق) عشرة حوران إلى توجهت التي الحملة قواد كان فقد.  الواحدة الوطنية الحملة في القواد عدد كثرة الحظ  - 2

  تقريبا   مثلها راشيا إلى توجهت والتي ( -43     
 الحر  ذلك تنظيم على والمشرف االقتراح هذا صاحب هو العظمة نبيه أن والمعروف  - 3
 99-83 رقم من الثورة تنظيم محاولة مالحق راجع  - 4
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ّشت وقد سليب ف  الفوضى تف  يعتقدون يكونوا لم فالدروز. الرتجالها نتيجة وأهدافها الثورة هذث أ

 غير. الفرنسيين لطرد دمشق مع بالتعاون رّحبوا فإنهم ولذا. الجبل وراء ما إلى ستمتد الثورة أن

ً  ، يريدها يكن لم عرى، ف  الدمشههههههق  الوفد باسههههههمه تكلم الذي الشههههههعب حزب أن  ثورة ، مبدئيا

 .لها استعد قد يكن لم األقل على أو ، مسلحة

 هذث من القصهههههههد فيبدو.  الفرنسهههههههية الجيوه محاربة من الغاية تعيين الثورة قواد يتسهههههههطع ولم

ً  البحر، ف  فرنسههها رم  حيناً، الحرب،  شهههروط على الحصهههول سهههبيل ف  للضهههغط وسهههيلة وحينا

 .للبالد أفضل

 واألهداف الشروط هذث الفوضى الزمت لقد.. األهداف؟ هذث ه  وما.. الشروط؟ هذث ماه  ولكن

 َ  فإن والوحدة االسهههتقاللة رئيسهههيتين نقطتين حول تدور كانت السهههورية المطاليب أن ومع. أيضههها

 أية الثورة تاريخ ف  نجد ال وهكذا فحسهههههههب العاطفة تغذيها مجردة، فكرة ظلّ  االسهههههههتقالل هذا

ً  ولو مسؤولة حكومة وال. أوحد علم فال. العمل  االستقالل ف  للشروا محاولة  مؤقتا

ً  ولو ، للدولة رئيس وال  الذين المفكرين بعض ذهن عن تغب لم البديهيات هذث مثل ولعل. رمزيا

 لعدم األمور هذث عن تغاضههههههوا قد الثورة زعماء يكون أن نرّجح أننا غير الثورة، ف  اشههههههتركوا

 .بينهم الكامل االنسجام

بدو نافس وي يادات بين الت ية الق نه درجة إلى الوطن جأ الت  الحلول بين من أ ها ل قامة الثوار، إل  إ

ً  جلساته من جلسة لكل ينتخب الغوطة ف  للثورة أعلى مجلس  ...السري باالقتراا رئيسا

ما نت فقهد الوحدة، أ ً  أكثر كا  مفهاهيمها تطورت كيف األخير الفصههههههههل ف  وسهههههههنرى ترجرجا

 ...وحدودها

ً  الثورة هذث شهههدت  بعض(( تالطم)) فقد. إخمادها ف  عّجلت واالرتشههاء االسههتغالل من ضههروبا

 .2بالتهم وتراشقوا1(( والخيام المال)) على الزعامات أصحاب

                                                           
 65 مذكرات ، عبيد  - 1
 52 ،23 ،20 مذكرات بيد‘ ،163 مذكرات ، عزالدين  - 2
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ً  يموتون رجالهم معظم اسهتشههد الفقراء من ألوف)) بينما 1 أفراد اوعانات بأموال واسهتأثر  جوعا

ً  الموت يقتحم الدرزي كان وفيما((. 2 قسههههراً  التسههههليم على ويرغمون  ووطنه نفسههههه بخالص حبا

 ((.3بالسيان تقع وناس الدجان تاكل ناس موه)) يقول عاد المتسميت جهاد ويجاهد

 فكثرت المعنوي، االسهههههههتغالل إلى تعداث بل المادية النواح  على االسهههههههتغالل هذا يقتصهههههههر ولم

 الثورة زعيم)) باسههم وآخر 4((الدرزي الشههعب)) باسههم وينطق يفاوض فهذا.  وتطاولت الرؤوس

 .عشائرهم باسم وكثيرون ،((السورية

 ةيقول ألن 5الثورة شعراء أحد دعا مما والمتاجرون المّدعون وكثر

 قلوق  الحرايب ف  ليله   بات   وال متاليك   اـعليه رواــــخس ما البعض           

 !..حقوق  وضاعت ثورتنا ويقول   البيك   هو أضحى الشّدات انتها وعند        

 من الرشههوات لقبض يدهم الزعماء، بعض فمد. والمعنوي المادي االرتشههاءُ  االسههتغالل الزم وقد

 نيران تنكيد من أكثرة )) 7عبيد على مذكرات ف  جاء كما للثورة، وأسههههههاؤوا 6الفرنسههههههية القيادة

ً  وضهههعت قد الفرنسهههية القيادة أن ومع((. العدو  الت  اليد أن إال 8 الثورة قادة بعض لرؤوس أثمانا

 .الغدر عن فأحجمت تعاد الرشوة لقبض امتدت

 

لة أبرز ومن مات أن وعلى مكتمالً، يكن لم القوم  الوع  أن على األد  العشههههههههائرية االنقسهههههههها

 كان الذي الشهعار هذا هو النفوس ف  عالقة تزال ال كانت المحلية، الضهغائن ورواسهب والطائفية

 على عنوة السهههيطرة على وإما خططهم تغيير على أما ويرغمهم كثيرة، أماكن ف  الثوار يصهههدم

 ةاالنهزام  الشعار هذا األماكن، تلك

 ((.حرب ساحة قرانا تجعلوا ال))

                                                           
 180 ،128 مذكرات ، عز الدين ،48 مذكرات ، عبيد  - 1
 .31 مذكرات ، عبيد  - 2
 .22 نفسه المصدر  - 3
 .401- 399:  3 سعيد راجع  - 4
 53 مذكرات عبيد،  - 5
 2:76 الحمراء األيام ،96 ،51 مذكرات شهبندر ،75 ،19 ،12 مذكرات عبيد،  - 6
 41 ربابة عبيد،  - 7
 أن كما حياته، على حرصا   الصفاه من القاوقجي هرب كيف صخر حسني المرحوم لي روى وقد ،90 – 89 مذكرات شهبندر،  - 8

 .تثبتها لم المادية الوقا ع إن ولو قا مة كانت بسلطان الغدر محاولة    
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ً  تسير الغوطة إلى أو الجبل إلى المتوجهة الفرنسية الجيوه كانت لهذا  أن إلى مطمئنة وه  غالبا

 بل – كبير حد إلى الداخل  التناقض استغالل الفرنسية الدعاية استطاعت فقد أمان، ف  مؤخرتها

 خطوط وسهههالمة مؤخرتها، سهههالمة بذلك فأمنت لصهههالحها، -القبلية والثارات الداخلية الحزازات

 .وتموينها مواصالتها

 كانت بأنها الثورة قيادة يتهم فهو ثم ومن جبلهم مصهههههههلحة آثروا بأنهم الدروز الريس منير يتّهم

 توجهها الرادعة القوة)) بطلب الشههخصهه  اقتراحه رفضهههم بسههبب وذلك األحداث مسههتوى دون

 ويبدو( 446ص(( ) المنطقة وصهالح القصهوى وضهرورتها قلمون إلى( الجبل من) الثورة قيادة

 !..محقّ  بأنه يعتقد يزال ال أنه كتابه ف 

 السههههلوط، البدو، تعديات من الجبل مواشهههه  حماية ف  ه  الجبل مصههههلحة أن الريّس منير اعتقد

 خطوط وراء ما إلى تنقل الحرب حاالت ف  الجبل مواشههههههه  أن يجهل ألنه معذور هذا ف  وهو

 الت  التموين مشكلة فتحلّ  العدوّ  يد ف  تقع ال حتى األردن، ف  األزر  إلى أو الصفا إلى القتال،

 أدنى يقبل ال بما توضههح كتابنا آخر ف  المثبتة اللجاة وثائق فإن ثم ومن المتاعب، أكبر له تسههبّب

 وخطوط العدو تموين خطوط قطع األوحد وهدفها ،اللجاة منطقة احتالل ودوافع أسهههههههباب شهههههههك

 ...ودرعا غزاله وخربة المسمية ف  تجّمعه ومراكز دمشق بين الحديدية مواصالته

 الخبرة قليل متحّمس شهههههههاب اقتراح فهو(( القلمون منطقة وصهههههههالح الرادعة القوة)) توجيه أما

 ..الرجال وطبائع البالد، بطبائع

 من الدروز المحاربين من مئات بعض من قوة تتجّول أن الريّس السهههيد يتصهههور كيف أدري وال

 مسهتعّدة تكن لم الت  القرى يحتلون(( المنطقة وصهالح رادعة قوة)) بوصهفهم حمص إلى دمشهق

 .ومبيتهم تموينهم عليها ويفرضون ، الفرنسية السلطة وجه ف  السالح لحمل

 تعاون إلى شهههههه ء كل قبل تسههههههتند الت  العصههههههابات لحرب جذرية مخالفة مخالفة الفكرة هذث إن

 ..المنطقة عن(( غريبة)) قوى من سيما وال والردا اورهاب إلى ال معها األهال 

ً  وكناة )) بقوله 287 – 286ة  ص ف  يعترف الريّس السههيد أن العلم مع هذا  اسههتخدام ضههد دوما

 ...((الثورة على المتمّردة القرى ضد مباشرة القوة

ً  وكنا  علم على كنا ألننا الثورة، على المتمّردة القرى ضهههههد مباشهههههرة القوة اسهههههتخدام ضهههههد دوما

 أكثر نفرة إلى أدى مما القرى بعض ضهههد المتزعمون ارتكبها الت  الجرائم بل السهههيئة، باألعمال
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 قراهم فأوصهههلوا فرنسههها عمالء ذلك واسهههتغل ، الثورة من وقلمون، الجورث منطقت  ف  القرويين

 ..وأموالهم حياتهم عن الدفاا ستار تحت ، إليها الثائرين وصول ومقاومة والحصار التمّرد إلى

 287-286 الريس

*** 

 لهم طاقة ال متفرقة مادية بمطالب األهلين إرها ة الثورة فشهههل إلى أّدت الت  األسهههباب بين ومن

 بحجة النهب أعمال ببعض والقيام الزراعية لألعمال الضههرورية الحيوانات بعض ومصههادرة بها

 عدم عن الناجمة الفوضى إلى ذلك ومرد الثورة، بحق المقصرين أو للسلطة الموالين من االنتقام

 ...الغوطة ف  األخص وعلى حازمة، و موّحدة قيادة وجود

ً  تشهكل الت  واوقطاعية والطائفية القبلية العقلية الثورة، فشهل أسهباب بين من وكان  من آخر وجها

ً  الطائفية(( الغيرة))و القبلية العقلية هذث كانت ما وبقدر. االنسههجام وعدم الفوضههى وجوث  من سههببا

ً  كانت الثورة، نداء تلبية أسباب  مرتبطة قيادتها، ف  مستقلة طلت فالعشيرة. فشلها أسباب من سببا

ها، أو بزعيمها ما زعمائ ية أن وب باً، مالزمة الفرد ية غال ية، للعقل قد القبل  زعماء يتزاحم كان ف

 .تافهة ألسباب ويتعادون الواحدة العشيرة

سخ ف  األكبر أثرث العشائر بين للتنافس وكان سابقت ما كثيراً  إذ الثورة، تف  لكسب العشائر هذث ت

 غالباً، ظل، الذي النفوذ على غيرها مزاحمة أو مركزها تثبيت ف  منها رغبة ،((الحاكم)) تأييد

 ً يا جد وهكذا وهم نه ن يادة مع ودية عالقات وغيرهما ودمشهههههههق الجبل زعماء لبعض كان أ  الق

 .دمشق وغوطة حوران جبل سفوح الحاكم هذث أقدام تدوس أن قبل وعلنية سريّة ،1الفرنسية

سويداء، الثان  االحتالل بُعيد المقاومة تنهار وهكذا سابق لل  الحاكم من التقّرب لىإ العشائر هذث لت

 ((.عاصية)) تظل الت  العشائر من بغيرها التعريض عن تحجم ال وقد. والئها وإعالن

 على الدرجة ف  المسهههههؤوليةتقع فإن الثورة، هذث فشهههههل ف  سهههههاهمت قد القبلية العقلية كانت وإذا

ل ما كثيراً  إذ 2كلها سهورية ف  بل ، فحسهب الدروز جبل ف  ال العشهائر، هذث زعماء  هؤالء فضهّ

                                                           
 96 أندريا ،154 مذكرات ، الدين عز  - 1
 سعيد وأمين ،2:76 الحمراء األيام في بعلبك جهات في الفشل وأسباب ،51 مذكرات شهبندر، في حماه ثورة فشل أسباب راجع  - 2

 أن فيه يعلن والذي((: وجوارها الشسسسام طرابل  في الوطنية الحركة)) زعماء إلى العاص سسسسعيد بالغ نص يثبت الذي 470 ص( 3)

 دورها أخذت التي السسسسسسسسورية الليرة باألحرى أو الرنان الذهب))  هو الضسسسسسسسنية اتحاد وقرى المتاولة جبل اتحاد عرى تفكك سسسسسسسسبب

 التي الثورة إلخماد العدو صفوف في مناطقهم شبان بتجنيد الفرنسية السلطة مع المنطقة زعماء بعض تواطوء ثم ومن((.. المشين

 ..الحساسة المنطقة تلك في بدأت قد كانت
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 تأثير تحت ضهههدها أو ، الثورة مع فسهههاروا العامة، المصهههلحة على الخاصهههة مصهههالحهم الزعماء

 .الحالين كال ف  يكسبوها الت  المغانم

 من واحداً  هو كان الت  الثورة نع الواسهههههههع كتابه ف  الريّس منير أوردها فقرات بعض وهذث

 ةمجاهديها

 إياها منحه الذي والوسههام وخنجرث سههيفه الخراط سههلبه فقدة شههاله رمضههان على الخراط عدوان

 أحق أنا)ة )له قائالً  صدرث على الوسام الخراط وعلق(( باشا)) لقب مع الحجاز ف  حسين لملكا

 تستند ال الت  الظالمة اوجراءات هذث على االجتماا حضروا ممن وعجبت((... الوسام بهذا منك

 .قانون أو منطق إلى

 371-370 الريس( . الثورة من شاله رمضان خرن وهكذا) 

 ةور  على حبراً  تبقى قرارات

 يصههههيح عكاه أبناء أحد كان قرار من انتهينا وكلما القرارات، تلك يسههههّجل العاص سههههعيد وكان

 عشهههر قرأنا حتى الكلمة، اتفا  على وداللة تيمناً، الموجودون فيقرأها(( الفاتحة)) صهههوته بأعلى

 يريدها ألنه... وجماعته الخراط نقضهههههههها من أول وكان ور ، على حبراً  ظلت وقد... فواتح

 ...1فوضى

 338-337ة الريس

 (.الجبل ثوار معهم تعامل الذين أي) 

 .ثوريين غير الواقع ف  كانوا دمشق ف  عاملوهم الذين السياسيين ولكن

 202ة الريس

                                                           
 بعض أسسسسسداه ما ننسسسسسى ال أن ويجب... )) 457 ص العربية الثورة كتابه من الثالث الجزء في أيضسسسسا   سسسسسعيد أمين أورده ما ثم ومن

 ومقاومة الفرنسسسويين مواالة بضسسرورة وأقنعوهم الفالحين  مع كثيرا   سسسعوا فقد للسسسلطة الدمشسسقيين من الغوطة في األمالك أصسسحاب

 ((.لمصالحهم رعاية الثورة
 لهذا األسطورة، شبه ما إلى تحول شعبي بطل شيء كل رغم ، فالخراط كتابه، فقرات بعض في للخراط ظالما الري  منير يبدو  - 1

 بأنه فخري ابنه اتهام وأما الخراط، سيرة تؤيده وال اإلثباتات، تعوزه اتهام فهذا( الرنان باألصفر)) اتهامه أما الكثير، له يغتفر

 (.المؤلف) المواخير تلك في والعساكر الضباط يتصيدون كانوا الثوار من كثيرين أن فالمعروف(( البغايا نهاب))
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 قيادة لها يكن لم السهههههورية المناطق مختلف ف  بعدئذ تألفت الت  العصهههههابات أن المؤسهههههف ومن

 الت  بالحركة ويقوم له يرو  ما يعمل عصههههههابة رئيس كل وكان حركاتها، على تسههههههيطر واحدة

 219ة الريس    . مصالحه مع وتتفق تناسبه

 ..الريّس منير كتاب ف  33 لفصل عنوانا هو( حماث ثورة) الثورة ف  واالرتجال

 ، القلبية والثارات األحقاد وكانت الثورة، مجرى على كبيراً  تأثيراً  القبلية العقلية هذث أثرت وقد

ً  والحديثة، القديمة  مع مواصهههههههالتهم وقطع الثوار، وجه ف  مثالً  اللجاة أهال  وقوف ف  سهههههههببا

 االشههههههتراك على أحجمت الت  حوران سهههههههل قرى بعض على يصههههههح القول هذا ومثل الغوطة

 .التنشيط بوادر أظهرت أنها ولو الثورة، ف  فعلياص

 بعض أن ،462 ص( 3) م الكبرى العربية الثورة)) كتابه ف  سههههعيد أمين يروي الشههههمال، وف 

 نظير البطل عصابة أفراد فأسروا الفرنسية القوات مع تعاونوا قد لحمص المجاورة القرى أهال 

 وعبد التركمان ، ومرع  شهههله، وسههعيد العاصهه ، وعبدالكريم جراد، حسههينة )) وهم النشههوات 

 المرسههل الفرنسهه  الضههابط فعله ما أول وكان الدندشهه ، وعقل النابلسهه ، وحسههين المغرب ، هللا

 أمر ثم العملية فكرر عاد ثم واحد بعد واحداً  مسههدسههه من الرصههاص بإطال  بادرهم أنه لتسههلمهم

 ...هّوة من تقذفهم بأن جنودث

ً  وأعدما حمص إلى نقال فقد الكيالن  الدين وعالء الدروب  على محمد أما  بعد بالرصههههههاص رميا

 هـ. ا..(( عذاب أفظع عذّبا ما

نب إلى وظهر عامل جا عامل اوقليم ، – القبل  ال طائف ، ال قد ال ها الثورة هذث نعتت ف  ثورة بأن

 تلك ف  يرغب يكن لم دمشق ما حدّ  وإلى لبنان أو حوران ف  سواء الجوار أن وبما ،(( درزية))

 الدروز الدولة أّدبت إن بأس ال بأنه األهال  من كثير شعر فقد الزمن من الحقبة تلك ف  الجماعة

 والطوائف المناطق مسههاهمة أكثرث بّددت أن يلبث لم الشههعور هذا ولكن عنفوانهم بعض وكسههرت

 أن الثورة رجال بعض وأخطاء الفرنسهههية الدعاية اسهههتطاعت فقد هذا ومع. النضهههال ف  األخرى

 .أهلية بمذابح مثالً، لبنان تهّدد كادت حتى الطائفية النعرة تثير

قد لة األخطاء هذث ف  التسههههههههامح باومكان كان ل باد ها تخلو ال الت  المت  األحقاد أن إال ثورة من

 عن التقههاعس ف  كبيراً  عههامالً  كههانههت لههها، الههدين رجههال بعض وتغههذيههة الموروثههة، الطههائفيههة

 .وتحطيمها تشويهها على العمل ف  ثم ومن مناصرتها،



170 
 

 خدمة من النب  أرميا إليه دعا ما إلى مذاهبهم اختالف على الدين، رجال من كثيرون دعا وقد

 أو الدين واستغلوا المحل ، ونفوذهم الشخصية، سلطتهم  فاستعملوا 1لنيرث والخضوا بابل لملك

 بعض وزا مثالً  الدروز، جبل فف . والطاعة االستسالم على والحثّ  التفرقة روح لبثّ  المذهب،

 ((. العلية الدولة)) يقاوم من كل على والسخط الحرمان مناشير الدروز من الدين رجال

 ظل سهههههههوى بالدكم وعلى عليكم يمتد فلنة ))... بقولهم الثان  عامها ف  الثورة رجال وخاطبوا

 أجمعين الدين أهل وخاطر خاطرنا عن خارن فهو نصهههائحنا خالف من فكل... اوفرنسهههية الدولة

 ...((2سماح وال غفران وال نجاح وال توفيق له يرجى ال بريئين ونحن منه بريء وهللا

 أوجها بلغت قد الحمالت هذث أن إال 3 الثورة لمحاربة الحمالت هذث مثل نجد أكروم جبال وف 

 والتدرب الثورة، ضهههههد السهههههالح حمل إلى ودعوا الحقد فغذوا لبنان، ف  الدين، رجال بعض عند

 .4الخبز مضغ تعلّم قبل عليه

 ةالمثال سبيل على ونوردث ، رسمية شبه أو رسية نظر لوجهة موجز وهذا

 واضهههههطر ذكرها، المارّ  الحقبة أثناء الشهههههر  هذا ف  وقعت الت  الخطيرة العديدة الحوادث إن))

 حسههههههب وسههههههخاء وعدل بقوة هاهويجاب يعالجها أن والشههههههرف الواجب قِبَل من الفرنسهههههه  الجند

 ...((الحال مقتضيات

 البستان  أوغسطين المطران                                                            

 الذهب  الكتاب مقدمة وف  الشر ، ف  الفرنس  للجيه األعلى القائد إلى موجهة رسالة من

 المتطوعة من شههههتى فر  على الفرنسههههية القيادة اعتماد الثورة، تحطيم ف  العوامل أهم من وكان

 .دين كل من جنس، كل من

 حوصهههرت الذي األول اليوم منذ الفرنسههه  الجيه إلى ينضهههمون الدروز الشهههبان بعض رأينا وقد

 عائالت أسماء يحمل من فيهم كان بل الناس رعاا من الشبان هؤالء يكن ولم. السويداء قلعة فيه

 ف  الفرنسية القيادة تفّكر بأن المحاصرة القوات جانب إلى النفر هذا وجود سمح وهكذا. مرموقة

 ألول السويداء، دخلت الت  القوات هذث مقّدمة ف  بل القوات جانب إلى فنجد البادرة هذث استغالل

                                                           
 األمة تلك أعاقب أني بابل ملك نير تحت عنقها تجعل ال والتي بابل ملك نصر نبوخذ تخدم ال التي المملكة أو األمة أن ويكون  - 1

 أرضها في تستقر أجعلها وتخدمه بابل ملك نير تحت عنقها تدخل التي واألمة. بيده أفنيها حتى الرب يقول والوباء والجوع بالسيف

 71 ،11 ،8: 27 أرميا. خربة المدينة هذه تصير لماذا.  وأحيوا بابل ملك اخدموا بها، وتسكن وتعملها الرب يقول
 1926 أيلول 27 تاريخ 78 وملحق ،201 ،176 أندريا راجع  - 2
 422-420 االستقاللية الحركات في الفاسي عالل يذكره ما مع ذلك قابل  - 3
 13 صافي البحر راجع  - 4
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 الجنرال مع الباقون وأنسهههههههحب أحدهم، قتل 1الدروز من خياالً  ثالثين ،(1925سهههههههبتمبر)  مرة

 السهههههههويداء، يدخل أندريا الجنرال يكاد وال.. القلعة ف  المحاصهههههههرة الحامية أنقذ أن بعد غامالن

 .المتطوعة سلك ف  لالنخراط شبانهم بعض ويتقدم المستسلمون، إليه يتقدم حتى( 1926 أبريل)

 سههرعان أنها إال ،((األنصههار)) هؤالء قبول ف  التدقيق كثيرة الحذر شههديدة كانت القيادة أن ومع

. فائدتهم مدى الختيار الشههههبان، هؤالء من أكثر أو مفرزة تشههههكيل على الموافقة اسههههتصههههدرت ما

 ثالث إلى عددهم فرفعت((. التعب يعرفون ال أوفياء))  وكانوا للدولة، الخدمة صهههههههد  فأظهروا

 .أكثر أو فرنس ، ضابط منها واحدة كل رأس على كوكبات، أو مفارز

ً  يسيرون، فكانوا وأحوالها البالد مسالك لمعرفتها استكشافية، المفارز هذث مهمة كانت  ف  ، دائما

 أن قبل ، 3صهههههههلخد ف  حدث كما القالا، أو المراكز على علمه رفعوا وربما ،2الجيه طليعة

 يمكن ال فلوالهم. 4كبيرة ، خاصههههههة ،اللجاة لثوار المتطوعة هؤالء مضههههههايقة كانت وقد. يصههههههل

 .5العدد هذا بأضعاف كان ولو اللجاة احتالل للجيه

 تقاليد من بل فحسهههب، للمسهههالك ومعرفتهم فروسهههيتهم من مسهههتمّدة المتطوعة هؤالء قوة تكن ولم

سقط)) قلّما وه  عشيرته، يمثل يظل الدرزي فالجندي وعادتها، البالد  ه  كانت ولو ،6 دمه(( ت

 من بدورهم يتخوفون، المتطوعة هؤالء وكان. والجاسهههوس المتطوا دم هدر قرارات أملت الت 

 شهههههههلل عنصهههههههر ظلوا أنهم إال الحمالت، باقتراب 7الثوار اخوانهم أنذروا وربما بالدم المالحقة

 .وغاراتهم الثوار لحركات

 كانوا وإن الرئيسههههههه ، الثورة ميدان الجبل، ف  الثورة قوات بتحطيم المتطوعة هؤالء ينفرد ولم

 من غيرهم مسهههاهمة أن إال الفرنسهههيين، على خطراً  األشهههد المنطقة تهدئة ف  8 العوامل أكبر من

ً  تقل تكن لم العربية والبالد سورية أبناء من المتطوعة  .هم مساهمتهم عن شأنا

                                                           
 76 و 75 ملحق 46 كيسيل   - 1
 .28 مذكرات عبيد ،151 مذكرات ، عزالدين ،206 ،157 أندريا   - 2
 24 عزام ،172 أندريا   - 3
 75 ملحق. 63 -161 مذكرات ، عزالدين: 66 ،42 مذكرات عبيد   - 4
 29 عزام   - 5
 جماعة وبين فيها وهو الفرنسية القوة بي دارت معركة في قتل قد المتطوعة الجنود أحد أن تسطر، أن يجب التي النوادر من   - 6

 راجع ، جنود 3و للمتطوعة فرسا   52 قتل قيصما معركة  وفي 163 مذكرات ، الدين عز. وأخوه والده فيهم كان الثوار من      

 .الدم سفك تحاشي على داللة هذا وفي( 5-24 مذكرات -عبيد)      
 .154 مذكرات ، عز الدين   - 7
 .أعاله المذكورة والمصادر ،19 ربابة عبيد المقدمة، من 13 الصفحة بورون التاسع، الفصل الذهبي الكتاب   - 8
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 إلى للمحاربة والعناصر المناطق شتى من سورية شبان من عدداً  تغرى أن فرنسا استطاعت فقد

 ف  كالنمرة وهم الموت يهابون ال أشههداء))  الشههركس فرسههان من كتائب هؤالء بين وكان جانبها

 كتائبها عدد بذلك فارتفع إقداماً، وأكثرها بأسههاً، المتطوعة أشههد متطوعتهم كانت وقد((. الضههراوة

 دمه يبذل الذي العنصهههههههر هذا انقراض من كوليه، قائدهم، تخوف رغم2 ثمان إلى 1 دةحوا من

 ً  .3سخيا

 ذلك فو  وأتوا النظير منقطعة استطالا أداة له وكانوا الجيه طليعة ف  فرسانها انتظم))...  فقد

 (الثامن الفصل الذهب  الكتاب((. ) الجرأة حدود فيه جاوزوا ما والبطه المفاجأة ضروب من

 مطههاردة مهمههة لهم تركههت بههل النظههاميههة بههالقوى المتطوعههة هؤالء الفرنسهههههههيههة القيههادة تربط ولم

 وجودهم من الغاية كانت فقد.  4الحريات أوسهههههع القبيل هذا من لهم وتركت وإبادتها العصهههههابات

 ودمشق والغوطة( حولها وما شهمس مجدل)  الشهيخ جبل عملياتهم منطقة وكانت أسهاليبهم، تبرر

 الت  الرؤوس أثمههان لهم تههدفع كههانههت البههدو من أفراداً  نجههد هؤالء جههانههب وإلى اللجههاة ومنطقههة

 .المصادر بعض تروي كما القيادة، إلى يحملونها

سة حاجة ف  شبانهم كان فقد تعساء، الجئين سورية قدموا وقد األرمن، أما  ولذا عمل أي إلى ما

 ف  األخص وعلى األولى، القمع دوريات ف  واشههتركوا الفرنسهه ، الجيه ف  بعضهههم تطّوا فقد

 .الثوار أو الثورة ضد مسلّح عمل أي ف  بعدئذ يظهروا لم أنهم إال الميدان، ح 

 أنها إذ المغاربة، العرب الجنود على الثورة هذث قمع ف  كبيراً  اعتماداً  فرنسهههههها، اعتمدت ثم ومن

ً  تضههعهم كانت ثم ومن االسههتعمارية، والدعايات األكاذيب بشههتى تخدعهم كانت  الموقف ف  غالبا

لذي  الجنود من بل المتطوعين من يكونوا لم ودنالج هؤالء أن العلم مع هذا القتال، عليهم يحتم ا

 .االستعمارية القوانين بموجب الفرنس  العلم لخدمة خاضعين كانوا الذين النظاميين

 صفحات يسجلوا وأن بالثورة يلتحقوا أن استطاعوا المغاربة العرب الجنود هؤالء بعض أن ومع

 لتقصههير منهم قالئل أفراداً  إال تكسههب أن تسههتطع لم الثورة أن إال والفروسههية البطولة من خالدات

 .الجانبين من واألسلوب الوع  ف 

 جبال ف  المتعاقبة فالثورات الفترة تلك ف  شامالً  كان واألسلوب الوع  ف  التقصير أن والحقيقة

 كان بحيث متعاقبة تكن وإن ضيقة ثورات كانت وحوران الزاوية وجبل الزور دير وف  الالذقية

                                                           
 1925 سبتمبر في   - 1
 (الثامن الفصل) 215 ،210 الذهبي الكتاب   - 2
 83 كيسيل   - 3
 104 حوران راشد أبو ،91 كيسيل أيضا   راجع ،214  الذهبي الكتاب  - 4



173 
 

 أوسع الثورات تلك تكون أن الواجب من كان حين ف  الثورة تلو الثورة يخمد أن للمستعمر يتاح

 .سورية بقاا من بقعة كل ف  صدقاها تلفى وأن انتشاراً 

 عنيفة تلبية تجد ولم المناطق من كثير ف  متقطعة ضهههههعيفة اسهههههتجابات الثورة هذث وجدت وهكذا

 أنها غال قصهههيرة، وانتفاضهههة الشهههيخ وجبل وبعلبك النبك وجبال دمشهههق غوطة ف  إال مسهههتعرة

 .حمص مدينة ف  الفردية البطوالت وبعض وباديتها حماث مدينة ف  ضارية

له وإرهاقه العدو إمدادات لقطع الضهههههههرورية التخريب أعمال أن غا  تزعب تكن لم فإنها وأشههههههه

ً  تتفرغ كانت السهههههلطات هذث أن حتى مرّكزث وغير قليلة كانت ألنها العسهههههكرية السهههههلطات  تفرغا

 دون القتال جبهات إلى لتسهههييرها ثم ومن العسهههكرية تجمعاتها لتأمين األوقات من كثير ف  كامالً 

ً  تحسب أن ً  حسابا  .العسكرية القوات من الخالية المناطق من النتفاضات جديا

 فتنة إلى تتحّول أن الثورة كادت لبنان فف  أيضهههههههاً، راكداً  األخرى العربية األقطار وع  وكان

 طوال منظمههات وال أفراداً  ال الثورة هههذث تحّرك لم واألردن وفلسهههههههطين العرا  وف  طههائفيههة،

 مصر وف  الملح، قريات أمير لسان على(( بالنصر الدعاء)) جاء السعودية العربية ومن عامين،

ً  الثورة لقيت ً  عطفا  ف  الحال تكن ولم مؤازر، جدي عمل أي تلقَ  لم ولكن شاعرية، وعاطفة أدبيا

 .هذا من بأحسن األخرى العربية األقطار

 العمليات رافقت الت  والوحشهههههههية العنف الثورة قمع على سههههههههاعدت الت  األسهههههههباب بين ومن

 ىراألسهه فقتلت وقسههوة فظاعة األعمال بأشههد(( اللجيونير)) األجنبية الفرقة قامت فقد العسههكرية،

 تضهههههههم أفرادها، أحد يروى كما الفرقة، هذث أن فالمعروف غرابة وال. الجرحى على وأجهزت

 هذث عن التحدث مجرد فكان المجرمين، من وأمثالهم والمزّورين واألوباه واللصهههههههوص القتلة

 ...الحرب ف  أو السلم ف  سواء ووحشية فظائع من ارتكبته لما واالشمئزاز للرعب مثاراً  الفرقة

 

 جباية)) عنوان وتحت الثامن، الفصهههههههل ف  المثال، سهههههههبيل على هارف  يروي ما وخالصهههههههة

 الفرنسهههههههية اودارة يهم الذي الوحيد الشههههههه ء بأن يالحظ أنه ،162 – 157ة ص(( الضهههههههرائب

 كتابه، ف  وردت كما (Tell –Y-Ded) قرية قصهههة يروي ثم الضهههرائب، جباية هو االسهههتعمارية

شرق  البقاا قرى من وه   شيخ من للجاب  المرافق الضابط طلب فقد المسيحيين، من وأهلها ال

 اوحرا ، مصيرها القرية فإن وإالّ  ساعة وعشرين أربع خالل الضرائب األهال  يدفع أن القرية

ً  لهم تقّدم ال سهههلطة إلى الضهههرائب يدفعوا ألن مسهههتعدين غير قريته أهل بأن الشهههيخ فأجاب  شهههيئا

 يقاوموا أن األهال  حاول وعندما القرية بقصههههف الطائرة بدأت فقد وعليه الضههههرائب، كل مقابل
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 بضهههع وخالل))  وهكذا بالسهههيوف وحصهههدهم لالخي سهههنابك تحت بدوسههههم األجنبية الفرقة أمرت

 ...((ذبحوا كلهم واألطفال والنساء، الرجال والشيوخ، الشباب حياً، إنسان فيها يبقَ  لم دقائق

 هـ. ا! خيول وبضعة الماعز من ومائتين الغنم من رأس خمسماية الغنائم وكانت

*** 

 ،166 – 163 ص(( راشهههيا)) عنوان تحت التاسهههع الفصهههل ف  ف رها يقول راشهههيا، قلعة وف 

 الحاجة وما(ة النقيب) الكابتن فصههههاح ،(السههههجناء) األسههههرى الدروز من عشههههرة هناك أن علمنا

ئد احتبّ  وعندما! األسهههههههرى؟ لوجود يب أجاب بعد، يحاكموا لم بأنهم( القومندان) الرا  بأنه النق

 . واحد بعد واحداً  الموزر مسدسه رؤوسهم ف  أفرغ ثم إعاشتهم، ومن محاكمتهم من سيريحه

 هـ.ا(.. السيف بحدّ  جسومهم يقّطع راح ثم

 خالل مرات ثالث الح  هذا هوجم فقد الكارثة أثر للكارثة تعّرض فقد بدمشهههههههق الميدان ف  أما

 عليه وفرضههههههت الماء عنه وقطعت ونُهب فأحر ( 1926 ومايو وأبريل فبراير،) أشهههههههر ثالثة

 ،230. 148 ،147 ،111 ص بولو أليس راجع) الهههذهبيهههة وبهههالليرات البهههاهظهههة الغرامهههات

 على السهههطو أعمال من نماذن عيان، شهههاهد وه  الفرنسهههية الكاتبة تقدم حيث 372 ،360¸319

 (.واورهاب والتغريم والنهب واوحرا  األهال 

 تضهههههربنا الت  العصههههها ثمن بدفع تأمرنا فرنسههههها نإة ))السهههههوريين بعض قول ترّدد فه  ثم ومن

 ((..بها

ً  ويضع الوحشية المعاملة تلك أمثال من أخرى نماذن يقّدم فإنه الريّس منير أما  34 للفصل عنوانا

 ((..حماث ف  الفرنسيين فظائعة ))كتابه من

 ف  الفالحين جثث عرض منها، األولى ف  صهههفو القنابل، تحت دمشهههق كتاب من فقرات وهذث

 (ةالكبير الصيد)) اسم عليه أطل ما وهو بدمشق المرجة ساحة

ً  المنظر كان لقد  المتناثرة الجثث وأحذية لدم، منا طويلة خطوط هناك كانتة كبير حدّ  إلى مرعبا

 واألحشاء بالدم، المصبوغة الجماجم منظر ثم ومن محزنة ووجوهها ممتدة أذرعتها و وهناك هنا

 .هائلة بشرية مجزرة َوَضمُ  وكأنها بدت الساحة أن حتى المبقورة، البطون من خرجت الت 

 (.اللحم الجزار عليها يفرم الت  الدفةة الوضم)

 113ة بولو أليس
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 فيها تقع الت  المنطقة أن ، قواتنا احتلتها الت ( شهههمس مجدل)  المجدل قرية من عيان شهههاهد قال

 ...والشيوخ واألطفال للنساء جماعية مقبرة أصبحت قد القرية هذث

 346ة بولو أليس

 بجريرة الطائع فأخذت الثورة وخماد العنف أسهههههاليب أشهههههد الفرنسهههههية القيادة اسهههههتعملت وقد هذا

ً  الوسهههههائل أشهههههدّ  الطيارات وكانت ،1العاصههههه  ً  ووحشهههههية فتكا . 2العرا  ثورة ف  حدث كما تماما

 غير يملكون يكونوا لم والذين قبل، من السهههههماوي للحرب تعرضهههههوا قد يكونوا لم الذين فالدروز

ً  بنادقهم  بل فحسههب األهال  بين ال الرعب تزرا الت  المجنحات هذث من تضههايقوا ضههدها سههالحا

 .والطيور الحيوانات بين

ً  الرعب وكان  و المسههههههالمين بين تميّز تكن لم الطائرات هذث ألن االشههههههمئزاز من بكثير ممزوجا

 للنسههاء مطاردتها عن فضههالً  3للثوار أذاها من أكثر المسههالمين للفالحين أذاها كان وقد المحاربين

ً  واألطفال  ةالمحاربين لرصاص تجنبا

 4التخريب   تداوم   منين   عاال  وتنتح  القتال   ميادين   تترك

ً  القنابل إلقاء فداوموا ،5األمضههى سههالحهم هو الطيران أنب الفرنسههيون وشههعر . 6القرى على يوميا

 من كيلو وسهههههههبعون خمسهههههههة عيار ه  الت  الكبيرة( القنابل) القازانات ترم  الطيارات فكانت

ً  األلمانية، البارودة طول وحجمها الديناميت  أشههههبه ولكنها وأعظم أكبر قازانات اخترعوا وأيضهههها

خار( زير)  دغار ف  به ما األرض ف  فتحفر. 7الف ها يغوص ألبير يشههههههه فارس في  مفر  إلى ال

 .8الرأس

                                                           
 .111 – 109 ودوتي 164 ،119 هارفي راجع  - 1
 السالح ذلك الطيارات مثل األحقاد ثا رة عليهم وتثير اإلنكليزي بغض العراقيين تورث مظلمة الحكومة مظالم في أظن ال  - 2

: 2 ج 1933 بيروت العملية المطبعة العرب ملوك الريحاني، المذنبين مع واألبرياء واألطفال النساء يقتل الذي األعمى الطا ش

333. 
 74: محلق  - 3
 1 مذكرات عبيد 4 - 4
 245 – 244 الذهبي الكتاب 5 - 5
 1926 أبريل 24 تاريخ 83471 العدد البشير،  - 6
 19 مذكرات ، عبيد - 7
 28 شهبندر ،118 مذكرات عز الدين،  - 8
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 سواء تحذير كل رغم إله يصلون طيار بكل للفتك بهم حدت نقمة الطيارات هذث على األهال  نقم

ً  السهههههماوي الحرب هذا ف  رأوا وقد. الفرنسهههههية أو الوطنية القيادة من  الفرنسهههههيين القادة من جبنا

ً  وكفراً  ونذالة  .1معيبا

 القريبة المراكز من المدافع عليها سههههههلّطوا بل الجوّ  من القرى بضههههههرب الفرنسههههههيون يكتف ولم

 .التسليم على األهال  ورغام

 تكن لم الت  المدافع هذث تنشهههههههرث كانت الذي الذعر صهههههههورة مذكراته ف  عبيد عل  لنا ترك وقد

 .2إنذار سابق ودون ، نهاراً  أو ليالً  ، المستسلمة ااهلة القرى ضرب عن تتوّرا

 عرضههههههة بها تمرّ  أو الفرنسههههههية، القوات تحتلها الت  القرى كانت التدمير، هذا إلى وباوضههههههافة

 وف  بها المشهههتبه أو الثورة ف  المشهههتركة القرى معظم أحرقت وهكذا والنار، بالديناميت للتدمير

 سكن محل وال ديناميت لغم به ووضع إال بير وال شجرث وقطع إال كرم يترك لم))  القرى بعض

 ،((األثرية الجور حتى... وهدمه إال

 من التحقق نسههتطع لم وإن ونحن اللجاة ف  اابار بتسههميم الفرنسههية القيادة الدين عز هالل ويتهم

 من ألقيت الت  المتفجرات بسههبب المناهل بعض أفسههدت ربما أنها نرّجح فإننا ، األمر هذا صههحة

 ...المدافع من أو الجو

 إال وسههههيلة تترك لم لذلك. سههههرعة بأقصههههى الثورة على القضههههاء الفرنسههههية القيادة غرض وكان

 أكثر أن لوحظ وقد. العامة السهاحات ف  ورمتها الشهوارا ف  القتلى ثثج فعرضهت واسهتخدمتها

 وهددت الذهبية وبالليرات الفاحشهههههة، الغرامات وفرضهههههت المسهههههالمين الفالحين من كانوا هؤالء

 . 3عليها المفروضة الغرامات دفع إلى تبادر لم إن عنها المياث بقطع دمشق أحياء

                                                           
 ومذكرات ربابه، عبيد، - 1
 شرقي الذي للجبل والتج وا وعيالهم هم وفروا السكان على بيوت وهدم... المدفع ضربهم نيام( مل  أهل) كانوا عندما وليال   - 2

 السماء عنان لحق واألطفال الحريم وصراخ والخوف والصياح الذعر من فهيا حصل وما الحالة هذه القارئ على يخفى وال البلد

 بينما القرية أهالي أحد نإ وقيل السراير في أوالدها تركت الحريم وبعض الليلة تلك طول أطفالهم على يهتدوا لم كثير أنا  حتى

 جيرانه الى ولد كان القدري ف اركب لولدهال وق األرض في قعد الدار باب إلى وصوله وعند تابعه صغيرا   وولده داره من هاربا كان

 ، عبيد.. للجبل ووصل البلد قطع أن إلى ابنه لي  انه الرجل يعرفه ولم جاره ظهر على الغريب الولد فركب إليه ولده من اقرب

 .31 – 30 مذكرات
 .1926  سنة مايو 1 تاريخ ـ ،83474 العدد البشير، وحوران دمشق منطقة جنود قا د بالغ  - 3
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 تجمعه فراحت البالد ذهب من تبقى ما البتزاز مبرراً  الثورة ف  الفرنسهههههههية اودارة وجدت وقد

 عن وتغاضههههت بيعها، أو بغنائمهم باالحتفاظ لجنودها سههههمحت أنها كما ، 1مكان كل ومن بشههههدة

 .2والخلقية واألدبية المادية تعدياتهم

 لذا هادئة، سهههورية ف  الحالة بأن للعالم فيه تقول الذي اليوم ذلك إلى الفرنسهههية الحكومة تشهههوقت

 الثورة، تسكين إلى أدى العنف هذا أن ومع. البالد تسكين ف  3الشّدة أقصى تستعمل راحت فإنها

 ((.الغاشم المستعمر)) ضد النضال يغذيان ظالّ  اللذين والنقمة الحقد خلف أنه إال النتيجة، ف 

 بين االتصههههاالت أن كيف بنا مر فقد الثورة تحطيم ف  دورهما والجاسههههوسههههية الخيانة لعبت وقد

 به اعترفت كما بذلك نفسه أندريا الجنرال اعترف وقد. تنقطع تكن لم الزعماء بعض وبين القيادة

 .الوطنية المصادر

 بينما المتبرعين، على أو المصههههادفة على تعتمد وحركاته الجيه عن الثوار اسههههتعالمات وكانت

 القيادة أن ومع. األهال  من وجلّهم الجواسهههيس، من منظمة شهههبكة على الفرنسهههية القيادة اعتمدت

 حبراً  ظلت القرارات هذث فإن والجاسوس المتطوا دم بهدر مرة غير أوامرها، أصدرت الوطنية

 .بالسواء الجميع على تطبيقه لصعوبة ونظراً  الدم، تتناسى ال الت  القبلية للتقاليد نظراً  ور  على

 بعد تحميهما عشههيرة لهما يكن لم 4جاسههوسههين يد قطع الجبل ف  القيادة به قامت ما أقصههى وكان

ً  عشههههر ثالثة األمر على وقّع أن  األطره، ونجم وحسههههن وسههههلطان أرسههههالن عادل بينهم زعيما

 قائد العاص، سهههههههعيد يذكر إذ األخرى، المناطق ف  عنها تختلف ال الوضهههههههعية أن نجد وهكذا

 يدعوث بل الجاسههههوس هذا اسههههم يذكر ال ولكنه الجواسههههيس ألحد إعدامه خبر الشههههمالية، المنطقة

 5.(فالن)

 !..حماث ومتصرف حمص متصرف اغتيال استثنينا إذا هذا

                                                           
 جباية)) فصل هارفي راجع. المغرمة القرى بعض بأسماء قا مة 1926 سنة يوليو 29 تاريخ البشير من 3511 العدد في تجد  - 1

 .الجهنمية الفرقة كتابه في ودوتي(( الضرا ب     
 .سكانها من تخلى القرى كانت ألن العرض تم  حادثة أية عن المصادر تحدثنا فلم الدروز جبل يخص فيما أما  - 2
 .82 -279 حوران راشد أبو ،284-280 هوكنغ:  أيضا   راجع شومان،  - 3
 110 ،108 ،107 ،106 ،105 ،85 ملحق راجع 90 مذكرات شهبندر،  - 4
 193: 2: الحمراء األيام  - 5
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ً  عامالً  الدعاية وكانت  هذا من االسههتفادة فرنسهها أحسههنت فقد. الفرنسههية الجيوه انتصههار ف  هاما

 ويجهزون 1أعدائهم قلوب يأكلون الثوار بأن جنودها روا ف  تدخل أن اسهههتطاعت وإذ السهههالح،

 .2األسرى يقبلون ال ألنهم بعينه الموت هو إليهم االستسالم وبأن الجرحى على

 .ضراوة أشد الجنود مقاومة كانت ولهذا

ً  التصهههههديق، السهههههريع  األهلين بين دعايتها وكانت  ووعودها خطاباتها فيهم فأثرت. ناجحة غالبا

 استعانت وقد واوقليمية الدينية والنعرات والمطامع األحقاد وإثارة التفرقة ف  وأساليبها وأوسمتها

 وأخطرها التفصههههيالت أد  على تطلع كانت الت  جاسههههوسههههيتها إليها تقدمها الت  األخبار بأحدث

 أن أو الجواسهههههههيس هؤالء من تتخلص أن القيادة هذث تسهههههههتطع ولم. الوطنية القيادات من لقربها

 كبيرة كل على االطالا حقه من أن يعتبر كان محارب كل ألن بأسههههههرارها، األقل، على تحتفظ،

 .وصغيرة

 واألسهههلحة الميكانيكية بااالت الخبرة عدم منها، الثورة فشهههل ف  سهههاهمت أخرى أسهههباب وهناك

ً  تعطبها كان ولو تحر  الطيارات كانت فقد. الحديثة  والقنابل تكسهههههر المصهههههفحات وكانت. طفيفا

 .للخبز وقوداً  البارود استعمل وربما تفّجر،

 المصههّحات أو المسههتشههفيات انعدام الثورة فشههل على سههاعدت الت  األسههباب بين من نجد وكذلك

 رويحه، وأمين الشههههههههبندر الرحمن عبد الدكتور منهم نذكر األطباء وقّلة التمريض مهنة وانعدام

ً  وكانوا.. الشهههههّواف وعل   مبضهههههع إلى بحاجة كانوا الثوار أن إال وعقيدة سهههههياسهههههة أرباب جميعا

 المحاربين المجاهدين األطباء هؤالء شههههههرة كانت هنا ومن أفكار، إلى حاجتهم من أكثر الطبيب

 ً  شخصين غير المستشفى إلى نقل الثوار من أحداً  أن أعلم ولم الجميل، وعرفان المحبة من مزيجا

 ..األكثر على ثالثة أو

 جراحهم يداوون كانوا فقد اخر أو لسهههههههبب األطباء هؤالء من قريبين يكونوا لم الذين الثوار أما

 البنّ  مسهههحو  أو البازلتية الحجارة مسهههحو  أو بالبارود الجرح حشهههو البدائية، التقليدية بالطر 

 كثر وهكذا.. لتعقيمه الجرح ف  الغال  أو السهههههههاخن القطران أو الدبس وسهههههههكب النزيف لوقف

 ..الجراح من عدد أو جرح بال المعارك هذا من ثائر خرن وقلّما المشّوهون

                                                           
 41 كيسيل  - 1
 دوتي ،183 ،5 هارفي  - 2



179 
 

 جريح معاينة عن الشههههههههبندر الرحمن عبد الدكتور تقاعس مذكراته ف  يروي الريّس منير وهذا

 ً ً  وليس سياس  زعيم)) بأنه محتجا  ((.طبيبا

 الشههّواف وللدكتور له ويشهههد الثناء طيبأ رويحه أمين الدكتور على الريّس السههيد يثن  حيث ف 

ً  الجهاد وف  الطب ف  الكبير، بالفضل  ..معا

 ف  الكبير أثرث والحروب، والحرمان الجدب سههنوات بعد الخصههب الحصههاد موسههم لهجوم وكان

 الواردة، اوعانات الزعماء بعض احتكار حركة نشهههههطت أن بعد االسهههههتسهههههالم على الناس حمل

 .واوثراء الشهرة سبيل ف  الشهداء دماء واستغالل

ً  كانت عنها تحدثنا الت  األسههههباب هذث كل  تقل تكن لم الخارجية األسههههباب أن غير داخلية أسههههبابا

 ف  منصبه استالم قبل لندن يزور أن عليه أن جوفنيل دي شعر فقد. الثورة جذوة إطفاء ف  عنها

 بترول مشههههكلة أنهيت أذا إال الثورة وخماد فرنسهههها مع يتعاونون ال االنكليز ألن ولبنان، سههههورية

 .الموصل

 تدخلت حتى ،19261 سنة مارس من عشر الحادي ف  توقّع االتفاقية هذث كادت فما كان، وهكذا

 3عنهم الماء وقطع 2سهههههههالحهم ومصههههههههادرة نفوذها، منطقة من الثوار لطرد البريطانية القوات

 حرب)) أن عبيد عل  ليخبرنا حتى شههههههديدة االنكليز مضههههههايقة وكانت. التسههههههليم على ورغامهم

 االنكليز ضههايقهم مما أكثر المجاهدين تضههايق لم وشههدتهما( 1927-1925) المذكورتين السههنتين

 مصّرة ظلت بريطانيا أن إال. 4باالنتحار التهديد على الثوار بعض حمل ما وهذا((. شهرين بمدة

ً  المحاربين، هؤالء من التخلص على .  المغرب  الريف ثورة وخمدت اللجاة أخليت وقد خصههوصهها

 يتوجه بينما ، أكثرهم يسههتسههلم أن على – السههالح بقوة الثوار، البريطانية القوات أرغمت وهكذا

 أو ماشهههههية من لهم تبقّى وما وأوالدهم عائالتهم مع نجد صهههههحارى ف  ليشهههههردوا الباق  القسهههههم

 .رواحل

 

 

 

                                                           
 20 تيارست كالوم، ماك: أيضا   راجع ،616 شومان  - 1
 42 مذكرات عبيد، ،200 مذكرات الدين، عز  - 2
 42 مذكرات عبيد - 3
 194 مذكرات عزالدين  - 4
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 الخام  الفصل

 

 ونتا جها الثورة صدى

 

 وافر بقسم فرنسا العتراف المباشرة األسباب من كانت السورية الثورة ف  الدرزية البطولة إن))

ً  ولبنان سورية ف  الجمهوري الحكم ووعالن ولبنان لسوريا السياسية الحقو  من  ((.معا

 فروخ عمر                                                                         

 1951 فبراير 17 تاريخ 6037 العدد البيان، جريدة                                              

 

 

 

 

ً  واألجنبية العربية البلدان ف  الثورة هذث صهدى كان ً  البلدان تلك باختالف مختلفا  بتطورات ورهنا

 .نفسها الثورة

 العربية البلدان في الصدى
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 وبعض الشهههههههعراء من قليالً  نفراً  إال تحّرك فلم العرا  ف  ضهههههههئيالً  الثورة هذث صههههههههدى يظهر

ً  اسهههتعداداً  الثورة هذث لقيت نجد وف  .المحسهههنين  هذث نشهههبت فقد والذخائر بالمؤن للمؤازرة نظريا

 توسعه أثر على اوسالم  – العرب  العالم ف  بارتفاا سعود ابن أسهم فيه كانت وقت ف  الثورة

 سهههههههعود ابن عطف من جعلوا الثورة زعماء فإن تتحقق لم الفعلية المؤازرة أن ومع الجزيرة ف 

 .1الثبات على أنصارهم لحثّ  مهمازاً 

 !..الثورة أجل من والكنائس المساجد ف  الصالة أقيمت فلسطين وف 

ً  ظلّت الحركة هذث أن إال والجوار العربية األخوة حركة انتعشهههههههت مصهههههههر وف   أفراد على وقفا

 اللبنانية – السهورية لجالية اسهتطاعت وقد. وغيرهما شهوق  وأحمد زغلول سهعد أمثال جداً  قالئل

ً  الثورة مؤازرة  زعمهاء بعض إلى ُوجهه فقهد ذلهك ومع. الوطنيهة المطهالهب وترديهد وأدبيهاً، مهاديها

 على الوطنيين ومن األجانب من والتهم النقد من اكثير القاهرة ف  الفلسطين  – السوري المؤتمر

 يوسهههف الثوار موفد أن إال جانبها إلى الرسهههمية مصهههر تكسهههب أن الثورة حاولت ولقد السهههواء،

 .مصر ف (( الرسم )) الموقف عن مشجعة غير بانطباعات سورية إلى عاد العيسم 

 تثبت إلينا وصلت الت  المصادر أن إالّ  الثورة، رةزبمؤا هللا عبد األمير أتّهم األردن، شر  وف 

 ةقال المؤلف، مع له حديث ف  ذلك سلطان أّكد وقد(( التهمة)) هذث من األمير(( براءة))

 بسههيطة، مسههائل عن النظر يغضههوا يشههتغلوا، بيعرفوا النكليزا تمّكن، ما يسههاعد، أن راد األمير))

 ((.الساعة هذث لحدّ  السيطرة تحت واألمير العنان، يطلقوا وال

ً  أشهدّ  الثورة صهدى كان فقد لبنان ف  أما . لنيرانها مباشهرة تعّرض قد لبنان أن إذ. أثراً  وأبعد وقعا

. بالرضههى المسههلمة األكثرية قابلتها فقد. الجماعات باختالف يختلف منها األهلين موقف كان وقد

 حوادث انتشار ارتباكاً، لبنان ف  الحالة وزاد. تطوراتها من تخّوفوا فقد أقلهم إال المسيحيون، أما

 أهلية فتنة بإيقاذ كفيلة حادثة كل وكانت 2والدامور وحمانا الباروك جبال ف  الفردية االغتياالت

 .الطائفتين من العقالء تدارك لوال

 انجرف وربما. واألزجال األحاديث ف  الطائفية لمهاتراتا الحوادث، هذث جانب إلى وانتشههههههرت

 .والواقع االعتدال حدود بذلك ُمتجاوزين ،3الثوار على والتشنيع فرنسا تحريض إلى الكهنة بعض

                                                           
 108 و 40 المالحق راجع  - 1
 1926 سنة من األول النصف البشير راجع  - 2
 البشير ، راشيا صافي، البحر ،1926 نيويورك تمثيلية رواية اللبنانية، األراضي في الدرزية الثورة جرج ، اليا  نادر أبو  - 3

 1925 يناير 2 تاريخ 3424 العدد      
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ً  شههههكالً  الثوار محاربة اتخذ وقد  بمناسههههبة اللبنان ، النياب  المجلس اتخذث الذي القرار ف  رسههههميا

  عن شههههههعائرث وصههههههاد  إعجابه، عبارات... يقدم راح إذ ،1الكبير لبنان اسههههههتقالل إعالن ذكرى

 الواقعة بالدنا ف  األمن على بيقظة يحافظون الذّين العظام وقوادهم البواسههههههل الفرنسههههههية الجنود

 .2بها القديم تعلقها على.. اللبنانية األمة ثبات المنتدبة للدولة ويؤكد الفرنس  االنتداب تحت

 على اللبنهانيين واألفراد اللبنهانيهة المنهاطق بعض ف  حيهاد، أو وع ، بوادر ظهرت ، ذلهك ومع

 مسهههههيحي  أكثرية موقف أحدثها الت  المرارة يخفف أن يسهههههتطع لم ذلك أن إال 3مذاهبهم اختالف

 .4ومطاليبها الثورة هذث من لبنان

 !..وانتظرت فتفّرجت هدوئها على المناطق أكثر حافظت فقد نفسها سورية ف  أما

 كانت فقد واسههتمرارها المقاومة روح إنماء ف  األكبر الفضههل العربية للجوال  كان المهجر وف 

 وشعرهم حماسة، أشد مقاالتهم توظهر. اوعانات أغزر المهاجرين هؤالء من الواردة اوعانات

ً  أكثر ت وقهد 5التههابها حث القوم ، الوع  روح ومنهاطقهم مهذاهبهم اختالف على ، فيهم تجلهّ  وال

 ،6بإعجاب وسههههههجلوث بهذا الثورة رجال اعترف وقد. واالسههههههتقالل الحرية طلب ف  الثبات على

ً  إيههاههها لتغههذيتهم المهههاجرين لهؤالء مههدينههة الثورة واعتبرت  المعونههات وتقههديمهم ومههاديههاً، معنويهها

 أراضيه ووحدة باستقالله االعتراف بعد إال الوطن إلى يعودوا ال أن فضلوا الذين للثوار السخية

 .1937 عام السورية

ً  اليسهههههارية األحزاب نشهههههطت فرنسههههها وف   فهاجمت. السهههههورية الثورة أثر على 7كبيراً  نشهههههاطا

 للهنود بل فحسب للسوريين ال والعاجل، الكامل بالتحرير تطالب وراحت واالستعمار الرأسمالية

 .8...والكوريين واوندونيسيين والفيليبين واألناميين

 وراح اسهتقاللها سهورية ومنح العسهكري بالجالء يطالب الفرنسه  النواب مجلس ف  دريو ووقف

 أشهار وعندما سهورية ف  االسهتعمارية السهياسهة خلفتها الت  والوحول للدماء حد وضهع إلى يدعو

 الذين أولئك هم النّهابين إنة ))دريو أجابه(( النّهابين)) تحارب إنما فرنسههههههها بأن المجلس رئيس

                                                           
 1925(  سبتمبر) أيلول  - 1
 .1926 سنة أيلول 1 في الكبير لبنان استقالل ذكرى في اللبناني النيابي المجل  ر ي  نمور بك موسى خطاب راجع  - 2
 .70 ص 9(الثورة ديوان)) في البستاني وديع قصيدة: 145: 2: الحمراء األيام  - 3
 الخوري سليم رشيد القروي للشاعر األعاصير وديوان ،109 ص الثورة ديوان في الزركلي الدين خير قصيدة راجع  - 4
 الجنوبية أميركا في األخص وعلى - 5
   مسك ثناهم( عندنا) وعنا فضلهم ونشكر نحمدهم لبيب هؤالء شريف ردة بنا وردا( سمهم) ال اسمهم ال شرفوا المهاجر أهل - 6

 (51 مذكرات عبيد) وطيب    
 215 نايشنالست كلوم، ماك  - 7
 5 سوبليمن بيك في شاليه ميسيو خطاب من - 8
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 وإبرام االنتداب ترك ف  التفكير إلى الكالم الثورة هذث صههههدى تجاوز وقد. 1((وطنهم ف  ليسههههوا

 .موضعها ف  سنبينها أخرى ومشاريع معاهدة

 ألت  الفرنسههية الحّرة األقالم من عدداً  جانبها إلى تكسههب  أن الثورة اسههتطاعت الفكر، ميدان وف 

 أمثال الفرنسه ، الشهعب آذان إلى السهورية والمطالب األوضهاا حقيقة إيصهال محاولة ف  جهدت

 ،((سهههورية عن الحقيقة)) كتابها ف  الشهههر ، المعجب مارتين، ال حفيدة وه  سهههانبوان دي مدام

تاهما(( القنابل تحت دمشهههههههق ف )) كتابها ف  بوللو وأليس يان وكل لدفاا ف  بالجرأة تتحلّ  عن ا

 .الحقيقة عنه وتخف  الفرنس  الشعب تخدا كانت الت  الفرنسية العسكرية الروح وفضح الحرية

 ةبوللو أليس يوميات من نموذن وهذا

 مهم نمارس لم لو قوة أكثر يكون أن  سهههههههوية ف  لنفوذنا الممكن من كان بأنه أعتقد بدأت لقد)) 

 260ةص القنابل تحت دمشق((.    عليها االنتداب

شير بأن..  الحق ل  أليس))   سنحمل والت  شرفها، وتلطخ بالدي، قدر من تحطّ  الت  لألخطاء أ

 األخطاء بهذث يعلموا لم ألنهم مظلومين الفرنسهههيين أغلب كان ولو حتى التاريخ، أمام مسهههؤوليتها

 85ةص نفسه المصدر((.  أبداً 

ً  الثورة صهدى وكان ً  األخرى، األجنبية البلدان ف  خافتا  على تحصهل أن انكلترا همّ  كان فقد نسهبيا

 الرعايا أرواح على المحافظة ف  المتحدة الواليات عناية انحصهههههههرت بينما إضههههههههافية، مغانم

 ف  كامالً  شههههراً  مكثتا مدمرتين بإرسهههال واكتفت السهههاحل، إلى الثورة امتداد حال ف  األميركيين

 عمل تسههههتطيع أن دون تحلم ظلت ولكنها فرنسهههها، بوراثة حلمت فقد  إيطاليا وأما. اللبنانية المياث

 .يذكر ش ء

 2:جنيف في

(( والديك األسههد))  بين جمعت وقد سههيما ال األمم، عصههبة أروقة ف  النفوذ واسههعة فرنسهها كانت

 اللجنة كانت وهكذا. إجماالً  األقوى، ه  الفرنسههههههية النظر وجهة فظلت المشههههههتركة، المصههههههلحة

 عليها، والتعليق لدرسهههههههها فرنسههههههها مندوب إلى عليها الواردة العرائض تحيل لالنتدابات الدائمة

 . الرف على المندوب فيضعها

                                                           
 عشر الثاني الفصل هوكنغ،:  راجع  - 1
 1926 االنتدابات لجنة تقرير راجع،  - 2
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 هؤالء أن بهههاعتبهههار العرب المههههاجرين من إليهههها الواردة العرائض اللجنهههة ههههذث أهملهههت وقهههد

ً  واقفين غير يعّدوا أن فيمكن األصههلية ببالدهم المباشههر االتصههال فقدوا)) قد المهاجرين ً  وقوفا  تاما

 أو التام باالسههههتقالل تطالب الت  العرائض درس عن اللجنة وامتنعت(( الحاضههههرة األحوال على

 هذث أأخذت سههههواء ولكن. منتدبة دولة بصههههفتها فرنسهههها يبد ف  البالد إدارة جعل على تحتب الت 

 ألن والتعاون، المراقبة ف  محصههورة تظل مهمتها فإن الفرنسههية أو السههوية النظر بوجهة اللجنة

 .والتمنيات الوعظ ف  محصوراً  عملها ظلّ  ولهذا تنفيذية قوة أية تملك تكن لم العصبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثورة نتا ج

 قبل الثورة هذث أهداف بحث بنا يجدر لهذا الغاية، أو بالهدف بمقارنتها تظهر النتيجة أهمية إن

 .نتائجها عن التحدث

ّورت ما كثيراً   واألفراد الحاكمة اودارة لضهههغط فعل ردّ  أنها بمعنى سهههلب  عمل بأنها الثورة صهههُ

طت وربما الحاكمين  الت (( الدرزية للكرامة)) ثأراً  اعتبرت حتى كثيرة مصههادر ف  أسههبابها بُسههّ

 والواقع حقيقة، من يخلو ال كان وإن سهههاذن التحليل هذا إن!.. بيروت ف  المفوضهههية ف  جرحت
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ً كح تهدم حين فه  يبدو مما سهههههههلبية وأقل تعقيداً  أكثر الثورة أسهههههههباب أن  حكم بناء إلى تهدف ما

 .الثورة هذث على القائمين أذهان ف  تبلور قد يكن لم وإن أفضل

 محدودة صههغيرة منطقة ف  الوضههع تغيير إلى تهدف محلية ةحرك ظهرت ما أول الثورة ظهرت

 السهههكان، هؤالء أدرك ما سهههرعان ولكن حريتهم، أي اسهههتقاللهم والحديد بالنار السهههكان ليسهههتعيد

 رّحبوا ولهذا وجيرانهم أخوانهم حرية بضههههمان إال تُضههههمن ال حريتهم أن ن،والمنتصههههر الدروز

 السههههورية والمدن دمشههههق باشههههتراك الثورة نطا  توسههههيع إلى الرامية الدمشههههق  الوفد باقتراحات

 .فيها األخرى

 .أوسع استقالل إلى محل  استقالل من لنشوبها الثان  األسبوا ف  الثورة، هدف تطّور وهكذا

 معناها على الكلمة هذث حافظت وهل الثورة رجال عند اسهههههههتقالل كلمة تعن  كانت ماذا ولكن

 .الثورة مراحل كل ف  الواحد

 التحكم ظالم وتبديد 1رواالسههههتعما المسههههتعمر براثن من البالد إنقاذ اسههههتقالل كلمة عنت ما كثيراً 

 الذين الثورة قادة أن إال. 4مطلقة سهههيادة األمة سهههيادة مبدأ على 3 شهههعبية حكومة وإقامة 2األجنب 

 والفرنسههية الوطنية النظريتين بين التوفيق يحاولون عادوا ناجزاً، اسهههتقالالً  قلوبهم كل من أرادوا

 .مصالحها ولفرنسا استقاللها لسورية تضمن بمعاهدة

ً  كانت أنها بدورها، سهههههههورية كلمة تعن  ماذا ولكن ً  فه  مترجرجة كلمة أيضههههههها  سهههههههورية حينا

ً  5الطبيعية ً  6لبنان جبل باستثناء سورية من الفرنسية المنطقة آخر وحينا  الفرنسية المنطقة وأحيانا

 .7وداخلها ساحلها كلها

                                                           
 287 جبل راشد، أبو في 1925 أغسط  القيادة منشور  - 1
  302 جبل ، راشد أبو المالحق، راجع - 2
 286 جبل ، راشد أبو في القيادة منشور راجع  - 3
 القتال عن نتوقف ال أننا:  فيه جاء لسلطان تصريحا ويكلي ووركزز)) صحيفة نشرت وقد والمالحق 312: 3 سعيد راجع  - 4

 سعيد أمين في وداما وشقة مفعله مؤتمر مقررات راجع( 322 حبل: راشد أبو التصري  هذا نقل)  سورية استقالل ننال  حتى    

 والمالحق    
 289:  3 سعيد  - 5
 80 شهبندر 356: 3 نفسه المصدر  - 6
 312: 3 سعيد في القيادة منشور  - 7
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 فكانت. الثورة تاريخ ف  مترادفين ظال اللذين واالتحاد بالوحدة المطالبة االسهههههتقالل طلب ورافق

 يكن لم الوحدة هذث تفسههههير أن كما واالسههههتقالل سههههورية كلمت  مثل بدورها مطاطة الوحدة كلمة

 ً ً  فهو واحداً  دائما ً  1 السورية الحكومات توحيد حينا  .2السورية البالد وحدة آخر وحينا

 كانت فقد ذلك ومع. والقوم  السهههياسههه  النضهههب إلى فافتقرت مبكرة كانت الثورة أن نجد وهكذا

 ف  اوصههالحات بعض ظهور النتائب هذث أبرز من وكان.  األهمية من عظيم جانب على نتائجها

 فإن العملية فائدتها ف  عميقة تكن لم اوصهههالحات هذث أن ومع والوطنية الفرنسهههية اودارة جهاز

 .عظيمة كانت المعنوية فائدتها

 فكان المدينة وضرب دمشق إلى الثورة امتداد أثر على السام  المفوض سراي الجنرال أقيل فقد

 أول جوفنيل دي مسههيو المذكور الجنرال محلّ  حلّ  وقد العسههكريين بالمفوضههين سههورية عند آخر

 صالح ف  الخطورة هذث فكانت 3عسكري ماض   ذي غير سياس  رجل وهو. المدنيين المفوضين

 .للمفّوض العسكري المركز تشكو كانت الت  السورية البالد

 لهم ليتسنى أطول مّدة المفوضين هؤالء استقرار بضرورة األخذ المدنيين المفوضين إيفاد ورافق

ً  البالد مشهههاكل إلى التعّرف ً  تعّرفا  مدة أطول يكن لم سهههورية ف  جوفنيل دي بقاء أن ومع واسهههعا

ً  المفوضههية ف  تربّع بونسههو مسههيو خلفه أن إال سههابقيه من  قضههاها الت  المدة ضههعف يعادل زمنا

 .غورو الجنرال من ابتداء الثالثة العسكريون المفوضون

 

 

 

فة هّزة فرنسهههههههها الثورة هّزت وقد ثارت عني ها أ  هذث فغمرت 4البالد بترك التفكير من موجة في

 5 القومية بنزعتها المعروفة الفرنسهههية األوسهههاط بعض بل فحسهههب اليسهههارية األوسهههاط ال الموجة

ً  كوانتين – سيكست النائب قدم 1928 سنة وف   جمعية عهدة إلى ولبنان سورية بإرجاا اقتراحا

                                                           
 385: 3 سعيد  - 1
 287 جبل راشد أبو في القيادة منشور  - 2
 87 ناردي بو  - 3
 . 1 44 غولي  مدام الخاتمة، جوفر ،240 سانبوان ،203 بوبالن  - 4
 215 نياشنالست كاالوم، ماك  - 5
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ً  األمم  األربعمائة أصهههههل من صهههههوت مئت  اقتراحه فنال والمصهههههاريف المهر  الدم من تخلصههههها

ً  وثمانين  .1صوتا

 األقل على أو أنفسههم للسهوريين سهورية عن التخل  إلى الرامية النزعة فرنسها ف  نشهطت وهكذا

 .2عليهم الوصاية بمهمة االضطالا يشاء لمن

 بصهههههههدود اصهههههههطدمت أنها إال واونكليزية اويطالية األوسهههههههاط ف  هوى النزعة هذث لقيت وقد

ً  سيداً  يبدلوا ال ك  أنفسهم السوريين  السياسة بمقاومة اصطدمت أنها كما آخر أجنب  بسيد أجنبيا

 .لها الفرنسية  الخارجية

 انتصهههاراً  3وسهههورية فرنسههها بين ثنائية معاهدة إقامة بمبدأ جوفنيل ودي مسههه  قبول دمجر وكان

ً  الوطنية للحركة كبيراً   المطالبة حركة اسهههههههتمرت فقد كذل ومع المفوض ذلك تنحية ف  وسهههههههببا

 محلها لتحل المفاوضههات سههياسههة أثرها على تالشههت وقد أخرى سههنوات عشههر نشههيطة بالمعاهدة

 4.((الجالء قبل مفاوضة ال))  سياسة

 هذا أنصهههار رأى فقد. سهههورية ف  ملكية حكومة أقامة إلى الداعية الحركة الثورة، بعثت وقد هذا

 ضهههروري هو الذي المسهههتمر الصهههاد  التعاون لقيام الوحيدة الضهههمانة ه  الملكية أن المشهههروا

 جوفنيل دي وحاول عره، دون بق  الذي الحسههين بن على نحو بعضهههم وتطلع 5االنتداب لتنفيذ

ً  كان المشروعين انهيار أن إال باشا حيدر بالشريف يلوح أن  مستمراً  إعراضا لقيا أنهما إذا طبيعيا

ً  والفرنسية السورية األوساط ف   .معا

ً  الثورة نتيجة من وكان  ومن أوالً  لبنان ف  دستورية حياة إيجاد نحو الفرنسية السياسة اتجاث أيضا

 اودارة قامت حتى بلبنان الملحق راشهههههيا قضهههههاء تدخل الثورة جيوه كادت فما. سهههههورية ف  ثم

 .  وإقرارث لمناقشته نييوم إال اللبنان  للمجلس يترك لم جاهزاً  دستوراً  للبنانيين تقدم الفرنسية

 من عدد وبتعيين المجلس هذا قرارات نقض بحق لنفسهههههههه يحتفظ ظل السهههههههام  المفوض أن إال

 .وعزله الجمهورية رئيس وبتعيين النواب

 من مؤلف برلمان  نظام ذات لبنانية جمهورية أول بإنشهههههههاء رسهههههههم  احتفال أول جرى وهكذا

 وبعلبك بيروت ف  المسههههههلمين زعماء من كبير عدد مطالبة رغم 1926 مايو 26 ف  مجلسههههههين

                                                           
 8 – 7 بوبالن  - 1
 222 المازيير  - 2
 العراقية المعاهدة غرار على تصاغ أن المفروض كان  - 3
 . القوتلي لشكري الكلمة هذه نسبت  - 4
 (هامش) 31  جيل كابد  - 5
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ً  الجمهورية هذث تضههمهم ال بأن آنذاك وطرابلس،( عامل وجبل)  وصههيدا ً  كامالً  ضههما  وقد ونهائيا

 ..ظلها ف (( حقوقهم)) تهضم أن من تخّوفوا

ً  األتاسههه  هاشهههم السهههوريون انتخب 1928 ةنسههه وف   برئاسههة لجنة وألفت النياب  للمجلس رئيسههها

 والمجلس الجديد الدسهههههتور علّق قد السهههههام  المفّوض أن ومع الدسهههههتور، لوضهههههع هنانو إبراهيم

 .الوطنية السيادة بحق والتمسك النضال حّدة ف  زاد كذل أن إال معاً، النياب 

 الفائدة قليلة شهههكلية، البالد ف  دسهههتورية حياة إيجاد نحو فرنسههها خطتها الت  الخطورة هذث كانت

 .األهمية من غاية على المعنوية الناحية من كانت أنها إال العملية الناحية من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :القومي الوعي
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 كيف 1 بنا مرّ  فقد. والطائفية اوقليمية على للوطنية باألحرى أو للقومية انتصهههههههاراً  الثورة كانت

ً  يحاولون الفرنسهههيون كان  رأينا وقد السهههورية القضهههية الدروزعن جبل قضهههية  يفصهههلوا أن دائما

 هذا الثورة هذث أحداث زادت وقد. فردي تفاهم إلى الوصههول ف  محاوالتهم كل تنهار كانت كيف

 والشهههمال دمشهههق أبناء دماء الجبل سهههفوح على نثرت إذ السهههورية، المناطق مختلف بين االتحاد

 عامالً  المشههتركة الضههحايا وذكريات الدم ضههريبة فكانت. درزية دماء والشههمال الغوطة وشههربت

 .الوطنية الصفوف توحيد ف  كبيرا

 الطائفية على للوطنية انتصهههههههاراً (( للجميع والوطن هلل الدين)) صهههههههرخة كانت ثانية جهة ومن

 ً  للجيوه همومحاربت الثورة ف  المختلفة الطوائف أبناء اشتراك الصرخة هذث رافق وقد خصوصا

ً  الفرنسههية  الميدان ف  اتحاد رافقه بل الحرب  الميدان على االتحاد هذا يقتصههر ولم جنب إلى جنبا

 للمهجر وكان. 2الرجعية والصههههحف الدين  التعصههههب ونبذ التاخ  إلى الدعوة فنشههههطت الفكري،

 ةالكفر لواء تحت ولو الوطنية الوحدة إلى الدعوة ف  الكبير أثرث

 3بجهنّم بعدث وسهالً  وأهالً     بيننا يوّحد كفر على سالم               

ً  ثانية جهة من الوطنية وبين جهة من واوقليمية الطائفية بين النضهههههههال كان  مراحل لكل مرافقا

 .الثورة

 ذلك ومع. أخطاءها وتضههخم الثورة أعمال تشههلّ  والطائفية اوقليمية هذث كانت كيف معنا مرّ  وقد

 بحماية دمشهههههههق مسهههههههلم  من متطوعون قام فقد. ينمو وأنه موجود أنه القوم  الوع  أثبت فقد

 وف . األخرى الطوائف رعاا بها رواقلي إنذار، دون الفرنسههههيون أخالها الت  المسههههيحية األحياء

. برفق أطلقهمو أسهههراث الثوار قائد فأكرم ورجاله كرم بطرس الثوار أسهههر ف  وقع راشهههيا جهات

 اودارة طلب أثر على األردن شر  إلى رفاقه وبعض الحريري إسماعيل الشيخ فرّ  حوران وف 

 لمنع الطوائف بين واضهههههههح تضهههههههامن ظهر لبنان وف . الدروز لمحاربة جنوداً  منه الفرنسهههههههية

 . لبنان جبل روعت الت  واالغتياالت الفردية التعديات

ً  الوالء هذا كان أن بعد يشههههتد للوطن الوالء أن نجد األدبية وااثار الصههههحف أكثر وف   أو إقليميا

 ً  هذث ف  ترى ال األهلية العقلية ظلت أن بعد األرض – الوطن فكرة إلى الدعوة ونشههههطت. طائفيا

 .واوزراء اوعراض بل فحسب، بها االهتمام عدم تستحق ال فانية ودنيا تجربه دار إال األرض

 4والَحّدثان الرّواد قبضة ف     وأرضهم السماء، على يتقاتلون            

                                                           
 الثالث الفصل راجع - 1
 .والمالحق. 182 غولي  مادم أيضا   راجع ،1 7 – 315 جبل راشد، أبو في اللبناني الشعب حزب منشور راجع  - 2
 111 األعاصير  - 3
 (()محمد) قصيدته في عبود مارون  - 4
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 :الشعبي الوعي

 اوقطاعية خطر الثورة هذث أبرزت فقد الشههههعب  الوع  ف  يقظة نجد القوم  الوع  جانب وإلى

 الزعامات بعض ف  الشهك بذور شهبت وهكذا.  المجتمع ف  الفرد قيمة أبرزت والروحية الزمنية

 .والوظائف المال من التافه على بتزاحمها((  1القضية سير دوالب وقفت))  الت 

. 2للسهههلطة الدين رجال بعض مواالة من... التذمر فكثر. أقوى الروحية الزعامة ف  الشهههك وكان

 ببنههاء المفههاخرة من بههدالً  الخيريههة والمالجئ العلميههة المعههاهههد من اوكثههار إلى الههدعوة. وظهرت

 .3والمشايخ الخوارنة ألجل واالقتتال والجوامع، الكنائس

 كان 1928 سههنة انتخابات جاءت إذا حتى بنفسههه ثقته فنشههطت ، المعمعة ف  بقيمته الفرد وأحسّ 

 .واستمرارث الشعور هذا نمو على دليالً  االنتخابات بهذث االهتمام

ً  يعد لم بأنه الفرد هذا وأحسّ   بأنه يفتخر بدأ الذي والفرح ،العامل سهيما وال الناس، من لفالن تابعا

 ةالعدو على االنتصار ف  الفضل صاحب هو المرقّعة العباءة صاحب هو

هم  صالوا العُب  مرقّعين                   األعادي ذب ح كار 

 ف  فرسههه عنان أرخى من كل ف  ه  بل توارثةمال األلقاب ف  ليسههت الزعامة بأن يفتخر وراح

 ةبعيد من المعركة يراقب من ال الهيجاء

 عنانها يرخى الشيخ   بالنظر هو ما الحرب                

ً  اعتماداً  اعتمدت قد الثورة أن هو إليه اوشارة تجدر ما أبرز ومن  الذين الشباب عنصر على كليا

 ..الرئيس  ووقودها الثورة تلك قادة كانوا

 الفطري الشهههعب هذا اسهههتعداد تؤكد الوطنية أو البطولية النوادر من العديد الريّس منير روى وقد

 .والتضحية والعطاء للبذل

 بقريته حلّت الت  النكبات كل رغم الغوطة ف  آواث الذي الفالح حكاية يروي ،391 الصفحة فف 

 . له تعّرض والذي له يتعّرض الذي الخطر كل ورغم

                                                           
 75 مذكرات عبيد  - 1
 10 – 9 وربابة ،36 مذكرات عبيد،  - 2
 سبتمبر 28 تاريخ 3536 عددها في البشير له عرضت 1926( أيلول) سبتمبر 24 ترايخ(( القمر دير)) جريدة في مقال من  - 3
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 وعتاد خبز ثوبها ذيل وف  ماء قربة تحمل أقبلت الت  العجوز حكاية يروي 597 الصههههفحة وف 

 .الرصاص وأزيز المدافع قصف بين تزغرد وه  للثوار

 وهو الثالثة، للثائرين وحمايتها(( النعيم)) عشهههههههيرة حكاية يروى 625-615 الصهههههههفحات وف 

 .الوطن عن يدافعون الذين األبطال، ،((النشامى)) بأعمال واعتزازها بحيّهم، مّروا الذين أحدهم،

 أنواا كل تحّمل وكيف النشههوات  نظير عصههابة حمص، بسههاتين ف  آوى الذي الطّحان، حكاية ثم

ً  النهر إلى قفز كيف ثم ومن بمقّرهم، يعترف ال ك  التعذيب  وطنه ألبطال فداء بحياته مضهههههههحيا

 سنتين طوال حمص مدينة ف  الشرقية األحياء مقرهم كان وعصابته النشوات  نظير أن العلم مع

 الثورة لدعم األغنياء على األتاوات ويفرضهههههههون التبرعات يجمعون األهال  مع كامل تعاون ف 

 ...الشمالية المنطقة ف 
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 الفرنسههههية الرسههههاميل إدخال من الحد منها ومعنوية مادية مختلفة، أخرى نتائب الثورة هذث خلقت

 .مدّمرة فتاكة ظهرت الت  الغرب مدنية وعلى الغرب على النقمة وازدياد السورية البالد إلى

 أوفر التعريف هذا من الدروز نصههههههيب وكان. العالم إلى العربية السههههههورية البالد تعريف ومنها

 العالم ف  مكانتهم من الثورة هذث رفعت وقد. اسههههمهم المصههههادر من كثير ف  الثورة حملت حتى

 والكتاب الشعراء وتحّدث((  العرب جبل)) بعد فما جبلهم ودع  1العرب سفة فيهم فقيل العرب 

 . عنهم بالعلمية الشبيهة الدراسات بعض وظهرت. األساطير يشبه بما وفروسيتهم بطولتهم عن

 من األول القسهههم ف  رأينا كما الثورة هذث ف  بارز دور السهههورية العربية للمرأة يكن لم أنه ومع

 زوجها مع وسههاهمت وصههبر بحماسههة الثورة تلك أعباء الرجال مع تحملت أنها إال الثان  الفصههل

 األول الفضل لها كان فقد النصر، يوم وتقريب المستعمر إجالء على العمل ف  ولدها أو أخيها أو

 حملن اللوات  هن قالئههل أن ومع واأليتههام بههالجرحى واالعتنههاء للمجههاهههدين المئونههة تههأمين ف 

 الجهاد على والحثّ  الرجال صههدور ف  الحماسههة إذكاء ف  يذكر فضههالً  لبعضهههن أن إال 2السههالح

 3والتضحية

 وماسهههيها الحروب ويالت تحمل على فائقة قدرة خاصهههة، بصهههورة الجبل، ف  المرأة أثبتت ولقد

ً  كاملة مسههؤولية مسههئولة تجعلها الحربية التقاليد كانت فلقد وشههجاعة، صههبر بكل  بيتها عن تقريبا

 أن شههههرفها على الخوف بحكم مضههههطرة وكانت القتال، سههههاحات ف  زوجها غياب ف  وأوالدها

 ما يحملن القرى بعض أو القرية نسههههههاء نجد وهكذا الزاحفة العسههههههكرية القطعات عن بعيدة تظل

  بههأوالدهن ويبتعههدن أكتههافهن على أو وجههدت، إن الههدواب على وأثههاث مئونههة من حملههة أمكن

 .الجبال أعال  ف  القرى أو الكهوف أو الغابات نحو الرجال بعض بحراسة وبالجرحى

 مؤونة كل من الخالية القرى وإال الفراغ إال أمامها تجد ال الزاحفة الفرنسية الجيوه كانت وهكذا

 بضهههههربهم الهاربين واألطفال النسهههههاء جموا من تنتقم الجيوه كانت ما وكثيراً  إنسهههههان كل ومن

 الت  المرأة إلى كبيرة بههدرجههة مههدينههة األخص على الجبههل ف  الثورة إن.والطههائرات بههالمههدفعيههة

 حافظت وويالت مفاجات من لقيته ما كل من بالرغم والت  امتدادها ف  فعالة مسههههاهمة سههههاهمت

 .المرأة عليه تكون ما وأعزّ  كأشرف وكرمها شرفها على

 :الخسا ر

                                                           
 225 غولي  مدام  - 1
 الغوطة  في الزيبق حسن زوجة: مثل  - 2
 بكرمها اشتهرت التي شلغين بستان والسيدة المزرعة يوم في عنها الحديث ورد التي عاصي أبو عبا : زوجة مثل  - 3

 .حمص في النشواتي نظير الشهيد الجري  آوت التي والعجوز وغيرها، العجيالت من زيدان أبو يوسف المجاهد ووالدة .وشجاعتها



193 
 

 الثورة)) أن فيرى والسورية العراقية الثورتين بين1(( العرب يقظة))  كتابه ف  أنطونيوس يقابل

 وقد((. 1920 سهنة العراقية الثورة من المنتدبة الدولة وعلى البالد على نكبة أشهدّ  كانت السهورية

ً  واجهوا بأنهم الفرنسهههههههيون اعترف  تماماً، تعرف، ولم. هائل مجهود إلى احتاجت حقيقية حربا

 .واألرواح المعدات ف  الجيه خسائر

 يوليه بين فقدوا رجل آالف بستة كيه دي مسيو قدرها فقد األرواح ف  السورية البالد خسائر أما

 أسهههماء من وردنا ما أثبتنا فقد وحدث حوران بجبل يختص فيما أما. 19272 يونيو و 1925 سهههنة

 الجوية، الغارات أثر على فقدوا الذين واألطفال النسههههههاء الرقم هذا إلى  أضههههههفنا وإذا. الشهههههههداء

 الرقم هذا فإن الحرب، عن الناشههههئة األمراض أو بالجراح متأثرين بعد فيما توفوا الذين والرجال

 المئة ف  وخمسههة أربعة بين الجبل دروز بين األرواح ف  الخسههائر تكون وهكذا. األلفين بتجاوز

 وعشههرين خمسههة السههالح حمل عن القادرين إلى بالنسههبة وتكون المنطقة سههكان عدد إلى بالنسههبة

ً  بالمئة  .وسطيا

ً  وسهههههههورية بفرنسههههههها لحقت الت  المالية الخسهههههههائر أما  التدمير يزال وال. تقديرها يمكن فال معا

ما 3 أهلهها فهجرها خربت القرى من وكثير. اليوم إلى ظاهرة والحرائق والتخريب عة أ  الزرا

 وبيروت فلسهههههطين إلى العاملة اليد هجرة النكبة هذث ف  وزاد. كبيرة نكبتهما كانت فقد  والتجارة

 جبل سكان أصاب الذي التشريد التشريد، هذا فصول أقتم كانت وقد. البحار وراء ما لىإو ونجد

لذي حوران ثارث تزال ال وا ية، بيروت أحياء بعض ف  اليوم إلى ظاهرة أ نائ  ف  ظهرت كما ال

ً  فلسطين سواحل  .طويالً  زمنا

 بعد منهم كثير قضهى حين ف  والشهقاء البؤس غاية ف  اءيأح الجهاد طالبأ من كثيرون يزال وال

 .الكريمة والميتة العيه بلقمة عليهم وضنّ  المجتمع لهم كرنت أن

 

 

 

 الخاتمة
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 على باعث أي الخامس اجتماعها خالل اللجنة فحصههههته الذي المنتدبة الدولة تقرير ف  يكن لم)) 

 إلى يعود حادثا عّدها إلى هذث والحالة مضطرة فاللجنة... الدروز جبل ف  شبت الت  الثورة توقع

 ((حديث أصل ذات مباشرة أسباب

 1926 االنتدابات لجنة تقرير

(( الفادح الخطأ من)) فإنه. للنقاه مجال لالنتدابات مةئالدا اللجنة أصهههههههدرته الذي الحكم هذا ف 

 قائدها ووليدة ساعتها بنت عادة الثورة تكون أن اونسان يتصور أن)) شهبندر الدكتور يقول كما

 .1((بعصاث موسى ضربه لما الحجر شق من الماء انفجر كما بندقيته فم من تنفجر

 باالسهههههههتقالل ومطالبتهم العرب ليقظة امتداد الكبرى، العربية للثورة امتداد السهههههههورية الثورة نإ

 العظيمة واامال األمان  بتلك العرب فجع ألنه كبيرة، االنتداب على النقمة كانت ولقد والحرية

 متقاربة الثورات من سهههههههلسهههههههلة ف  النقمة هذث برزت وقد. للحلفاء نصهههههههرتهم على علقوها الت 

 جبل واضههطرابات الالذقية جبال ف  العل  صههالح الشههيخ ثورة الحلقات هذث أبرز وكان. الحلقات

 هنانو إبراهيم وثورة الزور، ودير حوران واضطرابات ميلون، ويوم وبعلبك ومرجعيون، عامل

 اقتصرنا وإذا المستمرة، السورية المدن واضطرابات األولى األطره سلطان وثورة الشمال، ف 

ً  ومسهتمرة بعيدة الثورة أسهباب أن نجد نفسهه الدروز جبل على سية القبضهة تفقو لقد. أيضها  الفرن

 تنذر ظلت الجبل ف  اسههههههتمرت الت  الكثيرة االضههههههطرابات أن إال الثورية النزعة هذث كبت ف 

 أدهم توقيف أثر على 1922 سهههنة ضهههيق نطا  على الثورة، هذث نشهههبت وبالفعل الثورة بشهههبوب

 فيغان الجنرال فحضر الثورة بشائعات الفرنسية اودارة اعترفت 1924 سنة مارس وف . خنجر

 يحدد الدين عز وهالل عبيد عل  بين دلةالمتبا القصهههههههائد وف . للمنطقة(( زيارة)) ف  بنفسهههههههه

 إلى سهههلطان يكتب المصهههير، مجهولة رسهههالة، ف  و الثورة، فيه سهههتنشهههب الذي التقريب  الزمان

ً  ملح ف  الملحم عل  رفيقه  2.طويل لقتال االستعداد وجوب إلى ملمحا

 

 

 ةاألسئلة بعض على نجيب أن علينا بق 

                                                           
 جبل في االضطرابات أن النا  يقول عندما: )) يلي ما 231 ص كتابه في بورون الكابيتين ويقول ،1 مذكرات ، شهبندر  - 1

 ((.كبيرة خطي ة يقترفون بذلك فإنهم كاربيه عهد في الدروز
 مصيرها يعلم ولم ، 1954 – 1953 حوادث أثر على اختفت قد ووثا قه سلطان رسا ل من كبيرة مجموعة أن المؤسف من - 2

 !.. اآلن حتى



195 
 

 ؟ المسلحة الثورة إلى األهال  لجأ لماذا

 !؟ استمرارها وعن.. الثورة هذث عن المسؤول من

 .؟ سورية أو درزية الثورة هذث كانت حد أي إلى

 أجاب وقد. ااخر عن منفصهههههههالً  أحدهما بحث يمكن ال بحيث مترابطان والثان  األول السهههههههؤال

 سهههنة المقتطف مجلة ف  متسهههلسهههلة مقاالت ثالث ف  المزدون السهههؤال هذا عن شههههبندر الدكتور

 الطريقة ف  قدمها رسههههههخت الت  الكبرى الدول أن قوله الكاتب به جاء ما وخالصههههههة.  19301

 والشدة العنف إلى التجاء غير ومن القانونية باالنتخابات حكومتها من تتخلص أن تستطيع النيابية

لك ف  السهههههههورية البالد على ينطبق ال ما وهذا.   بالنظم تمرسههههههههت قد تكن لم الت  ، العهد ذ

 ! بالحراب مدعومة أجنبية إدارة عليها فرضت بل نفسها تحكم تكن لم والت  الديمقراطية

 عاتق على تقع الكبرى التبعة أن إال واألجنبية الوطنية العقليتين على تتوزا إذن  فالمسهههههههؤولية

 . المنتدبة الدولة

 الغضب سريعو أنهم إال أشداء شجعان إجماالً  أنهم))  عشر التاسع القرن سوري  عن بيريه يقول

 كثيراً  تخفف لم لها معرضههة سههورية ظلت الت  الكثيرة االضههطرابات أن ويظهر2((  التجلد قليلو

 ، مسهههههتمرة األجنب  الحكم على باألحرى أو االنتداب على الغضهههههبات فكانت الصهههههفات هذث من

 فكرة كل خنق  إلى الرامية الفرنسههههية اودارة سههههياسههههة أن إال.  كبيراً  االسههههتقالل إلى والتشههههو 

 3 يعطى وال يؤخذ الحق أن التجاريب أثبتت أن بعد السههيف إلى اللجوء نظرية شههجعت اسههتقاللية

 . يحتذى مثاالً  والمغرب  والوهاب  والعراق  الترك  النضال وكان

 ((. وإرشاداً  مساعدة)) الحكم هذا كان ولو األجنب  بالحكم تقبل ال السورية العقلية كانت

ً  يكن لم ثم ومن ً  ، اوجمال ف  ظهر وقد عليه تثور أن مستغربا ً  استغالليا ً  متعسفا  .متغطرسا

 

 

                                                           
 477 ص أبريل 8 وتاريخ 335 ص مار  8 تاريخ  - 1
 233 رو  أيضا   راجع 42 ص - 2
 286 جبل راشد أبو في 1925 أغسط  23 تاريخ القيادة منشور راجع - 3
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. يثوروا أن مباشهرة غير بطريقة لهم، وتزين الوطنيين شهعور تتحدى كانت الفرنسهية، اودارة إن

 1((أنفسهههنا تلقاء من الغرب عن الجالء نريد ال)) مراكه سهههلطان مسهههتشهههار دان جيرار قاله وما

ً  سورية ف  الفرنسيين حال لسان كان  . أيضا

 أرغموا حتى 2واألخطاء االستفزازات أنواا شتى ذلك إلى ويضيفون هذا بمثل يقولون كانوا لقد

ً صغ يثوروا أن على الناس  ة3 عنهم با

 كسير   البالد ف  خاطر   وكل                اورادة رغم لناس   نفوس وثاروت             

 4تطير النفوس   آالف أن ولو                 الخجل   موقف عا للموت   وفضلوا           

 الشخصية الفرنسيين الموظفين خطيئة أما المتغطرسة الفرنسية العسكرية العقلية خطيئة ه  تلك

 بين االتحاد الجبل ف  االسههههتبدادية كاربيه أعمال ولدت فقد العقلية هذث من جذورها تسههههتمد فإنها

 الوفد معاملة ف  وحمقه سهههههراي صهههههلف أما ، األجنب  الحكم مسهههههاوئ وجسهههههمت المنطقة أبناء

 ظهر قصههههههمت الت  القشههههههةة ))  يقال كما أو 5النار يضههههههرم الذي العود اعتبارث فيمكن الدرزي

 ((.البعير

 الدرجة ف  المسههؤولة ه  الدروز جبل ف  األخص وعلى سههورية ف  الفرنسههية السههياسههة أن قلنا

 الثورة هذث اسهههههتمرار عن المسهههههؤول هو من نسهههههأل أن علينا بق  ولكن. الثورة هذث عن األولى

 .كاملتين سنتين

 نأ إال أشهههر بضههعة مدى ف  الدروز جبل ثورة خنق باومكان كان ربما أنه  6سههانبوان دي تقول

 عسكرية اتبور على الحصول سبيل ف  استغاللها بغية إطالتها إلى عمدت العليا الفرنسية القيادة

 .وأوسمة جديدة

                                                           
 195 ص العربي الغرب في االستقاللية الحركات ، عالل ، الفاسي - 1
  بوان وسان 101 بوناردي راجع - 2
 60 مذكرات عبيد        نار عناعلى غضب قدمنا حنا))  - 3

 (  الحرب نريد كنا ما)  64 نفسه المصدر        ارادي بالحروبي لينا كان وما))      

 72 نفسه المصدر. فرار القتال درب من وفرون        جانب كل من بالسلم وتوسلوا))      

ُ   راجع السلمي التفاهم محاولين ، الحرب تفادي حاولوا( األهالي أي) أنهم       27 دوريو أيضا 
 82 ومذكرات 38 ربابة عبيد - 4
 7- 123 ثابت 70 كوبلنز 8 – 274 جبل ، راشد ابو ، 143 غولي  مدام راجع 377 انطونيو  - 5
 101 ص - 6
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 الجلههد من وأظهروا الثورة ميههدان ف  كثيرة بتضهههههههحيههات الوطنيون قههام فقههد األمر يكن ومهمهها

 . الكثير الش ء والبطولة والشجاعة

قد  وإذكاء الوطن  للحقد جديداً  غذاء العسهههههههكرية الحركات رافقت الت  العنف أعمال كانت ول

  .والرجولة والثبات والتضحية البطولة قصص أروا الثورة هذث ثنايا وف  الثأر، يوم إلى للتشو 

 أم السهورية الثورة  الثورة بهذث أولى التسهميتين أية األخير السهؤال هذا على نجيب أن علينا بق 

 .الدرزية الثورة

 .وأهدافها الثورة أسباب على نظرة فنلق  نعود أن بنا يجدر السؤال هذا على ولإلجابة

 االنتدابة أسهههههاسهههههيين عاملين إلى ترجع الثورة جذور دعوناها والت  للثورة العامة األسهههههباب إن

 .المنتدبة الدولة إدارة وسوء

 ومن والمسههاواة والعدل الحرية يضههمن الذي االسههتقالل طلب تكون أن فطبيع  الثورة أهداف أما

 .مقّوماته و االستقالل هذا لصيانة الضرورية الضمانة اوتحاد، أو الوحدة طلب ثم

 وبين( سهههههورية أعن ) دمشهههههق بين موجودة واألهداف الدوافع ف  المشهههههاركة كانت حد أي فإلى

 (.الدروز أعن ) الجبل

س  االنتداب ترفض ثم ومن االنتداب فكرة مجرد ترفض دمشهق أن األول الفصهل ف  رأينا  الفرن

ها ف  ويزيد تداب على نقمت تدبة فرنسهههههههها وعلى االن ً  المن ناد معا تداب هذا اسهههههههت  القوى إلى االن

ً  أشههد وكانت شههؤونها ف  األجنب  تدخل تكرث دمشههق كانت لقد. العسههكرية  كحاكم لتدخله له كرها

 .عسكري

جد حوران جبل وف  لدروز ن تدخل يرفضهههههههون ا  يعرفوا لم أنهم ومع شهههههههؤونهم ف  األجنب  ال

 الدروز عاشههها الت  االسههتقالل حياة أن إال وبنودث االنتداب عن دمشههق عرفتها الت  التفصههيالت

 .أجنب  تدخل كل من تنفّرهم كانت

ً  متفقان إذن، الدروز، وجبل فدمشق  .األجنب  التدخل رفض على مبدئيا

 ف  سههههواء الفرنسههههية اودارة سههههوء على طبعاً، األخرى، السههههورية والمناطق دمشههههق نقمت وقد

 .األول الفصل ف  التفصيل ببعض ذلك بيّنا وقد واالقتصادية واالجتماعية السياسية النواح 

 كانت اودارة سهههوء ألن أشهههد، قمته وكانت بدورث الفرنسهههية اودارة سهههوء على الدروز جبل ونقم

ً  وأكثر عصبية وأمتن بداوة أعر  كان الجبل وألن أشد،  .بالحرب تمّرسا
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 المناطق جميع بين مشهههههتركة أسهههههباب فه  محلية ليسهههههت العميقة الثورة أسهههههباب أن نجد وهكذا

 .العربية السورية

 ةنقطتين ف  موجزة دمشق مطاليب وكانت

 إلى تتنازل وقد ناجزاً  اسههههتقالالً  تريد كانت سههههورية أن رأينا وقد. اوتحاد أو والوحدة االسههههتقالل

 .البالد استقالل سالمة تمس ال فرنسا مع معاهدة قبول

ً  أشههههد الدروز جبل وكان .  العثمان  العهد ف  عناد بكل عليه حافظ الذي 1االسههههتقالل إلى تشههههوقا

 .أشد بدورث كان الجبل ف  الفرنسية اودارة استبداد ألن أشد وكان

 كيان وحفظ2الطائفة شرف إنقاذ على تقتصر الثورة من األول األسبوا ف  الدروز مطالبة كانت

 الدروز تنازل المشهههترك للنضهههال اسهههتعدادهم دمشهههق ممثلو أبدى إذا حتى 3العشهههائر بين الدروز

 قيادة أن كيف 4 بنا مر   وقد.  العامة القضهههية نجاح سهههبيل ف  المحلية مطاليبهم عن نهائ  بشهههكل

 بوجهها مشههيحة العامة السههورية القضههية عن الجبل قضههية بفصههل أبداً  تسههمح لم الجبل ف  الثورة

 . مساوم أو متخاذل كل إصرار و بحزم مجابهة ، المغرية المحلية والعروض المساومات عن

ً  مدروسههة وغير مبهمة كانت فقد واالتحاد الوحدة إلى والجبل دمشههق نظرة أما  الغرض ألن تماما

 .االستقالل انتزاا كان األسبق

 .واحدة للثورة السورية – العامة واألسباب الدرزية – المحلية األسباب إن

 والدماشهههههههقة الدروز اشهههههههتراك هذا إلى أضهههههههفنا وإذا. وأهدافها الثورة مطالب عن القول وكذلك

 كل قبل وطنية ثورة كانت الثورة هذث أن نجد الثورة هذث ف  األخرى المناطق وأبناء والحمويين

 .ش ء

 ثورة أنها بذلك عنوا ربما الدرزية الثورة اسهههههههم الثورة هذث على أطلقوا الذين الكتاب بعض إن

 بشههكل العامة المطالب جاءت ثم ومن طائفية محلية ثورة كانت أنها بمعنى وحدهم الدروز تخص

 منطقة ف  بدأت ثورة أنها نعن  أن يجب الدرزية بالثورة تسهههههههميتها أن رأينا وف . عليها دخيل

. وأهدافها رقعتها ف  تتطور ثم معينة بقعة ف  تنشهههأ فه  الثورات خصهههائص وهذث. الدروز جبل

                                                           
  باالستقالل الشعور لتنمية الفرنسيين مساعي من وبالرغم حرية لكلمة مرادفة حوران جبل إلى بالنسبة استقالل كلمة إن - 1

  تحررية وطنية قومية ألسباب لشبالف اتمام باءت قد المحاولة هذه فإن المحلي السياسي     
  377 انطونيو  ، 19 مذكرات شهبندر ، 399:  3 سعيد ، 33 – 32 – 31 مذكرات الدين عز - 2
 مذكرات الدين عز - 3
 الرابع الفصل - 4
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ً  يتفق ال مما وهذا المحل  أو الدين  المحمل على تحمل قد الدرزية بالثورة تسهميها كانت لذا  تماما

 ..ونتائجها ومراحلها جذورها ف  الثورة حقيقة مع

 عن تغاضههههههينا قد بذلك فنكون السههههههورية الثورة أسههههههميناها إذا االرتباكات بعض ف  نقع وكذلك

 العربية اللغة ف  مسهههتعملة  1التاجية األحرف كانت ولو سهههبقتها الت  األخرى السهههورية الثورات

 (( .التاجية بالثاء))  الثورة كلمة وكتبنا التسمية هذث لقبلنا

 من غيرها عن لتمييزها(( الكبرى السهههورية الثورة)) الثورة هذث تسهههمية بالغرض أوفى كان لهذا

 العرب ليقظههة امتههداداً  أي الكبرى العربيههة للثورة امتههداداً  كلههها كههانههت الت  السهههههههوريههة الثورات

 .الشاملة ووحدتهم الكامل استقاللهم نحو المتحفزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Capital Leters 
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 الكبرى السُّوريَّة الثوَرة

1925 – 1297 

ء َعلى  تنَشر لم َوثائِق َضو 

 

 

 

 مالحق
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 -2- ملحق

 

  الكرام والمشايخ السادات أيها

 وبينت الشام ف  والرؤساء الزعماء بعض بمقابلة الحظ أسعدن  لقد هللا، ورحمة عليكم السالم بعد

 ثذه يبلغوا أن لهم وعهدت وبالدكم لشهههعبكم ومحبتها االفرنسهههية الحكومة نوايا حسهههن مراراً  لهم

 . بمقابلتهم الحظ يجمعن  لم الذين الرؤساء ولبقية كافة األهال  عموم إلى العواطف

 من اان حتى سهههههوريا دخولها منذ الجبل دروز من شهههههاهدت لما بالنظر االفرنسهههههية الحكومة إن

 واستعدادكم المخلص الصديق موقف الماضية السياسية التقلبات تجاث ووقوفكم والموّدة اوخالص

 إليكم تنظر أن جعلتها البالد وراحة األمن لتوطيد االفرنسهههية الجنود مع الالزمة المسهههاعدة لتقديم

 البعثة رياسهههههة إلى عهدت حين وأنه وإسهههههعادكم بالدكم وصهههههالح بشهههههؤونكم يهتم صهههههديق نظرة

 ما أسهههعى بأن للجبل المخلص الصهههديق السهههام  المندوب فخامة  إل زأوع الشهههام ف  االفرنسهههية

 بمنحه لكم السههههههابق وعدث أؤيد أن وأبلغن  وشههههههعبكم بالدكم لخير يؤول ما بكل لالهتمام بجهدي

 بذاتها ذاتها تدير مسهههتقلة حكومة الدروز جبل وجعل الواسهههع، اوداري االسهههتقالل الجبل سهههكان

 لنهضة واالختصاصيين المستشارين لتقديم االفرنسية الحكومة واستعداد االفرنس  االنتداب تحت

 البالد حكومة بواسهههههطة مناأل وتوطيد الفنية بالوسهههههائل المدفونة البالد ثمرة واسهههههتنتان الزراعة

 الخطوط ومد البالد حياة ه  الت  التجارة وإحياء المواصههههالت وتسهههههيل الطرقات وفتح المحلية

 إنما الفنية، االفرنسهههية الشهههركات بواسهههطة الالزمة المالية المسهههاعدة من  يلزم ما وتقديم الحديدية

 البالد ف  التام األمن حفظ على أوالً  يتوقف الحاضهههر الوقت ف  األمور هذث مثل تنفيذ أن تعلمون

 نحو بها تسهههههههيرون الت  األولى الخطوة وه  والطمأنينة الراحة تحفظ وطنية حكومة وتشهههههههكيل

 حسهههههههن على جهديهد ببرههان أتى الهذي العموم  اجتمهاعكم أوجهب ألجلهها والت  والفالح الترق 

س  الحكومة غاية وأن الخالصة نواياكم  وإبالغها وترقيتها انتدابها تحت البالد مساعدة ه  الفرن

 الحقيق  المعنى هو وهذا الراقية الدول كسههائر شههؤونها وإدارة التام االسههتقالل إلى تؤهلها لدرجة

 ف  فاسههدة وأعضههاء المدينة سههبيل ف  عثرة هم الذين والدسههائس الفسههاد أصههحاب يفسههرث كما ال

 الشعبية التقاليد على المحافظة ف  الشعوب أشد من هو االفرنس  الشعب وأن اونسان  المجتمع

 مصهههههههيركم اختيار لكم جعلنا أن هو ذلك على ودليل  البالد وعادات والمذاهب األديان واحترام

 أتأمل وأن  األشهاد رؤوس على عالنية العام الرأي موافقة حسب تامة حرية بكل مطالبكم وأبداء

 تكونوا وأن والشهقا  التفريق يرغب من بينكم من تنبذوا أن والمشهايخ والرؤسهاء الزعماء بفضهل

ً  والعباد البالد لمصههههههلحة خير وبذلك واحدة كلمة  وبالختام سههههههعيداً، مسههههههتقبالً  ولبالدكم لكم راجيا

 .1920 سمة الثان  تشرين 3 شام – والسالم االحترام الدرزي الشعب ولسائر أهديكم

 

 الفرنساوية البعثة رئيس

   كاترو القومندان                                                                              
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 ( كاربيه عهد ف )  االنتخابات كيفية

 

 ف  صههههحيحة غير مبادئ يبثون بدأوا الغايات أصههههحاب من البعض أن الحاكم سههههعادة عرف الم

سه يذهب أن اضطر االنتخاب مسألة  العاصمة ملحقات وف  باهش قضاء ف  القرى أكثر إلى بنف

 الت  الخطة ه  وهذث صههلخد، قضههاء ف  تاكيه الكابتين ممثلة سههعادة المهمة بهذث يقوم كان بينما

 ة أتبعوها

 إلى 15 ابن من يصههوتوا أن ف  الحق لهم الذين كل حاالً  ويجمع القرية إلى يحضههر الحاكم وكان

ً  يكون حتى نفسه يرشح أن يريد منة  قائال ويسأل وبذاته يقف وحاالً  ستين ابن  قريته عن مندوبا

 فيكتب أكثر أم أشهههههخاص 5 أم 3 يقف فكان النيابيين األعضهههههاء انتخاب ألجل(  ثانوي منتخب) 

 للثان  ذلك يفعل ثم ، المصوتين عددة  للشعب ويقول أسماء يأخذ ثم بالجلوس ويأمرهم أسماءهم

 فإذا القرية سهههههههكان عدد إلى ينظر كان ذلك وبعد. األخير إلى األصهههههههوات ويقيد...  الخ والثالث

ً  وإال مندوبين لهم عين 400 الـههههه تجاوز  عين األلف حتى 700 القرية ف  كان وإذا. واحداً  مندوبا

 لهم ويضهههرب المندوبين أسهههام  يقيد كان ثم. األصهههوات أكثرية ربحوا الذين من مندوبين 3 لهم

 .الناحية عضو ينتخبوا حتى المديرية مركز إلى فيه يحضرون ميعاداً 

 مختارها أم القرية شيخ دار ف  سعادته يجمعهم كان المديرية مركز إلى يحضرون كانوا وحينما

 هلة  المندوب فيسهههأل واحد وراء واحداً  المندوبين ثم شهههاهدين االنتخاب غرفة إلى يدخل وبعدئذ

 رشههحوا الذين األسههماء من تنتخبه أن تريد الذي االسههم أكتب له قال بنعم ابأج فإذا ؟ تقرأ تعرف

 جيداً  الورقة واطو خالقك وبين بينك ذلك وأفعل برنيطت  ف  االسهم هذا وضهع للعضهوية نفوسههم

ً  حراً  كن بل أحداً  تخف وال المنتخب من أحد يعرف ال حتى  يكتب ال الذي أما. عملك ف  شهههجاعا

 وهذث فالن على يدل هذا الصههليب مثال له ويقول ورقات ثالث على عالمات ثالث له يعمل فكان

لدائرة  من وضهههههههعها ورقته أطو الثالثة من تريدث فالذي ، فالن على الزاوية وهذث فالن على ا

 ربح فالن أن للحضور ويعلن األصوات يحسب كان وبعدث.  مزقهما الباقيتين والورقتين األورا 

 .أخرى ناحية إلى يسافر ثم النياب ، المجلس ف  ناحيتكم عن عضواً  سيكون وهو األصوات أكثر

 

        3237 العدد((  البشير))                                                         

 1924 سنة األول تشرين 16                                                      
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 العمل استالمهم تاريخ مع الساميين المفوضين الئحة -أ

 1917 أبريل 9                                           بيكو جورن مسيو -1

 1919 أكتوبر 8                                             غورو الجنرال -2

 1923 مايو 9                 (          ويغاند ، ويغان)  فيغان الجنرال -3 

 1925 يناير 2               (                     سرايل)  سراي الجنرال -4

 1925 ديسمبر 2                  سابق شيخ ، فنيل جو دي هنري مسيو - 5

 1926 أكتوبر 12              سابق مفوض وزير ، بونسو هنري مسيو -6

 

 العمل استالمهم تاريخ مع بالوكالة الساميين المفوضين الئحة  -ب

 1921 أبريل 3 – 1920 نوفمبر 3                  كنيه دي روبير مسيو -1

 1922 أبريل 24 – 1921 ديسمبر 7                                           

 1923 مايو 9 – 1922 نوفمبر 2                                               

   
 1924 يونيو 6 – أبريل 8                           ريف  دي فرشار مسيو -2

  1925 يناير 2 – 1924 ديسمبر 5                                              

 1927 أكتوبر 12 – مايو 28                                                    

 1927 ديسمبر 2 – يناير 26                                                     

 
 1925 ديسمبر 2 – نوفمبر 5                                 ديبور الجنرال -3

 

 

  2 ص 27 – 1919 ولبنان سورية ة عن نقالً 
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 بالغ

 الدروز جبل سكان عموم إلى

 المحترمين

 

 رفعتم فإذا السههويدة نحو متوجهة عظيمة أفرنسههية وقوة أراضههيكم فو  بكثرة تحلق الطيارات إن

 سهههههطوة عظيمة، دولة وسهههههطوة قوة إمارات أعينكم بأم ترون األرض إلى حولتموها أو أنظاركم

 والت  اوداري االسهههههتقالل منحتكم حينما بأفضهههههالها اعترفتم والت  انتدابها طلبتم أنتم الت  الدولة

 . 1األراض  تحديد ف  بحقوقكم طالبتم عندما لكم معاضدتها مؤخراً  قدرتم

 االحترام الشهههههديدة...  عليكم الغيورة الدولة صهههههفة اان حتى معكم اتخذت االفرنسهههههية الدولة إن

 فخطتها.  انتدابها تحت بأنفسهههههههكم أنفسهههههههكم تحكموا أن ف  الراغبة ولديانتكم ولتقاليدكم لعوايدكم

 العهود على محافظة باألمس عليه كانت ما على اليوم تزل لم فإنها قط تتغير لم هذث السهههههياسهههههية

 . لكم قطعتها الت 

 لتصههيروا الوسههائط من إليه تحتاجون ما كل لكم تقدم أن وه  مهمة عاتقها على أخذت فرنسهها إن

 ً  وترتفع بالدكم داخلية ف  األمن يسههود لم ما يتم ال هذا ولكن واالنتظام، القوة على حاصههالً  شههعبا

 أحوالكم صهههههفاء اان تعكر الت  المشهههههاغبات كافة تنبذوا أن فيلزم بينكم من الشهههههخصهههههية القالئل

 . العمومية

 بينكم فيما الشههقا  بذور ولقاء يسههعون الحدود وراء من يأتونكم الذين السههوء مشههيرين بعض إن

 الدولة نوايا عن لكم يختلقونه ما بزخارف ويخدعونكم الحقيقية بمصهههالحكم يتعلق بما ولتضهههليلكم

 تقدمهما اللذين والعمران الرق  طريق ف  العثرات يضههعون الدسههائس وبهذث قوتها وعن المنتدبة

 . االفرنسية الدولة لكم

 .فرنسا بها تسمح ال الحالة هذث إن

 ف  المقدرات هذث لتسهههير توان  بال تسههههر أن فعليها بالدكم مسهههتقبل مقدرات سهههلمتموها قد إنكم

ً  تعملوا أن واجبكم من أنه كما السوي السبيل ً  علما  فرنسا دولة تسلمته الذي االنتداب هذا بأن ثابتا

 . منازا فيه ينازعها أن يستطيع ال الشعوب وبإرادة الدولية المعاهدات بموجب

 إلى المنتدبة الدولة اليوم تسهههههههوقها الت  القوة من الغاية تفهمكم لكم ذكرناها الت  المقدمات وهذث

 . أخرى جهة من أعدائها ولتأديب جهة من لحمايتكم صفتين ذات قوة فه  ، جبلكم

 كاملة سههنة بحر ف  لكم أظهرتها ببراهين تقديرها من تمكنتم والت  تنكرونها ال الت  صههداقت  نإ

 األكثرية هم الذين عقالئكم فعلى والسهههههههلم، الثقة بالغ ، البالغ هذا لكم أرسهههههههل أن على حملتن 

 الجيه هذا أمام ينهزم أن يجب وال االفرنسهههه  الجيه لقدوم يسههههتبشههههروا أن جبلكم ف  السههههاحقة

  .والسالم جبلكم عن يرحلوا وأن مشاغباتهم عن يفكوا أن إال اان لهم يبق لم الذين األشقياء سوى

                                                           
 .طويال زمنا نزاع محل ظلت والتي األردن لحدود المتاخمة األراضي  - 1
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 دمشق ف  السام  المفوض مندوب                                                           

 كاترو كولونيل الليوتنان                                                                  

 1921 سنة وزا هأن حيرج ..مؤرخ غير
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 مطالعته  إليهم طالبين المنشهور هذا الدروز جبل سهكان إخواننا جميع إلى نرسهل. وحدث هلل الحمد

 عالها هللا أدام االفرنسية الدولة واحترام فيه سيرد ما الحترام وإياهم يوفقنا أن هللا وسائلين بانتباث

 .عداها وخذل

 على ونصهههههرث هللا حفظه كاترو الكولونيل حضهههههرة بزيارة تشهههههرفنا قد بأننا اوخوان أيها نعلمكم

 واورشههههادات بالنصههههائح علينا فجاد السههههويداء إلى المنتدبة الدولة جيوه دخول أثر على أعدائه

 من تأكدناث لما نظراً  وشههرف مجد لكل ويؤهالن الحد يفوقان ولطفه حلمه بأن شههعرنا وقد الكافية

 أفكار مروج  جبلنا ف  القالقل مضى فيما سببوا الذين جميع عن عام عفو وصدار سيسعى أنه

 المصههائب عليهم ويجلب السههلم طريق عن ليبعدهم الناس بتضههليل يسههعى الذي هللا عبد الشههريف

 متصهههههفة ه  هللا حفظها االفرنسهههههية الدولة بأن هللا نشهههههكر نناإ على القتل، ثم والعقبات والخراب

 هو يعاقب األوامر يعصههه  شهههخص كل المسهههتقبل ف  بأن نعلم أن واجبنا من ولكن والعفو بالحلم

 كل بأن وتيقنوا وأعلموا المنتدبة الحكومة بذلك تسهههههههاعدها الت  الوطنية حكومتنا قبل من وقريته

 الشههريف قبل من المسههتأجرين أولئك فسههاد إلى أذنها تعير أو الجواسههيس جدرانها بين تقبل قرية

 جامعها ويغلق 1خاويا مجلسهههها ويضهههحى غضهههبنا عليها ويحل قبلنا من القرية تلك تحرم هللا عبد

 .الباب هذا ف  اوسهاب عن يغن  وذكائكم والمدنية الدينية العقابات عليها وتستنزل

 الت  المنتدبة دولتنا مجد ليؤيد وتعالى سهههههههبحانه هللا إلى نهار ليل الدعاء عن نكف ال وأننا هذا

 .هللا إنشاء األبد إلى ظلها ف  سنعيه

  وتوقيع ختم                                                                                      

 السويداء ف  الدين رؤساء                                                                              

 

  1921 أيلول 20 تاريخ 2764 العدد ،((البشير)) جريدة عن قالً ن
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 داما قرية أهال  لعموم

 

 ة اوعالن ذلك ضمن المدرجة بالبنود المعظم الحاكم دولة أمر عن أبلغكم

 يخالف والذي منها بالخارن أو القرية ضهههههههمن نارية عيارات يطلق أن أحد إلى يجوز ال -1

 . الناح  بمركز ساعة وعشرين أربعة حبسه مع 1 ليرة يغرم األمر ذلك

ية الجهة على أم المنطقة برات يذهب أن األهال  أحد إلى يجوز ال -2  يكون ما بدون القبل

 . الصارمة العقبات بأشد يتعاقب المواد ذلك يخالف والذي الحكومة من وثيقة بيدث

 خالفها أم البلدة ضههههههمن بعضهههههههم مع كبيرة اجتماعات يجتمعوا أن األهلين إلى يجوز ال -3

 . اويجابية محالت إلى حاالً  يسا  ذلك فعل أنه يبين والذي

ً  عندث يضيف من كل -4  يسا  الحكومة إلى معلومية عنه يعط  وال كان محل أي من ضيفا

 . القانون بموجب( يجازى) ويجز الحكومة مركز إلى الدار صاحب

 كل خبر ويعط  منهم يجد وما األهلين مالحقة  ألجل 2بكجى قرية لكل يتعين الحاكم دولة بأمر 

 ثقة على لتكون العموم تبليغ صهههههار لذلك الناح ، بمركز الحكومة الى سهههههاعة وعشهههههرين أربعة

 .والسالم ضمنه مدرون كما جزاث يصير المواد ذلك يخالف والذي ألموركم ومتيقنين

 1924 سنة أيار 15 ف 

 (ختم)                                                                              

 عاهرث حيةنا مدير                                                                   

 عزام حمد( التوقيع)                                                            
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 الدروز جبل حكومة درك قيادة

 83 عدد

 المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 تحارير الخمس لكتابكم جوابا

 .نصر وخزاع  عامر قبالن سواء منهم حضر لم الزيتون أم أهال -1

ية مرة أوضهههههههح ما بدون -2 ماء عن ثان ها الزيتون أم من المطلوبين أسههههههه  مراجعة من وخالف

 . باسمه شخص كل تعرفون تحاريري

 بل قبلت لم الحكومة مريض انه تحرير وحضهههههههر الدين عز هالل إلى طلب صهههههههدر عندما -3

 . وحضر مريضا إحضارث على صرت

 . مريض كان ولو عامر فوزات حضور يلزم أعن  -4

 . عامر إسماعيل الضابط إرسال ضروري -5

 . عليكم والسالم األوامر تكرار يلزم ال -6

 .1923 سنة ثان  كانون 15 ف 

 (للدرك) العام القائد                                                                        

 األطره توفيق( التوقيع)                                                                      
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 1923 سنة الثان  كانون 18 ف  السويداء    عدد

 

 .الوطن لخدمة هللا قواث أفندي حسن  األخ حضرة

 

. النهار هذا رقم كتابكم وكذلك الجاري 17 ف  المؤرخ(( اللطيف)) كتابكم أخذت – عليكم السالم

 باشههههههها طالل المولى وألهم القعسهههههههاء همتكم ف  هللا بارك – الثان  وعلى األول على أشهههههههكركم

 ويحفظون بالدهم فيحفظون والراحة والخير الصالح طريق ف  للسير له يعتدون نوراً  والرؤساء

 .جلدهم ويحفظون العظام أجدادهم تراث

 يكون اليوم تسلكون فكما حسن  يا وقتكم اليوم – رسم  إشعار قبل الشمالية الجهة تبرحوا ال... 

 والسهههالم للسهههويداء كلها العصهههافير تحضهههر أن يلزم – كلها بالعصهههافير عليكم...  غداً  مسهههتقبلكم

 .أخ  عليكم

 (التوقيع)          

 مقروء غير        
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 لدرك العامة المديرية

 الدروز جبل حكومة

 المحترم صخر أفندي حسن  الشمالية السرية رئيس حضرة

 عثمانية ليرة مائة غرامة بدفع الزيتون أم أهال  إلى توعزوا أن يقتض  كتابنا على إطالعكم فور

 نهار هذث الغرامة تدفع أن ويجب. طلبنا إجابة وعدم العاصمة إلى الحضور عن تمنعهم على بناء

 تخطروا أن يقتضهههى ثمة  مراجعة بدون الحكومة لصهههندو  الجاري 22 ف  الواقع مسهههاء االثنين

 وإال قوم إال السههههبيل ويسههههلكوا الحكومة أوامر يطيعوا  أن النهائ  اونذار وتنذروهم هناك القرى

 أنفسههههم على إال أمرنا صهههدور بعد لومهم وما قطعياً، الزيتون أم بأهال  جرى كما بحقهم يجري

 والسالم

                 20-1-1923 

 (للدرك) العام الحاكم عن        

 (التوقيع)         
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 119 عدد

 .المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 أم أهال  من ذهب عثمانية ليرة ماية بتحصههههههيل االهتمام يقتضههههههى هذا أمرنا على إطالعكم فور

ً  الزيتون ً  جزاء اسههههههتثناء بال عموما  إلى المعين بالوقت الحضههههههور عن منهم البعض لتخلف نقديا

 إليه أوعزنا الذي بك إبراهيم الرئيس مع مسههاعيكم توحيد يقتضهه  فعليه الحكومة بأمر العاصههمة

 غاية يكون وأن تأخير بدون المطلوب المبلغ هذا بتحصههههههيل جهدكم وتبذلوا لعندكم يحضههههههر بأن

 .عليكم والسالم 23-1-22 ف  األثنين نهار مساء إلى معكم الفرصة

                                                                    20-1-23 

 (للدرك) العام القائد                                                       

 (التوقيع)                                                     
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 149 عدد

 المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 جزاء بثينة قرية أهال  من عين ذهب عثمانية ليرة خمسهههههههون بتحصهههههههيل يقضههههههه  باالهتمام -1

 .البلد أوجه برفقة أيام أربعة بضرف وارسالهم

 بضهههرف وارسهههالهم جزاء الحقف قرية أهال  من عين ذهب عثمانية ليرة خمسهههون تحصهههيل -2

 .البلد أوجه برفق أيام أربعة

 .المطلوب يضاعف والثانية األولى بالمادتين تأخير حصل إذا -3

  1الشريرة العصبة رجال من أحد فيها حول كان إذا عراجه قرية عن المدققة التحقيقات إجراء -4

 .تحيات  عطر اقبلوا -5

 1923 سنة الثان  كانون 21 ف                                                                   

 (للدرك)  العام القائد                                                                        

  التوقيع)                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -13- ملحق

 

                                                           
 1922 تموز األولى ثورته في آزروه الذين سلطان جماعة بذلك المقصود أن يرج  - 1
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 157 عدد

 المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 23 -1-21 بتاريخ 87 رقم لكتابكم جوابنا

 توريدهم ويكون الزيتون أم أهال  من النقدي الجزاء عثمانية ليرة الماية تحصيل يقتض  -1

 .منه 22 ف  األثنين أي اليوم مساء إلى تكون تحصيلهم الفرصة وغاية لديكم

 ما تأخير على جزاء عثمانية ليرات عشههههرة عليه يحصههههل التاريخ هذا بعد يفوت يوم كل -2

 .األصلية القيمة عدا

 .اوداري المستشار سعادة العام دولة وكيل أمر عن وذلك -3

 .طلبناهم الذين األشخاص بإرسال اوسراا يقتض  الحقف أهل  من الجزاء تحصيل بعد -4

 .المطلوبين مع فوزات و إسماعيل الضابط إرسال بالكم عن يسهى ال -5

 .منه 22 -عليكم والسالم الحضور بعدم منهم ألحد عذر يقبل ال -6

 (  التوقيع)                                                                                

 ( للدرك)  العام القائد                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -14-ملحق 
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 اليوميةرقم دفتر   مالية جبل الدروز   الرقم المسلسل 

01277         263 

 سعر  قروه     النوا         العدد      بارث

 ذهب     4882         

 فضة       913     

 أقسام          5     

 أورا  مالية        

 المجمواة فقط خمسة آالف وثمانماية قره.    5800        

 ك(اسم المسلم         من يد سعادة القائد العام )للدر

 نوا التسليمات    جزاء من أهال  سهوة البالطة.

بارث  –سلم الخزينة جبل الدروز المبلغ المحرر أعالث وقدرث خمسة آالف وثمانماية قرشاً و 

 ال غير.

 1923شباط سنة  20ف  

 مدير المالية             أمين الصندوق                                                   

 التوقيع: مصطفى               التوقع                                                         

 الخاتم الرسمي                                                                           

 مدير مالية جبل الدروز                                                                            

 

 -15-ملحق  

 رقم دفتر اليومية                الرقم المتسلسل
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15                             10 

 )) وصل مخصوص لصندو  بلدية السويداء ((

 السعر            العدد         فضة النوع قروش     

 أورا  مالية 2620

 مخالفات                     المجموا 3620

 اسم المسلمة محمد أبو الفضل

 نوا التسليماتة ذهب ليرة عثمانية ذهب

سلم لصندو  بلدية السويداء المبلغ المحرر أعالث وقدرث مائتان واثنان وستون غرشاً... سانتماً 

 ال غير.

 ر ي  البلدية            المحاسب      أمين الصندوق

 ديمرتي فرج    )التوقيع(

 ديمتري

 27كانون ثاني  13

 مطبعة الفيحاء في دمشق             

 

 

 

 

 

 -16- ملحق

 

 بالطه سهوة قرية
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 ( ذهب عثمانية ليرة وخمسون مائة تبلغ الهدية قيمة) 

 .األفخم الحناوي عل  بوهان  الشيخ الفاضل والشهم الهمام الزعيم لحضرة

 المحترمين بالطه سهوة قرية أوجه وعموم بك وعمار

 القومندان لحضههرة ما ويقدر إال المسههتقل الجبل هذا زعماء من حد من حد ما والسههالم التحية بعد

 طريق ف  بناصرها واألخذ بالدنا شؤون ترقية ف  البيضاء األيادي ن اوداري مستشارنا ترانكا

 ضهههالة الحرية إلى المتعطشهههة النفوس إليه وتتشهههو  الحرة األمم تنشهههدث الذي الحقيق  االسهههتقالل

 .أجدادها وتراث آبائها بشرف المفاخرة األقوام ومنية المستيقظة الشعوب

 ترانكا القومندان الباسل الرجل هذا إكرام إلى ينهضوا أن بالدنا زعماء على يقض  اذن فالواجب

ً  وطنهم عن الجهاد سهههههههاحة ف  وث\شهههههههاهد أن بعد ً  مقداما  على غيروا الشهههههههدة مواطن وف  هماما

ً  مصههههلحته  بالفضهههل االعتراف ليظل أعرب كما نحوث إخالصهههههم عواطف عن ويعربوا عصههههاما

ً   إن أجل. القديم منذ بها اشههههتهروا الت  الدروز شههههيمة  يد إليه وتمد البالد زعماء تعاضههههدث اكتتابا

 ال تخف وال جهير بصههوت مع  قل سههامية بالعواطف وقلوب عالية نفوس عن الصههادرة السههخاء

 انتصهههار عززتم فتكونوا الزعيم حضهههرة يا الحر فرنسههها رجل أكرمتم فإن الفائزين من أنه شهههك

 بمسهههههههك كتابنا نختم أن وقبل كيانها على والمحافظين أركانها عن الذائدين الحرية وحماة الحق

 تموز 14 ف  يقع المسههتشههار إلى سههيقام الذي االحتفال بأن ونذكركم العلياء شههمائلكم على الشههكر

 تقديمها على عزمنا الت  الهدية تقدم حيث المعين الوقت ف  تشههرفوا أن منكم ونرجو 1923 سههنة

سنا نرى فال( مذهب سف) وه  له  به تؤكدون كهذا اكتتاب ف  الدخول على حثكم إلى باحتياد نف

 األمهة وبين ترانكها الكونهدان الغيور االنتهداب رجهل بين عراهها تنفصهههههههم ال الت  اوخهاء روابط

 أسههمى اقبلوا الختام وف  والفضههل األدب نصههراء من زلتم ال.  المال  إسههعافكم منتظرين الدرزية

 .الخالصة تحياتنا وأر 

 1923 سنة تموز 7 ف 

 العام الدرك مدير                                                                         

 األطره توفيق( التوقيع)                                                                     

 

 

 

 

 -17- ملحق

 

  العامة الدرك مديرية
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 الدروز جبل لحكومة

 مالك نجم العريف إلى

 بدون 1 توفل فالح البلد أهال  عموم به مشههترك يكون أراضههيهم ف  بالطة سهههوة طريق فتح إن

 .التأخير وإياكم أحد استثناء

 

 1923 سنة أغسطس 14 ف                                                                         

 العام الدرك مدير                                                                            

 (التوقيع)                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -18- ملحق

 

 1251 عدد

                                                           
 (المؤلف) زراعية أرض قطعة أي يملك ال الذي هو والالم الفاء بفت : فلتي - 1
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                            المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 القريا

 حوط

  بكا

  الرمان أم

  عنز

 برد

 سمب

شار سعادة إن  من المضروبة القرى ف  حصلت الت  المتلوفات بيان منا طلب قد اوداري المست

 وأسههلحة(  جرحى)  مصههاويب و وقتال وعمار أثاث من أعالث المذكورين االفرنسهه  الجيه قبل

 بموجب مطلوب بيان ف  االهتمام يقتضههههه  فعليه ذلك، كل بها مبين جداول بموجب وذلك(  الخ)

ً  مصههههههرحة جداول ً  إلينا وإرسههههههالها القريب بوجه ومتلوفاتها بلدة كل عن تماما  نعهد كما سههههههريعا

 . عليكم والسالم ودرايتكم بهمتكم

 22 سنة أغسطس ف 

 (للدرك)  العام القائد                                                                           

 ( التوقيع)                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 -19- ملحق

 

  الدروز جبل ديوان
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  الرسائل ديوان

  العامة    

 3746 الرقم

  المحترم صخر أفندي حسن  الرئيس حضرة إلى

 الجنوبية الحدود وراء ما إلى الفارين لتعقيب حضهههههرتكم تعيين مناسهههههبة من ارتأيناث ما على بناء

 عهدة إلى المذكورة الحدود صهههههههيانة مهمة إسهههههههنادنا على وبناء.  لمجازاتهم عليهم القبض وإلقاء

ياقتكم نا ل ً  بذلك إليكم هذا أمرنا نحور فإن يا نا ما على مبن قة من بكم ل تداراً  الث ية و اق  فوفقوا درا

 ة يأت  بما التقيد عليكم توجب أعمالكم نتائب بانتظار وأننا عليه إجراءاتكم

 – طيسهههيا – بالسهههماقيات ماراً  السهههرب أم خربة من الممتد الحدود خط وصهههيانة مراقبة -1

ً  تؤمنها صيانة – عنز – الغارية -  الرمان أم – ذيبين – سمب  كل على القبض إلقاء وتكفل تماما

 . اجتيازها على يجسر به مشتبه

 

 من تجول إجازة بيدث يكون ال نفوذكم منطقة ضمن المسطرة الجهات ف  سبيل عابر كل -2

 مأمرون فإنكم الموقرتين السهههههيارة الحملة قيادة أو اودارية مسهههههتشهههههاريتنا من أو حكومتنا جانب

ً  إلينا وسوقه عليه القبض بإلقاء  . كان من كائنا

 

 مراقبههة نقههاط إقههامههة على أعالث المحورة القرى من قريههة كههل أهههال  تحملوا أن عليكم -3

 يعلمون منه يشههههتبهون أمر أول لدى وحتى األمن على سهههههراً  قريتهم حدود من الالزمة بالجهات

 فرداً  أو كانت عصهههابة قريتهم دخول يحاول من لصهههد يجب بما هؤالء فيقومون به قريتهم أهال 

 . بأوامرها ويتقيدوا إليهم عسكرية قوة أقرب يخبر من حاالً  وينفذوا عليهم القبض وإلقاء

 

  الدروز جبل دولة حاكم                                                                        

 األطره سليم(  التوقيع)                                                                       

 

 

 -20- ملحق

 

 حكومت  لدى السام  المفوض مندوب لفخامة
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 الدروز وجبل سورية

ً  بها مبينا هذث عريضهههت  لمقامكم أرفع أن أتشهههرف  بجبل العامة الحالة سهههوء حقيقة لفخامتكم جليا

 ة كاربيه الكابتين هو به ممثلكم سياسة جراء من الدروز

 عموم من وظيفته بصههالحية عمل ما موظف يسههتطيع ال إذا بيدث السههلطات جميع حصههر -1

ً  البلدية رأس وال حتى الدروز بجبل الحكومية الدوائر  .أمرث بال والحره الزرا ناطور وأيضا

 ريالين ثمنها يدفع أن بعد وثيقة له فيعمل ذلك أراد من إال الشهههههههام نزول من الدروز منع -2

 .فقط أشهر ثالثة لمدة مجيدي

 .أبداً  تحقيق وال تروي دون الكاذبة الوشايات بموجب القرى على الغرامات فرض -3

 لشههراء األعزل يجبر حيث بعضههها مع تتشههاجر قرية كل على األسههلحة الغرامات فرض -4

 . له ليقدمها عياله مونة من بندقية

 لمن الويل كل والويل والتعضهههههههيم واللعب الرقص مع له االسهههههههتقباالت على القرا إكراث -5

 حيث اوهانة ضروب من يصادف ما يقدر وال الغرامة يدفع كيف يعر  فلن الواجب بهذا يقصر

 . بعضها على الزمن من جمعة أشغالها مزاولة القرا يستطيع ال

ً  المسجونين وعذاب العص  لضرب جنود مع كابورال تخصيص -6  بموجب وعدوانا ضلما

 . الكاذبة الوشايا

 وزعيم النيابة مجلس أعضاء أحد سالم بك هللا جاد مثل قبله من وضربهم الزعماء إهانة -7

 . برمته مقرن

 الميدان السهويداء بسهاحة الكهل السهويداء بلدية رئيس عسهل  ظابو سهالمة الشهيخ ضهرب -8

 . الناس عموم من مشهد على

 . الدروز بجبل والفقه الديانة علم وهو طربية صالح الشيخ وإهانة اعتقال -9

 بك سهعيد الحلبية رؤسهاء أحد أن وشهاية بسهبب نفقتها وتكليفهم الحلبية لقرى الحملة طلب -10

 . دمشق صحف بأحد السورية الوحدة طلب الدين عز

ئة علدف أجبرنا -11 ية ليرة ما مان يب ذهب عث (  لم)  لن مزرعة ثمن من األيوب  بك لنسههههههه

 . أبداً  بشرائها نشترك

 . للشام نزول  لسبب الدين عز باشا نجم أخ  أعتقل -12

ً  موريل اليوطنان معاونه قبل من األطره بك فهد ضرب -13 ً  ضربا  . مبرحا

 الهائلة الفظائع من به جرا وما ذيبين قرية من قرقوط حامد الشههههيخ الوجيه الرجل حادث -14

 . مشروعة بمعذرة للحاكم بلدته أهل مع مالقاته عدم لسبب
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 من وجوث عشهههرة وسهههجن ثمنها ليرات عشهههرة السهههويداء وتغريم موريل اليوطنان قطة وضهههياا

 ويجبروا الفحم حاصل ف  يسجنون مما وأمثاله مرشد حسين ف  والفضائع السبب لهذا السويداء

 . شراب وال طعام دون أيام أربعة الملح ماء شرب على

 تسهههههمع ولم الدروز نسههههها من جماعة على تطاول أفندي سهههههاسههههه  المدعو العبد النفر أن -15

 أفعاله ومن ذلك يقبل ال شهههههرفكم عموم الدروز حفائظ يثير مما وهذا الحاكم لدى عليه شهههههكايتهن

 يقصد يتنحنح عندما الدروز أن جواسيسه بعض من له قيل ما صد  العقل يقبلها ال الت  البربرية

 ...دينه خالف من يراث من لعنة بذلك

 والعصا بالسياط وضربه عمرث من سنين العشرة يتجاوز ال الذي الصغير الطفل قضية -16

 .الغرفة زجان على صغيرة حصوة الغالم أرما أنه بحجة... ملحمة أنطون سكرتيرث قبل من

 والسياط العص  ضرب من بالجراح أجنابه وثخنت السويداء من وهعالعش وهبة أعتقل -17

 .منزله أجار رفضه لسبب

ً  تحيته عدم لسهههههبب لحمه تمز  حتى الفخور ريمة قرية من كابول حسهههههين جلد -18  رسهههههميا

  .الثعلة أهال  من العفيف سعيد الجملة ومن الناس عموم مرأى على بالطريق شيل ديبو الكبورال

 . ساس  الزنيم العبد هذا كثيراً  تمادى -19

 .وسجنه كاربيه مالقاة عن يتخلف شخص كل على الغرامة فرض -20

 . عزا أم كان بفرح االجتماا من السكان ومنع والحرية األفكار قخن -21

 المزرعة طريق على حازم ريمة أرض ف (  الورشهههههههة)  العملية المعاول أحد فقد كان -22

ً  ذهبية ليرة عشهههههرون القرية أهال  فغرم  هنيدي بك فارس المذكورة القرية شهههههيخ طلب وايضههههها

 بأنه العدلية مدير الدين عز بك محمد على شههههادة امضهههاية يوقع أن كاربيه إليه وطلب للسهههويداء

ً  شههبعه فقد ضههميرث ويقتل ذمته ويضههيع زوراً  يشهههد أن يرضههى فلم إرتشههاث ً  ضههربا  بداخل مبرحا

 . ذلك لسبب غرفته

 بتكسهههير وتشهههغيله الشهههرق  المقرن وزعيم سهههالة ناحية مدير نصهههار كب سهههليمان اعتقال -23

 . كاذبة وشاية بسبب الطرقات على الحجارة

 . جنيهات عشرة السويداء فغرمت بالعاصمة البلدية مصابيح أحد الجواسيس أحد سر  -24

 وطين حجر من ليسههههو ولحم دم من هم منهم ونحن البشههههرية األبناء أن المنتدب فخامة يا تعلمون

 المتالك نية أحسههههن على االفرنسههههية والحكومة أنكم نقول الدروز وعموم وإنن  حد شهههه ء ولكل

 الخير شههههأنها من وسههههيلة خير وه  إليهم واوحسههههان بالعطف السههههورية الشههههعوب عموم قلوب

 . ذلك تؤكد ودرايتكم بما لمستقبلكم

 وكرامته قوميته على محافظتكم ف  االعتقاد شهههههديد لهو أجمعه الدروز جبل إن المنتدب فخامة يا

ً  مصالحكم به تحفظون كما سلطة رجال لمصافحة األيدي فبسط وعموما سية ال  حسن على االفرن
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فاهم بادل والوالء الت  السههههههههام  المفوض لفخامة هذث عريضهههههههت  برفع الخاص رجائ  مع المت

 . احترامات  فائق بقبولكم وتفضلوا

 

  م 1925 سنة آذار غرت ف 

 ( اومضاء) األمضى                                                                            

 الحلب  الدين عز هالل                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -21- ملحق
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 ومنصاب(  الدين شيوخ)  الدين الشيخ وفات مع الجبل(  مذابح)  ذبحاة(  تاريخ)  تريخ

 ( الزمنيين)  جسمان  البالد (واعيان ، مناصب)

 ميالدية  1هجريةة 

 1469 وفات األمير السيد قّدس هللا سرث 0884

 1640 وفات الشيخ الفاضل 1050

 1801 وفات الشيخ حسين الهجري 1216

 1811 طالا الوهبيين )الوهابيين( لحوران وذبحهم فيها  1226

 1836 طلوا إبراهيم الهجري 1252

 1840 وفات الشيخ إبراهيم الهجري 1256

 1842 ذبحة القريا مع ابن صمير 1258

 1852 ذبحة ساري عسكر التعل  )ف  الثعله( 1269

 1857 ذبحة مسيك  1273

 1860 ذبحة زحل  )زحله( 1276

 1861 ذبحة بصراسك  شام ) بصرى( 1277

 1870 وفات اسماعيل األطره 1287

 1878 ذبحة قراصة 1296

 1879 ذبحة الكرك )حوران( 1297

 1880 وفات الشيخ ابراهيم الهجري 1298

 1883 وفاة نجم النجم )األطره( عرمان 1301

 1884 وفات الشيخ أبو عل  الحناوي 1302

 1888 عبدي األطره المجيمروفات أبو  1306

 1890 قضية شبل  األطره ف  المزرعة )الحركة العامية( 1308

 1892 وفات ابراهيم بيك األطره 1310

 1894 ذبحة ممدوح باشا 1312

 1895 ذبحة عسكر تركية ف  عيون والعوامري مع بعضهم 1313

 1896 ذبحة أدهم باشا 1314

)الحلبية( والمغويه ) آل المغوه( والعوامري مع ذبحة الحلب   1321

 بعضهم

1903 

                                                           
 تقريبي وهو المؤلف أثبته فقد الميالدي التاريخ أما الهجري التاريخ هو األصل - 1
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 1903 ذبحة النصايفة )آل ناصيف( مع بعضهم 1321

 1904 وفات شبل  األطره 1322

 1906 ذبحة القرية وبصرث ومحجه بفرد سنة 1324

 1907 ذبحة المعجل ف  ضمير 1325

 1907 ذبحة قنوات ومفعل  مع بعضهم 1325

 1910 سام  باشاذبحة  1328

 1913 وفات الشيخ حسين طربيه 1332

 1913 وفات يحيا بيك األطره 1332

 1914 حركة الملوك على بعضهم )الحرب العالمية األولى( 1332

 1915 وفات حمود بيك األطره 1334

 1918 ذبحة صلخد مع الشوافن  ) آل الشوف ( 1337

 1921 دخول فرنسا لجبل الدروز 1339

 1920 ومج  قبل دخول فرنسا اللجاةطوشة  1339

حادث سلطان األطره مع الفرنسيين وتكسيرهم الثالث دبيات  1340

 )دبابات( غرب  تل الحديد عند السويدا من الغرب

1922 

 1923 عيد استقالل الجبل 1341

 1325 وفات األمير حمد األطره بسبب أهل معرب  1344

 1325 فرنسا )قبل مقتل األمير حمد(حركة الدروز على  1344

 1923 وفات األمير سليم األطره 1342

وفات األمير سليم قبل األمير حمد و وفات األمير حمد عقب  

 حركة الدروز على فرنسا وتلك الثورة المشهورة

 

 

 

 

 

 -23- ملحق
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 الرسائل ديوان

 عدد

  المحترم أفندي حسن  العصاة تعقيباة مأمور الرئيس حضرة إلى

 كل ف  تظهرونه ما على الشهههههههكر تكرار هو الجاري 14 و 13 المؤرخين تقريركم على جوابا

شاط الهمة من عمل ً  يوفقنا أن المسؤول فاهلل اودارة وحسن بالدراية المقرونين والن  ما إلى جميعا

 .والوطن األمة مصلحة فيه

 العموم ويفهم ينذر من إرسههال لجهة األول تقريركم من السههادسههة الفقرة ف  إليه اشههترتم ما حسههن

 21 بحادثة يشههههترك لم من كل بأن العموم إلى تكراراً  أكدوا وانتم ووطنهم أنفسهههههم نحو واجباتهم

ً  أمين فهو المنصههرم تموز  المنتدبة الحكومة عدالة ران به يختص كلما وعلى شههخصههه على تماما

ً  تجازي أن من أرفع الجليلة  بجرم الوالد وتأخذ األب بذنب االبن تعاقب فه  سههواث بذنب شههخصهها

 2 حديد تل مجرم  بأسهههههههماء تقرير تقديم بعد مطمئنة آمنة قريتها إلى قرية كل فلترجع 1 أبنه

ً  وعّرفونا  ...أعمالكم نتيجة دائما

 22-8-15 عليكم والسالم                                                                   

 الدروز جبل دولة حاكم                                                                     

 األطره مسلي                                                                          

 

 

 

 

 

 

 -24 – ملحق

 

 هللا حفظه الدين عز بك هالل عمنا ابن جناب

                                                           
 الوثيقة في الشطب أو للحك أثر ال أن العلم مع.. تأخذ وال تعاقب ال الحكومة أن القصد فكان سهوا  (( ال)) كلمة سقطت هل - 1

 واألبن ابنه عن مسؤوال   الوالد باعتبار تكتفي فهي العشا رية األعراف من أرحم هي الحكومة قوانين أن يقصد لحاكم أنا أو األصلية،

 .كلها العشيرة أو كلها األسرة تشمل جماعية مسؤولية هي جرم أي  مسؤولية أن والتقاليد األعراف حين في أبيه عن مسؤوال
 (المؤلف) 1922 تموز 21 بوكسان المالزم وقتل الفرنسية المصفحات تحطيم جرى حيث الثعله قرب حديد تل - 2
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 أننا بعد مسههههامعنا طر  لقد بخير وجودكم على هللا وحمدنا تحريركم وصههههلنا عليكم السههههالم بعد

 1 األيام تلك عندكم اقامتنا بسهههههههبب الحكومة ضهههههههغط من عليكم حدّ  مما الوطن تاركين بارحناكم

 عليكم يعوض هللا فإنشهههههاء هذث خسهههههارتكم م عليه مزيد ال تأثيراً  فتأثرنا بلدتكم من طلبوث وعندما

 عدم – الحسههههن والمسههههتقبل البيضههههاء األيادي لكم سههههيكون وبالطبع الوطن تعزيز وهو بأحسههههن

ً  أوفدت العربية لحكومة ألنا الذكر يسهههتحق شههه ء يوجد ال حيث المدة هذث كل لكم مخابرتنا  قسهههما

 من العربية األمة وتخليص الحركة قيام بشأن الحسين الملك جاللة لعند عليهم المعتمد رجالها من

 أنهم وحيث العمومية الحركة بقيام تامة مسهههاعدة على يحصهههلون سهههوف وبالطبع الكاذبين الطغاة

 وإعالمنا وصهههولهم حين هللا وانشهههاء الحقيقة نفيدكم نقدر فلم لجهتنا سهههيحضهههرون اليومين بهذين

 .ذلك من استعداد على تكونوا ألجل مفصالً  تحرير لكم سنرسل اخبارهم

 وأسهههفرت والطنيب العمد ام على صهههباحا صهههخر لقرى ومهاجمتهم الوهابيين مسهههئلة الخفاكم ثم

 معلومة غير والجرحاء قتل فرس وسبعون وفالحيهم الصخور من رجل ثمانون قتل عن الموقعة

 كسب ومنهم قتل منهم معلومة غير والركب رجل ماية قيمة منهم تلف الوهابيين عن والمعلومات

ً  الحربية االسهههههههتعدادات تعد الحكومة واان  عنهما المعلومات حيث ثانية مرة مهاجمتهم من خوفا

 النتيجة نعلم وال والشهههام الجبل وحتى الديار تلك مهاجمة على وناويين لهم مركزاً  الجوف اتخذوا

 ومتعصههههههبين مخيفين جماعة ألنهم الحركة لهذث متيقظين تكونوا ويلزم تعريفكم قصههههههدنا األخيرة

 لدرء الكلمة وجمع االتحاد فعليكم منهم يخشههها ذلك ومن لمشهههروعنا توافق ال هذث وخطتهم بالدين

 هنا جميع وألقاربكم األخ رةضههههههلح وسههههههالم  لزم ما وهذا أفدناكم، بما التهاون عدم مع الخطر

  بقائكم وأدام سالمهم يهدوكم ارفاقنا

 يد أسههاله األمل عز الدين بك محمد ألخونا تحرير طيه داخل ، عليكم يسههلم( البربور) حمد خوينا

 بيد

 1922 أيلول 15                                                        

 التوقيع                                                                         

 األطره سلطان أخوكم                                                                 

 

 

 

 -25- ملحق

 

 المحترم أخ 

                                                           
 (المؤلف) 1922 تموز 21 حادثة قبيل - 1
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 أنتظر كنت ما هذا عندكم ويجري جرى ما جميع يوسهههههف كالم ومن منه وفهمت وصهههههل كتابكم

 ف  يعمل أن اونسهههان يقدر ماذا ولكن فاسهههد أسهههاس على المبنية حكومتكم من وحصهههوله وقوعه

ً  أعتقد كنت وما الفارغة والتفخيمات واأللقاب باأللفاظ االنخداا عليها هللا قدر كبيرة طائفة  يوما

 .................أن درجة إلى يصل الجهل أن األيام من

 مع اوتحاد لكن الفرن مفتاح والصبر البالد كل ف  وإدارية سياسية انقالبات فيه ترون قريب يوم

 الغاية إلى للوصههههول العمل نحن وعلينا الجبل ف  أصههههدقاؤكم هم من يعرف والباشهههها األصههههدقاء

 عكسها أو المكافأة من استحقه ما إنسان كل يأخذ وعندها

 البالد أكثرية من الحس فقدان من أكثرث تأثري وكان معكم وقعت الت  المسهههههئلة من كثيراً  تأثرت

قة على كونوا ولكن المعامالت هذث من تأثرث وعدم ندمون الجميع أن ث  الفخ أن ويعرفون سهههههههي

 قريب آت وكل ومعاشههههاتها الحكومة هذث بالقاب مغرورين اان وهم كلهم سههههيأخذهم المنصههههوب

ً  والبكوات البشوات لجميع سالم  ً  يحفظكم وهللا الشهم األخ لسعادة وخصوصا    .جميعا

                                                              نيسان 4

 

 التوقيع                                                                                   

 أرسالن عادل                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -26- ملحق

 

  المنتدبة الدولة من
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 الدروز جبل سكان إلى

  الجبل سكان يا

 أن غير من لبالدكم النهائ  الخراب يمهد هو إنما فرنسا على عصيانه ف  باشا سلطان األفا  إن

ً  يحسههبوا لم الذين المتهوسههين بعض به لحق وقد يشههعر  برق ( ضههرر)  من هذا عملهم قد حسههابا

 . ازدهارها و بالدهم

ً  وسيكون قريب عما سيبدأ بالعصاة العقاب إنزال إن  .وشديداً  قاسيا

ً  سهههههتجد هذث أمانتهم بل إزعان يلحقهم فلن أمناء ظلوا الذين فإن ...  جرهم الذين وأما جزيالً  ثوابا

ً  الطاعة عن يتخلفوا الذين وسينال...  يشملهم.....  هؤالء....  ثم العصيان إلى  .يستحقونه عقابا

 . عقاب إلى نفوسكم قذف وال بالدكم خراب تريدون ال الذين أنتم. الجبل سكان

 . الخاسرة سلطان بقضية قضيتكم مقدرات تربطوا أن احذروا

 

 1 الحملة قائد                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 -27- ملحق

 

  الرحيم الرحمن هللا بسم

                                                           
 .1922 تموز األولى ثورته أثر على سلطان مطاردة حملة - 1
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  المحترمين دامة قرية ومختار أمام لحضرة

 ً با كل خطا يه وقف من ل يه البصهههههههيرة نيبع ونظر عل ً  الجبل هذا قاطن  من إل لدروز عموما  وا

 ً  عز هلل الشهكر منكم يطلب ما فأول بعد أما .القويم السهبل سهلوك إلى أجمعين هللا هداهم خصهوصها

 وبكنفه متيفئين به يعيشهون أن لكم المرجو االفرنسه  الظل امتداد من عليكم به أنعم ما على وجل

ً  متنعمين خيراته وبصنوف رائعين عدله بحبوحة وف  عاندين  المنتدبة الدولة فضل عرفان وثانيا

 أحوالكم بصهههههههفاء واجتهادها ثرواتكم ونمو بالدكم وعمران بترقيتكم اعتنائها من به أنعمت بما

يه مزيد ال بما بالكم وهدوء  الجحود ال واوقرار االعتراف الواجب فمن األنعام سههههههههائر من عل

 كله الدين أن المعلوم ومن أربابها على العائدة  األغشههههاشههههات من بدالً  النصههههائح وتقديم واونكار

 قينثوا كنتم فإذا باوسههاءة واوحسههان بااثام واونعام النصههائح نقابل أن لنا يجوز فكيف النصههيحة

 إلى ذلك من وحاشهههههههاث نسهههههههبتموث قد تكونوا ذكرنا مما عليه أنتم ما على يوفقكم وجل عز هللا إن

 .عبادث وإصالح مرضاته ف  سعى من إال هللا يوفق ال كال الجور

 ذلك األردن شهههههرق  لمنطقة التوجه من البعض ارتكبه ما هو المشههههههورة القبائح من شههههههر وما

 من لكون معقولة حجة وال معقولة منفعة وال طائل غير على المنتدبة الحكومة ورادة مضهههههههادة

ً  بدمشهههق االفرنسههه  بالجيه يتجند أن عليه بالخدمة االنتفاا أراد  ومفارقة االغتراب عن عوضههها

 والثانية عنه الحكومة رضههه  أولهما عظيمتين متعتين على ذلك مع فيحصهههل واألصهههحاب األهل

 هذا توطن من كل فليعلم الدهر غابر إلى بالنصهههر هللا أيدها الدولة من الحاصهههل بالراتب االنتفاا

 الحرم ولقاء أوالً  جزاءث يكون األردن لشهههرق  الذهاب يقصهههد الذي بأن لحكومته انتمى أو الجبل

ً  وصغاراً  كباراً  ونساء رجاالً  دارث أهل عموم على ً  شامالً  حرما  أحداً  مات لو حتى كامالً  وغضبا

ً  حومرم غير مرجوم يكون منهم  وإذا عنه بانفصالها زوجته تخير تغيبه من سنة مرور بعد أيضا

 أهله من ال أحد معارضهههههة قبول بدون بغيرث للزوان فتوى وتعطى منه طالقة تكون ذلك اختارت

 والذلة بالغربة حياته ويقضهه  شههريداً  طريداً  فيصههير للوطن رجوعه قبول يتعذر ثم أهلها من وال

 بما الرأي علو وللحكومة والوطن  الدين  الجزاء فهذا عيشههههههه بذلك فيتكدر  الملّه لغير وااللتجاء

 . والسالم الجزاء من عليه ترتبه

 

 ختم                 ختم                 ختم                  ختم                 1924 آب 12
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 الدروز جبل حكومة ف  الدرك قيادة

 1505 عدد



230 
 

  المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 بخربة حّول الجنوب  الشههههر  بالجهة تجوله، باثناء األطره باشهههها سههههلطان بأن تحارير لنا ورد

 الفسههاد بذور القا ألجل معهم وتواجه عرمان أهال  من ناس بعض وطلب عرمان شههرق  المجدل

 وبمعيتك تذهب أن يقتضه  مقرهم إلى ورفقاث سهلطان رجوا تحققوا ما بعد فعليه البالد داخل ف 

 معرفة من وتمنكم وأفكارهم العمومية البلد أحوال اختباركم وبعد عرمان ف  وتحولوا كافية قوة

 القبض ألقيتم وإذا بجانبهم القليلة األقلية ووجدتهم باشههههها سهههههلطان مع تواجهوا الذين األشهههههخاص

 النصائح إلقاء ف  جهداً  تؤخروا وال للعاصمة وأرسلهم القبض عليهم ألقوا ممانعة يصير ال عليهم

 إلى وإطاعتهم الدرزية الطائفة إلى وصهههههههلت الت  النعمة هذث تقدير إلى وإرشهههههههادهم العموم إلى

 الشخصية مقاصدهم ألجل األمور عواقب يقدرون ال لذين المفسدين استماا وعدم الحكومة أوامر

 عليكم والسالم الفعالة مساعيكم نتيجة وإعالمنا

 العام الحاكم                                                                            

 األطره سليم( التوقيع)                                                                      

 

 األطره توفيق للدرك العام القائد بتوقيع موجهة الرسالة هذث ومثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -29- قملح

 

 الدروز جبل حكومة

 الكرام الدروز جبل  أهال  عموم إلى
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 يوليكم عليه لها وحافظ بولونيا اسههتقالل عن للدفاا سههالحة أشهههر الذي ويغاند الجنرال فخامة إن

 فرنسهها به اتتكم الذي االسههتقالل هذا الدروز جبل باسههتقالل لالحتفال بمجيئه الرفيع الشههرف اليوم

 .بعهودها البر من به اشتهرت ما على ايجر عليه لكم ستحافظ والذي

 بحضههههورث اسههههتقاللكم تكريس ف  منه رغبة فرنسهههها إلى سههههفرث أخر قد وغاند الجنرال فخامة إن

ً  أي أيام ثالثة بينكم وسيمكث بينكم  .محالت غير ف  قضاث مما أطول وقتا

ً  نفسههه لحأ قد الجنرال فخامة إن  على من انتسههخت إذا الضههيافة تقاليد أن يعلم وهو عندكم ضههيفا

 عاطرة األغصههان باسههقة القرى شههجرة نبتت حيث الدروز جبل ف  زاهرة حرتب ال األرض وجه

 .الثمار شهية األزهار

 مكررين السيئة الغايات وذوو الحساد يذيعها الت  الكاذبة االشاعات يبدد أن الجنرال فخامة أحب

 بصهههفة فجاءكم فسهههادا فيه يعيثوا أن يعتمون ال سهههوف االشهههقياء وأن الثورة وشهههك على الجبل أن

 الحاجة عند يعرفون الدروز أن من أكيداً  فرح وكل ثقة بكل ضهيافتكم إلى نفسهه واكال لكم ضهيف

 .الشرّ  إال يبغون ال الذين األردياء جميع عنهم يقصون كيف

 باسهههههههتقاللكم معكم لالحتفال مالئمة األكثر ممثلها إليكم ترسهههههههل فرنسههههههها إن الكرام الدروز أيها

 .الكامل والجذل الشامل الوئام بمواكب المحفوف

  الجميع، من المحترم الضيف على مسلمة الدرزية األعالم لتخفق

ً  األردياء يرهبه والذي الضهههعفاء على المتناه  النعطافة الصهههالحين من المحبوب  لبطشهههه جميعا

 .وشجاعته

 الممثلين جميع مع يهتف وهو إل  بههها بعههث برقيههة ف  اسهههههههتقاللكم يح  الجنرال فخههامههة إن

 ةالفرنسيين

  المجيدة الجميلة وتقاليدها الدرزية األمة لتحيى الدرزي االستقالل ليحيى

 .الشعوب إلى الحرية تهدي الت  األمة لتحيى فرنسا لتحيى انتم فاهتفوا

 بالوكالة الدروز جبل حاكم                    1924 سنة آذار 30

 (التوقيع)                       

 كاربيه                                

 -30 – ملحق

 المحترم أفندي حسن  الرئيس لحضرة

 نهار أفيدك. المحمود وسهههعيكم همتكم وشهههكرت األذهان قارن بها جاء وما الثالثة كتاباتكم أخذت

 عن يفيد وبها كاترو الكولونيل سهههههعادة من برقية حضهههههر الجاري 15 ف  المواقع األربعاء أمس

 لجبلنا االستقالل صك تسليم ألجل أوال منه 19 ف  المصادف القادم األحد نهار للعاصمة تشريفه
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 إلى كومندور مرتبة من( الشههههرف جوقة) وسههههام تقليد ألجل والثان  1 عليه المصههههاد  المحبوب

 والجنود النواح  الضهههههههبههاط عموم وإلى البالد عموم إلى عممنهها وقههد 2 المعظم األمير سهههههههمو

 ف  انتم الذين الجنود عموم مع حضهههوركم يلزم فعليه سهههعادته اسهههتقبال ألجل بسهههرعة ليحضهههروا

 .عليكم والسالم السعيد العيد يوم أي اليوم تلك لتحضروا نواحيهم

     1922 سنة ثان  تشرين 16 ف 

 

 العام القائد                                                                                  

 (التوقيع)                         

 األطره توفيق                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -31 – ملحق

 

 األفخم صخر أفندي حسن  المركز رئيس حضرة جناب

 اطمئنكم وعليه عندنا معلوم صهههههههار األخبار من به جيئتم وما كتابكم أخذت عليكم السهههههههالم بعد

شاهلل نرغب كما األحوال شجعكم وعليه إعزاز بكل نحضر قريبا وان  هللا بصاية ثقة على وكونو أ

                                                           
 1 ملحق - 1
 األطرش سليم - 2
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 علم أفندي ابراهيم مع األول تعريفنا بعد عندكم جد ماذا وعرفونا الفخيمة  اوفرنسهههههههية ودولتنا

ً ) إيظه الدين  من بال براحة يكونوا وطمنوهم عندكم الدرك أفراد عموم إلى سالم  وأهدوا( أيضا

 أفندي عزيز وإلى موتول الكابتين الصههديق لحضههرة سههالم  وأهدو( معاشههاتهم) ماعاشههاتهم جهة

 .يحفظكم وهللا السويدة أهل عموم ىوإل أفندي يوسف وإلى

 

 1921 سنة آب 8                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -32- ملحق

 

 االنتخابات بخصوص إذا

 . جديدة انتخابات وستجرى مدته نهاية بلغ قد سنوات لثالث تعين كان الذي المجلس إن
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 قال مهما االنتخابات هذث وليسههههههت المجلس أعضههههههاء تعيين ه ة واحدة غاية االنتخابات لهذث إن

 آذار 6 ف  المؤرخ 2433 الرقم ذا القرار أن وها وطن  حاكم لطلب أو لتعيين اسههههههتفتاء البعض

 . 1924 سنة أول كانون 31 إلى الوكالة تجديد يتجاوز لم عهد منذ المسألة حل قد 1924 سنة

 للسههكون يعمل الذي الحاكم وأن سههياسههية بانتخابات ليسههت بها سههيباشههر الت  االنتخابات إن فعليه

ً  يزال ما الذي  يريدون البعض كان إذا السكون هذا يديم كيف حزمه بكلية يعرف الجبل ف  مخيما

 . القالقل ويجاد االنتخابات من االستفادة

ً  هو الدرزي الشهعب والن السهكون تريد فرنسها ألن السهكون ف  االنتخابات سهتجري وعليه  أيضا

 حكمة مع االعتقاد يمكنها الحاجة اقتضههت إذا فرنسهها قوة وألن السههكون يريد السههاحقة أكثريته ف 

 . االنتخابات مدة أثناء التام الهدوء أركان يوطد أن الذك  النشيط الدرزي الشعب

 إذا وأنه سهههائد األمن أن يعلم وهو األخيرة السهههنوات هذث فرنسههها عمل شهههاهد الدرزي الشهههعب إن

 وحذوات والمشهههقة الوقت له تقتصهههد الطر  أن يعرف وأنه زرعه بثمرة ينتفع أن يسهههتطيع زرا

 . حيواناته

 بذلت الت  القينه مياث جلب وأن الجديدة األقنية ف  قبل من أغزر تصهههههههله الماء أن يجهل ال وأنه

 السهههويداء ف  سهههتجعل والمتحف والجنائن الحديثة والشهههوارا مليون من أكثر فرنسههها سهههبيله ف 

 .ذهبية أفرنسية ليرة ألف عشر سنة حكومته مال خزائنه ف  له أن ويعلمة  حقيقية عاصمة

عب إن لدرزي الشههههههه لذي ا بات تتحول أن إذا يرضهههههههى لن األمور هذث كل يعرف ا  إلى االنتخا

 وفيما شههغيل الدرزي الشههعب أن جهتها من تعرف الفرنسههوية والسههلطات أفرنسههية ال مظاهرات

ً  أسههفاري ف  قط أصههادف لم أن  أعلم يخصههن  ً  أكثر شههعبا  الدرزي الشههعب من الشههغل على أقداما

 بجهود وذلك القينة مياث كجلب الجمال الشههائقة المشههاريع تحقيق سههبيل ف  للتفاهم اسههتعداد وأكثر

 من وأحسههن أسههرا يتعلمون أوالدهم أن وأعلم الدروز ذكاء هو ما أعلم إن .  مهل على مسههتمرة

 ضهيوفه اسهتقبال يحسهن أن كشهعبهم يعرف شهعب يوجد ال وأنه بواسهل فرسهان أنهم أعلم. غيرهم

ً  يكون وأن ً  كريما  . قدرهم سخيا

 الذين كل ألشكر اليوم ل  سنحت الت  الفرصة أغتنم أن أردت الصفات هذث كل لمعرفت  ونظراً 

 تضههحيات قاسههوا وقد شههتاء – صههيف األوقات كل ف  مع  ويشههتغلون يتعبون سههنة منذ زالوا ما

ً  ل  أصهههههههبح الذي الجبل وهذا وأجمل أكبر الدروز جبل جعل ف  وراءها من رغبوا عديدة  وطنا

 ً  ةثانيا

 ومع  ترانكا والقومندان.. سليم األمير مع اشتغلوا الذين القدماء المجلس أعضاء جميع أشكر إن 

 بمسههاعدة قاموا الذين والدروز الفرنسههيون هم أولئك المشههترك العمل لتسهههيل وسههكون باجتهاد أنا

 الت  الجيدة الخطة بفضههههل الجبل ف  االقتصههههادات تحقيق على سههههاهموا أنهم إذ بالدهم نحو قوية

 مدارس فتح من ومكنوا البالد نجاح ف  زادوا وهكذا عليها صههههادقوا الت  الميزانية بها وضههههعوا

 .متين درك إيجاد ومن

 

  1924 أغسطس 24 السويداء
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 ختم                                                             

 الدروز جبل لدولة العام الحاكم                       

 كاربيهة التوقيع                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -33 – ملحق

 المعظم الدروز وجبل ولبنان لسوريا السام  المفوض مندوب الفخامة صاحب معال  لحضرة

 السههنين بمدة قاسههيناث ما ملتمسههنا إجابة آملين عدلكم مسههتصههرخين أصههواتنا نرفع أن الشههرف لنا

 عند أنه إال أمالكنا وترك للهجرة الجنرال فخامة يا يدعونا ما العذاب صهههههههروف من الماضهههههههية

 كنا الت  الحرية نور عليها أشهههههرقت بالوكاله العمل ومباشهههههرة رينو الكابتين حضهههههرة حضهههههور

 بتعيين إرادتكم صههدور افرنسهها أبناء من الرجلين أن وحين فعلية. الحرة فرنسهها دولة من نتوخاها

ً  رينو الكابتين حضههههرة  والحرية العدالة ظل ف  راتعون نكون حتى الجبل لحكومة أصههههيالً  حاكما

 .الفائقة واحتراماتنا تحياتنا بقبول الجنرال فخامة يا وتفضلوا طلباتنا إجابة نرجوث ما غاية
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 1925 سنة حزيران 22 ف 

 القريا قرية أهال                                                

 األطره على        مراد جبر         طربية درويه     بوصعب عبدالكريم        

 شلهوب هللا جاد     شقير محمد      (مقروء غير ختم)     ...(      حمد)              

 صعب حسين    نخله هللا فضل          طربيه سلمان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -34-  ملحق

 عربية شهامة

 ةالحسكة إلى السويداء من المنفيين قصة

 القبض إلقاء( الزعماء توقيف)  توقيفهم خبر يعلن أن قبل( الفرنسهههية السهههلطة رجال) وأرادوا... 

 يوكدونها الت  األهال  الغارة صد الحكومة سراي على التحصينات وعملوا ورفاقه، سلطان على

 . األمر لهم تم لو فيما
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 فطلب يحضر، فلم الحضور بعدم فنصحه عليهم يعتمد  من أحد من واستعلم أرسل سلطان أن إال

 مع وارسهههههلهم األطره بك وبرجس صهههههخر بك وحسهههههن  األطره فارس بك على مارتن توما

 حادثة رهائن وهم محبوسها عشهر األربعة مع العاجز وأرسهل اتوموبيلين ف  الزرا اثنين ضهباط

( قنبلة)  قزان فيها نحن الت  السههيارة ضههمن ووضههعوا الزرا ومدرعتين اوتومبيلين مع موريل،

 .عارضة أقل لدى السيارة ينسفوا حتى فتيال فيه وعلقوا طيارة

 ربطوهم اثنين وكل كلبجات لهم احضههروا فالسههجناء بعضههنا، عن فصههلونا الزرا وصههولنا وعند

 غدونا بوليس قوميسهههههههير معنا أنه إال مطلقين أحرارا بقينا األربعة ونحن البعض بعضههههههههم مع

 يومين مدة البوليس بدائرة وأبقونا رباح أبو القوميسههيرية رئيس لعند لدمشههق وسههفرونا باسههتالمه

 .بالشام مسكوث الذي( رساس من)  األطره بك يوسف فيها قدامنا فوجدنا

 إلى الشهههام من الشهههمس مع ومشهههينا الجنود، من ثلة مع هدسهههن اتومبيلين لنا أحضهههروا يوم وثالث

 على ضهههيوفا الليلة تلك ونزلنا المسهههاء مع تدمر ثم القريتين ثم سهههاعة، ربع مقدار فتوقفنا جيرود

 .القطام  بك وعقلة األطره بك ونسيب باشا الغفار وعبد حمد األمير حضرة

 فلم 11 السهههاعة فوصهههلنا الزور، دير إلى تدمر من حمد األمير معنا سهههافر الثان  اليوم وصهههباح

( الحسههكة) حسههج  إلى ومها شههراع  مركب على الفرات نهر قطعنا بل فيها المبات من يمكنونا

ً  ونزلنا ليالً، 4 الساعة فوصلنا  .الدعيج  بك عارف القائمقام على ضيوفا

ً  الجسههههههم ف  جسههههههيم الطلعة مهيب رجل علينا دخل الثان ، اليوم وصههههههباح  وكوفية عباية مرتديا

 علينا فسلم الصافية، البيضاء الفضة من قرابة سيف جنبه وعلى بيضاء، لحية ذو اختيار وعقال،

 شيخ باشا مسلط بأنه عليه ولنا علينا له القائمقام وتعريف القهوة تناول وبعد صاد ، محب سالم

 ةقال الجبور عشيرة

ً  أعرفهم ال وأنا الذوات هؤالء بقدوم عرفت أنا القائمقام، حضهههههرة يا))  من أعلم ولكن شهههههخصهههههيا

 من وال العرب شههارب ورافع سههوريا حياة هو الذي الدروز جبل وحكام أمراء أنهم حياتهم تاريخ

 عشههههر أربعة هللا فضههههل من عند أنا فعليه.  هم إالّ  األتراك مقاومة على قدرت طائفة أو عشههههيرة

 ترضى أن إلى سنين خمس ولو ضيافت  وهم رجال الستة هؤالء عن بدالً  ستة منهم لك مقدم ولداً 

ً  تحيط أن ويلزم. الحكومة عنهم  ونعدهم قطعياً، مغدورية أو إهانة و أقل عليهم نقبل ال أننا علما

 ً ً  فليكن يمسهم، ش ء ف  الحكومة فكر كان وإذا العرب، جزيرة على أعزاء ضيوفا  عندها معلوما

 ((.حصل مهما حصل ولو البتة رضانا عدم

 .أرنو الكابتن اختصاص من هو وإنما بيدث ليس األمر أن القائمقام له فاعتذر

 . عندث سوية لنكون فتفضل معه نتكلم نعرف ال نحنة له فقال

 اعتذر الكابتين أن إذ وجوههم، على البشههههر ودالئل حضههههروا وجيزة برهة وبعد وذهبوا فتركونا

 .نفسها البلدة ف   أحرارا نكون ولكن حسج ، مبارحتنا على اقتدارث بعدم باشا مسلط إلى

 ووقار، هيبة ذو الرجال، ف  جسهههيم القامة مربوا اللون رمأسههه رجل حضهههر تقريبا سهههاعة وبعد

 ً  .األبريز الذهب من قرابه سيف جنبه وعلى وعقال وكوفية عباية مرتديا

 شمر عشيرة أمير الجربا باشا فارس ابن الجربا باشا مشعل بأنه القائمقام عليه عرفنا السالم وبعد

 .الجزيرة
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 ال وأنه واحدث عشيرة وهم نحن أننا وأفهمنا معنا، التلطف ف  باشا مسلط زميلة حذو حذا فالرجل

ً  علينا يقبل ً  ضههيما  عسههكريين من الحكومة مأموري فيها وعزم بالعشههاء، الليلة تلك وعزمنا قطعيا

 .حافلة ليلة وكانت وملكيين،

نا أخذوا يوم وثان  قائمقام بيت ل نا ال  وادي لكون البحر ف  جزيرة كسهههههههم الت  القرية بتلك وبقي

ً  الجنوبية الغربية الجهة من يجتازها الخابور  وينته  تركيا بحكم ه  الت  العين راس من مبتديا

يه المبنى الجسهههههههر فإن الخابور نهر ما أدراك وما الفرات، نهر ف   وأحدى ماية عرضههههههههه عل

 الشههههمالية الجهة ومن ،( حراس خفر،)  وغفر بوابة وعليه ،(واسههههعة خطوة)  فحجة وعشههههرون

ً  وينته  العين راس قرب من يبتدي الذي جعجع نهر  الجسر مثل جسر وعليه الفرات بنهر أيضا

 .ااخر

ً  وثالثين واحد القرية تلك ف  وبقينا  مؤخراً، األخبار، شهههههههيئاً،ولكن الدروز جبل عن نعلم ال يوما

 للشههام حمد األمير أحدنا وطلب الدروز، جبل ف  حرب نشهههبت أنه مكتومة بصهههورة علينا وردت

 .أيام بثمانية قبلنا وسافر

 أفندي راغب الغيور والوطن  األديب الشهم ترجمانه بواسطة المستشار ألينا طلب األيم أحد وف 

ً ) تقريراً  نكتب أن الزور دير أهال  من صهههههههائب عل  ابن  على الدروز، جبل إلى باعادتنا( طلبا

 باشههها مشهههعل لوداعنا خف أن بعد فأعادونا الجبل، وأهال  الحكومة بين الصهههلح مسهههألة نكفل أننا

 كتل وبتنا الجسههههر، عند إلى سههههاعة ربع مقدار أفندي وراغب والقائمقام حسههههج  وأعيان ووجوث

ة، فيهم واحههد أي مقههابلههة من ومنعونهها الزور دير ف  الليلههة  نحن جهههة إلى نعلم ال ولكننهها البتههّ

 .أرواد إلى أم الدروز جبل إلى حقيقة هو هل متوجهون

 أخذنا حيث تدمر إلى السههادسههة السههاعة ووصههلنا األول طريقنا على مشههينا الليل منتصههف وعند

 بسرعة سائرين وبقينا للشام، سبقونا قد فيها كانوا الذين أخواننا ووجدنا ساعة مقدار فيها الراحة

 دارث ف  الجيرودي آغا سههليم( بضههيافته أنزلنا أي) فاعترضههنا الشههمس، علينا غابت حتى مدهشههة

 الطريق، ف  عظيم غبار ولحقنا للشام توجهنا الثان  اليوم صباح وف  جيرود، قرية عن المنفردة

 .آغا سليم من جرى ما حقيقة على وقفنا ولكننا

 ف  بوضعنا فأمر اليب، بيير المندوب وكيل كان حيث الحكومة لدار أخذونا للشام وصولنا وعند

 .خفية رقابة تحت ولكن السنجقدار لوكندة

 ((عبيد عل  مذكرات من))                                                               

 -35 – ملحق

 

 األفخم الزمان عين السيد الفاضل األخ حضرة

 هللا من وطلبت والعافية بالصههحة وجودكم على هللا وحمدت كتابكم أخذت فقد وبعد واحترام سههالم

 .الصادقين الطائفة هذث أفراد ولجميع لكم دوامهما

 أفكنتم اوقليم فشهههههههل بعد ذكرتموث الذي التطور إلى النظر لفت وقد كتابكم ف  جاء ما كل فهمت

 مما أكثر العدو وجه ف  الثبات على تقدر اوقليم القرى من غيرها أو شهههههههمس مجدل أن تظنون
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 من يضههههعف شههههمس مجدل على أو اوقليم على للفرنسههههاويين بحربكم تعتمدون أنتم هل أو ثبتت

 تكون فال الجبل إلى وتقدموا احتالل بدون المجدل الفرنسهههههههيون ترك فلو قوتكم ف  ويزيد قوتهم

 مجبرون أنهم إذ اان تزحف الت  القوات من أكثر الوقههت ذلههك الجبههل على تزحف الت  قواتهم

ً  دمشههق مع ارتباطها وتأمين تموينها ألجل سههيارة وقوة المجدل ف  حامية وبقاء  فإن وخصههوصهها

 مقاتل وخمسهههههههمائة ألف عن يزيدون وهم الجبل ف  كلهم أصهههههههبحوا اوقليم أهل من المحاربين

 ال اوقليم قرى ف  مشههههههتتين قبالً  كانوا بينما الجبل وهو واحد مكان ف  مجتمعين كلهم أصههههههبحوا

ً  افتكرتم فههإذا. للحرب واحههد وقههت ف  كلهم يجتمعوا أن على يقههدرون  احتالل أن تجههدون مليهها

 الفكر هذا يكون حتى إنما للفرنسهههههههاويين هو مما لكم الجبل حركات ف  أفيد هو واوقليم المجدل

 ً  عن تزيد ال عصههابة إليها الجبل من يذهب وأن صههغيرة عصههابات اوقليم يبقى أن يجب صههحيحا

 إال أظن وال هناك كبيرة قوات إبقاء إلى وتضهههطرهم هناك الفرنسهههيون بال لتشهههغل مقاتل المئتين

 .بذلك افتكرتم انكم

 يظهر عسههكرهم بين فالعصههيان لها يرثى بحالة أصههبحوا الفرنسههيين أن كم أقول أن من ل  بد ال

 ومعيشهههتهم واالنحطاط الضهههعف من بغاية المعنوية وقواتهم مسهههتمر منه والفرار آخر إلى آن من

ً  جديدة نجدات يأتيهم وال جداً  تعيسههة  نجدات  ارسههال رفض النواب مجلس أي البرلمان ألن مطلقا

 بأنهم شههك ال قوية صههدمة المرة هذث صههدمتوهم فإذا الحرب تنته  أن الحكومة من وطلب جديدة

 ثباتكم أن وأعلموا عزائمكم تخور أن وإياكم فالثبات الثوار مطاليب جيمع فيقبلوا السههالح يتركون

 كل من كبيرة نجدات قصهههيرة مدة بعد يصهههلكم فسهههوف األجنب  النير من سهههيخلصهههكم المرة هذث

 ألن المعاونة ف  بدأوا والترك الشهههمال ف  جداً  توسهههعت الثورة أن إلى نظركم ألفت وأن  شههه ء

 ونتيجة الحرب وسههتقبل أنقرث ف  جوفنيل عقدها الت  االتفاقية على الموافقة من تتمكن لم فرنسههة

 .هللا بإذن لنا ه 

 على انتصهههاركم أن تعلمون أنكمة وه  لكم أبديها أن أريد ومهمة صهههغيرة عسهههكرية مالحظة ل 

 فالجيه الجناح من سائرة وه  عليها عملتموث الذي الهجوم بفضل كان أيها وتشتيتكم ميشو حملة

ً  كان مهما محالة ال فينكسههر الوراء من أو الجناح من هوجم إذا السههائر  مهاجمة وسههعكم وف  قويا

 بأنكم شك ال ذلك فعلتم فإذا ورائها من أجنحتها أحد من الجبل إلى سوقها ينوون الت  أندريا حملة

 كلهم عسهههكري أالف عشهههرة عن تزيد ال أندريا حملة أي وه  ميشهههو حملة شهههتتم كما تشهههتتونها

 وانقضوا قواكم جميع عليهم فأجمعوا بهم يؤبه ال وفلول وضعفاء جبناء وأصبحوا الحرب أنهكهم

ً  سهاعات بضهع من أكثر أمامكم يقفون ال أنهم فترون عادتكم ه  كما كاألبطال عليهم  وخصهوصها

 عبرة وتجعلونهم ومعداتهم ذخائر مع كلهم فتأخذونهم الوراء أو الجناح من ضربهم من تمكنتم إذا

 .اعتبر لمن

 أو العرب يقدر فال القنطار كشهههههههبيب زعيم مع بواردي مايتين أو ماية فيه تركتم فإذا اللجاة أما

 تقدم أثناء اللجاة ف  كبيرة قوة تبقوا ال أن أرى ألنن  ذلك أقول الدروز يد من أخذث إلى غيرهم

 عسهههكر يسهههوقونن أنهم اعتقد وال عليها وتنقض الحملة تالق  أن يجب القوى كل بل اندريا حملة

 .جداً  سهل اللجاة جهة من عليهم فاالنقضاض هناك من ساقوا فإذا أزرا جهة من

 هذا يكون أن يجب ولكن إليها العدو يصهههههل أن يحتمل الت  األماكن من العيال توزيع من بأس ال

 الرصهههههههيفة إلى العائلة إرسهههههههال ف  ورأيكم وجزا خوف عن يكون ال وأن فقط احتياط  كتدبير

 وقد إعانتهم وتأمين نفقاتهم بجميع هناك أقوم وأنا حاالً  فأرسلوهم به بأس ال رأي( األردن شر )
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َ  وأخبرته الخاص حساب  على ذلك يفعل أن العظمة بك عادل األخ إلى كتبت  أجرة يدفع أن أيضا

 بأن فثقوا وفخر سرور بكل به أوصيته بما سيقوم وهو. الرصيف إلى توصلهم الت  النقل وسائط

ً  ش ء إلى نتحتا ال ورفاء بأمن تكون عددها بلغ مهما هناك العائلة  النقل وسائط أجرة وإن مطلقا

 واحد والعرض كعائلت  ه  عائلتكم أن تعلمون أنكم وأظن وصهههولهم حين ألصهههحابها حاالً  تدفع

 إلى اوعانات مال من دراهم ارسهههههههال أما. هللا محرمه ما إال مفتر  بيننا يوجد وال واحد والمال

 اللجنة يد ف  وقيد ضهههبط تحت شههه ء كل ألن ممكن غير فهو الجبل ف  تشهههكلت الت  اللجنة غير

ً  تهتموا ال أن ويجههب وحههدي يههدي ف  ال القههدس ف  المركزيههة  وتههأمين العههائلههة نقههل بههأمر مطلقهها

 ونفقات حاالً  تدفع النقل فأجرة ترغبون حسهههههبما يجري ذلك فكل بالرصهههههيفة وراحتها معيشهههههتهم

َ  وتوفيق حسهههن  عائالت مع بإرسهههالها تتأخروا فال. كذلك المعيشهههة  توفيق أتى إذا بأس وال أيضههها

 مع يكون أن يكف  أوالدكم فأحد هناك لزوم له كان فإذا لزوم الجبل ف  له يكن لم إذا هذا معهم

 .جميعهم العائالت

 ولجميع باشا الغفار عبد وسعادة باشا سلطان لسعادة مثلة وإهادءا الفائق احترام  بقبول تفضلوا

 .بقاكم هللا وأدام واوخوان واألصدقاء والشيوخ الزعماء

 أخوكم     1926 سنة نيسان 21 ف 

 المقداد( التوقيع)           

 عبدالغفار من أو باشا سلطان من أو األمير من فخذوهم ليرات بضعة األمر بادئ ف  لزمكم وإذا

 .به أحاسبهم وأنا نكد بك عادل من أو باشا

  الزمان عين عبيد ولعل  المقداد، طليع ولرشيد الدين، بهاء هو لسلطان(( الحرك ))  االسم كان

 ( (.ب) و( أ) 62 الملحق طليع رشيد بشأن راجع) 

 

 

 

 -36 – ملحق

 

 .مفعلة قنوات عتيل حازم ريمة ولغا الثعلة

 .األفخمين أعالث المحررة القرى ووجوث وأعيان بيكوات عمنا بنو حضرة

 بعد األمل عليه ااراء اتفقت الت  القرار عن صهههههههورت طيه واصهههههههل اان نبدي وسهههههههالم تحية

ً  حضهههههههوركم مؤمل ثم بموجبه العمل متدرجاته على منكم قرية كل اوطالا  ورجال خيل جميعا

 ةنسههههه األول جماد 4 ف  الواقع القادم الخميس يوم والميعاد أيام أربعة( مونة)  زهاب مع وبيار 

 كون التأخير عدم وألمل بانتضهههههههاركم الدروز عموم مع نحن وها والمجيمر عرى بقريت  344

 .بقاكم هللا وأدام عندكم لمن وسالمنا وضروري الزم األمر
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 344 سنة أول جماد

 (التوقيع)  أخوكم                                     

 األطره سلطان                                       

 .المؤلف قبل من دمشق ف  الحرب  المتحف إلى األصل أهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -37 – ملحق

 

 وحدث هلل الحمد

 آمين المولى حفظه باشا سلطان المقدام والشهم األعز األخ

سر أخوية وتحية مشتا  فسالم بعد أما ستف سرور بأيدي بأنن  وأبدي وأحوالكم صحتكم عن وأ  ال

 مزدانة المحبة بروح مملوءة الربيع أزهار من كزهرة فكانت اللطيفة رسههههالتكم تناولت واالبتهان

 شههكرنا وأما واوصههالح الخير فيه ما على وإياكم المولى وفقنا الحقة الوطنية و األكيدة بالشههجاعة

 الواجب على شهههكر ال بأنه برسهههالتكم ذكرتم فكما المجاهدين وإخواننا الوطن نحو به قمنا ما على

 المقدس الوطن هذا نحو علينا يجب ما بعض إال نفعل لم الهمام وزعيمنا بأنن  ذلك على وأزيد

 البالد ونقاذ يوفقنا أن هللا فأسأل الواجب إزاء مقصرين أنفسنا نجد والتعب الجهد من بذلنا ومهما
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 بك زيد شههقيقكم بأن أبشههركم وأن  بعزيز هللا على ذلك وليس واالسههتعمار المسههتعمرين براثن من

 جهات ف  البلدان أهم احتلوا فلقد بالنجاح مقرونة أعمالهم جميع المجاهدين من أزرث شهههههههد ومن

 ف  حليفهم النصههر وكان. صههيدا من كيلومترات بضههع بعد على وأصههبحوا عامل وجبل حاصههبيا

 بأذيال تعلق من إال يتخلص ولم الجنود فدحروا مرجعون جديدة ف  وقعت الت  الكبرى الموقعة

 وبين بينهم موقعة حدثت ولقد فتشهههكر تذكر أفعاالً  فعلوا المجاهدين فإن الغوطة ف  وكذلك الفرار

 المجاهدين ومن 450 نحو الجند من قتل الوطيس حامية موقعة وكانت أيام بضهههههههعة منذ القوى

 . وجريح قتيل بين 20 يتجاوز ال عدد

ً  رأينا من يكن لم فأنه دمشههههههق على حصههههههل الذي الهجوم أما  أذكر وأنن  الخطأ من فيه لما قطعا

 والمدافع بالقذائف البلدة تضههرب المحتلة القوات أن السههابقة رسههائل  بإحدى لكم كتبت كنت بأنن 

 على يجبنوا لم والشهههاغور الميدان وبالخاصهههة دمشهههق أهال  وأن إليها الدخول أحد حاول إذا فيما

 120 يتجاوزون ال المدينة دخلوا الذين ألن إال القيام عن تأخرهم كان وما المجاهدين نصهههههههرة

 ذلك عن وناهيك أحد الجبل فرسهههان من بينهم يوجد ال نفسهههه الوقت وف  السهههالح من عزل جلهم

 ال فالشههام المدينة على مسههلطة مدافعها تزل لم المزة قلعة وكذلك أحد يحتله لم الطيران موقع فإن

 أرسلهم الذين الرسولين وكذلك حصونها وامتالك الحديدية الخطوط قطع بعد بالحصار إال تؤخذ

ً   17 الشههههام سههههيدخلون بأنهم الميدان ألهل( البكري) بك نسههههيب  رأوا أن وبعد الشههههجعان من ألفا

ً  السكينة على حافظوا ضعيفة القوى وأن ذلك عكس  وشيوخ جزا ونساء رضع أطفال على خوفا

 شههههههر يأمنوا أن بعد وإنما زادوا بل القيام من األولى بفكرتهم يزالوا لم دمشههههههق أهال  وألن ركع

 يسههمى أحدهم جاءن  ألنه دمشههق أهل خدعوا كما خدعت بأنن  عنكم أخف  ال وأنن  المزة مدافع

ً 20 بلغت المجاهدين قوة بأن فأخبرن  الجبل من شهههههههرف بفرحان  القرى أهال  حث ورجان  ألفا

 المزة قلعة امتالك قبل دمشههههق بدخول مخطئ الخطة واضههههع أن له قلت أن  غير فصههههدقته للقيام

 بيننا حدث( يوم) وثان  الطيارات مكان وحر  وحتاللها يتبعن  بمن سههههأسههههاعدك فإن  هذا ومع

 على بالهجوم القيام من منعتنا صههههههغيرة موقعة المصههههههفح والقطار المتطوعين الجراكسههههههة وبين

 المدينة من انسههحبوا قد الثوار أن فيها يقولون دمشههق من رسههالة تلقيت يوم ثان  جاء ولما القلعة،

ً  بالقذائف أحرقوا أن بعد  مأوى بلى كثيرة عوائل وأصبحت المنازل من مئات وهدمت كبيراً  قسما

 معركة ف  ربه لق  قد األن ولكن غشهههههن  هنأل......  من وبالخصهههههوص جرى مما جداً  فتكدرت

 بالسهههههلب أيام مضهههههى ألنه الماضهههههية سهههههيئاته عن فكفر أخبرون  كما األبطال جهاد بعد الغوطة

ً  كان الذي المسيحيين أحد سلب أنه حتى والنهب  تأخر وما ذنبه من تقدم ما له هللا غفر عندث ضيفا

ً  أزل ولم كنت وأنن  ً  كان فإنه المصهههري سهههعيد أبو من ممنونا  من  أهدوث وحركاته بأفعاله شههههما

 .بيننا فيما متصلة األخبار تبقى ك  عندكم من أحد إرسال ألخر وقت من فأرجوكم السالم مزيد

 مع اعتقال رهن كنت ألنن  وذلك بك وحسهن بك زيد بشهقيقكم اجتماع  عدم كثير عل  شهق ولقد

 . والنفيس بالنفس للجهاد نعود ك  فخرجنا الباطل، على أعاننا هللا ولكن الهمام زعيمنا

 ف  وأصههبحت واالسههتبعاد الظلم قيود حطمت قد بالدنا نرى حتى الكرام صههبر ونصههبر وسههنكافح

 . واألغيار األجانب أيادي من مأمن

 ألنه لشقة وأرسل المليحة ف  أسر الذي كقربطنا أديب الضابط سراح وطالقكم جداً  تأسفت وان 

 درزي ومعه الشام إلى وصل وقد جدران وال عندث رحمة ال إنسان وهو مرة ألف اوعدام يستحق
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ً  وأخذوا الجبل من  هم وأان لدرعا أرسههلوا يومين وبعد االسههتخبارات لدائرة وصههولهم حين رأسهها

 كان أنه عملت كما ألنن  يسهههاعدوكم الذين الوطنيين من كثيراً  يضهههر ربما الرجل وهذا درعا ف 

 المسههاعدة من يلزم ومهما عرفناكم لزم ما هذا األحاديث، من يجري ما ويسههمع المجالس يحضههر

 . ودمتم عليه تعتمدوا تقدروا ضاهر أبو زلمتنا هو األحرف وناقل عرفونا

 مقروء غير(  التوقيع)                                           1925 سنة تشرين 21 ف 

 كنت جنابكم أخبر ثما( اللقاء) القا يبرد ال جاري وشهههو  المحبة برفاهة سهههالم أهديكم ما بعد من

 أعتمد عن  عواض الخير بو عل  الحرف ناقل يخبركم مانع لنا حصهههههل خدمتكم إلى سهههههاع  أنا

يه نا الجواب جانبكم من أرجا عل فة إلى يحفظكم ورب فة) الطيا طائ  كل إلى تكون حتى عموم( ال

 . مضلوم

 ضاهر أبو(  التوقيع)  الحقير                                    1925 سنة الثان  تشرين 22

 .الجواب منتظرين الصبر فروغ ف 

 

 

 

 

 

 

 

 -38 – ملحق

 

 األفخم الدين عز باشا نجم عطوفة المحترم أخونا جناب

 هلل الحمد الغفار عبد جهة من محمد أخونا إلى وتحرير تحريركم وصهههههههل أبدي أياديكم تقبيل بعد

 بل أبداً  منه تحارير ال يحظر عمال لم( الدين عز) محمد عند من األخبار من فكركم طمنو طيب

 محمد وأخبر مخبر حظر ليلته ف  الماضههههه  األثنين نهار أنه وأخبرونا جرامانا ف  ناس منا كان

 وقدموا( الوطن ) الجيه إلى محمد علم فأعطى السههههت وقبر وبيال يلدا يكبس مرادث العسههههكر أن

 الجيه حدف حتى الحكومة فكر على بل صههاد  غير المخبر طلع بالعكس المذكورين القرا على

 أوالد سوا أحد دربه ف  كان فلم جوبر على العسكر مش  الضو قبل األثنين وصباح الطريق عن

 وقدم زلم سههههتة منهم وقتل العسههههكر( يقاوموا)  يهدو قدروا لم زلم  سههههتون قيمت ومعهم عكاه

 بالعسكر وتعلقوا فزعو القواس سمعوا والجيه محمد كانوا... والدير السلطان مرن على العسكر

 قريب وصهههل أنه حيث الثالثا نهار أعنى اليوم ذلك كل بها العسهههكر حاصهههر السهههلطان مرن عند
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 بدأ) الشههل بدي محاصههرة والجيه بالليل المرن من العسههكر قام األربعاء ليلت المرن إلى الغياب

 لم وحرسههههته دوما القرا أهل( قابلوث)  نطحوث وحرسههههتا دوما على( كسههههروث)  نحوث فيه( التقتيل

( خيم) وهضهههل أشهههجار فيه جوبر  عند تل إلى جوبر طريق ف  مشههه  دوما يدخل العسهههكر خلوا

 عند الطريق على اسههههتقمات وأخذوا( الحصههههار عنه فكوا)  عنو فكوا الضههههو قبل بالتل سههههكرعال

 وقصهههد العسهههكر شهههال أحد الجيه من تشهههوف كانت لم الطيارات برمت النهار طلوا فعند جوبر

 من الشهههههام داخل إلى جوبر من فيه الشهههههلّ  علق جوبر وصهههههولة فعند يحرقها( لعله) برك  جوبر

 الدين عز) محمد إلى الفايق اوسهههههم أن فكركم وأطمن كسهههههيرة فرد الشهههههمس غياب إلى الضهههههحا

 كذلك قّديه عرفنا ما بعد بل كثير العسكر من انفقد أنه القول وعلى والترتيب بالشجاعة( الحلب 

 رأيه يأخذو محمد إلى تحرير فأرسهههلوا يواجهوث ك  الشهههوام من أشهههخاص عشهههرة طالب الجنرال

 العسههكر وانسههحاب اوسههتقالل وردتم بيته لزم إنسههان كل العصههابات إذا أيام ثمانيت لحد أنه بذلك

 الذي هذا وانسهههههحب الشهههههام أهدم العصهههههابات امتنعت لم أيام ثمانية ف  وإذا مانع ال سهههههورية من

 محمد إلى( األطره)  بك وزيد لك متعب من تحرير جاي أنه سمعنا كذل صحيح كان إذ سمعناث

 .هللا بعون التسليم له وأقرب محصور وأنه راشيا إلى حاصبيا من انسحب العسكر أن

 قيمهت لهم المجهاورة والقرا والرحيبهة جيرود( نواح )  نوحى من( نجهدة)  جردى اجهت كهذلهك

 عمال أنه باشههها سهههلطان إلى اكتبو وأنتم لكم أبين بل نشهههاط كل ف  قايم المرن وعموم أالف ثالثة

 البالد سهالح تضهعيف ألجل اوفرنسهية الحكومة من دسهيسهة ف  والتجار كثير سهالح مبيع يصهير

 المجد نفيدكم ش  جد وإذا عندنا جد الذي هذا قرشين لحسة عند عاطسين هم لم بالدروز واألرديا

ً  عندكم( يجد الذي)   ودمتم هالل أخونا إلى سالمنا إبالغ مع هذا تماما

 (الدين عز)  لمحمد شمس توفيق مع ارسلناث لمحمد منكم الذي التحرير

 1925 أول كانون 18 ف 

 الدين عز الكريم عبد أخوكم                                           

 -39- ملحق

 

 ةالغوطة ثورة ف  رأي

 جهة من الشهههههام ودخلوا البكري بك نسهههههيب مع  1الدروز من قسهههههم عامر بك زيد ذهب ثم ومن

 .2سورية جوانب ف  الثورة واشتعلت الصباح إلى يلبثا لم ولكنهما والميدان الشاغور

 بك فوزي المجاهد البطل سههههههوريا رجال من العسههههههكرية سههههههلك من الخرون على أقدم من وأول

 .عربية ومروءة وطنية صد  عن للمأل برهن الذي القاوقج 

 من ظهر كما به يقوموا أن منتظراً  يكن لم ونشهههههههاط ومروءة حماس والغوطة الشهههههههام ف  وظهر

ً  أكثر) وأجسهههههههر أقدر حوران وفالح  العشهههههههائر أن يظن كان حيث التجارب  المدن من( إقداما
                                                           

 الملحقة الشهداء جداول راجع جرمانا، قرية من وأكثريتهم - 1
 أبوك: وقال فابتسم السويدا لمتحف محافظا   عامر زيد بن غالب السيد فوجد. الجبل لزيارة مؤخرا الفرنسيين الضباط بعض عاد - 2

 (المؤلف!... ) غريب ، عليها تحافظ وأنت المتاحف يحرق سيد يا    
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 وإقداما شهههههههجاعة يبز الغوطة أفراد من فرد كل فكان.. تجربة بعد إال معرفة ال ولكن والغوطة،

ً  لوطنه وخدمة  الخراط حسهههههن المرحوم درّ  وهلل ينتظر، كان مما بكثير أكثر عرضهههههة عن ودفاعا

 األشمر محمد الشيخ مثل المجاهدين الثابتين اوخوان بقية هللا وحفظ وأمثالهم العائدي بك وشوكت

 اوخوان من حذوهم حذا ومن ذيبو عمر أبو والسهههههههيد سهههههههكر آغا عبدالقادر عبدو أبو والسهههههههيد

 ف  خدموا الزعماء بعض حيث المجاهدين عموم أسهههههماء شهههههرح على نقدر ال  ألننا المخلصهههههين

 الثابتين على إال حمدنا ينطبق فال بفتورها إقدامهم عن ورجعوا مزدهرة فيها الثورة كانت وقت

 .فقط

 مرجعيون وجديدة وراشههيا وحاصههبيا شههمس ومجدل الغوطة ف  اشههتعلت الثورة بأن والخالصههة

 بك هللا وفضههههل األطره بك وصههههياح األطره بك زيد البواسههههل القواد يد على احتاللها تم الت 

 .معهم ومن سليم بك فؤاد والمرحوم األطره

 واحد يوم يمر أن دون كاملتين سهههنتين مقدار مر أنه إال بمفردها الحوادث تفصهههيل على أقدر وال

 واحد يوم مر وإذا ثالثة، األيام وبعض السههههورية، المناطق شههههتى ف  موقعتان أو موقعة وفيه إال

ً  الطيارات وال المدافع قنابل من يخلو فال الجنود مع واشتباك دامية مواقع بدون  .قطعيا

 .ونيف شهور ستة مدة األنحاء وتلك وراشيا والبقاا الغوطة إلى الدروز جبل نم الحرب وانتقل

 مذكراتة عبيد عل                                                                                      

 

 

 

 -40 – ملحق

 

 1344 شوال 23

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 آمين نصرث دام األطره باشا سلطان لفخامة

 أخذت خير بكل هللا أدامكم خاطركم شريف عن السؤال مع وبكراته هللا ورحمة عليكم السالم بعد

 هللا فحمدنا الوطن بنصههههرة والقيام الثبات من به أنتم ما وأسههههرنا شههههوال 19 المؤرخ كتابكم جليل

 من عون ف  هللا وكان والظفر النصر من وزادكم خير إلى العواقب هللا جعل وثباتكم همتكم على

لدين نصهههههههر فادتكم وعن والوطن ا  ألجل( األطره حسهههههههين)  نايف أبو عمكم ابن وفود عن إ

 وكافة وعل  زيد األمير على السالم ومنا بشأنه هذا واوعانة التوفيق ولكم لنا هللا فنسأل المذاكرة

 .ودمتم يحفظكم وهللا يبلغوكم ربعنا كافة لدينا ومن الطرشان
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 بطاح بن محمد  بن عل 1 الملح قرايا أمير                                                        

 السالم يبلغكم...(  يـ)  المز صالح محبكم محررث                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -41- ملحق

 

 المحترم عبيد على نايف أبو أخ  األمجد لحضرة

 ف  اان الموجود اسهههههههعود بن معتمد 2 بطاح بن عل  األمير من كتاب أنان  قبالً  واحترام تحية

 له وبينته لطيف جواب جاوبته وبوقتها عليه طلعتم بد وال( السهههههههالحان وادي)  الملح كاف قرية

 حسههين األسههف ومع معكم ليتكلم لعندكم متوجه األطره باشهها حسههين أن وعرفته الزم شهه ء كل

 تحرير ثم قبلنا من معتمدين ير أن يرغب أنه لكم يبدو الجديد تحريرث ومن كاف يصههههههل ولم عاد

 عند كان الذي هو اضههبيعان وابن طيه واصههلكم شهه ء كل يوضههح األطره بك سههالم  عمنا ابن

 .أكثر نفهم مقابلته وعند التحارير وجايب السعود ابن معتمد

 تأخذ ألجل كاف إلى الجرمقان  ومحمد باشههههها حسهههههين عمنا ابن مع ذهابكم الموافق من أرى إن 

نه جة م نة نتي نا اسهههههههعود ابن معو نا البن حررت قد وها ل  حاالً  يتوجهوا أن اليهما المومى عم

 الههذهههاب عن تعههاجزتم واذا عليههه تطلعوا طيههه واصهههههههلكم تحريرث جواب بطههاح وبن وحررنهها

. اسههههعود ابن مهمة على لنقف توجهوا وإال حسههههين مع يكف  الجرمقان  فمحمد تبرأ لم وجرحاكم

                                                           
 41 رقم الوثيقة أيضا   راجع( المؤلف. ) الشرقية الجنوبية األردنية الحدود على السرحان وادي في سعود بن الملك معتمد - 1
 40 ملحق راجع  - 2
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 فرار أثر على الغزالههة خربههة لحههد أزرا من الترين خط خربوا وقههد بحركههة اليوم الحوارنههة

 .منهم البعض على القبض والقاء األردن لشرقى مشايخهم

سماعيل األردن لجهة فروا الذين إن  عبدالغن ، زعل الذيب، مطلق الحلق ، منصور الحريري، ا

 إلى حرروا وصههههههولهم وحين البركاز فواز عند الرمثا قرية ف  اان هما الفيصههههههل، المجيد عبد

ً  والعربان وعذلون والجاذور حوران  هذث أثر وعلى للثورة تام اسهههههتعداد على يكونون أنهم جميعا

 من وعددا وزيد احيصهه أخواننا وجهنا قد حوران مشههايخ أحد من رسههميا إلينا أتة الت  المعلومات

ً  مشههتركين ليكونوا الحوارنة مع باب لفتح انرلحو يتوجهوا ألجل الجبل خيول  ألقوا واللذين سههويا

سليم وابراهيم المقداد مصطفى القبض عليهم  قلقل ف  اان حوران القصد ثالث شخص ومعهم ال

 مجاورة والقرا الجرود أما تتحرك يوم نعلم وال السويدا ف  باقية اان لحد االفرنسية القوة. عظيم

 للعائلة حنطة بحاجة كنتم إذا بصههههفة يكونون العسههههكر يتحرك عندما تام اسههههتعداد على السههههويداء

حد ارسهههههههلوا نا األوالد أ  الهيه مقرنا نحن طحين لنحملهم جمل ام ثنين دواب وصهههههههحبتو لعند

  باحترام ودمتم معلوم يكون خراش  شرق ( السويداء قرب( ) الحرن)

 أخوكم                 

 األطره سلطان                     

 344 شوال 26                     

 

 

 -42 – ملحق

 

 قريب وفتح هللا من ونصر الرحيم الرحمن هللا بسم

 بيان

 المحترمين حوران قرا عموم ف  العرب  الوطن أبناء جميع إلى

 الوطنية للثورة العامة القيادة أصهههههههدرتها الت  البالغات إن. وبركاته هللا ورحمة عليكم السهههههههالم

 بقيادة الجيه فر  زحفت القرار هذا على وبناء السهههههههوري القطر لعموم تعممت قد السهههههههورية

 العامة القيادة أمر نبلغكم فعليه واوقليم الشهههيخ واجبال جرود حمص الغوطة جهات إلى الرؤسهههاء

 ةيأت  كما

 القائد برياسههههههة الدروز جبل ف  السههههههورية البالد رؤسههههههاء عموم من عام اجتماا تقرر لقدة أوالً 

 كل وطرد تام انقاذ هللا بإذن البالد النقاذ العام الجهاد على العام السههههورية الوطنية الثورة لجيوه

 .السوري القطر من عدو
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 ً  ف  تهههب أن الطوايف عموم على وطن  كههل فعلى وطن  عموم  الجهههاد هههذا أن بحيههثة ثههانيهها

ً  ويكونوا الجهاد  .ورقيها البالد نجاح على وطنيين إخوانا

 ً  عليه فما شهههههههيا ينهب أو الحرية على تعدي مثل الجيه بنظام يخل الجيوه من فرد كل إنة ثالثا

 .البالد عموم ف  األمن يوطد منه الذي الصارم والجزاء الشديدة المعاقبة إال

 ً  الجيوه معاظدة السههههورية والشههههعوب( الوجهاء)  ولوجها الرؤسههههاء عموم من ننتظر إنناة رابعا

 واحدة يداً  وتكونوا الجيه هذا ومناصهههرة األوطان مسهههاعدة وأموالها دماها ف  المجاهدة الوطنية

 العدو خدمة غرضههه أن منها يشههتم مسههاا أو وأقوال أعمال منه يضهههر الذي أما الوطن بمصههلحة

ً  يعد بينهم المذهبية الفرو  ووجود العرب  والجنس الواحد الوطن أبناء بين الشهههههههقا  بإلقاء  خاينا

 .الخاين عقاب ويعاقب

 ً  الوطنية وشهامتكم وغيرتكم حميتكم من آمالين الحورانية قرياكم على زحفنا تقرر بحيثة خامسا

 ألجل( الوطن )  الجيه السههههههتقبال وخيولكم رجالكم ف  اوسههههههتعداد( أهبة)  هبأ على تكونوا أن

 واحداً  بداً  وأنتم نحنا ويتكون هللا من والمنصور المحبوب الوطن عن والجهاد الذب ف  المشاركة

 .1344 سنة أول جماد 8 – الهدى تبع من على والسالم البالد نجاح على االتفا  حسب

 أخوكم     أخوكم     خوكم   أخوكم    أخوكم  

 األطره يوسف    األطره نواف      الدين عز هالل   عساف أبو توفيق هنيدي سليم

 أخوكم     أخوكم     أخوكم     أخوكم    أخوكم  

 الشعران  عبدهللا مقروء غير  القنطار شبيب عزام حمد الحمد أحمد

 

 قريب وفتح هللا من ونصر  الرحيم الرحمن هللا بسم

  بيان

 األفخم باشا سلطان طالل أبو المعظم العم ابن لحضرة

 آمين هللا نصرهم الدروز عمنا أبناء ولطوائف

 لخدمتكم متهيئين بأننا نخبركم وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم بعد

 .سيدي حضروكم ومنتظرين الوطنية والغيرة

 لكم الداع        1344 أول جماد 8

 (توقيع) الحريري عبدالغفار  قريب عن النصر يصير ينصركم هللا وانشاء

 الحريك قرية             هللا رسول محمد الحبيب بجاث

 1344 أول جماد 8 معلوم صار الكريم أمركم تبلغت

 لحراك( ر) مختار        لحريك قرية مختار
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 (توقيع) الحريري مطلق       التوقيع

 1344 أول جماد 8 معلوم صار الكريم األمر تبلغنا

 الصورة قرية مختار       

 التواقيع             

 1344 أول جماد 8 معلوم صار الكريم األمر تبلغنا

  الصورة قرية مختار       

 التواقيع           

 1344 أول جماد 8 معلوم صار الكريم األمر تبلغنا

 علما قرية مختار       

 التواقيع           

 1344 أول جماد 8 معلوم صار الكريم األمر تبلغنا

 الخريبة قرية مختار       

 التواقيع            

 

 

 -43 – ملحق

 

 بقاهم دام نصر وابراهيم الحلب  الدين عز هالل المشايخ لحضرة

 التحرير من وذلك لحفنا قرايا صهههههههوب تتجولوا ويمكن أنخل بقرية موجودين أنكم خبركم أخذنا

 الصالح ألجل حوران قرى ف  تجولتم أنكم تبينوا به الذي الشناعة رشيد الشيخ لحضرة المرسل

 الوحيد الرأي وبعد تينه بقرية مجموعين كلها عرباننا مع اللحف قرى عموم نحن فعليه الوطن 

 أحسههن فال الثانية األسههباب تعرفوا حرب سههاحة عملها نريد ال ألننا قريانا عن تحيدوا أن نخبركم

 على معتمدين كنتم وإذا جوارنا خالف الت  الطر  وامسهههههههكوا لحفنا بقرى المرور عن رجعوكم

 حسهههههب على بقية البالد حاكمية أن وتأكدوا تعالى هللا ولكم لنا هذا بجوابنا تقتنعوا وال قرانا شهههههر

 .والسالم بشأنه هذا معكم نحن شك بال النية

 اللجاة  محجة   خبب

 توقيعان  توقيعان  تواقيع ثالثة
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 -44 – ملحق

 السعدي محمود مفكرة من

 خياالً  12تحرك سلطان من القرية ومعه حوال   1925تموز  15

 كان ف  عرمان وقد اسقطت الطيارة بين متان وعرمان  1925تموز  18

 دخل صلخد 1925تموز  20

 1344محرم  1معركة الكفر  1925تموز  21

 2الطيارات ضربت صلخد القتلى  1925تموز  25

 للقريةبير  صلخد مشى  1925تموز  26

 رجع البير  لصلخد 1925تموز  27

 بات البير  ف  الثعلة ومشى إلى المزرعة 1925تموز  31

 انكسار الدروز محرم( 13آب ) 2

 وقعة المزرعة ، بير  صلخد كان قد رجع إلى صلخد آب 3

 رجع بير  إلى السويداء آب 4
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 منصوباً ف  حرن السويداءفزعة على المجير إذ كان بير  المجير  أيلول 4

 يوم المسيفرة قتل بيرقج  صلخد وجملة كثيرة من الدروز أيلول 17

 عرى ، رساس ،فزعة على المجير  أيلول 23

 دخل الجيه على السويداء أيلول 24

 طلع الجيه من السويداء أيلول 27

 لخددخلت الحملة على عرى وقتل نسيب األطره وجملة من رجال ص تشرين األول 3

 حر  رساس تشرين األول 5- 4

 معارك بين الدروز والجيه تشرين األول5-6-7

 المش  من صلخد تشرين الثان  20

 مش  من عرى إلى كناكر وبات ف  الثعلة تشرين الثان  21

 مش  من عرى إلى كناكر وبات ف  الثعلة تشرين الثان  21

 صما )الهنيدات (سلطان وجماعته انتقلوا إلى  تشرين الثان  23

 الدخول إلى المحلية ، سلطان ما رافق الحملة تشرين الثان  24

 الدخول إلى الحريك والحراك تشرين الثان  25

 حورانة نساء ورجال 15شخصاً منهم  26الدخول إلى إبطع الطيارات فقتلت  تشرين الثان  26

 أنخل -شمسكين  –نوى  –شمسيكن  تشرين الثان  27-28

 من أنخل إلى الصنمين  ) معارك مع الطيارات دائماً ( تشرين الثان  29

 ف  الصنمين الدخول مع الضو وف  الليل رجعت العصابات تشرين الثان  30

 شر بسيطة ف  الحراك كانون األول 1

 

 الحلبي الدين عز هالل مفكرة من

 1925( يوليو) تموز 10 مارتن توما القومندان مقابلة

 1925 تموز 12 ونزولهم األطره وحمد ونسيب الغفار عبد طلب

 منه 13 السرايا لباب مدرعات حضور

 منه 14 تدمر على سوقهم

 1344 المحرم 13 و 1925 األحد نهار آب 2 الخاروف تل

 آب 6 للثعلة الخريشة حديثه حضور

 منه 7 الثعلة اجتماا
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 منه 9 قنوات اجتماا

 محرم 22 و منه 12 الغوطة نحو خيل توجيه

 اللجا عرب قبل من خلخله من هالل صالح قتل 12 وف 

 آب 13 رينو الكابيتين بحضور ولد أم ف ( األسرى) اليسرا تبادل

 منه 17 الهثه من مرورهم و ورفقاث البكري أسعد حضور

 للدروز المزرعة على البيوت نزول

 منه18 الشام وفد وحضور المجدل اجتماا

 الصلح شروط و الشديا  يوسف و النجار هللا عبد 19 و

 شهبا اجتماا منه 22 و

 والصورة والرضيم  الخالديه و الهثه من شمال الخيل توجه

 25 بها واالجتماا بنثين  إلى حيات  ويحيى البكري نسههيب وحضههور والطيارات العادليه وموقع

 آب

 منه 27 المفاوضات وقطع بالمزرعة الدروز بيوت ضرب

 رينو الكابيتين كتاب إرسال و منه 28 قنوات اجتماا

 جواب كتاب ارسال و بك مردم وجميل الشهبندر بك الرحمن عبد وحضور اللحف ريمة إجتماا

 آب 30 رينو الكابيتين إلى

 1925 أيلول 8 اللواء من والزلم الغوطه على الخيل توجه

 األول كانون 18 لدمشق المهجر من الدين عز بك فواز حضور

 1926 األول تشرين 3 األطره بك نسيب وقتل عرى إلى الحملة وصول

 منه 4 األطره حمد تسليم
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 -45- ملحق

 

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة

 ال حيث القوة ضههعف بمناسههبة( اللجاة) صههور ف  العرب مع بيننا شههر صههار اليوم.  وتحية سههالم

 ألمان ( خرطوه) فشك أرسلوا صور إلى حاالً  البالد فزعوا بواردي خمسون سوا عندنا يوجد

 .فشك معهم يبقى ال البواريد غالب ألن حاالً  اشتروا يوجد إذا وفرنساوي وإنكليزي وعثمان 

 وعجزهم وحريمهم أطفالهم مع األقاليم من آتين والذين باللجاة الموجودين تنجدوا لم إذا القصهههههههد

 . السالم الدنيا على وإال

 الحكومة. للبيت العدة وصهههههول قبل زحف  تزحف والدروز األشهههههغال وكافة الحرث تعطيل يلزم

 أان يكن لم إذا اوقليم من يحضهههههرون للذين الطريق يلقفوا لربما المسهههههميه ف  قواها تجمع أان

 هكذا وحريمها أطفالها ودنسهههههههت بكاملها خربت البالد وإال واوقليم اللجاة ف  مقاتل آالف ثالثة

 1344(  رمضان)  25.  ختام والسالم الجبل سكان عند معلوم يكون

 

 القائد                                                                  

 ( التوقيع)                                                                    



254 
 

 األطره سلطان                                                                    

 (اللجاة خريطة راجع) جدل عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -46 - ملحق

 

 المحترمين الدروز جبل أهل  عموم إلى

 أو يقتل فدان كل ف  األجاويد منشهور القرى تبليغ بعد مسهئول غير الدرك إن وتحية وسهالم..... 

 .واألهال  الدرك قبل من ينهب

 معهم والدرك والمساكين الدروز فقراء إلى الدروز جبل ف  يدور فدان كل( يبيح) يفره فالدرك

 . ودمتم الكيفية أعمم وليه يقتل فدان كل ف  المطالبة ألصحابه حق وال

 1926 سنة نيسان 12                                

 الوطن  الدرك قائد                                                 

 التوقيع                                           

 صخر حسن                                              

 

 أهال  ، الشهههاعر ظاهرة  بوسهههان أهال  عمار، بو عمارة  الشهههبك  أهال  – الكريم أمركم تبلغنا

 أهال  ، سالم فندبة  طربه أهال  سالم، يوسف فارسة  الشريح  أهال  ، حمايل قاسمة  الغيضا
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 حمودة  الجنينة أهال  ، القلعان  سهههلمانة  نمرث أهال  ، الصهههحناوي مزيدة  الشهههرقية الرضهههيمة

ة  العجيالت أهال  ، علبة سليمة  سعنا أهال  عراب ، بن شاهينة  الزيتون أم أهال  ، الصحناوي

ة  ضهههههههبيب أم أهال  ،ة ..... روا  أم أهال  مقلد، جابر عبدثة  رام  أهال  زيدان، أبو حسهههههههين

 بارك قرية السمان، هزااة  الحقف قرية أهال  ، ناصيف حسينة  إعراج  أهال  سالمة، يوسف

 ة

 ، سهههجاا شههههاب بن كنبة  الرشهههيدة أهال  عامر، عل  أبن سهههلمانة  ون تالم الصهههحناوي، مزيد

 صابرة  الكسيب أهال  نصار، أسعد بن نسيبة  سال  أهال  ، غانم حمود هان ة  المشنف أهال 

 أبو سههعيدة شههقا أهال  ناصههيف، حسههينة  دوما أهال  ، شههرف جبر حمدة  تيما قرية أهال  سههالم،

 مردك، أهال  الهيت، قرية ، ابثينة قرية ،ة .....  الهيات ، أمكارم قاسهههمة  عمرة أهال  حسهههون،

 .السويدا أهال  شهبا، أهال 

 

 

 

 

 

 -47- ملحق

 

  الدروز جبل سكان عموم إلى منشور العالمين رب هللا والحمد الرحيم الرحمن هللا بسم

 من التيم ووادي اوقليم دروز بإخوانكم حل ما وشهههههههاهدتم سهههههههمعتم لقد المحترمون اوخوان أيها

 السلوط عربان من.... ال من بالطريق حاقهم وما والولد باألهل لبالدكم أتوا وقد والضيم الضنك

  عزيزون هلل والحمد كنتم التاريخ عنه يحك  ولم نظير له يسههههبق لم الذي األمر خبب(  أهال )  و

 رؤسهههاء و زعماء مع للمذاكرة األمر إقتضهههى العار وكشهههف الثأر مطالبة على وقديرون الجانب

 فقط والعاجز القاصههههههر خالف بيته ف  يبقى أن فيها ألحد يسههههههمح ال عمومية فزعة وتقرر البالد

 أهال  إخوانكم نجدة ألجل وذلك البير  أمام يكنوا أن ووجهائها وسههايسههها شههيخها مكلف بلد وكل

ً  اوقليم عا نا و كما بالدكم عن للحرب ورف نا قد أن يد كلف لدرك قا  البالد أنحاء عموم ف  للتجول ا

 الشهههديد الحرام مع إجماالً  البالد بقر تعطيل تقرر حيث يفلح بقر فدان بكل ويفتك يراقب أن ألجل

يه ما الذي هللا وغضههههههههب  الدين حفظ أمام المقدس الجهاد عن يتخلف من كل على مزيد من عل

 فره من السابقة القرارات بحقه تنفذ والوطن الدين نداء عن يتقاعد من وكل والناموس والعرض

 رجههال وهمههة هللا بهمههة تنفيههذث من بههد ال األمر وهههذا الجبههل من وطرد دور وهههدم ورز  حالل

 تأخير أدنى بدون إليكم وصههههههوله حين الكاملة بالفزعة وبادروا متيقظون فكونوا الغانمين الدروز

بدون لجمعها وملزمون زروا لكم أن واعلموا مل تفزعوا ما و كا  تتمكنون ال ورجالكم خيلكم ب

 رفقاؤث واعاشهههة اعاشهههته على يقدر من كل على الحرام ثم وحرام أيام عشهههرة زهاب مع ذلك من

 الفقراء أن واعلموا الماب يوم إلى ومثاب مأجور يكون العمل هذا على يقد من كل ألن ويتأخر
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 تبخلوا أن لكم يجوز فهل شههههههه ء تحفظوا ال وبدونهم بطونهم بملء أرزاقهم لحفظ دمائهم يبذلون

 مقتنياتكم من شهه ء كل تاركيون فانتم أمركم على غلبتم هللا سههمح ال وإذا وخوانكم يسههير بشهه ء

 29 – السههههالم تقرير وبالختام المأجورة والحسههههنات الصههههادقة الفزعة على لإلقدام البدار والبدار

 344 سنة رمضان

 الهجري أحمد   جربوا سعيد   الحناوي عل 

 

 مسؤولين غير الجنود وأن بموجبه للعمل القرار هذا إليكم نحيل. المحترم الدرك قائد لحضرة

ً  وإحاطتهم القرية أهل ابالغ بعد وقتلوث يفلح بقر فدان وجدوا لو فيما  .محترمين ودمتم بذلك علما

 الهجري أحمد  جربوا سعيد   الحناوي على

 أهال  عموم وإننا مندرجاته بكامل األجاويد مشايخ حظرات منشور تبلغنا قد 344 شوال 11

 توقيعه صار ولذلك به أمروا لما ومعترفين قابلين السويداء

 (التوقيع)        

 األطره الغفار عبد        

 أهال  سالم، فندية طربه أهال  سالم ، يوسفة ظبيب إم أهال  حمايل، قاسمة الغيظا أهال 

 قرية أهال  غانم، حمود هان ة المشنف

 عاص ، أبو سليمانة مردك أهال  ، نصيف حسينة اعراج  أهال  مشرف، جبر حمدة تيما

 أهال  سالم، يوسف فارسة الشريح  أهال  ،ة )     (الهيت أهال  ،ة )    ( السويمرث أهال 

ة الجنينة أهال  مقلد، جابرة رام  أهال  سالم، صابرة الكسيب أهال  مار، بو عمارة الشبك 

 أهال  السمان، هزااة الحقف أهال  ناصيف، حسنة دوما أهال  الصحناوي، محمود سليمان

 أهال  نصار، اسعد نسيب ، الشاعر ضار علبة، سليمة سعنا أهال  عامر، عل  سليمانة المتون 

ة نمرث أهال  الصحناوي، مزيدة بارك أهال  امكارم، قاسمة عمرث أهال  ،ة )      ( روا  أم

ة العجيالت أهال  سالم، عباس جابرة الهيات  أهال عامر، فايزة  شهبا أهال  القلعان ، سليمان

 أهال  الصحناوي، مزسدة  الشرقية الرضمية حسون، أوب سعيدة شقا أهال  بوزيدان، حسين

 .عامر شبل  جادو البثينة أهال  عراب ، بن شاهينة الزيتون ام عامر، عبدالغفارة تعال
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 -48 – ملحق

 

 بقاك أدام األطره باشا الغفار عبد األجل أخونا حضرة

  1اوقليم دروز عموم أن وأفادنا كيوان بك محمود حضر الصباح بهذا أنه نبدي اوحترام تقديم بعد

 وعمال نسههههمة آالف عشههههرة مقدار العجم كناكر ف  وصههههاروا بالدهم هاجروا وعيالهم بحريمهم

 البالد وتفزيع ذلهك األجهاويهد تعريف بهمتكم واألمهل والجوا البرد من وأوالدهم حريمهم يموت

 أن من خشية اليوم بهذا أمكن بما واوسراا العياالت هذث جلب ألجل وبغال وجمال ورجال خيل

 أنجدونا أنجدونا والناموس المروة أهل يا الوح  الوح  الوح  بأعراضههههههههم وتفتح القوة تلحقهم

 .ودمتم الحالة لهذث ناموسهم فيهم أرم  الذين التعساء هؤالء عن الضيق لفك

 344 سنة رمضان 26

 أخوكم      أخوكم      أخوكم  

 األطره سلطان  هنيدي هللا فضل  عزام حمد

 بقاهم دام األفخمين وجسمان  روحان  الدروز جبل سكان المحترمين اخواننا لحضرة

                                                           
 .شم  مجدل وحاضرته الشيخ جبل من الشرقي السف  هو البالن إقليم اإلقليم، - 1
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 اخواننا بإمضاء الممضاة أعالث المحرر المكتوب صورة على أطالعكم من ثم عليكم السالم بعد

 فعليه وأطفالهم اوقليم أهل اخواننا نساء على والشدة الضيق حراجة لكم يتضح به المذكورين

 بأن المذكورين النساء بإعراض الفتك قبل الدرزية والحمية والشرف الدين بإسم نستنهضكم

 الشرف أهل يا الوح  فالوح  وخيل وبغال وجمال رجال ف  القوية بالنجدة يمكنكم بما تسرعوا

 أبقارنا عطلنا السويدا أهال  عموم نحن وها دينكم والدين عرضكم العرض ألن والناموس

 اللجاة على والطريق واألطفال الحريم لنجدة الالزم كافة مع عمومية فزعة وفزعنا وفالحتنا

 .بقاكم هللا وأطال

 أخوكم    344 سنة رمضان 27

 األطره عبدالغفار     

 انجدوا والذين الوطن حمات يا يومكم اليوم هذا معروف بن  يا والناموس الشرف أهل يا

 بالمعدات فزعت العموم هنا ومن الطغات من وحريمهم عيالهم خلصوا اوقليم أهال  اخوانكم

 بقاكم هللا وأطال الالزمة

 أخوكم                           

 األطره حسن                        

 

 -49 – ملحق

 

 الدروز معشر يا

 إلى رجع وقد. ظافراً  السويداء إلى ووصل بالدكم دخل قد فجيشنا يخدعونكم رؤساءكم إن

ً  وستنظرون نتائجها ستشاهدون الت  العسكرية بخطته عمالً  اختيارث بمحض قاعدته ً  قريبا  جيوشا

 .جبلكم قلب ف  وتعسكر ثانية البالد تجتاح جديدث

 ف  ولبثوا الروحيين الرؤساء وعلية الشمال  المقرن زعماء من كثير السويداء ف  زارنا لقد

 أثناء انزعان أقل يعتريها لم جيوشنا أن ينبئونكم فاسألوهم كاملتين ساعتين الجنرال حضرة

 .زحفها

 الجديدة العسكرية بالحركة الشروا قبل خضوعهم يقدموا لم الذين بأن الثانية للمرة نذكر

ً  سينالون ً  عقابا  .صدر برحابة فسيعاملون العقالء وأما صارما
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 -50- ملحق

 

 الدروز معشر يا

 لقد. احتاللها شادت الت  القرى محتلة الجبل انحاء ف  ظافرة تجولت قد االفرنسية الحملة إن

 .حقولكم زرا من تمنعكم أمدها طالت إذا الت  الحرب تنتجه الذي الخراب بأعينكم شاهدتم

 .منازلهم عن بعيدين عائشون وأطفالكم نساءكم إن

 الفرنسويين أن لكم يقولون إذ يكذبون وهم بالدكم عن أجانب سوى فليسوا يحرضونكم الذين أما

 ال الفرنسويين فإن بصحيح ادعائهم ليس آخرين ألناس وتسليمه الجبل من طردكم يريدون

 .خضوعهم زعماؤكم قدم اذا معكم السالم لعقد مستعدون وهم السالم غير يرغبون
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 -51- ملحق

 

 الدروز إلى

 تحاربون؟ لماذا

 حكومتكم بهذاتكم تختهاروا وأن بنفسهههههههكم دسهههههههتوركم تسهههههههنوا أن ف  الحق لكم حمهاالً  أتيتكم قهد

 .وحريتكم آمالكم تحاربون فإنما القتال متابعة على بقيتم فإذا. ورؤساءها

 تحاربون؟ من سبيل وف  تحاربون؟ لماذا

 العذاب من فيه أنتم ما يرون لما المتألمين الدروز وجهاء بعض أيام منذ رؤسههههههههائكم إلى ذهب

 االنكسهههههههار إلى بالدروز يسهههههههير إنما القتال وإن للقتال داا من يبق لم أنه لهم ويبرهنوا ليقابلوهم

 .الضحايا أول يكونون وأوالدكم نساءكم وأن والمجاعة والموت

 عاتقها على فرنسههههههها تحمل أن أريد ال ألن  بالمرور األعيان لهؤالء الفرنسهههههههوي الجيه أذن قد

 .تهددكم الت  الويالت مسؤولية

 فلتكن. إخوانكم مساع  رفض الذي هو ألنه نفسه على األطره سلطان أخذها قد المسؤولية هذث

 .عليه المسؤولية

 وتلك ومدارس وطرقات وماء قمح من ينقصهههههههكم ما لكم تقدم أن على قديرة وحدها فرنسههههههها إن

 .بالسالم المتمتعة السورية األنحاء جميع إلى اليوم حسناتها تمتد بدأت الت  الوطنية الحرية
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 فأنبهكم بواجب  أقوم أن أردت األخيرة مواقعكم فيها تجري الت  القاضههههههية السههههههاعة تد  أن قبل

 دواء بدون االنكسار و الخراب أصبح وأوالدكم نساؤكم وجاعت اان بعد دماؤكم سالت إذاة قائالً 

 وقد( كذا)  بالمال اسهههتأجروث الذي األجانب وذنب األطره سهههلطان ذنب بل ذنب  ذلك يكون فما

 شههه ء كل تخسهههرون حيث القتال مواصهههلة على فيجبرونكم أتباعهم من يعتبرونكم اان منذ باتوا

 .رؤوسكم من واحدة بشعرة يخاطرون فال هم وأما

  وبين  بينهم بعد فيما ابناؤكم يحكم سوف

 السههالم من به جئتكم ما أن سههالحكم تتركوا أن ه  لالنتصههار الوحيدة الواسههطة إن. الدروز أيها

 فرنسا وأن فرنسا ضد ش ء على تقدرون ال انكم اذكروا بنادقكم من أفضل لهو والقوت والحرية

 .مصالحكم سبيل ف  ش ء كل على قادرة

 

 الفرنسوية للجمهورية السام  المفوض                      

 جوفنيل دث. هـ                             

 

 -52- ملحق

 

 عام بالغ

 الدروز جبل حاكم اندريا الجنرال من

  إلى

 الدرزي الشعب

 .يتم أن حان قد مقرر هو ما إن

 .بتاتا أبارحها ولن فيها وسأمكث الحكومة قوات مع للسويداء سأطلع إنن 

 يدخل أن يجب فال نظامية حكومة جديد من فيه وسهههأشهههكل الجبل ف  يسهههود األمن سهههأجعل إنن 

 .مظمونة ه  الجميع وأرزا  حياة ألن منكم أحد قلب الخوف

 .ضدهم ترون الت  الكاذبة اوشاعات تصدقون فال قديم زمن منذ اوفرنسيين تعرفون أنكم

 ف  فابقوا وأوالدهم حريمهم كانوا لو كما لديهم مقدسهههههههين هم واألوالد الحريم أن تعرفون أنكم

ياكم ياكم قرا  حينئذ فنظضهههههههر ليحاربونا األشهههههههقياء إليها يأت  تركتوها إذا ألنم تبرحوها أن وإ

 تسهههههتقبل كما ليسهههههتقبلها وفداً  أمامها أرسهههههلوا مقبلة الجيوه رأيتم فإذا بيوتكم الزموا و. لتدميرها

 العصههابات اتركوا. الباطلة النصههائح تسههمعوا أن فإياكم. محترمة سههتكون قراياكم إن. األصههحاب
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 كانت إن الطرقات عزلوا. مهمتها بتسهههيل نواياكم حسههن للدولة أظهروا. لبيوتكم منها وانسههحبوا

 .عيالكم وعلى قراياكم على عطف  تكتسبوا األشقياء بطرد الدروب وأمنوا مسدودة

 الملتقى وإلى بيد يداً  معها واشهههههههتغلوا بالحكومة ثقتكم ضهههههههعوا األسهههههههطر هذث تقرأن الذين انتم

ً  نعمل ك  بالسويداء  .وعمرانه الجبل لسعادة معا

 أندريا الجنرال                 

 

 

 

 

 

 

 

 -53 – ملحق

 

 ( جوفنيل دي الموسيو السام  المندوب من الوارد التحرير صورة) 

 ( الدروز وجبل سوريا شعوب إلى) 

 اتخذت فإن  ومختلفة متفاوتة عقائدكم وكانت إسرائيليين أو مسيحيين أو مسلمين أكنتم لدي سواء

 كانون من العاشهههر اليوم هذا ف  أيديكم بين مصهههائركم لكم أقول و النصهههيح الصهههديق لهجة إليكم

 يتناقه أن به أنيطت وقد أنتخب الذي النياب  المجلس وذلك لبنان ف  إخوانكم لدي يجتمع األول

 هذث أن لو الدروز وجبل سههههوريا حكومات ذلك مثل يكون وقد البالد حكومة يختار الشههههورى ف 

 على تصههههر البالد ف  أقلية نرى أن المؤسههههف وأنه السههههالم نعم من لبنان به يتنعم ما بمثل تتمتع

 من الحرب  هذث لكن و الفروا سهامية المنال بعيدة فرنسها ألن فرنسها إلى ضهررها يبلغ ال حرب

سة إلى سوريا تجر أن شأنها ً  شأنها ومن التعا  بأن وذلك مضمحلة العامة ثروتها تجعل أن أيضا

 السههوري االسههتقالل تنعيم تؤخر و مالجئكم من والنسههاء األطفال تجرد و والزروا القرى تخرب

 و السهههههالم ف  يعمل أن تطلب الذي السهههههكان ومجموا األقلية هذث بين أمزن أن خلدي ف  يدر لم

 المظاهر هذث كانت إذا و الهادية الشهههعوب ميزت ه  الت ))  الحرية أوضهههاا يعط  يتمنى الذي

 أتغاضههى يجعلن  ال ذلك فإن العصههابات من دمشههق عن الدفاا واجب.... أن إلى الجأتن  الفدائية

 السلم و االنتداب نقض  والئها بقيت الت  األخرى السورية المناطق.......  زمن على السهو ف 

 الوطنيين جميع أدعو بههل الطيبههة بههاورادات تحلوا الههذين السهههههههوريين جميع أدعو فههإن  إذن(( 

ً  تجعل حتى فرنسهههههها وقوة عدالة ظل تحت مع  العمل إلى المخلصههههههين ً  ضههههههمانا  للحرية شههههههائبا
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 يرتكز الت  العوامل تلك نظري ف  تشههههكل الت  الوطنية الحرية وتتقدم الحرب....  الشههههخصههههية

 .فرنسا إنتداب عليها

 1344 أول جماد 25

 (1926 مطلع)

 للجمهورية السام  المفوض                                        

 االفرنسية                                    

 جوفنيل دي هنري                                    

 

 

 

 

 

 -54- ملحق

 

 1925 كانون 23 درعا

 جبل ف  الدرزي الشهههههههعب عموم إلى الدروز جبل حاكم معاون كوسهههههههتلير القومندان من كتاب

  حوران

 لكم صهههرح قد حاكمكم أنة  أقول هللا ورحمة السهههالم بعد ومن كالم  أوجه الدرزي الشهههعب إلى

 ً قا  القالقل على بمداومتكن وذلك أطاعتكم تقديم عن فيه تتأخرون يوم كل تعترفون بأنكم سههههههههاب

 سهههههفكتم.  للذات أحباء المحتالين لبعض وانقاد وخدا تعيس لشهههههعب أنكم البرية والدماء وسهههههفك

 بالوقت خداعين ذاتهم محبين خائنين بأناس تطوقتم خصهههائصهههكم من ليسهههت قضهههية ألجل دمائكم

 وتتموا فرنسههها على تنتصهههرون سهههوف الحرب على داومتم أن لكم قالوا وخدا كذب بخطة نفسهههه

ً  عليها االنتصههار لكم يتشههخص ال جدا قوية فرنسهها إطاعتكم تقديم ألجل مناسههبة الشههروط .  قطعيا

 تظعفوا بأن تتأملون فال الحرب يريد من كل أحارب أنن  بخطابه قال السهههههههام  المفوض فخامة

 بالدراهم سههههلطان أشههههتروا الذين األردن شههههرق  أهال  و الدمشههههقيون........ اان أنتم.  فرنسهههها

 سههههلطان فعل ماذا – النفس حب قائم....  وح الخصههههوصههههية منافعهم أجل من القتل إلى وقادوكم

 ألف عشههههر الخمسههههة أين – المسههههاكين و الفقراء على توزيعه أجل من أخذث الذي الرنان بالذهب

 األرامل و المرضهههههههاء على توزا أجل من األحمر الهالل جمعية من سهههههههلت}أ الت  ذهبية ليرة

 ضيعوكم لقد خانوكم لقد ألنفسهم ليبتلعوث المبلغ خبئوا الذين وأعوانه سلطان هذا والجياا واأليتام

ً  أنتم الضمحاللها يسعى الت  الدرزية الملة تجاث خائن يعد سلطان  وفرنسا االستقالل طلبتم جميعا
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ً  وذلك للسههنيون لألجانب باعكم قد سههلطان المسههتقبل  ف  لكم نأكد و إياث منحتكم ً  حتما  هو ما -يقينا

 بأن ويسعى يريد سلطان.  ديانتكم ويحتقروا الكفار يدعونكم السنيون ؟ بينهم االجتماع  مركزكم

 خطة هذث بالماضهه  ضههائعة كانت ما مثل حقوقكم تضههيع أجلها من الت  السههورية بالوحدة يلحقكم

 من يقتل نهار كل أن كما. بأسهههرث الدرزي الشهههعب اضهههمحالل يريد الذي الشهههخص ذلك قبل من

 ه  الت  فرنسهها تحاربون فأنتم. ويسههتخدمونكم يحتقرونكم أشههخاص خدمة أجل من رجالكم اعماد

 إلى أخرى مرة أنبهكم فإنن  صههههالحه يعرف لم كشههههعب أخاطبكم الحاكم معاون أنا أحقائكم؟ أعز

 اونسهههان....  أن أجل من أتى الوقت ألن فالحتكم أدوات واسهههتعملوا سهههالحكم اتركوا. الصهههواب

 ال األخ سههههاعة....  سههههد بأخيه يفتكر ال بشههههخصههههه يفتكر أن عليه منكم رجل كل حياته بخالص

ً  عليكم أكرر أنن .... مضهههت قد العفو السهههماح سهههاعة النهار ذلك وف  بأخاث يفتكر  أن فأقول ثانيا

 كانوا الذين هم. جيداً  تعرفونهم رئيس... عدي إطاعته ويقدم يأت  من كل حيات تظمن فرنسههههههها

 أتوا. والدتكم ه  الت  فرنسا عدالت على واتكلوا شرط دون طاعتكم قدموا لبالدكم خرابت سبب

 شهههماء أنتم شههك دون يخدعونكم الذين سههلطان رجال كالم تسههمعوا ال جزا وال خوف دون إلى

 قدام رؤوسهههههكم احنيتم لقد األردن شهههههر  وأهال  للدمشهههههقيون عبيداً  تكونوا أن ترضهههههون الدروز

 وصبر حلم لكم أقول حقا الجبل امراء كنتم الذين أنتم سيطرة وال تأثير ال لكم يعد لم حتى سلطان

ً  وتندمون تتأسههههفون يوم سههههيأت . حد لهما ولكن عظيم فرنسهههها  هذث لنصههههائح  اكتراثكم لعدم عبثا

 تصهههادفها الت  األرزا  كل وتتلف تزحف الهائلة القوة حيثما سهههدى يذهب صهههراخكم اان احذر

 له ليس متكبر شههخص عبيد أم أحرار رجال كنتم إن بعين  وانظر ذرعا ف  سههأنتظركم. بطريقها

 إلى سهههههيرجع بأنه الحر كالم  أعطيه فإن  ذرعا إلى يأت  أن يقدر شهههههخص كل ديانة وال وطن

ً  كان مهما بلدث  هو ليس القصههههاص ويوم تمضهههه  والسههههاعات األيام تتأخروا ال ولكن عليه عازما

 .بعيد

 الدروز جبل استخبارات رئيس                                                                  

  العام الحاكم عن                                                                        

 الدروز جبل لدولة                                                                      
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 -55 – ملحق

 

 العام العفو صورة

 وأعيان مشهههههههايخ جميع إلى فخامته بأمر يعرض بالسهههههههويداء أندريا الجنرال ممثل بوز اليوتنان

 سهههههلطان اسهههههمائهم.. أشهههههخاص خمسهههههة عن عدا جميعهم شهههههامل العفو أن الدروز جبل وعموم

 الههذي القطههام  عقال ،(األطره) الحمود صهههههههيههاح األطره، زيههد األطره، متعههب األطره،

 .النف  حكم بحقهم سيصدر

 وشهههرفهم وأحوالهم وأرزاقهم واعيالهم أرواحهم شهههامل واألمن العفو الدروز جبل ف  بقا ما وكل

 .فرنسا بشرف

 جبل أحوال تتمشههههههى بينما الحاضههههههر بالوقت دفعها عدم من بئس ال المالية الغرامة بخصههههههوص

     .الدروز

 1926 سنة حزيران 12

 بوز الليوتنان                                             

 أندريا الجنرال ممثل                                         

 الدروز جبل لدولة العام الحاكم                                                                      

 الخاتم                                                                                
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 -56- ملحق

 

 الدروز معشر

 !قتالكم معنى ما

 .الفتاك سالحنا مفعول من اان حتى به شعرتم ما يكفكم ألم

 .بأنفسكم به اعترفتم قد بالدكم على فرنسا انتداب ان

 .شرفه حفظ فقد السالح أما

  اذن، عنكم السالح اطرحوا

 .الكريمة فرنسا شأن هو كما عطف بكل ستحاط تسليمكم شروط إن

 

 الحملة قائد                                 
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 -57 – ملحق

 

 األطره باشا الغفار لعبد   االفرنسية للجمهورية العليا المفوضية

 1926 شباط 13  الدروز وجبل والعلويين ولبنان سوريا دولة لدى

 السام  المفوض

 السادة أيها

 جديدة حروب ف  يقع ال حتى جديدة غلطات ف  الوقوا تجنب يريد الدرزي الشعب أن جيداً  أفهم

 .ل  أرسل الذي الكتاب ف  جاء كما

 مسههتعد فإن  نفسههه الكتاب به صههرح كما المشههروعة حقوقه على للحصههول يطمح الشههعب كان إذا

 السهههههههورية للبالد منحتها كما واونتداب األمم جمعية لميثا  وفقا له أمنحها أن االسهههههههتعداد كل

 .فيها اضطرابات تقع لم الت  واللبنانية

 الدرزي الشهههعب فيكف. المشهههروعة بالوسهههائط إال المشهههروعة الحقو  بهذث المطالبة يمكن ال إنما

 جميع حقو  فيه تراع ... الوطنية السهههههلطات مع باالتفا  أسهههههاسههههه  قانون له فيعد الحرب عن

 تأليف يريد كان إذا يصرح وهو المجلس بشكل وتمنياتهم ومصالحهم الجبل ف  الساكنين األهال 

 وإذا. مسهههتقالً  الجبل بق إذا الحكومة رئيس سهههينتخب وهو بدمشهههق االرتباط يريد أو مسهههتقلة أمة

لك خالف األمر كان لدروز جبهل ممثلو اجتمع ذ  ذلك تطلهب الت  األخرى المنهاطق ممثل  مع ا

 .واحد أساس  قانون على واالقتراا واحدة حكومة لتعيين

 الخارجية حدودهم يصهههونوا أن إال واللبنانيين والعلويين والدروز السهههوريين من فرنسههها تطلب ال

 ف   يلجأون ولكنهم الخارجية االختالفات ف  للفصههل القوة اسههتعمال بعدم يتعهدوا وأن المشههتركة

 .المنتدبة الدولة تحكيم إلى ذلك
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ً  لتكون البالد هذث إلى فرنسهههههها جاءت  تجاث بوعودهم ولبنان سههههههوريا شههههههعوب وفاء وليكفل حكما

 وتنم  التقدم طريق ف  ترشههههدهم حتى الفنية اختباراتها مسههههاعدة للجميع ولتقدم البعض بعضهههههم

 أن العام للخير إال يسهههههعون ال الذين فعلى إليه ترم  ما هذا والعدل والسهههههلم النجاح. البالد نجاح

 تعهدات ه  العلنية التصهههههريحات أن. السهههههرية المخابرات إلى ذلك ف  حاجة وال إليها ينضهههههموا

 رؤسهههاء على فما لها كفيالن هما األمم وجمعية بجملته والشهههعب السهههرية االتفاقات من جداً  أقوى

 تولد فال الحرب أما الحرية يولد السهههلم... التنفيذ يبدأ حتى بسهههالحهم يلقوا أن إال الدرزي الشهههعب

 .والجوا والخراب الشقاء إال

 والجنرال اليب بيير المسههيو عنها يسههاءلوا أن الدروز رؤسههاء فعلى التفصههيلية الشههروط بقية أما

 .السلطة من لدي ما بكل مفوضهما فإن  أندريا

 جوفنيل دي. هـ                                

 -58 - ملحق

 

 السام  المندوب جوفنيل دي المسيو فخامة

 سههههبب عن للدروز سههههؤال وفيها فخامتكم من ممضههههاة مطبوعة نشههههرة قنابلها مع الطيارات ألقت

 عندك للحقائق يكون أن نرجو المندوب فخامة فيا.  فيها ورد ما آخر إلى الحرب ف  اشهههههههتراكهم

 ف  سنوات ستة منذ سبقها وما الثورة هذث أسباب حقيقة على تطلع أن أردت إذا حتى واسع مكان

 الرسهههههمية التقارير قبول إلى تضهههههطر أن دون ذلك لك تيسهههههر السهههههورية البالد من مختلفة أماكن

 على يعتدوا لم الدروز.  السهههههههالفك وقع كما صهههههههحيحة غير معلومات على األكثر ف  والمبنية

 أثناء و.  طويلة مدة وللعدل لمصههالحهم مخالفة أمور و وقسههوة شههدة على جبروا بل الفرنسههاويين

 تذهب السلمية مساعيهم فكانت فرانسا ممثل إلى شكواهم أسماا الوسائل بكل يجربون كانوا ذلك

 السههههههام  المندوب فخامة يا فالدروز كان ما فكان الثورة هذث انفجرت األمر تفاقم حتى.  سههههههدى

 أهين الذي شههههرفهم سههههبيل وف  بها معترف وحقو  واسههههتقاللها البالد حرية سههههبيل ف  يحاربون

يدة مرات عذرهم منصهههههههف وكل عد لك ف  ي عذرهم ذ عدم المرة هذث انتبهوا إذا وي  ف  الوقوا ل

 ف  تتولد ال الثقة أن فخامتكم معلوم و الحرب وقوا لتكرر سههبب يبقا ال حتى سههياسههية  خطيئات

 لم الثالثة أسهههههالفك زمن ف  جرت الت  الماضهههههية التجارب فإن الوعود صهههههدور لمجرد النفوس

ً  السههوريين نفوس ف  تترك ً  الدروز و عموما  من ليس لذلك واالعتماد الثقة من كبيراً .  خصههوصهها

 وال قيد بال السههالح بترك الثوار وجميع الدرزي الشههعب أقناا الحاضههر الوقت ف  الهينة األمور

 دواع  من...  وإخفائها قتلها بشههههرية قوة تسههههتطيع ال الت  الطبيعية الشههههعوب حقو  أن شههههرط

 حلول يكفل متين أسههاس على بها العمل ودفع السههوري للشههعب بها االعتراف صههار فمتى الثورة

 الشهههههههعب لحكومة آن قد األسهههههههاس وهذا  للعداوة وال القتال لتجدد باعث يبقا فال الجفا محل الوال

 صداقة فتكسب تضعه أن هائلة دموية بثورة حقوقه طلب إلى للجميع سبق الذي الحر الفرنساوي

 قبلها من وغيرها الثورة هذث سهههببت الت  الماضهههية السهههيئات أثر النفوس من وتزيل كامل شهههعب

 الطريقة الحقيقة وف  وغيرث الجوا من وأطفالهم الدروز نسههههههاء على إشههههههفاقكم فخامتكم أظهرتم

 المأهولة والبيوت المنازل على والمدافع الطيارات قنابل رم  ف  الفرنسهههاوي الجيه أتبعها الت 

 منصهههههف ينكرها أن يمكن ال قسهههههاوة على وتدل والبرد الجوا من أشهههههد ه  واألطفال بالنسهههههاء
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 يشعرون الدروز عموم جعلت الت  ه  الدول بين الممنوعة القساوة هذث أن لكم نؤكد و كفخامتكم

 هذث عبارات  من لنا يطهر و القتال مواصههههلة على ويصههههممون االفرنسههههية السههههلطة على بالحقد

 يحاولون الذين األشههخاص من محيطكم لتطهير تتوفقوا لم فخامتكم أن بصههددها نحن الت  النشههرة

 لهم قيمة ال أشخاص بضعة على واالعتماد..  تقارير بتضييع واودارية السياسية غلطاتهم تغطية

 من أنه ونعتقد الشخصية المنافع وراء يسيرون بل جوهري ش ء ف  يؤثروا أ يقدرون وال عندنا

 بهم يلعب أن يمكن وال البعض لكم يصهورهم كما ليسهوا الدروز أن لفخامتكم نبين أن الضهروري

 وقد وغيرهم دروز من العموم برضهها القيادة له جعلت قد األطره باشهها سههلطان الثورة فقائد أحد

 عواطفنا تقدرون أنكم المندوب فخامة يا نظن وكنا العام الرأي عليها أجمع الت  الخطة على سار

 طبيعية حقو  طالب أننا لفخامتكم نكرر لذلك األجانب بيد آلة أننا تتهمونا فال قدرها حق الوطنية

 الحر الفرنسهههههاوي الشهههههعب مصهههههلحة يناف  ما تحقيقها ف  يوجد وال.  عليها غبار ال مشهههههروعة

 خدمة ووطنكم اونسههانية تخدمون مطالبيها إلى البالد بإجابتكم أنكم لفخامتكم نؤكد أننا والخالصههة

 الحالة اسهههههههتبدال و باالسهههههههتقالل االعتراف المطاليب أهم ومن. الفخر بمداد لكم تسهههههههجل كبرى

 بالمال العظيمة الخسهههائر تتحمل أن دون مصهههالحها لفرنسههها يضهههمن عليه يتفق بشهههكل الحاضهههرة

 تعجز ال شريفة غاية إلى الوصول ألجل دائما السالح حمل إلى البالد تضطر أن ودون والرجال

 التجزئة لقبول مسهههههههتعدة غير المندوب فخامة يا والبالد سهههههههلمية بصهههههههورة تحقيقها عن حكمتكم

 المعظمة العالم دول إيجادها على عليها اتفقت الت  الهيئة ه  األمم جمعية ألن وحيث المضههههههرة

 الذي اوتفا  يكون أن نرى فنحن الشعوب بين الخصام منع ألجل فرنسا حكومة حكومتكم ومنها

 بواسههههطة حلها يمكن ال كلها النقط هذث أن البيان عن غن  األمم جمعية لدى مسههههجالً  البالد تطلبه

 رغائب يمثلون مفوضههين كإعتماد أخرى طر  لها يتخذ بل الرسههمية غير والمخابرات النشههرات

 . الجميع
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 -59- ملحق

 

 المنشورات بعض من مقتطفات

 320 – 311 ص 3- ن سعيد أمين ف  ذلك تفصيل راجع

 السالح إلى السالح إلى( 1)

 .... األمجاد العرب أحفاد يا

 ولنطلب السهههيوف بحد حقنا فلنأخد يعطى وال خدؤي الحق أن التجارب أثبتت لقد السهههوريون، أيها

 . الحياة لنا توهب الموت

سيادة تأييدا السالح إلى  األمة أهانة ولنغسل الوطنيون أيها السالح إلى...  األمة وحرية الشعب ل

 ة ه  ومطالبنا مقدسة حرب ه  اليوم حربنا أن والبطولة النجدة بدم

 استقالالً  مستقلة واحدة عربية سورية بدولة واالعتراف وداخلها بساحلها السورية البالد وحدة -1

 ً  .تاما

 سيادة األمة سيادة مبدأ على أساس  قانون لوضع التأسيس  المجلس تجمع شعبية حكومة قيام -2

 . مطلقة

 . األمن لصيانة محل  جيه وتأليف السورية البالد من المحتلة القوى سحب -3

 ........ واوخاء والمساواة الحرية ف  اونسان وحقو  الفرنسية الثورة مبدأ تأيد -4

 األطره سلطان                                                                      

  العام السورية الوطنية الثورة جيوه قائد                                                         
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 -60- ملحق

 

  السوريين إخواننا إلى عام منشور( 2)

 على مشهههت عربية أمة منكم أسهههتصهههرخ و القومية واألنفة الصهههادقة العروبة فيكم أح  و أحييكم

 ... الدهر مناكب

 .... ومالذكم رزكمحو وسالحكم داركم  وهو المنيع الجبل معاقل من أناديكم

 من البالد لتحرير القائم ثورة وزرها بعروتها هذث الدموية ثورتنا أن العرب المواطنون أيها......

 .. المستعمرين المغتصبين

ً  العربية الثورة هذث من اان إلى بلغنا وقد ً  مبلغا ً  عظيما  العربية الحكومة وأعلنا..  بالنصر محفوفا

 ... السويداء على األلوان المربع  بالعر العلم ورفعنا..  البالد بتدبير لتقوم الموقتة

 األطره سلطان                                                                       

  العام السورية الوطنية الثورة جيوه قائد                                                          
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 -61- ملحق

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ( واوخاء والمساواة الحرية( )يعطى وال يؤخذ االستقالل)

 

  الوطن بن  يا 

 أمة سههورية عربية أمة نحن أنما اليوم بعد طائفية أحقاد وال خصههومات وال األهواء ف  تنافس ال

 نبيلة التاريخ عظيمة أمة المهتضهههههههم بحقها المطالبة إلى انتبهت قد الحق ف  قوية مسهههههههتضهههههههعفة

 االسهتعمار قسهمها قد أمة األمم لكل وشهرع  طبيع  حق والحياة الحياة تريد نهضهت قد المقاصهد

 درزي هناك ليس ثم واوخاء والمسههههاواة الحرية وأعالم اونسههههان حقو  مبادئ فوحدتها األجنب 

 واحدة وتقاليد واحدة ولغة واحدة أمة أبناء إال هناك ليس ومسهههههههيح  وشهههههههيع  وعلوي وسهههههههن 

 .سوريون عرب إال هناك ليس واحدة ومصالح

 العسكري الكم هو واحد عدو إال  والفئات المذاهب اختالف على اان بعد لكم ليسة الوطن بن  يا

 االتحاد علم وارفعوا السهههههيئة أوضهههههاعه من البالد إنقاذ إلى فانفروا األجنب  واالسهههههتعمار الجاير

 واالسههتقالل بالحرية المطالبة غرضههها مقدسههة حركة ه  اليوم حركتنا إن والتضههحية والتضههامن

 والمسيح  والشيع  والعلوي والسن  الدرزي فيلتحد األمة سيادة مبدأ على البالد حقو  وضمان

 .واحدة حديدية إرادة إرادتنا ولتكن الوطن ومحبة القوم  اوخاء وليؤلف  ًوثيقا اتحاداً 

 ةالسوريين العرب كل إلى يطلب المقدسة السورية الوطنية  الثورة جيوه قايد إن

 الطوايف كافة بين الوطن  اوخاء إعالن -1

 الثورة الجيوه دخول عند جهته بحسهب كل الداخل  األمن بصهيانة مدينة كل ف  األحياء قيام -2

 ..المستعمرين وانهزام الوطنية

 لإلخوة تأييداً  والقرى المدن ف  السهههههههوري العرب  الشهههههههعب يتبعها أن يجب الت  التعليمات... 

 ةمستقلة حرة سورية ولتح ة الوطنية والثورة القومية
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 العام السورية الوطنية الثورة جيوه قائد                                                        

 األطره سلطان                                                                   

 

 

 (أ) -62 – ملحق

 

 المحترم طليع باشا رشيد الفاضل األخ سعادة

 ً  اللطخة على سهههنحضهههر أوعدناكم كنا نمرث قرية من وأنتم نحن تفارقنا وبعدعندما وتحية، سهههالما

ً  لبقاءنا أن وجدنا القبل  للمقرن وصلنا فعندما األحد النهار هذا ف ( قنوات) ً  شأنا  نثبت لك  عظيما

 فقدت الوطنية الروح أن سهههههههعادتكم يخفى ال الدروز خطة ابتاا على ونحثهم فيهم الوطنية روح

ً  منهم يا ً  مبدئ عا فة اجتماا قررنا لذلك. وقت ورجاعها يلزم وطب كا  أن أمل على القرى وجوث ل

 لم كنا وإذا نتيجة على نحصههههل أن وافتكر الصههههواب من الخطأ مواقع ونعلمهم لعندنا يحضههههروا

 قيام اليمكن ألن ضهههروري أمراً  وهذا بهم الوطن  المجلس قرار سهههننقذ فائدة على منهم نحصهههل

 ف  تجدوهم الت  البالد زعماء كافة تفهموا أن فالرجاء. السهههههههف بقوة سهههههههواء القرى من البعض

 الحاضهههههههر الوقت ف  األهال  قيام أن وبالطبع القبل  المقرن ف  عملنا كيفية عن الجرود مراكز

 الشههمال  للمقرن فوراً  بها ونتوجه قوة لجمع سههنتوفق هللا شههاء وان الحكومة مقابلة من أكثر يفيدنا

ً  يكن لم إذا  .نواحيكم يحدث كلما عن اوفادة منكم واألمل هذا القبل  المقرن ف  لبقاؤنا لزوما

 .345 سنة محرم 23 ف .  باحترام ودمتم

 (1926 تموز)

 أخوكم                                                                              

 األطره سلطانة التوقيع                                                                      

 .سالمة يهديكم( األطره)  صياح محررث                                                            
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 (ب) -62 – ملحق

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 المحترم عبيد بك على المجاهد الفاضل األخ لحضرة

ً  صار به وما الكريم كتابكم أخذت وبعد وسالم، تحية  معلوما

 وأما ألوانه سهههابق فهو عنهم نوهتم الت  القرى ف  العسهههكر تجّول عن بلغكم ما بخصهههوص أظن

 مدة لنا وليس يجروا أن يجب عليه اتفقنا الت  القرار حسهههههههب ألن اان له حل فال القرى خوف

 ال ااونة هذث ف  وبالطبع لذلك لزوما فال عزيمتهم ويحبط الوهم عندهم يدخل لحتى تاركينهم

 .الشمال لجهة الخيالة رجوا يمكن

 اعتقادي وأما منكم عقل  تصههههههّور عن ناتب افتكر( طليع)  بك رشههههههيد على خوفكم بخصههههههوص

 وشهههههاهين شهههههلغين وجبر عزالدين بك محمد مثل ثوار بك رشهههههيد عن يوجد طالما الشهههههخصههههه 

ً  ال وجماعتهم نصهههههههر ونايف المحيثاوي  أنتم شههههههه ء، كل من مأمن ف  ألنه عليه للخوف لزوما

ً  غير نفسههههه وجد كان فلو أفكارث وعلو إدراكه وسههههعة رشههههيد تعلموا  المنطقة بتلك حياته عل آمنا

ً  واجد أنه افتكر فقط بسرعة إلينا حضر لكان  .هناك لبقائه لزوما

 بأنهم واوعدوا اشههبك  م الذين( الثوار من)  الجنود إلى بك رشههيد إلى الت  المحررات سههلمنا لقد

 .يمشوا وادعوهم عليهم لزموا يذهبوا لم لآلن كان فإذا لعندث يتوجهوا اليوم هذا صباح

 احضهههههههروا انتم وافادتنا عنهم للفحص أناس أرسهههههههلنا وقد مجيئهم من نتحقق لم لآلن ورفقاث زيد

 بالطبع يحضههههر وربما( الهجري) أحمد للشههههيخ موعد عملنا بمعلوكم بحيث الرشههههيدة على لعندنا

 معنويتهم نقوي أعصابهم ونشدد الالزم لهم سنحرر والقالعن  الشرف عندنا وجودكم ضروري

 باحترام ودمتم هذا صنعه يجب بما نفتكر قوتنا نستجمع وعندما

 األطره سلطان أخوكم(   1926 تموز)  345 صفر 5

 هناك لبقائه لزوم ال كان فإذا يحضههر بناء له وبينت( المغلف) الزرف على الشههرح له عملت ان 

 هـ. أ.     له نرسل نعود فيعرفنا يالقوث خيالة إلى احتان وإذا يتأخر فال

*** 

 ف  العرب اوداريين ألمع ومن اللبنان ، الشهههوف أنبتهم من أنجب من هو طليع باشههها ورشهههيد)) 

ً  كان عندما ميسههلون، قبيل االسههتقالل  العهد وجوث أبرز ومن العثمان ، العهد  عهد ف  لحلب واليا

 ..الملل أو التعب يعرف ال نشيط صاد  قوم  وطن  معاً، واللباقة بالحزم أشتهر فيصل، الملك
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 بارائه سهواء رئيسه  بدور فيها قام ولكنه السهالح، حمل على تسهاعدث ال سهن ف  الثورة إبان كان

 معهم متحمال المجاهدين وبين المهاجر ف  بها يتمتع الت  العظمية بالثقة أو العميقة، الصهههههههافية

 ...والمضض والمرض األلم وكبرياء صبر بكل وبينهم،

 الشبكة، قرية قرب الشرقية، الجبل سفوح ف  الصحراء، مشارف على بدائية، حجارة من كومة

 !((بالدي ف  المنسيين األبطال أكثر وما الكبير، العرب  المجاهد ذلك ذكرى من تبقى ما كل ه 

 (المؤلف)                                                                                          

 -63 – ملحق

 

 (عبيد عل  مذكرات من اللجاة معارك عن مقتطفات)

لذي الجيه إلى نعود...  لدخول على يقدر فلم الهثه هاجم فإنه اللّوى وادي على زحف ا  إليها ا

 ف  مرات أربعة الكرة عاد أنه المقصد يتمكن ولم ذكير وهاجم يفلح فلم الصغيرة الصورث وهاجم

 المنطقة قائد عزالدين بك محمد جرح فقط الثور حليف النصههههر يكون مرة وبكل أيام خمسههههة مدة

ً  والغوطة الشمالية ً  جرحا   ..(مدفع طلقة من بكتفه بليغا

 23 ص. ا. ا مذكرات

 ومزعل جبر والمرحومين عزالدين بك سعيد فزرنا اللجاة عصابات رؤساء زيارة نحن وباشرنا

 وخليل عزام وزعل سهههرحان أب  وحسهههان القنطار صهههعب وحسهههن المحيثاوي وشهههاهين شهههلغين

 المغوه بك  معذى المرحوم زرنا خلخله إلى وذهبنا األحرار المجاهدين من معهم ومن قصوعه

 فوجدناث المذكور مع وتكالمنا.. معه وتقابلنا ولدث لنا فأرسههههل الغصههههين أحمد الشههههيخ مع وتخابرنا

 ...  والدث مهخابرة على األمر عقل ولكنه( بالثورة االشتراك)  القيام يرغب

 27 ص. ا.ا

 المروءة من أظهر الذي المغوه بك معذى المجاهد البطل المرحوم الثوار من واسهههههههتشههههههههد... 

 سوريا بين همز صلة وكان جليلة خدمات الثورة بهذث خدم ألنه يقّدر ال ش ء واوقدام والشجاعة

 . عاتقه على يأخذث( خطر صعب،)  ودرك خطر طريق وكل العربان وبين والجبل

 28 ص. ا. ا
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 -64 – ملحق

 

ً  وأربعون واحد اللجاة ف  بقينا إننا والخالصة  حصل المدة وبهذث الطيارات تضربنا يوم كل يوما

 كثيرة وذخائر أسلحة وغنموا للعدو طيارة وعشرون أربعة فيها الثوار أسقط موقعة عشر إحدى

 ..نهار وال ليل ال البارود صوت مسمعك يقاطع ال وكان

 األوفر والقسم السماء ونلتحف الصخور نفتره اللجاة سكان وعموم نحن المدة هذث بغضون كنا

 ..     العدو على النصر من نحرزث بما مسرورين كنا ولكن الشعير خبز يأكل

 28 ص. ا.ا

*** 

 مع قرروا والقتال الحصهههههههار مداومة بإمكانهم يعد ولم الثوار من الخرطوه نفذ مدة بعد وحيث

ً  القتال ف  المجاهدون يغلب ولم.. ليالً  وطلعوا الصههفاث إلى النزوح بعضهها بعضهههم  كانوا بل قطعا

 (اللجاة من)  منها الخرون على أرغمهم اومداد عدم ولكن رابحين

 42 ص.ا.ا
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 -65 – ملحق

 

 عبيد عل  أخ 

 إبراهيم إلى وقتلهم السهههلوط أعمال من اليوم صهههابنا لما ترتجف ويدي إليكم أكتب واحترام سهههالم

 العدد وقلّت الدروز نجدة عدم هو واألسباب حالة بغير دعان  الذي األمر الشاء ذبح وذبحه نصر

 رجم يصهههههل لكن خبب محطة من يضهههههربنا والمدافع بكثرة علينا تضهههههرب الطيارات أمس عندنا

ً  واليوم يصلهم ال وعاسم صور وأما المدين   الموجودين الرجال من عدد مع المدفع ذنا×أ صباحا

 بالصهههدف إال) ... ...(  خبب لمحطة الزباير من)...(  نضهههرب أن بقصهههد زلم   خمسهههون قيمة

 فزعوا صههههور ف  رجل كم ومعه إبراهيم وكان( رقباء)  صههههبور العرب من رجال خمسههههة كان

 الزباير على

 وعلق وخبب العرب فزعت ثم نجوا وااخرين بواريدهم وأخذوا اثنين قتلوا والعرب هم وتقاوسو

 الدروز اان جرا، ما وجرا( أسههروث)  ولوث عندث الرجال لقلة بالنضههر نصههر إبرايهم وقتل الشههر

 على بلك  فيها نبقى بل الزباير نترك ال أن وبفكرنا قبالهم والعرب خبب وأهل الزباير قاضهههههههبة

 الخراب ف  اان المحههاصهههههههرين إخوانهم لنجههدة ويهتموا نخوة عنههدهم يصهههههههير الههدروز أ أمههل

 لم إذ قويين خبب وأهل السههههههلوط أن الباردث الهمة وننتظر نفزعهم تحارير قدمنا حين المذكورين

 لم الدروز فإذا بها يستهان وال طرقها وسادين حصينة وخبب األلف عن تقل ال فزعة همه يصير

 الخط قطع أقلها ولو كان عمل أي على يقدرون ال الموجودين وإال المذكورة القيمه إلينا يفزعوا

 . الصبر غير لنا وال همتهم ننتظر حال كل فعلى باومكان فال

ً  نجاح يوجد ال دايم الدروز وتأخير ه  كما الحال بقة فإذا  كان فإذا جداً  حسههنة خطتكم انتم. مطلقا

 بإمكان ليس وأن أشهههههههرتم كما حركة تعملوا أن يلزم ذيبين بقرية أنهم اان تقولون كما العربان

ً  ومعكم واتيتم  حرن أصههبح الموقف ألن أكثر نسههتفيد لربما نحونا وصههرتم وزلم خيل كبير قسههما

نا ياح يكفاهم والعربان عند لذي( األطره الحمود)  صههههههه قدروا معهم وا  كما الحركة يدوروا ي

)  باشههههههها حسهههههههين عمنا إبن إلى حررت أن  بحين اان له أهمية ال الملح لقرايا ذهابكم. يوافق

 السهههههردية( بدو)  لعند وذهابه السهههههعود إبن معتمد مع للمذاكرة الملح لقرا يتوجه ألجل( األطره

 إبن معتمد وبين بينه يجد ما لنرا حسهههين سهههفر انتظار الالزم من فصهههار الخصهههوص بهذا أضهههن

 الدروز( معنويات) معناوياة ف  تزيد حركتكم نعم المرة بغير رسالته على سأجاوبه وإن . سعود

 إن  فائدة على نحصههههههل ال الدروز من حاصههههههل هو مما أكثر همة بدون ولكن العدو على وتؤثر

ً  عليكم أكرر  .والسالم لكم والخاطر أوفق يكون كبير بعدد لعندنا تفزعوا قدرتم إذا ثانيا
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 أخوكم                                                          

 األطره سلطان                                                         

 1926 مايو أواسط( بتاريخ أنها يرجح مؤرخة غير) 

 

 -66 – ملحق

 المحترم الدرك  قائد حضرة

 إثارة ألجل وفتيل الموجود قدر على أصبع كم جالتين ديناميت للمصلحة يلزم حيث وسالم تحية

 بكامل تفتشهههوا أن وصهههولهم بحال بهمتكم األمل سهههرايا حسهههين بدكانة موجود منه كان وهذا اللغم

 تدفعوث الذي الثمن عن األطره باشههههههها عبدالغفار أخونا وعرفوا واألصهههههههابع الفتيل على جهدكم

 جهة من قطعه الالزم من فصههههار المسههههمية جهة من انقطع الخط كون القيمة لكم يدفع وسههههعادته

 معلوم يكون شهقف شهقف الحديد يقطع اللغم أن لكون أنفع باأللغام الحديد قطع أن وجد وقد محجة

 وهنا حفيانة خيلنا لكون سههاعة يتعو  تدعوث وال جندي مع الشههومري سههليمان ترسههلوا أن يلزم ثم

عد ال لة تق حد يوم( الراحلة)  الزما مام األمل حذو بال وا ما االهت  إرسههههههههال على داموا ذكرتم ب

لة الرجال هنا حيث النجدات  وغدونا للطف توجهت القوة معظم أن عندكم معلوم كون جداُ  قلي

 هذث األشهههياء لزوم شهههّدة نعرفكم ألن لزوم ال محجه قرب من الحديد لقطع للرجال عظيم باحتيان

 .ودمتم السرعة جانح على الجندي وإعادة والرجال

 (التوقيع)  القائد                                         344 سنة رمضان 26

 األطره سلطان                                        ( 1926 نيسان 10) 

ً  عرفناكم كنا  الطيارات قزانات بإرسال سابقا

 .بذلك عليكم نكرر واان الجمالة مع

 جيه) الجيه إلى الطف على الطحين إرسهههههال ألجل واشهههههتريناهم زامع حمد عند جملين وجدنا

 ف  أثنين يكف  ال حيث ثالث جمل مشهههترا ألجل دراهم لنا يرسهههل باشههها الغفار عبد بلغوا( الثورة

 ونيف مقاتل ستماية بالطف الت  القوة ألن عمان من سيأت  الذي الطحين إرسال

 األطره سلطان التوقيع                                                                   

 

 ( صخر)  األفخم حسن  أخونا

 باحتياجهم كوننا الشومري سليمان صحبة مجيدي ريالين لنا يرسل أن نايف ولدنا إبالغ أرجو

 خطاط ريه برية وكم حبر قنينة طلبنا كنا ودمتم الليلة بهدث ولو سليمان بإرسال وأسرعوا

 ودمتم إرسالهم األمل الباشا حضرة من ور  ماعون ونصف
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 ( عبيد عل )                                                                     

  

 

 

 -67- ملحق

 

 األفخم أفندي حسن  المحترم القائد لحضرة

 المجاهدين إلى طحين مد أربعين و خمسههههة خلخلة إلى أرسههههلنا كون من أبدي عليكم السههههالم بعد

سلمهم خلخلة لحد عليهم يحافض خيال يلزمهم لذالك بالطف  المغوه بك محمد شاهين أبو إلى وي

 الطحين مع جندي إرسال الالزم من فصار بذالك له كتبنا ونحن الطف على باألجرة يرسلهم وهو

                                 ودمتم

 344 سنة شوال 3

 األطره العفار عبد التوقيع                                                                           

 المحترم المغوه أفندي محمد شاهين أبو العم أبن لحضرة

  سيدي ودمتم بوصولهم إعالمنا المرجوا الجندي صحبة الطحينات إليكم مرسل

    3 - ...- 926 

 الوطن  الدرك قائد                                                                                 

 صخر حسن                                                                                     

 ودمتم الطف إلى الالزم وإرسال لطحيناتا استالم وأرجوكم عليه أطلعت

 

  صخر بك حسن  القائد لحضرة

 مد أربعون و خمسههة السههويداء أهال  من العباس وحسههن الجندي صههحبة مرسههلكم وسههالم  تحية

 إرسال ونرجوكم الطف مركز إلى الطلب حسب نقّدم نحن وها. طابقوا وكيلناهم استلمناهم طحين

 ودمتم ضيق والوقت الحاضرة األحوال إلى نظراً  الخبز الدروز سف ألن دائمة بصورة اوعاش 

 محترمين

 عمكم ابن                                    344 – شوال 4

 المغّوه محمد                                            (1926 نيسان 18)
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 منه 5 األفخم األطره باشا الغفار عبد لمعال  يرفع به للنظر

 الوطن  الدرك قائد                                                                               

 صخر حسن                                                                                  

 -68 – ملحق

 

 األفخم الدرك قائد لحضرة

 يأت  كما وه  لزوم وجدنا حسبما خطط رتبنا وصولنا عند نبدي وسالم تحية

 الليلة هذث اوقليم لجهة آخر وقسم زيد وأخونا عادل األمير سعادة توجه -1

 لعند الطف إلى والمنيذرة والهويا وملح وامتان عرمان وأهال  األطره بك فارس توجه -2

ً  الليلة هذث ومشوا بك صياح  احتيان ه  ااتية لألسباب للسويداء بالعودة تكليفكم لزم فعليه أيضا

 مصري جنيه ماية تسليم ألجل باشا عبدالغفار أخونا سعادة خابرنا ركبنا قبلما كنا للدقيق الجيه

 بحال اان داما لقرية ويرسلهم ويطحنهم حنطة فيهم يشتري ك  العشعوه حسين الشيخ إلى

 على إرسالهم وبسرعة ذلك بإجراء والمبادرة السرعة بوجه للسويداء رجوعكم األمل وصوله

 نحثكم ألن لزوم وال السرعة جناح على إرسالهم وبسرعة ذلك بإجراء والمبادرة السرعة جناح

 أهال  يلزم ثم. سدى تعبنا ويذهب يعودون الذخيرة تصلهم لم إذا الجماعة ألن ذلك من أكثر

ً  وذلك الطف إلى خلخله طريق عن يلحقهم وبدلهم فزيعهم أن أعالث المشروحة القرى  على أيضا

 القصد الطف إلى ثانية طريق مشقة يتحملون ومنها جدل إلى حضورهم من خشيتا السرعة جناح

 يرتاح بشهامتكم ولعلمنا ساعة ولو تتأخروا ال الطحين إرسال ف  السرعة من أمكنكم مهما

 وحرروا الجمال على الطحين كيَّلوا وصوله منتظرون غدونا و وغدونا تم العمل بأن ضميرنا

 محترمين ودمتم هللا ورحمة عليكم السالم داما ف  اللجنة إلى يسلم ك  مقدارث لنا

 

 القائد                                                   344 رمضان 21

 (التوقيع)                                     (            1926 نيسان 5)

 األطره سلطان                                                                 
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 ال الطحين جمال مع بالسويداء الموجودة الطيارات قزانات إرسال على وقدرتم أمكن إذا

 .ودمتم أوفق يكون 1قزان ووضعتم طحين مد أخرتم ولو جداً  ضروري وجودهم كون تتأخروا

 

 

 

 -69- ملحق

  المحترم الدرك قائد حضرة

 حيثها خبب قرية ضرب على العرب من قسم مع اتفقنا أننا نفيدكم تعالى هللا ورحمة عليكم السالم

 على وخيالة عرى ف  بيار  كان وإذا والثعلة السههويداء تفزيع منكم فاألمل المصههلحة ف  مضههرة

 وصول بحال( النجدة) والفزعة العسكر مع الشر وعلقوا هاجمت الدروز أن يقولوا ومفعلة قنوات

 عليهها الهدخول سهههههههيكون االثنين بصهههههههبههاح ألن بكرة بههها تحلق أن الرجهال يمكن حيههث الخيههال

 .ودمتم تعالى باهلل والمستعان

 الثوار قائد                                                     344 سنة رمضان 15

 ( التوقيع)                                                                               

 األطره سلطان                                                                           

 المحترم الوطن  الدرك دقائ لحضرة

ً  وانجرحت فرسه تقنطرت صالح حمدان الجندي إن. وتحية سالم ً  جرحا ً  وأرجعت بليغا  من خوفا

 الطف ف  صهههياح ترك شهههلهوب ترك . أسهههمه عن وتعريف  خالفه إرسهههال فيلزم الفرس ضهههرر

ً  وفر منه مأذونية بدون  أسههههتحق وإذا السههههبب تفحصههههوا ألجل عندكم معلوم يكون مقصههههدث هاربا

 وجدل بصهور عندنا يبقى ولم الطف إلى أرسهلناها عندنا القوة كافة لغيرث عبرة تراعوا ال مجازاة

 تعملوا أمكن إذا.  حاال لصههورة يحضههروا بواردي ماية قيمة تفزعوا يلزم بواردي خمسههون سههوا

ً  للطف وترسهههههههلوا إمكانكم قدر يومية وتخبزوا عندكم الفران مع إتفا  طريقة  أوفق يكون رأسههههههها

ً  بدامه وال الخبز يمكن ال هنا حيث المسهههألة ودبروا باشههها الغفار عبد مع تذاكروا  واشهههتروا أيضههها

 مع نتعب الواسههطة هذث وبغير أجرة له يعمل يوصههلهم ورجل مخصههوص الخبز نقل ألجل جملين

 طريق أسههههههههل يكون للطف طريق مرتاحين نكن لك  وعرفونا بذلك عجلوا(  الوطن )  الجيه

                                  .ودمتم بذلك إجرائكن ننتظر نحن فها وأقرب

 ( التوقيع)                                                            344 سنة رمضان 23

 األطره سلطان                          (                                   1926 نيسان 7)

  جدل عن

 من الباق  له وأدفعوا يأنكليز فشك مشط وثالثون أربعة ثمن عليه أخصموا عاهرث من حمد أسد

 .معاشه

                                                           
 . الحديدية السكة لنسف لغما الثوار ويستعملها طا رة قنبلة ، القزان  - 1
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 ( التوقيع)                                                                                       

 األطره سلطان                                                                                  

 األفخم( الغفار عبد) الباشا موالي لعطوفة

 منه25. سيدي الحرن المأز  هذا ف  عطوفتكم رأي وأعطانا التحرير هذا مطالعة أرجوكم

  الداع                                                                                       

 صخر حسن                                                                                    

 -71- ملحق

 

 المحترم صخر باك حسن  الكرم أخونا جناب

 وجهنا وقد الخط تعطيل ألجل وديناميت قزانات وجود قلة من تعطلنا ابدي األشههوا  إهداءكم بعد

 إرسهههال سهههرعة ونشهههاطكم بهمتكم أملنا فغاية الغاية هذث ألجل حسهههون أبو عل  سهههالم أبو أخونا

 حقيقة وفيدونا بانتظارهم ألننا حاالً  حاالً  كان نوا أي من(  يدوية قنابل)  بومبات أو قزانات

ً  الطحين وبقية بد كل من الملح من مقدار لنا أرسهههههلوا كذلك تفصهههههيالً  بالجبل عندكم الحال  أيضههههها

 . سالمين ودمتم

 (التوقيع) أخوكم                                                  344 رمضان 8

 األطره زيد                           (                      1926 آذار 22)

 

 األفخم األطره باشا الغفار عبد لعطوفة

 باحترام ودمتم إجرائه يلزم بما واألمر التحرير هذا على اوطالا أرجوكم

 الداع                                                 344 منه 8

 صخر حسن                                                            

 

 ونحن كثيرة هذث كون دبروا قزانات هللا إنشاء عرى من نطلب نحرر غداً  هنا يوجد لم طحين

 منه 8                                            ودمتم أجرتهم ندافع

 األطره الغفار عبد                                                           

 



283 
 

 

 

 

 

 

 

 -72- ملحق

 

 (صخر حسن ) المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة

 فحمدت 1926 نيسههههان 10 موافق 344 رمضههههان 26 ف  المؤرخ رسههههالتكم أخذة وسههههالم تحية

 .إنحرافها بعد التامة الصحة عن وعرابكم المولى

 بقوا إذا األسهههف مع ولكن األعمال مداومة عن تقاعصههههم و جميعها البالد حركاة ف  مشهههعر أن 

 وننشهههطهن نحرضههههم دايما إال علينا فما اوقليم صهههاب كما يصهههيبهم قريب فعما هذث حالتهم على

 . أعينهم عن الغمامة تلك ويزيل يهديهم هللا لعل

سم منه أتى النصار مقرن إن سم يأت  سوف وأمل ق  وجماعته بك سليمان سال  أهل و األخر الق

 ما بكل نسهههعى نحن فها الوطن لخدمة تام اسهههتعداد على وهم جدل ف  شهههادر ونصهههبوا حضهههروا

 بعد بالطبع فا يجد ما لذا جرود وجود لعدم اللجاة ف  عمل بدون البقاء من نمل وال نسهههههههتطيع

 فيه يبقى أحد أن بدون أهليه وترك اوقليم احتالل بمناسهههبة شهههتاها من صهههيفها يتبين أيام بضهههعت

 دينامية مرسلكم.  اوقليم أهال  مع مقاتل ألف عن تقل ال قوة بذهاب الجميع القناا نهتم نحن وما

 و لجدل اليوم زهاب يحضهههر لم إذا و الطحين وجود عدم واألهم بتمامه وصهههل كبسهههون و وفتيل

ً  جرود عندنا يصهههههههفى ال وإال الطف  لنقطع الطحين بإرسهههههههال وعجلوا األمر بهذث اهتموا مطلقا

عالم احتجان قل جداً  الزمين الجمال.  ال نا أوفر الزهاب لن  الت  واألجرة باهظة األجرة ألن علي

 لشههراء دراهم أطلب إن  أربعة أو ثالثة أو جملين كان إن أوفق يكون بها نشههتري للجمالة ندفعها

 الكلل لنقل الزمين ثالث بغال ثم يشهههههههتروا وجدوا إذا عندهم يجدوا لم إذا هنا وجدة حين جمال

 عبههد تحرير( الوطن ) الجيه مع يقههدر ال نفعههه والمههدفع خههافيكم وليس وجبخههانتهم للوز والمتر

 عنه المنوث المطلوب ألن مطلوبنا يشههتري معه دراهم يوجد فطالما لكم وعائد عليه اطلعت الغفار

 .عنه غنى ال

 بحضورث واسطة له اعملوا جداً  الزم البيطار

 ليس الطائفة بخذالن يسههههههعى من كل أن ثقوا ولكن خائن كل هللا قبح أعمالهم تخفى ال..... و.....

نه وجزاث خير على ماء يوم أعينكم بايم ترو فة تعملوا يلزم أنتم ال  وال العسهههههههكرية التحوطاة كا

ً  و األجاويد مشههايخ بمسههاعدة الشههدة وإسههتعملوا بالكم من تخلوها  على يعينوكم فهم مراجعتهم دايما

 الذين راجتعموث إذا منهم البواريد يعيد أحمد والشهههههيخ وغيرهم الحمدان أوالد مثل مسهههههائل بعض
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 عائلتكم.  العادة حسهههب لردعهم مالحقة أعملوا أنتم و عنهم أحمد الشهههيخ عرفو العدو عند يتعينوا

 الفاعلين من ينتظر فكان سههههههعيد عبدى الوطن  الفقيد على جداً  أسههههههفت. هللا إنشههههههاء بخير تروهم

ناس من كثيرين وسهههههههروا ناس بعض احزنوا ألنهم هذث غير أعمال  التحقيقات خذوا هذث مع ال

 . افتتاحية جلسة أول عقد متا الوطن  المجلس من بقرار يجازا حينئذ الفاعل ليتبين الالزمة

 اوقليم أهل ونجدوا الدروز عند همة صهههار وإذا عياله وليرا يومين يرتاح ألجل أرسهههلته صهههياح

 توفيقه هللا أسههئل مثله القضههية يخدم من نجد ال حين الجيه رأس على زيد أخ  مع يكون مرادي

 . به..... وال

لدروز نجدة ننتظر نحن فها نداوم ا يدة األعمال ل ما فال  نجدث حصههههههههل لم إذا و المف ..  موقف ل

ً  بحوران  حكمتكم اسهههتعملوا لكم أشهههرة وكما لتحتفضهههوث أليكم أعيدث الصهههاد  المخبر تحرير. بتاتا

 باحترام ودمتم هذث. ذلك سوا اان حيلة لنا وال خائن كل بمجازاة وأسعوا الدين مشايخ وحرضوا

  

 العام القائد                                                          344 رمضان 29

 (   التوقيع)                                                                              

 األطره سلطان            (                                        1926 نيسان 13)
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 (أ) -73- ملحق

 

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة

 وصههههول حين األمل األطره بك عل  عم  أبن إلى أعدول جوزين عندكم يوجد.  وتحية سههههالم

 يلزم ما بتقديم يقصر ال المذكور عم  أبن و عائق دون تسليمهم يصير أن ناقلة صحبة هذا كتابنا

 رجال على التنبيه وأجراء الجنود من اللزوم قدر على أكثر أو خمسههههههههة قيمة تركبوا أن يلزم. 

 زيههد أخ  مع التوجههه ألجههل عههاجالً  إلينهها ويعودوا راحتهم أمنوا متى حريمهم يتركوا أن اوقليم

 إلينا إرسهههههالهم و القتال على قادرين اللذين من واحد رجل أي ترك إياكم يرفقهما ومن وصهههههياح

 القرا على التعميم ف  أسهههههههرعوا اليوم بهههذا اوقليم إلى العودة قررنهها ألننهها يمكن مهها بههإسهههههههراا

                   والسالم التهاون وإياكم جدل على حاالً  وسوقهم بها الموجودين

  العام القائد                                            344 رمضان 29 جدل عن 

 ( التوقيع)                                                                             

 األطره سلطان                                                                          

 (ب) -73 - ملحق

 

 المحترمين شلغين نبك يحيى وأبو الدين عز بك هالل عما أبناء

 وال مفقودة خالفهم أورا  وبعض أجدهم لم اللجاة مجاهدين بأسهههههههماء عندنا الذي الجداول طلبكم

                ودمتم جوابه على أطلعتم بك ومحمد أفادتكم قصدة ، عنهم علم

 -347 - جمادث 5

 عمكم أبن                                                                          

 األطره سلطان                                                                       
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 -74- لحق

 الطائرات تأثير

ً  أنهم الزعماء عن وعرفه القائد لعند الرسههول عاد وعندما  أرسهل بالعفينة باشهها سههلطان عند جميعا

 اشههههههتعلت أنها عنها بعيد واحد لكل خيل حتى عليها تضههههههرب وبدأت المذكورة للقرية طيارة 29

 ف  جوارها على بل القرية لنفس اوصههابة منه ورحمته هللا لطف ولكن أثر لها يبقى ولم وتهدمت

 بن حسهههههههين أحدهما رجلين وقتلت هدمتها دور أربع ف  وقعت قنابل وأربعة الحواكير و البيادر

 كان اليوم هذا أن أظن و الكفر قرية إلى البوم ذلك ف  وذهبت فرسهه  وجرحت الجرمقان  هزاا

 كانت القرية أنه إال القرية، بهذث ورفاقه سههههلطان أن علمت كونها الطيارات من علينا األيام أشههههد

 الغرب ومن البلد غرب القنابل تأت  الشر  جهة من وتضرب تأت  الت  فالطيارات العرض قليلة

 (.الغبار) العجان حسب إال القرية نفس عرفوا عادوا ما الغبار شدة ومن البلد، شر  إلى تأت 

ً  طيارة وعشههرون إحدى السههويداء هاجمت األيام أحد وف   من مملوءة والبلدة نيام والناس صههباحا

 إال روح وال تزهق فلم لطف سهههههههبحانه الحق ولكن البلد ف  محمولها فألقت ، الغرباء ومن أهلها

 البيوت بعض هدمت إنما ، معه أخذها من والدتها تتمكن لم سهههههههريرها ف  صهههههههغيرة بنت روح

 ف  يومئذ وكان حماث من أخوته و سههههلم القادر عبد للحان حصههههانان بينها الطروه بعض وقتلت

 تعجبوا والجميع الشههواف عل  والدكتور رويحة أمين والدكتور شهههبندر الدكتور السههويداء مدينة

ً  تفعل لم الطيارات هذث أن وكيف هللا بقدرة  يذكر، شيئا

 الحريم محل عن الجواسههيس من األخبار وتأخذ القتال سههاحات تترك االفرنسههيين طيارات وكانت

 . كبيرة أضرار العائالت ف  توقع كانت كثيرة وأحيانا عليهم وتضرب واألطفال

 رجاالً  ترى كانت كثيراً  وإذ ولطفه ومعونته هللا قدرة على تدل وأموراً  عبراً  الثورة هذث أرتنا وقد

 على مختبئين أناس ويكون ، سالمين ويعودوا والرشاشات المدافع أفواث على الدروز فرسان من

 .يسلمون والمجاهدون يقتلهم مدفع طلق أم طيارة لهم هللا فيرسل البارود مسافة من أبعد

ً  معنا ألخذ السههههنتين هاتين بمدة وسههههمعناث ورأيناث شههههاهدناث ما جميع تسههههجيل يمكننا كان ولو  وقتا

 الطيارة أن المشهههههههاهد غير القارئ يفتكر هل إذ فيه مبالغ األمر أن أفتكر و القارئ ومل طويالً 

 كبيراً  حجراً  أخرن و األرض ف  أذرا أربعة مقدار نزل(  قرية)  طربا ف (  قنبلة)  قزان ألقت

 من أبعد وألقاث المذكورة الحفرة قاا من أخرجه اخر مكان من نقله عن رجالً  الخمسههههههون يعجز

ً  عشرين ً  عشرين من أكثر الحفرة( محيط) وداير الحفرة عن ذراعا  المحالت بعض وف  ، ذراعا

 ضههرر أن وأظن ، كثيرة أمثالها و الزمان قديم ومن الرومان بنيان من وه  طوابق ثالثة هدمت

 محالت ف  جيشههههها وحفظ عظيمة خدمة الحكومة وخدم ، والجند المدافع من أكثر كان الطيارات
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ً  كثيرة  وقدوم هللا قدرة من إال للجيه سههالمة ال ألن نجران السههجن( معركة) شههر ف  خصههوصهها

  .بحمايتها ويمش  الطيارات قدوم لبعد إال محله من يتحرك ال الجيه وكان الطيارات،

  مذكراتة  عبيد                                                                               

 -75 - ملحق

 

( 5) قيصهههههههما معركة ف  منهم قتل 33 االفرنسههههههه  الجيه ف  الدروز المتطوعة من القتلى عدد

 . 1926-8-3 بتاريخ

 . 1926 عشر والحادي العاشر الشهرين ف  جلهم( 19) اللجاة معارك وف 

 1927 -1- 3 بتاريخ( 4) زريق أبو معركة وف 

ئات عدا هذا ناطق من المتطوعة قتلى من الم  سهههههههوريين ومن عرب وغير عرب من أخرى م

 ... سوريين وغير

 (( ة الثورة ربابة))  ف  عبيد عل  يقول

  بنا خانت الوطن من جنود ولوال                              

 التنديب ودشروا ، البالد عافوا                                                

 ( االنتدابة  التنديب) 
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 -76- ملحق

DU SERVICE DES RENSERGNEMENTS DU LEVANT NO 1068/K 3  

 Beyrouth le 24 Mars 1926 

NOTE 

 

 -76- الملحق خالصة

 من كوكبة تكوين انيةكإم عن المركزية الفرنسهههههية المخابرات رئاسهههههة المخابرات قلم يسهههههتشهههههير

 .الفرنسية القوات جانب إلى تعمل عامر ترك  بقيادة السيّار الحرس

 1926( آذار)  مارس 27 تاريخ) ...(  رقم الجواب 1926 مارس 24 تاريخ)...(  رقم رسالة

. مضهههههههمونون نصهههههههفهم خيّاالً، 28 من أكثر أجمع أن تعب وبكل جهودي، كل رغم أسهههههههتطع لم

ً  يحسد وبعضهم. النظام تقبّل يستطيعون ال فالدروز  زعامة غير بزعامة يعترفون ال وهم. بعضا

ً  المستحيل من وأنه. عشيرتهم  .ذلك عليهم يحّرم دينهم إن بعضاً، يقاتل بعضهم تجعل أن تقريبا

 .االنتفاضة هذث قمع ف  درزية مشاركة إمكانية على االعتماد الوهم من يكون قد بأنه أعتقد وإن 

* 

 ف  األمن توطيد من األولى المراحل أنة  فيقول 1926( أيار)  مايو 15 ف  المؤرخ الكتاب أما

 أعمال من آمل كنت مما بأفضههههل يقومون قد الدروز األنصههههار أن أالحظ أن ل  أتاحت قد البالد

 عدد رفع على موافقتكم أطلب بأن أتشههههّرف وإن ... اسههههتخدامهم من اوفادة الممكن من كان وأنه

ً  خيّال مائة إلى الخيالة هؤالء  ..((المستقبل ف  وخمسين مائة وإلى حاليا

 -هـ.أ-      
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 – 77 – ملحق

 

 خطاب

 

 واالستقالل الوطن سبيل ف  المجاهدين اوخوان جميع إلى

 العزيزث سوريا أبناء وعموم الدروز وجبل وجيرود والنبك والمرن الغوطة أبناء وإلى

 عليكم سالم

 لتحقيق جاهدناث جهاد وأي القومية مطاليبنا لتأييد بها قمنا مناصهههههههرة أية األخوان أيها تعلمون

..  النبيلة الغاية عن شهههههعرة قيد أتحول لم أنن  بيدث روح  والذي أما. العزيزة سهههههوريا اسهههههتقالل

 مراراً  قمت وقد. إليها للوصههول النار بين بنفسهه  وأرم  للرصههاص صههدري.. سههبيلها ف  أجاهد

 ً اب غير للحرب داعيهها  روح والجموا القبههائهل ف  مثيراً  واألقطههار القفههار وقطعههت وجهل وال هيههّ

كأ ولم أجبن فلم  الكفاح ً  أتل قاذفتن  حتى واالسهههههههتقالل والحرية العلم طريق ف  يوما  الحروب ت

 هذا فباسهههههم النجيبة الشهههههريفة أمتن  لخدمة مجرداً  كالسهههههيف وأنا العربية البالد كل ف  واألخطار

 أمته رهن حياته وقف رجل نداء إلى تصههغوا أن أسههتحلفكم العزيزة سههورية وباسههم أناديكم الجهاد

 السلم إليه يوصلنا مما أكثر إلى النهاية ف  يوصلنا وحدث القتال أن اوخوان أيها رأيت لو. وبالدث

ً  تركت لما اان ً ))  يوما ً (( العرب بشهههرف وقسهههما  فخامة قابلت وقد.. بالدي لخدمة وقفته سهههالحا

 أن يمكن الذي الشريف الحر الرجل منه فرأيت جوفنيل دي المسيو الفرنساوي السام  المفّوض

 بمبادئ عامالً  واسههتقاللها بالدث حياة يريد لوطنه مخلص سههوري كل إلى يدث يمدّ  وهو معه نتفاهم

ً  الحرة فرنسههههها  مناسهههههبة الفرصهههههة أرى وإن . والحرية االسهههههتقالل ف  مطلبهم للسهههههوريين محققا

 سههبيل ف  معكم وجهاد دم من بذلته بما فأنا. الوطنية المطالب تحقيق على معه واالتفا  لمخابرته

 من يصههيبها وما اوخوان أيها بالدنا البالد أن. الدماء وحجب السههكينة إلى أدعوكم العزيز الوطن

ً  نطلبه أن اان بعد علينا حرام بالسهههههههلم ينال وما. البررة أبناءها نحن علينا يقع إنما نكبات  غالبا

 .والنار بالسالح

 بالدث لحرية إال خفق ما صدر من الخارن النداء هذا اسمعوا وحضر، بدو المجاهدين إخوان  فيا

ً  أحراراً  ولنعه  !الموفق وهللا لنا ممدودة يدث دامت ما السالم ظل ف  كراما

 

 1344 سنة رجب 20 ف 

 اللواء أمير القائد أخوكم                                                                   

 الشاله رمضان                                                                       
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 -78 – ملحق

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 وسههههاوس وقبلوا الرحمن وصههههايا أطرحوا كيف لههأ من ونتعجب األزمان لمدير الزمان نشههههكو

ً  وقال( منكم األمر وأولو الرسههههههول وأطيعوا هللا أطيعوا) الرحمن يقل ألم الشههههههيطان  إن)  أيضهههههها

 (.عدواً  فاتخذوث عدواً  لكم الشيطان

 أنكم وذلك الوجوث كل من الشيطان وساوس وقابلين الرحمن وصايا مخالفين نراكم إنا الناس أيها

سية الدولة وه  عليكم هللا والها لمن واالنقياد الطاعة أطرحتم  سوى تريد لن الت  الفخيمة اوفرن

 رجال نوايا بطيب تثقون ال الشههههههيطانية بالوسههههههاوس مغرورون كنتم فإذا بالدكم وعمران خيركم

 الخير سههوى لكم تضههمر ال أنها البرية بخالق لكم نقسههم تحققناث ما لمناسههبة فإننا االفرنسههية الدولة

ً  اتخذتموث الذي الشيطان وساوس قبول ورفضتم الرحمن بوصايا عملتم إذا هذا انوالعمر  صديقا

ً  وعملتم  الغرباء لكم يحملها الت  الوسهههههههاوس تلك قبولكم على مصهههههههرين بقيتم هللا أنزل لما خالفا

 لتميلون لبعض بعضههكم أرزا  لكم أباحوا فقد ذلك ومع والطغيان الغه دريهمات ببذل ويزينوها

ً  منكم المغرورون ويبقوا الزمان طول على واألحقاد العداوة بينكم وتأسهيس الميل كل إليهم  أعوانا

 ما  لكم هللا ونسههههتغفر تعملون ما غائلة من هللا نعيذكم وعبادث هللا من والغضههههب الخطر تحت لهم

 )...(. ارتكبتموث

 تعليمات واتركوا والعقاب الويل لكم المسهههههببة األعمال وتجنبوا الصهههههواب إلى هللا هداكم ارجعوا

 وغايات مالية منافع منها ولهم أرواحكم وهالك دياركم وخراب بكم الضهههههههر) ...(  الت  الغرباء

 تصههههههغوا فال تدميرها يخشههههههون ديار وال تعثيرها يخافون عيال ظهرانيكم بين لهم وليس هواوية

 االفرنسهههههية الدولة ظل سهههههوى بالدكم وعلى عليكم يمتد فلن لبروقهم تلتفتوا وال الكاذبة لوعودهم

سهم ليجعلون يغشونكم إنما وهم ذلك يحققون الغرباء أي وهم ً  بينكم ألنف  بالدهم جفتهم حيث مقاما

 والغير الطاهر الماء يسههتوعب الذي كاللّبد وتكونوا ناعق كل أتباا تكونوا فال أجنادهم ورفضهههم

 هللا قال اوعدام و للشر يدعوكم من وبين والسالم للخير يدعوكم من بين تميزا أن يجب بل طاهر

 ورجاله الشهههر وارفضهههوا وآله الخير اقبلوا( الجنة إلى يدعو وهللا النار إلى يدعون أوليك)  تعالى

 أدنى إلى ومتبوا رئيس أعلى من لجميع أوعزنههاههها قههد نصههههههههايحنهها فهههذث المؤمنين من تكونوا

 قدحتم أو مدحتم كان سههواء تقترفوث مما ذمتنا وتتخلص هللا عند حجتنا عليك لتقوم وتابع مرؤوس

)  لرسهههوله تعلى هللا قال أعمالكم من رسهههوله وإلى هللا إلى متبرأون فإننا احترمتم أو كتبنا ومزقتم

 خاطرنا من خارن فهو نصهههههههايحنا خالف من فكل( تعملون مما بريء إن  فقل أعصهههههههوك فإذا

 غفران وال نجاح وال توفيق له يرجى ال بريئين ونحن منه برئ وهللا أجمعين الدين أهل وخاطر

 وموالث موالنا وله لنا هللا نسههههههتغفر هنالك خطأث عن ورجوعه غلطه عن بإقالعه إال سههههههماح وال

 مسههتقيم صههراط إلى( يشههاء من يهدي وهللا) وعفوها رحمتها من واثقون ألننا الدولة ونسههترضهه 

 .والتسليم  السالم الهدى اتبع  من وعلى

 1926 سنة أيلول 27
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  ختم          ختم            ختم               ختم                                              

 -79- ملحق

Etat du Djebei Druze 

Poste de Chahba 

Chahba -192- 

  بقاءهم طال المحترمين شلغين بك وشريف شلغين بك كنب عمنا أبناء لحضرة

 وتحية، سالم

 والرأفة الشهههفقة من عندها وما الفخيمة االفرنسهههية الدولة مراحم عن لكم أصهههف أقدر ال بعد، أما

 حنو كل وشهههاهدوا عصهههابة كانوا الذين المقرن أهال  بكافة حضهههرنا ولقد الدرزي الشهههعب على

 على شههفو  أب كمثل هو الذي األفخم شهههبا مسههتشههار سههعادة أي الحكومة كلفتنا فلذلك ومرحمة

 إطاعتكم و خضهوعكم وتقدموا الحكومة لخاطر لترجعوا أكاتبكم ك  خصهوصه  الدرزي الشهعب

ها جدون وعندها ل ها بحبوحة ف  وترتعون يسهههههههركم مما ت ها عدالت  ذلك عليكم نكرر ، ورحمت

 . السالم أهديكم وختامه يمكن ما بأقرب بحضوركم

 التوقيع                                                                               

                                                                               ....... 
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 -80- ملحق

 

  األفخم صخر أفندي حسن  جميل أبو المحترم األخ لحضرة

  وسالم أخوية تحية

 تطلعون دزيدري الكابيتين االسهههههتخبارات رئيس سهههههعادة من تأمين ورقة طيه لحضهههههرتكم متقدم

 تسهههههههرعوا األخوية باسهههههههم منكم أطلب الحضهههههههور، عن يعيقكم مانع أقل بق  لم أن وبما عليها

 خبر عند للسههويداء بلحضههورا...وقد السههنيح أبن دار مسههكنكم جّهزنا وقد السههويداء إلى بالحضههور

  الداع  من ثان 

ً  عليكم فأكرر  باحترام ودمتم التأخير وعدم باوسراا ثانيا

 1927 أغسطس 4

 (التوقيع) أخيكم                                                                     

                                                                                        ........ 

 ً  طيه متقدمة زلمتكم وثقية وأيضا
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 -81- ملحق

 

 بقاك دام األفخم صخر بك حسن  جميل أبو أخونا المحترم األجل لحضرة

 

 سههههههنة تموز 29 رقم تحريركم أخذت المسههههههرة بيد أحوالكم عن الفحص و لرؤياكم الشههههههو  بعد

 وه  بمسههههاوتها باشههههرنا حاالً  لكم الالزم األورا  جهة من ثم سههههالمتكم علم به وسههههرن  1927

 من شهههه  على تعالى بعونه بأس وال الحضههههور ف  تسههههرعوا أن يلزم فعليه لجنابكم طيه مرسههههلة

 منا اعتذروا لذرعا الزرقة أو عمان من أغراضهههكم نقل جهة من ثم البال مطمئنين كونوا أموركم

 على شهههه  أقل بشههههحن األمر يعسههههر ولذلك المأمورية لهذث األنحاء تلك ف  ممثل لهم بق  لم بأن

 أن حوائجكم كامل بنقل عدونا أو وعندها السههويداء تخابروا ذرعا إلى وصههولكم عند أما حسههابهم

 وصههلتم ومتى بأس ال نفقتكم على لذرعا عمان من المشههحونات اجعلوا فلذلك كثيرة أم قليلة كانت

 بقدر المقوالت تصهلكم ثم المسهتشهار سهعادة يفهم والمذكور بالتلفون بك توفيق ولدنا خابروا ذرعا

 استأجرها قد السنيح ابن دار خصوص من كذلك للوطن بالسالمة عودتكم ننتظر نحن وها طلبكم

 الحضور عن يعوقكم ش  عاد فما طينها ف  باشروا أنهم نسيب أخوكم وفادنا بك توفيق ولدنا لكم

 الصهههحة عن عار فهو نسهههمعه كنا شههه  وكل يرام ما غاية على عندنا األحوال جهة من ونفهمكم

 عنا يسههأل لمن سههالمنا إبالغ مع بشههأنه هذا تعلمونهم أناس إلى شههخصههية مقاصههد عن ذلك وكان

 بالعز بقاكم أطل و السههههالم يهدوكم بخير إخوتنا أوالد و أوالدنا و إخوتنا عندنا من كما.  بطرفكم

 . واالحترام

 (التوقيع) أخيكم                                                 1927 سنة أغسطس 6

                                                        ...... 

 أشواقه يهديكم نسيب أخوكم تسطيرث حضر
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 -82- ملحق

 

 بقاث دام األفخم صخر بك حسن  جميل أبو المحترم األخ لحضرة

 تحريركم على وقفنا أبدي.  وعافية بخير تكونوا أن فعسههههى لرؤياكم والشههههو  عليكم السههههالم بعد

 االسههههتخبارات قلم رئيس سههههعادة وقابلنا األزر  من حضههههرنا عندما فعليه توفيق لولدنا المرسههههل

 ش ء بأفكارهم أو عندهم وجدنا فلم مطوالً  بشأنكم وبحثنا هنري الكولونيل الحاكم وفخامة بالجبل

 أصههدرت الحكومة بأن وأجابونا 1وصههويص القّزاز مسههألة ف  أي فيها تفتكرون الت  األشههياء من

سية اوجرام عن عفوها سيا  األمر بهذا تفكيركم بعدم االطمئنان غاية طّمنوا و وخالفها والعادية ال

 أنتم يبلغكم أن ألجل باألزر  بينه القومندان لسهههههههعادة يبرقوا بأن حضهههههههراتهم من طلبت فعندها

 الحضههور عن تترددوا ألن لزوم ال واان أفدناكم كما مؤمنين للوطن بالرجوا سههوية بك ومتعب

 أخذتم و األزر  إلى توجهتم إذا أما يّمكم من جداً  حسهههههههنة أفكارهم بحيث إليهم المومى ومقايلة

 كان إذا عنه تسألوا أن فعليكم أوفق يكون بها وجئتم بينه القومندان من أخذناهم اللوات  مثل ورقة

 لم كان وإذا الثانية للمرة برجوعه األزر  غادر ألنه الرسهههم  الخبر نأخذ لم بحيث رجع أم باق 

 حسهنة معنا المعاملة جهة ومن جهتنا من نطمنكم بشهأنه هذا حاالً  حضهوركم من بأس ال وجدتموث

 . باالحترام ودمتم أنتم و نحن نكون آن نود لذلك العادة فو  وه  جداً 

 أخوكم                                                    1927 سنة تموز 21

                                                                              ...... 

 

 .السالم يهديكم نسيب أخوكم تسطيرث حضر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 قا دا   بوصفه بالتنفيذ مكلفا   صخر حسني وكان الجاسوسين يد قطع قرروا الذين الثورة زعماء على باإلعدام الحكم صدر قد كان - 1

 ( المؤلف.   ) الوطني للدرك عاما  
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 -83- ملحق

 

 ( منشور) 

 

يه ال الوطن له يذكر وكالً  1 أهل يه بعم ً  ال من نقول فعل  ال له غيرة ال ومن له غيرثً  ال له وطنا

 ً ً  ال ومن له عرضا ً  ال له عرضا ً  ال ومن له دينا  . مسكنه جهنم وف  تلعنه لعنة له دينا

 والنشههرات التحارير وتراكم الحاضههرة األحوال بمناسههبة التوقيع أصههحاب نحن العنوان هذا تحت

ً  2 المؤزرينها الخوينت بعض من و فرنسا زمالء من الواردة ً  الرنانة بالدراهم طمعا  بالمنافع وحبا

ً  الوطن حفظ كان ولما فلذلك الشههخصههية ً  الزم فرضهها  مسههيرث ونروم اعتمدنا فالذي الزب وشههرعا

 ة هو ها هللا على االتكال بعد

 يسوغ وال الخير ومناهب المبرور العمل على واحدة يداً  إمضائنا المذيلين عموم نكون إننا – أوالً 

 . بذاته لذاته اونفراد وال الوطن مشروا مغاير بأمر يأت  أن منا ألحد

 ً  أم سهههياسهههية مخابرات أم كتابات منه يبرز جليل أم حقير منا رجالً  هللا سهههمح ال أنوجد إذا – ثانيا

ً  الدين من مار  فيكون اعتيادية ً  الشهامة طر  من وخارجا  .والشرف المجد عاليق من عاريا

 ً  فعلينا طبقاتهم اختالف على األصهههههناف سهههههاير من أجمع المواطنين بعض على انثبت إذا  - ثالثا

 ً  رزقه فيكون التلف من به لما وصههههل األمر كان ولو كانت صههههورة بأي إرجاعه و تأديبه عموما

 ً  المقدس لوطنه بالخيانة منه بدا لما بالنظر أدناث ختمه وقع من عموم إلى مهدوراً  ودمه مفروشههههههها

 . به ذلك تنفيذ يصير الثابت الفحص بعد وذلك

 ً  كياننا يخصّ  بما واوخاء الوالء وحقو  البعض بعضهههههههنا على المسهههههههاعدة منا كل على – رابعا

ً  داخالً  ووطننا ً  وخارجا ً  ماديا  . معنويا

 ً  هذث من كل عن وهو الغيورين الوطن فتيان من ذي لكل حفظه المنوط القرار هذا إن – خامسههههها

 المحترمين النزهاء أربابه على الصهههههههك بمثابة ويعتبر اوجراء ومرع  القبول بمحل صهههههههفاته

 ولعنة المرسههههلين سههههيد بحرمة أجمعين والتوفيق الهداية من به لما المولى وفقنا للعاملة واألكثرية

ً  هذا والدين العرض ليوم الوطن يخامر من كل على هللا  . متبرئين منه ونحن منا بريئا

17-2-1926 

 األطره نجم  - األطره حسين   -  الجرمقان  هزاا - الصغير إسماعيل جبر

 شاهين أبو حسن   -    مصطفى حسن محمد  - العطوان  سعيد

 الصفدي محمود  -   كيوان حسن  -   صيموعه محمود سلمان

 نصر... سليمان  – جمال حسين  – الحلب  نعمان

                                                           
 ألهله الوطن - 1
 لها المؤازرين الخونة - 2
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    – بالن عل  حسين  -الدبيس  قاسم محمد  –  غانم أبو نعمان حسين    – زر  يحيى  (   ملح)

 - الحسن محمد  –  معروف حمد  –.......     -......... رز    -  غزاله عل  نايف            

  العطوان  مزيد  – صعب يحيى  –.  ... نجم  –  الملحم عل            

 بهاء عل  – عمار أبو ملحم  - األطره نجم سهالمة – العيسهم  فرحان – جبر عبدث(    متان) 

 ................. -  حمزث قاسم عل    -...  سليمان - بحصاص هللا عبد أسعد – عماد الدين

  الجمال سليمان -  زيد أبو حمود -  صياغة حسن           

  – البربور هللا فضل - األطره فرحان - السالمة سالمة - يونس حسن   ( الهويا)

 – بالن محمود حسن – كحول نايف – خير عل  -البربور سعيد - العطاهلل سليم            

  المرع  عل   - كنب سليم – الجمال نايف  – األسعد هالل             

  جودية نايف –.......  - األطره عل  – مصر أسعد(   قيصما)

 درويه حسين حمزة(   الحريسة)

 مغضب أبو فارس( زريق أبو)

 ........ - (مقروء غير ختم( ) اللوز تل) 
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 -84- ملحق

 تاريخ والشرق  الغرب  اوقليمين بقضاء العمومية الجمعية قرار

  القيادة من الوارد األمر على المبنى 344 ثان  جماد 14

  الوطنية الثورة لجيوه العامة

ً  تقرر ااراء بإتفا   المسههلوبات جميع تأدية ألجل الروحيين المشههايخ من مؤلفة لجنة انتخاب متفقا

 ومكلفة نافذ قرارهم ويكون األصهههدقاء أموال ومن الجوار من الدروز رجال بعض بها يأت  الت 

ً  الطايفة مشروا يخالف من وتأديب مقرراتهم بتنفيذ العمومية الهيئة  . للنظام حفظا

 الشههههقاوة منع ألجل اوقليم أبناء من خيال ألربعون قايداً  صههههالح أب  قاسههههم الشههههيخ تعيين -

 يتفق الذي اوصطالح حسب البالد عموم من معاشهم يكون أن على الغير أموال على واالعتداء

ً  ذهب عثمانية ليرات ثالث منهم خيال لكل يكون أي عليه ً  راتبا  الحرب مدة انتهاء لعند شههههههههريا

 والسهههههر والخارن الداخل ف  التعديالت ومنع األمن بحفظ مكلفون والجنود المرقوم الرئيس وأن

 . النظام وحفظ الصادقة الخدمة على الدايم

 أسلحة معه يوجد من وكل واحدة خرطوشة ولو الوطن من إخراجها و األسلحة بيع منع -

 كل أن القرايا كل على التعميم مع هدراً  عليه الثمن ويذهب منه تصههههادر الوطن هذا من مشههههتراة

 . والطايفة الدين خطة عن وخارن الناموس عديم يكون بارودة يبيع من

 العائالت من الطبقات اختالف على وضههههههيع أم كان رفيع المذكورين اوقليمين من درزي كل إن

ً  الطايفة إذن بدون اوفرنسية الحكومة لعند يذهب والطوايف ً  البالد ف  مسكن له ليس جميعا  قطيعا

ً  بدمه قاتله مطالب وغير مهدور دمه يكون وقتل الطريق على وصهههههههدف ذهب وإذا  والذي قطعيا

 مفروه ورزقة مهدور دمه بنفسههههه يذهب الذي جزاء جزاث للحكومة مرسههههل مكتوب له يمسههههك

ً  ويكون  . اوعدام ويستحق والناموس الدين خطة عن خارجا

  التواقيع

  كنب أسعد – فرحات عل  – قاسم -  نصار محمود

 ...فارس – مرع  إسمعيل – بوصالح طاهر – الصباغ على

 الشاعر محمود – عواد بو أسعد – عواد بو شبيب – محمود صالح محمد

 ... منصور – الحلب  هللا عبد حسن – الصفدي محمد – عماشة عل 

  أحمد سيد أسعد – إبراهيم محمود – إبراهيم أسعد – رضا سليمان

  إبراهيم محمود – الصفدي صالح سلمان – الصفدي قاسم محمد – خاطر أحمد

 ... حمد – القضمان  أسعد – أيوب سليمان – خاطر سليمان

 الول  عبد حسين – الدين فخر مهدي – بدرية محمد – بدرية أحمد

  مزين قاسم – النصار قاسم – االولى عبد حسين –...  حمد
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  قينا عين

  شعالن فرحان – منذر يوسف – طرودي سلمان – دعبوس محمد

  حضر

  حسون كنب – النصار نجم – الصفدي عل  – جاهد

  حسن عل  ملحم – برك  بشير – الطويل محمود – حسن سعيد

  زيدان إسماعيل – زيدان نايف

 الشعرة عين

 ... فارس – الخطيب يوسف – عمار سلمان – حامد أسعد – حامد محمود

  ركاب حمد أسعد – جبر حسين

  حرفا أهال 

 ... حسين – محمد عل  – أحمد قاسم – الحلب  عل  – عماد عل 

 الكريد السالم عبد – عماد عل  – عبدث أبو قاسم – صالح محمد – صالح الدين علم

  عماد نجم حسين – حمود هندي – صقر إبراهيم – صقر أحمد يوسف – عماد مرع  أمين

  حسون نصيف – الكريد إبراهيم

  الشعرة عين

 حامد بو حسين – حامد بو يوسف – حامد إبراهيم – خطار حسن – حمدان حسن

* 

 ف  باوقامة له سهههمح وعندما ، آنذاك تدمر ف  المنفى ف  صهههالح أبو كنب الشهههيخ كانة  مالحظة

 شهههههيخ مع الطعام تناولت ولقدة ))  خالصهههههته ما عنه وكتبت بولو أليس الكاتبة به التقت دمشهههههق

ً  مسههههههتقيم رجل أنه ومع.  جداً  ولطيف كريم وهو( س. أ. ك) هو الحرمون جبل من درزي  تماما

 وعدث على حافظ وقد.  سهههههراجه السهههههلطات فأطلقت قط يقاتلنا ال بأن وعداً  أعطى ثم إلى نف  فقد

 . الجبل ف  قتلوا قد ذريه وبعض أحر  قد بيته أن رغم دقّة بكل

 وسمح ، صغير كملك الحلو وولدث عائلته مع( 1926 نيسان 26) اان دمشق ف  ينتظر هو وها

ً  عنه قال الذي العتيق سيفه برسم ل   أمراً، نفسه على نذر ولقد أشهر تسعة منذ صائم أنه مازحا

 . وطنه أبناء بين السالم يعمّ  أن قبل يغيّر ال بأن وذلك ، قشطالة ملكة كايزابيل

 363 - 362  بولو أليس                                                                 
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 طليلين بهم زريق أبو العانات قيصمه متان الهوية ملح عرمان

 رب وصههانهم حفظهم األماجد المحررين القرى أهال  أعيان و ومشههايخ بيكوات وجناب حضههرة

  العالمين

 النصهههر ف  بيدكم األخذ و توفيقكم وبحسهههن سهههبحانه للمولى الدعاء مع السهههالم جزيل إهداكم بعد

ً  مسهههههامعكم طر  قد نبدي ، المصهههههباح رسهههههوله بجاث والنجاح والتأييد  عقد الذي االجتماا عموما

 هللا وبإمداد وجسههههههمان  روحان  القبل  مقرن عموم حضههههههرث قد شههههههبيح غارية قرية ف  مؤخراً 

 و استعداد ف  شقة قرية ف  السابق القرار تأييد على العموم آراء اتفق قد وصونه وتوفيقه وعونه

 ألجل كان موقع أي ف  دائمة صههههورة ف  الحرب جبهة إلى القرى رجال ربع سههههو  موباشههههرة

 بلوغ من العدو يتمكن ال وحتى دايرة و ماشهههههههية األهال  أشهههههههغال و عامرة الحرب جبهة تكون

 الهمة إبراز الغزيرة مروءتكم و الشههههههههيرة غيرتكم من نأمل عليه فبناء العباد رب بعناية إرادته

 جبهة إلى قراكم رجال ربع وترسلوا تمشوا بأن الدرزية والشجاعة المعروفية والحمية والنهضة

 من اعن  أعيانها و البلد مشههايخ أحد الماشههية الجرود مع ويكون تأخير بدون وقت بأسههرا اللجاة

 وصهههههاعد اان من يقبل عذر بدون الكاف  الذهاب مع قول كل مع األعيان من شهههههخص عيلة كل

 مناسههب ورأينا اسههتحسههنا قد البالد رجال وسههوكرة لضههبط نظراً  وكذلك جداً  موافق الطقس حيث

 ً  المتأخر يعرف ألجل البالد أجاويد إلى وترفع رسهههمية قوايم ف  القرى رجال تضهههبط بأن عموما

 عدد ف  رسهمية قوايم يعملوا أن قرية كل أعيان من وشهخصهين سهايس و شهيخ على الواجب فمن

 والربع تقدم كما األجاويد إلى وترفع والولد العاجز عن خال ما أحد اسهههههههتثناء بدون البلد رجال

 تحريم مع الجرم و والسخط  الحرام أشد تحت يكون المش  عن ويتأخر القرعة عليه تطلع الذي

 خههائن يعههد ألنههه دورهم وحريق رز  بفره البالد قرار فيهم وينفههذ وعيههالهم دورهم و أرزاقهم

 من أكبر ومضهههههههرته بيننا موجود الخائن ألن العدو ف  الجهاد من أفضهههههههل الخونة ف  والجهاد

 ذلك على والثبات االسههتمرار ف  عليكم رجانا ونكرر ذكرنا كما الهمة إبراز فنأمل العدو مضههرة

 وحايط عليها حايق الجرم يكون وتأخير كسل منها تجرا الذي والبلد بالفرن وصفيه هللا يأمر حق

 .  ختام والسالم المختار ورسوله الجبار العزيز سخط مع وكبار وصغار ونساء رجال من بها

 . العالم البار بحراسة ودمتم العامرة محالتكم حوته من لعموم سالمنا إهداء مع

 344 رمضان 12
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 الهجري أحمد                   جربوا حسن                           الحناوي عل 

  أمركم تبلغنا
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 الملحم حمود        األطره فرحان       مغضب بو هالل
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  أمركم تبلغنا

 زريق بو أهال                 طليلين أهال             عرمان أهال                متان أهال 
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 1344 ثان  ربيع 29 ف  الواقع األحد يوم العمومية الجمعية قرار

ً  تقرر ااراء باتفا  – أوالً   الشههيخ الروحيين المشههايخ حضههرات من مؤلفتين لجنتين انتخاب متفقا

 ألجل الذوات من أشهههخاص ثالثة منهما كل برفق ويكون الحناوي عل  والشهههيخ الهجري يوسهههف

 من الشام وجوار الغوطة من الدروز رجال بعض بها أتى الت  والمنهوبات المساليب جميع تأدية

 تكون خاطرهم قبول عن يتمنّع فرد كل أن على الطبقات ختالف على الدروز رجال من فرد كل

ً  ألصههحابها وتعاد قسههراً  منه المنهوبات وتحصههيل( 000) بتقرر مكلفة العمومية الهيئة  لكل حفظا

 . الغير على متعدي

 ً ً  الحدود وعلى الجبل ف  العام األمن لحفظ خيال لمائة قائداً  صهههخر بك حسهههن  تعيين – ثانيا  منعا

 تسههههعون كل أي البالد عموم من الخيالة تكون وإن المسههههيحيين من الغير على والتعدي للشههههقاوة

 بمعرفة خيال المائة أصهههههههل من رؤسهههههههاء أربعة انتخاب ويجري منهم ويكون خيّال بمعاه فدان

 خيّال لكل الخيّالة راتب وإن االجتماعية بالهيئة مربوط المرقوم بك وحسهههن  المرقوم بك حسهههن 

 اامر بين فر  ال فقط األفراد بسهههههههعر المرقومين األربعة الرؤسههههههههاء وأم عثمانية ليرات ثالث

 .المصلحة بمقتضيات بل الراتب ف  والمأمور

 ً ً  الدروز جبل من وإخراجها األسههلحة بيع منع – ثالثا  عن أجنب  وكل واحدة خرطوشههة وال قطعيا

 تصادر الدروز جبل من مشتريها أسلحة معه يوجد غوطان  أم شام  أو درزي من الدروز جبل

 من ومحروم الناموس عديم يكون بارودة يبيع من أن الجبل سكان لعموم التعميم مع منه وتضبط

 . الطايفة من وممقوت الدين

 ً  لعنههد ذهههب الطوايف و العههايالت اختالف على وضهههههههيع أو رفيع درزي فرد كههل إن – رابعهها

ً  الطايفة من إذن بدون االفرنسية الحكومة ً  الدروز جبل ف  رز  وال سكن ال له ليس جميعا  قطعيا

ً  بدمه قاتله مطالب وغير مهدور دمه يكون انذبح و طريق على صههدف إذا و  يمسههك والذي قطعيا

 ورزقه مهدور دمه يذهب الذي جزاء جزاث العموم وجه من يكون أن بدون للحكومة تحرير له

ً  يكون حيث مفروه  . 1اوعدام ويستحق والناموس الدين خطة عن خارجا

 الثعلة أهال                       ولغا                              مفعله           

 الياسين نايف            عساف أبو داوود         ( مقروء غير)    غانم مسعود

 العفيف قاسم   -  حبيب مزيد               خاتم                                                

  هنيدي داود   ( مقروء غير)    الدين شرف قاسم

 هنيدي فارس    توقيع و ختم          وتوقيع ختم  

 عامر حمد –  العاقل حسين – حازم ريما ل اأه

 قنوات أهال 

  عساف بو حسين            العربيد منصور     كشور محمد       جزان وهبة

 ختم                           ختم                               وتوقيع ختم

 -87- ملحق

 بقاث دام األفخم رز  بك سعيد أخونا حضرة

                                                           
 (المؤلف) .. كالم في كالما   ظل! اإلعدام - 1
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  وسالم تحية

 موعههد وكههان الههدروز جبههل حكومههة ف  الوطن  للمجلس عضهههههههواً  1انتخههابكم جرى حيههث نبههدي

 لقرية للحضههههور الوطن باسههههم ندعوكم فعليه 345 محرم 20 الواقع القادم الخميس يوم االجتماا

 بوسهههههههعكم ما تبذلوا أن العموم همتكم من آملين المذكور باليوم المجلس افتتاح يكون حيث مفعله

 .محترمين ودمتم الوطنية القضية ونجاح البالد لعمران

                                     345 محرم 13

 السورية الوطنية الثورة قائد                                                          

 األطره سلطان                                                   

* 

 1926 يوليو شقه اجتماا أثر على الوطن  المجلس أعضاء

 . القطام  ،عقله درويه أسد ، األطره متعبة  عرى عن

 . األطره الحمود صياح ، البربور محمد ، األطره علىة  القرية

 . كيوان سليم ، الحّجار عل  ، األطره هللا جادة  صلخد

 . الجغام  هللا عبد ، العيسم  يوسف ، رز  سعيد ، رز  يحيىة  ملح عن

 . سالم هللا جاد ، نّصار سليمانة  ساله عن

 . زيدان أبو قاسم ، الشاعر يوسف ، غانم قاسمة  المشنّف عن

 . ناصيف حسن ، الصحناوي حمود ، القلعان  اسكندرة  نمرث عن

 . الدين زين محمد ، نوفل محمد ، مكارم سلمان ، عامر عل ة  الهيت عن

 . فخر أبو فندي ، نصر نايفة  نجران عن

 . حمشو مصطفى ، عامر طراد عل  ، عامر هايلة  شهبا عن

 محمد ، مرشههد مسههعود ، المحيثاوي شههاهين ، القنطار شههبيب ، عزام حمد( ة عريقة) عاهرث عن

 . مسعود أبو

ً  أصهههبح الذي) الهجري يوسهههف الشهههيخة  سهههليم عن  ، عسهههاف أبو قبالن ،( مفعله لمؤتمر رئيسههها

 . جزان وهبه ، شلغين جبر ، غانم مسعود

 . هنيدي سليم ، هنيدي أسعد ، هنيدي هللا فضلة  المجدل عن

 ، هالل عل  ، الدين زهر هايل ، الدين عز الكريم عبد ، الدين عز سهههههههعيدة  اللوى وادي عن

 . الكفيري محمد

 محمود ، الحلب  نجم ، عبيد عل  ، طربيه صهههالح الشهههيخ ، األطره الغفار عبدة  السهههويداء عن

 . دويعر

 (3 م سعيد أمين عن)                                                                             

 -88- ملحق

 

                                                           
 (المؤلف) ..تعيينكم تعني هنا انتخابكم - 1
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 والتبديل التحرير قابل اقتراح              الرحيم الرحمن هللا بسم

 . المتواصلة النجدات ورسال للجبل البياظة مشايخ من قسم توّجه – أوالً 

 ً ً  منهم قسههم توّجه – ثانيا  أهاليها عموم سههو  ألجل اوقليم قرى من بقرية يركز شههخص كل أيضهها

ً  مشههروعة معذرة له الذين عدا ما حوران دروز من عندهم ومن الحرب لسههاحة  تغلغل من خشههيتا

 . منهم بسيط قسم على القتال ويقع بالقرى الجرود

 ً  حركههات نع المسهههههههؤول هو ويكون والجبههل اوقليم قرى من بلههد كههل من رئيس طلههب – ثههالثهها

 .المحاربة للجيوه العام بالقائد مربوط ويكون رفقاث وسكنات

 ً  . القيادة بأمور المسؤولين غير وعن أجنب  كل عن الحركة أسرار كتمان – رابعا

 ً  رجال مقدار منها يتخصههص قرية كل اوقليم وقرى المجدل من رجل يتعين ما انتخاب – خامسهها

بال الوقوف ألجل قدرها على  القوة هذث تكون ما لمحل حركة عملت إذا حتى القنيطرة نقطة ق

 . وتتعقبها مراقبتها

 ً  بعد عليها والهجوم حاصبيا أم راشيا مثل المحتلة القرى من ما لمحل القوة جميع توجه – سادسا

ً  رجل مايت  مقدار يوضع أن  وكون العدو عن خفية بصورة عليها مهاجم الغير النقطة قبال أيضا

 المرابطة القوة عليها تخرن وتمشههههههه  حركة تعمل أن فبعد اومداد طلب من عليهم للمهاجم البد

 . فتتعقبها

 ً ً  راشهههههههيا و حاصهههههههبيا من الجيه إخران لبعد اان القنيطرة مهاجمة عدم – سهههههههابعا  أن من خوفا

 . الماض  ف  حصل كما وتهرب تكسب الجرود

 ً  لمراكزهم الدروز وإعادة العدو بطرد محصههور الجهاد وأن اليد ومدة الكسههب عن التنبيه – ثامنا

 يقدر محل أهون على المهاجمة عن التأخير وعدم الشههههام وعصههههابات الجبل مع المخابرة دوام و

 .والظفر بالفوز الدروز تتباشر حيث القتال معنوية إرجاا ألجل مأخذ أسهل أنه

 ة الخامسة المادة ملحق

ً  مكلفين الخامسة المادة ف  المدروجين المحافظة رجال إن  الجسور وتخريب األسالك لقطع أيضا

 على المحافظة ف  ومكلفين مستمرة دايمة بصورة دمشق و القنيطرة بين فيما المواصالت وقطع

 . والشرق  الغرب  اوقليم قرى ف  الموجودين المسيحيين

 ً  حاصههبيا أهال  أي األهال  تضههامن األولى مادت  يتضههمن العقداء كافة من قرار اتخاذ – تاسههعا

 مشروا عذراً  دون ااخر مساعدة عن منهم يتقاعس ومن حركتهم وتوحيد البالّن إقليم و وراشيا

 من منتخبين األعمال هذث ودارة اختصههههاصههههيين رجال بمعرفة الخائنين عقاب ويعاقب خاين يعدّ 

 يعدّ  القيادة من أمر تبلغه قبل يسهههههههلب و ينهب من كل الثانية.  حربه أركان و الجيه قيادة قبل

ً  الصارم العقاب به وينزل مجرم  . القانونية المواد إلى وفقا

 1( موقع وغير مؤرخ غير) 

 

 -89- ملحق

 

                                                           
 (1925 أواخر) اإلقليم على الثانية الحملة في عبيد علي بخط كتب أنه يرج  - 1
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 هللا حرسه المحترم عامر بك محمد الشمالية المنطقة قائد لحضرة

  

 ة أدناث المدرجة المواد بموجب للعمل التقرير هذا لكم مرسل ، السالم بعد

 اتخذ الذي القرار حسهههب نمري و الهيت و شههههبا ناحية من درك جنود تعيين ف  مكلفين -1

 . الثورة وقيادة العمومية الهيئة من عليه متفق القرار وذلك شقا ف  وبعدث سليم قرية ف 

 أن يظنوا وال بلد غير من خالفه تعيّنوا أن مكلفين جندي تقدم لم الذي القرى كافة فلتعلم -2

 رواتهب لجمع المقرن كههافههة ف  تتجول الجبههات بههل المههال من تعفى أن جنههد تقههّدم لم الت  القريههة

 . الجنود

فة بلغوا -3 قدم لم الت  القرية مالمة رفع هذا تجولكم أن القرى كا  تعترض ال ك  جندي ت

 . المذكورين نواح  الثالثة عن خيال عشرون تعيين ف  كلفناكم كون المستقبل ف 

 أنتم و بكم منوطة األهال  وراحة األمن اسههههتتاب من والشههههرقية الشههههمالية المنطقة إدارة -4

 . هللا سمح ال المسؤولين

ً  وسههههههوقه سههههههالحه بنزا مكلفين الراحة ف  ويخل باألمن يعبث من كل -5  ينال ك  محفوظا

 . قريب عما السويداء ف  جلسته سنعين الذي الشعب مجلس بمعرفة جزاث

 تحّريهم فعليكم الفسههههههههاد بذور ويلقون نفوذكم منطقة تحت الت  القرى ف  المتجولين أن -6

 . العامة الدرك قيادة مركز إلى وسوقهم بهم والتنكيل

 له تدفعوا أن فعليكم يبلغكم والذي البيع برسههم منطقتكم من يخرن الذي السههالح مصههادرة -7

 . البواسل ولجنودكم لكم اوكرامية على عالوة لكم ندفعها ونحن مجيديات أربعة بندقية كل عن

 ومداورة بالدم المطالبة حتى باتة بصهههههههورة ممنوعة الوسهههههههايق أن األهال  جميع بلغوا -8

 . حرب يوم اليوم كون األمن ف  العابثين  ومن الخائن يعد يخالف والذي الدموي

 كل عن إعالمنا و الداخلية التعديات منع مع عليها نشهههههههئتم الت  الفعالة إجراءاتكم منتظر -9

 . يحفظكم وهللا الوطن خير فيه بما هللا وفقكم التجول أثناء ف  عندكم يحدث ش ء

 

 الدروز لجبل الوطن  الدرك قائد                                                                  

 صغر حسن                                                                          

 فيه ما إلى جانبه المشههروحة البنود على ذيله أسههماؤنا المدرجة القرى أهال  عموم رأينا صههح قد

 . التوفيق هللا وعلى لصالحنا خيراً 

 344 سنة شباط 14
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 الهيت ناحية                                        نمرة ناحية   

 شهبا ناحية           القلعان  اسكندر شقا

 عامر طاللة  شهبا        تيما قرة

 شرف واكد إبن محمد

 مردك قرية           ضبيب أم قرية

 عامر كنب بن هايل        سالمه يوسف

 المتون  قرية          دوما قرية

 عامر عل  بن سلمان       نصيف محمد حسن

 الزيتون أم          عراجه قرية

 عامر قبالن          ناصيف حسين

 بريكة قرية         الصحناوي رضيمة قرية

 عامر فندي فارس      الصحناوي مزيد

 الجنينة

 الصحناوي حمود سليمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 -90- ملحق
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 ً  926 سنة شباط 20 و 19 رقم لتحاريركم جاوبا

 . قبلكم من مماقبته استحسنت و وظيفته بواجب القيام عن الجندي لتغافل جداً  تكدرت -1

 األصههول حسههب وظيفته إجراء عن يتهاون منهم شههخص كل أن الجنود أفكار تنبيه يجب -2

 . المالية الغرامة مع الصارم والعقاب الطرد سوى جزاؤث فما

 القوة السههتعمال اضههطررتم فإذا شههديدة مراقبة الشههام بصههرى حركة مراقبة عليكم يجب -3

 . الغاية لهذث أبقيناها الت  المجاورة القرى من اطلبوها

 الجنوبية الجبهة قائد حضهههور لبعد تأخيرث يجب الوطن  الدرك ف  الشهههحم  أحمد تعيين -4

ً  وجد إذا معه المفاهمة بعد الرجل بهذا مختصههههة سههههرية معلومات لديه الت   سههههلك دخوله مناسههههبا

 . تسجيله يجري الدرك

 بيان يقتضهههه  فعليه لذلك الداعية األسههههباب نعلم فلم الجنوبية الجبهة قائد إرسههههال تطلبون -5

ً  يكن لم إذا ألنه صنعه يلزم بما نفتكر وهناك منفصالً  الموجبة األسباب  ورساله ضروري داعيا

 . حضورث لغاية عنه بالوكالة المنطقة شؤون تدبروا فعليكم الحاضر الوقت ف  ذهابه يمكن ال

 هذا أمرنا على إطالعكم عند يقتضههه  الكشهههك أبو الدين سهههعد أغراض إدارة يتم لم لآلن -6

 . عذر أقل قبول دون أغراضه بقيه وحضار الفعالة الوسائط كافة استعمال

 إلينا وتقديمها القيم تحصههههههل فعليكم للجيه ماؤون توزيع متضههههههمن جدول إليكم أرسههههههل -7

ً  المطلوب ويجاد تتوصههههلوا ك  الحكمة تسههههتعملوا أنكم على يمكن ما بأسههههرا  الجدول لمواد وفقا

 . الذكر اانف

 . عليكم والسالم عندكم يحدث بما إعالمنا يجب -8

 926 سنة شباط 23 ف  داما

  العام القائد                                                                                 

 األطره سلطان                                                                             

 

 إيجابهم لمحل إرسههههالهم يجب بالجدول المدروجة األسههههماء كافة إلى تحارير واصههههلكمة  حاشههههية

 . بواسطتكم القيم يوردوا بناء لهم كتبنا وقد ودمتم

 

 -91- ملحق

 ( ةااراء) األرى باتفا  أدناث المدروجة األسماء من المطلوبة القيم بيان
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  حمل طحين مداد

 نجم بك األطره ، عرمان 2 20

 سالمة بك األطره ، متان 2 24

 عل  بك األطره ، متان 3 30

 حمد بك األطره ، ملح 2 20

 فرحان بك األطره ، الهويا 2 20

 سلمان بك األطره ، صلخد 2 20

 جاد هللا بك األطره ، صلخد 1 12

 حسين باشا األطره ، عنز 2 20

 األمير حمد باشا األطره ، عرى 3 30

 برجس بك األطره ، المجيمر 2 20

 األطره ، المجيمرعبدي بك  1 12

 عل  بك األطره ، قيصما 1 12

 سلطان باشا األطره ، القريا 2 20

260 25  

 

  المحترم الوطن  الدرك قائد حضرة

 بوجه إلينا وإرسالها كانت صورة بأي القيمة الستحصال السياسية وحنكتكم حكمتكم استعملوا

 بإحترام ودمتم السرعة

 (التوقيع) العام القائد                                                                

 األطره سلطان                                                                 

 قمح

 البالطة سهوة مال من    22

 امصاد مال من     6

* 

 -92- ملحق
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 األفخم بك حسن  أخونا

 محترمين ودمتم معاشه له وتسلموا زيد أخونا مع بالذهاب الكريدي لذياب تسمحوا أن أمكن إذا

 344 رمضان 21

 التوقيع القائد                                                                           

 األطره سلطان                                                                          

 حسن  أخ 

 اليومين هذين يأتوا ومحتمل عمان من ل  يجيبهم أغراض ثمن القاض  شفيق صحبة أرسلنا كنا

 . عليكم والسالم يمكن ما بأسرا حضروا متى إرسالهم سرعة منكم فالرجاء

 أخيكم                                                                                

 زيد                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -93- ملحق

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة
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 عندكم إبقوا و إلينا برفقتكم الموجودة الجنود كافة إرسههههههههال هذا كتابنا على إطالعكم عند يجب

 جباية تأخير من مانع أرى وال المخافر جنود مع عملكم ودارة يكفوا جنود وثالثة عبدو النائب

ً  األموال  . عليكم والسالم موقتا

 926 شباط 20

  العام القائد                                                                                  

 (التوقيع)                                                                                  

 األطره سلطان                                                                               

 .حاشية

ً  عرفناكم كما برفقتكم الموجودة الجنود ف  األموال جباية مداومة أمكنكم إذا  .عملكم داوموا آنفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -94- ملحق
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 المحترم الشوف  أفندي هان  الوطن  الدرك كاتب لحضرة

 وتذهبوا الدرك من خيالين تأخذوا أن يقتض  الوطنية السورية للثورة العامة القيادة أمر على بناء

 . عليكم والسالم تأخر بدون مجيدي لاير فّدان كل عن وتحصلوا أدناث المرقومة القرى إلى

 344 سنة رجب 12 ف 

 1 القرى سياس  مع تستلموها الت  الدراهم  أضعوا

 الجنوبية الجبهة جيه قائد                                                                        

 (التوقيع)                                                                                 

 األطره صياح                                                                            

 بقايا المطلوب األصل 

 23 45 68 المشقو  -1

 20 76 96 شنيري -2

    عنز -3

    الغارية -4

    المغير -5

    خربة عواد -6

    سهوة الخضر -7

    ميماس -8

 

 

 -95- ملحق

 

                                                           
 (المؤلف) قرية..  كل في المسؤول الديني الشيخ: الساي  - 1
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 األفخم مرشد بك أسعد لسعادة

 القرى ف  مجيدي الفدان عن األموال أجب  بأن أمرن  قد صخر بك حسن  الدرك قائد سعادة إن

 الكفر قرية ف  عندكم سهههأكون وغداً  البالطة سههههوة قرية ف  موجود اان أنا وها الناحية هذث ف 

 بل بذلك ل  مسههههههههاعدتكم وأرجو عليهم ما ليجمعوا بلدتكم ال هأ لجميع توعزوا نأ أرجو فعلية

 الهمة إبذال أرجو قريتكم خالف ف  مهمة أشهههههغال عل ّ  يوجد كون هنا تأخيري لعدم حضهههههوري

 .محترمين ودمتم

 1926 شباط 14

 ( التوقيع)  الوطن  الدرك كاتب                                                             

 الشوف  هان                                                                       

 

 

  مغلّف وجود عدم عن النظر غض

 المحترم الشوف  هان  الوطن  الدرك كاتب لحضرة

 المفروضة المعاشاة لم بخصوصة معلوم صار به ذاكر ما وجميع كتابكم أخذت أبدي وتحية سالم

 القوت)  الذروري قوة يجدوا لم بلدتنا من األكثرية الحق بعزة فه  حالنا معلوم نحن القرى من

 وال عليهه... عن االرتفهاا النظر غض ارجهاء الخبيزث يهأكلوا وعمهال بيوتهم ف ( الضهههههههروري

 غض موجود لم عليها الذي وما اللجاة على مشهههههههوا البدلة أهال  كون الحال ... نتيجة يحصهههههههل

 .محترمين ومدمتم عرفناكم وهذا ذكرت كما النظر

                          1344 شعبان 3

 (التوقيع)                                                                             

 مرشد بك أسعد                                 

 

 

 

 

 -96 – ملحق

 

 شلهوب ترك  جندي  - زيتون  فرحان جندي
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 المحترم الجنوبية المنطقة جيه قائد رةلحض

 لخيلهم اسهههتراحة يأخذوا أن بدون الرسهههمية المحررات توزيع ف  يقومون مدة لهم المرقومين إن

ً  القريا مخفر ف  وضهههههههعهم أمكن إذا حتى يلزم لمن توعزوا نأ يجب فعليه  الجنود عن عوضههههههها

 .محترمين ودمتم هناك الموجودين

 1926 سنة شباط 25

  العالم القائد                                                                                

 األطره سلطان                                                                              

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة

 تجروا أن القريا مخفر ف  المرقومين وضههع ممكن كان إذا فأرجو العامة القيادة أمر إليكم أرسههل

 .محترمين ودمتم اويجاب

 الجنوبية المنطقة جيه قائد                                                             منه 25

 ألطرها صياح                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -97- ملحق

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة

 دنيا عليه هم ما على سهيبقون الخونة أن مالها وفهمت... بحقّ  الذي رسهالتكم أخذت. وتحية سهالم

ً  ألعمالهم تهتموا وال وآخرة  يأت  وللخائن اومكان قدر العسهههكرية بأعمالكم مواظبين كونوا مطلقا
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 لعدم بالنظر البوسهههههههطة وتوزيع بوظايفهم يقوموا لم الجند أن فهمت. جزاء حق به ىيجاز دور

 ولو دراهم لكم يدفع ألجل باشا الغفار دبع إلى رسالة طيه واصلكم معاشات لهم تدفع فدية وجود

 زحف من االشاعات تلك من يجد ما لذا اليومين بهذين البوسطة تأمين ألجل خيال عشرون لقيمة

 لكم سههههيدفع األمانة من دراهم لديك إذا وبالطبع عددها لقلة بالنظر العقل اليتصههههورها الذي العدو

 يلزم عندكم من أرسههههلتهم الذي وفتيل ديناميت واصههههل. لكم ويعودوا األهال  من بدلهم ويحصههههل

 .عليكم والسالم منا أكثر يلزموث ألنهم السرعة بوجه حاالً  صياح إلى إيصالهم

 344 شوال 6

 (التوقيع)  القائد                          ( 1926 نيسان 15) 

 األطره سلطان                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -98 – ملحق

  

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة
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 واحد عدد وفرنسهههاوية عثمانية ليرات خمسهههة وقدرهم وصهههلوا عطاهلل صهههحبة المرسهههلة الدراهم

(  مبادلتهم)  دكيشهههههم يلزم عندنا الخيالة الطبجية خاصههههة وهم غير ال فقط مجيدي لاير ونصههههف

 . والسالم طيبياة وخيلهم عليهم يعتمد خيالة ويكونون

 344 شوال شوال 2

 (التوقيع)  القائد     ( 1926 نيسان 11) 

 األطره سلطان       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -99 – ملحق

 

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة
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 بالنظر يستحق أنه وبما خدمته شهر استوفى وأظن لعندكم القنطار ترك  واصل. وتحية سالم

 قرضة لهما ثم دراهم بدون يعود تدعوث وال معاشة تسليمه يلزم الصادقة والدث ولخدمة لخدمته

 واسطة تعملوا األمل الطحين وصول قبل( الوطن )  الجيه إلى استلمناث طحين مد عشر اثنا

 .والسالم التأخير وإياكم إليها بحاجة ألنهم القيمة بتسليمة

  344 شوال 25

 (التوقيع)  القائد                 ( 1926 أيار 5) 

 األطره سلطان                            

 .حاالً  إيصالهم درويه ومحمود كيوان محمد إلى 2 عدد تحرير يصلكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -100 - ملحق

 

DELEGATION FRQNCAISE 
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 -100 – الملحق خالصة

  الدروز جبل دولة ف  االستخبارات قلم رئيس أوليف. ف الكابتين من

  بيروت، ف  الشر  مخابرات مدير الكولونيل السيد إلى

 .الدروز وجبل دمشق دولت  مخابرات قلم طريق عن

 العصاة صفوف ف  أحدثاث الذي واالنشقا  األطره وسلطان أرسالن عادل بين القائم الفتور ان

ً  1928 يوليو منذ إلينا بلغت قد( الثّوار)   .تباعا

 أكدت قد( الحجاز ف )  النبك من عودته بعد األطره حسههن األمير بها أدلى الت  والتصههريحات

 .الوقوا قريب تصّدعا أكيد شبه بشكل وتثبت السابقة المعلومات

لون الذين الدروز من مهجورين أنفسههم يرون والطرشهان سهلطان إن . أرسهالن عادل عليهم يفضهّ

 ينالهم ا، يمكن الذي الوحيد العقاب هو وهذا كبريائهم من محنة ف  يعيشههههههون المتكبّرون وهؤالء

 ..األبد إلى نفوذهم ويفقدهم

 اسههتخدموهم الذين أولئك صههفوف ف  التصههّدا هذا مثل منع ف  االنكليز محاولة نفهم أن نسههتطيع

 .المشر  ف  أعمالنا عرقلة غرض نفسه، وللغرض بالمناسبات يستخدمونهم قد والذين( كذا)

 نسمح أن أجلها، من الثوار زعيم يفاوض الت  المقابلة على بموافقتنا علينا، يجب هل نحن؟ ولكن

 الكثير الفرنسههههه  الدم وعن المسهههههفوح، الدم كل عن األول والمسهههههؤول الفتنة أشهههههعل الذي لذلك

 من يتملّص وبأن يزعجه وضههع من بشههرف يتخلص بأن له نسههمح أن علينا يجب هل المسههفوح،

 تنتظرث؟ الت  اوهانة

 وضهههمن ، نراها ما ة الفرنسههه  االنتداب تحت الواقعة الشهههر  دول ف  المقبلة األمن أوضهههاا إن

 ..ذلك نفعل ال أن علينا بأن تشير تقديراتنا

 

 1929( أول كانون)  يناير 23 السويداء

 

 

 -101 – ملحق

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 هللا أعّزث المحترم عبيد بك ع  األعزّ  ولدنا حضرة
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 تقطعون ال بكونكم عارف أن  والجواب حواث ما كل وفهمت ااخر جماد 5 رقم كتابكم أخذت

ً  أنا أن  كما عن  سؤالً   األقطار كل ف  الجوال  وتفهيم أدوائكم تخفيف ف  وأسعى فيكم أفكر دائما

 المكان وكون السهههرحان وادي ف  بقائكم ولزوم بها قمتم الت  األعمال أهمية المتواصهههلة بكتابات 

ً  بها المخيم عن القوت فيها تأخر إذا جرداء صحراء فيه أنتم الذي  كل. للتهلكة تعرض واحداً  يوما

 من جاوبت ومراراً . األكثر وهو الخصهههههوصهههههية المكاتيب ف  وطوراً  الجرائد ف  تارة أكتبه هذا

 ذلك أرسلوا لو أكثر نشكرهم لكننا نشكرهم إننا إعانة بعض السوري الوفد باسم إلينا يرسل كان

نا النبك ف  المخيمين المجاهدين إلى ية على يوم كل ننفق كنا وإن ألن  لحمنا من ونجرم القضههههههه

 ف  الذين المجاهدين احتيان نظير احتياجنا وليس عائشههههين نزال فال السههههوري الوفد نفقات ألجل

 .الصحراء

 فأي أرضههه ف  يقبلكم لم لو فإنه الحقيقة عين هو هللا أيدث سههعود ابن الملك جاللة عن تذكرونه ما

 أخرجوكم األردن وشههههر  فيها تكونوا أن تقدرون ال سههههورية..  إليها تلجأون كنتم ترى يا أرض

ً  وأشهههد األردن كشهههر  وفلسهههطين األزر  ف  كنتم عندما منه  تلجأوا أن تقدرون ال والعرا  منعا

 أن يمكنكم الذي الوحيد فالمحل إليها الوصهههههول على تقدرون ال بعيدة واليمن كذلك ومصهههههر إليه

 التسهههههههليم وإما إليه االلتجاء فإما خيار ذلك ف  لكم وليس الغير سهههههههعود ابن ملك هو به تكونوا

 ال األمير صههديقه أن تعلم أن ينبغ  كان هللا عبد األمير مع المتفق باشهها سههلطان فحضههرة.. للعدو

قدر هذا. بينهما الت  وابطرال رغم رته،إما ف  يلجئه أن ي  إنسههههههههان يكون أن الالّئق من فليس ول

 ً  ال هذا.. الملك ذلك أعداء مع مرتبط نفسهههههههه الوقت ف  وهو ظلّه ف  ومسهههههههتظالً  ملك إلى ملتجئا

 فقد عادل، أخ  مع خصههامهم جراء من منهم مغتاظ ألن  هذا الطرشههان عمل أنتقد لسههت. يجوز

 ابن يعلم أن من خجالً  أنتقدهم ولكن  عليهم من  عادل مع أشههدّ  الخصههام ف  كنت إن  الجميع علم

 .بأعدائه مرتبطون وهم بأرضه يقيمون أنهم سعود

ة له أقول سلطان إلى وكتبت عملتها إال الخالف وزالة واسطة تركت فما عادل مع خصامهم فإما

 أن ومع. غالب على معك فأنا 1 غالب مع اختلفت وإن عادل على معك فأنا عادل مع اختلفت إن

 كان لما إال الرقة بهذث إليه أكتب لم وأنا... للجواب يتنازل فلم الجالميد الصهههخور يلين الكالم هذا

 من الخالف هذا يصهههرف من غيري يوجد ال أنه من أميركا من سهههيما وال صهههوب كل من يأتين 

 يمكن ال أنه رأيت لما وأخيراً  رقادي ويطير يرمضن  كان ما وهذا. األعداء شماتة هو واحد أمر

 أصررت هللا لطف أوالد و الشهبندر مع الدائمة المراسالت ف  الطرشان وجود مع الخالف رفع

 ألن  هناك من بذهابه يزول الخالف بأن أمالً  يخرن أن إال وآليت النبك من عادل خرون على

 فأنا فعل مهما راضهههين الطرشهههان يكون فلن الدروز من جمهور وحوله النبك ف  دان ما أنه أعلم

ً  األمير عم  ابن وأرسلت.  هؤالء وآباء الطرشان أعرف  ترجع الة له قائالً  النبك إلى بنفسه أمنيا

قدس إلى ما بعادل، إال ال نت جماعتكم أن بلغن  ول  ف  تعارضهههههههون الحلب  بك محمد واألخ وأ

ً  هذا وكل أعاتبكم بمكاتيب إليكم أرسههههههلت عادل مج ء  إلى نضههههههطر ال وحتى الخالف بفضّ  حبا

 أخ  على خفت أن  يعتقدون الطرشان كان وإن. عليه ثناء اافا  مألنا أن بعد سلطان مخاصمة

 فال الموت من وأما الفضهههههههيحة ومن العار من نخاف نخن ألننا مخطئين فيكونون بطشههههههههم من

 يخشى ال والدروز بطشهم يخشون ممن نحن وال األطره ابن يذبحها بدجاجة أخ  وليس. نخاف

 سهلطان أخ  زيد فكالم فيهم عمومية ألنها قيمة البضهائع أقل عندهم والمرجلة بعض من بعضههم
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ً  المتضهههمن أمين عمنا البن  سهههوى مالحظة كل وتركنا أنفسهههنا غلبنا.. عادل بحق التهديد من شهههيئا

 زيد بطه منه أخشههى أكن ولم والشههماتة الفضههيحة منه أخشههى كنت الذي الخالف إزالة مالحظة

 لم عادل أخ  وإن واغتروا أخطأوا الطرشهههان أن أزعم ولسهههت.. األطره صهههياح وال األطره

ً  عادل فإن كال.  يخطئ  ما كل يصهّد  وأنه والقال بالقيل االشهتغال كثير وأنه طبعه يملك ال أيضها

ً  الدنيا ف  أن يعلم وال األمور ف  يترّوى وال يسههمعه ً  أنتم و.  سههياسههة اسههمه شههيئا  كنتم الذين أيضهها

 مع كالخصههام ليس سههلطان مع الخصههام أن تعلموا ولم موقفكم تقدروا لم كونكم ف  مخطئون معه

 جيدة الناس عند تزكيته وألن وفينا منا ألنه فيه نطعن أن نقدر ال سهلطان وأن هللا ولطف شههبندر

ية عليهه رفعنها قبهل ومن جداً  لك.  الخهافقين ف  الثنهاء ألو  يدخل الخال  هذا أن تلحظوا لم وكذ

 ينبغ  فكان األسف مع حصل وهكذا.  اوعانات ف  الجوال  همم ويثبّط الناس قلوب على القنوط

 ... أشد مضض من فراراً  المضض تتحملوا وأن بالكم تطيلوا أن

* 

 أن واألرجح يتفكك كاد الجديدة سهههههههورية حزب أن حد إلى القنوط زاد وعادل سهههههههلطان اختالف

 وآخرين الجهة هذث إلى أناس وميل األفكار اختالف وألن الحال هذث من يئسوا الناس ألن سيتفكك

ً  أورثت الجهة تلك إلى  ف  السههياسههة أن أكتم ال هذا أجل فمن.  الحزب وسههط ف  يراب ال صههدعا

ً  تكن لم الجانبين من النبك  ألن أخ  مع اختالفه ليس هو سلطان على أنقدث ما أكثر وإنما.  صوابا

 ليست الذين هللا لطف أوالد إلى انحيازث ولكن منها بد ال كان واحد محل ف  وهما بينهما المنافسة

ً  يعد لم مما وخزعبالت ومناصهههههههب إمارات و وظائف حكاية إال وطنيتهم  وكذلك أحد عل خافيا

 عن اوعانات لقطع وسههههههيلة يترك لم النبك إلى المجاهدون رح منذ الذي الشهههههههبندر إلى انحيازث

 بحجة النبك إلى اوعانات إرسهههههههال ف  الناس بتزهيد مكاتيب أمريكا ومأل أجراها إال المجاهدين

 بهذث أحدث وقد اوعانات ف  المسهههههههلمين حقو  أخذوا الدروز أن وبحجة توزا وال توكل أنها

ً  الواسطة  كثيراً  اتسع لكان الفريقين عقالء يتداركه لم لو الدروز و المسلمين بين أمريكا ف  شقاقا

 أن لهم قائالً  وعمان وفلسههههطين بمصههههر كانوا الذين الشههههوام المهاجرين يهيب الذي هو زال وما. 

 حقوقهم وأكلوا الدروز ف  اوعانات حصههههروا الحسههههين  أمين والحان العرب  االسههههتقالل حزب

 الدسائس هذث كل باالختصار و تعملون كما الحسين  على وقاموا الغواطنة و الشوام فهان.  الخ..

 بالنبك المخيمين الدروز على كانت هجماته وكل الدروز على موجهة كانت الشهبندر عملها الت 

 و الجرائد ف  البكري أوالد و الشهههههههبندر..  وو  وقع الذي الخالف وكل.   منهم سههههههلطان الذين

 اوعانات بسههبب كان إنما ودماءها مجهوداتها سههورية على وأضههاعوا الثورة ظهر بذلك  قصههموا

 ف  صهههّرح هذا العاص سهههعيد أن حتى بها اسهههتأثروا الدروز أن البكريون و الشههههبندر زعم الت 

 سههههعيد وكالم سههههورية اسههههتقالل ألجل ال الدراهم لقبض كان إنما الدروز قيام أصههههل أن الجرائد

 . الصحف ف  نشرث وهو باللسان يقولونه كانوا هم أنهم إال الفئة تلك جميع كالم كان العاص

شا سلطان أن األمور أغرب فمن سى با سى األمور هذث كل ين شهبندر دسائس وين  بحق وحزبه ال

 الشههههههوام من ورفاقه كان الذي القوتل  شههههههكري إلى جارحة بكتابة ويبعث منهم هو الذي الدروز

 قهاموا من أول هم وأنهم غيرهم من بهاوعهانهات أحق هم أنهم ويقولون الهدروز عن ينهاضهههههههلون

 . أميركا ف  الدروز جوال  من آتية أكثرها ذلك مع اوعانات وأن بالثورة

 الفئة وتلك الشهبندر بكالم يبالوا لم للدروز تعصبوا الذين العرب  االستقالل وحزب القوتل  فهذا 

 وصههههول ف  أتأمل عندما نعم.. قومه على تدسّ  كانت الت  الفئة ويصههههاحب يعاديهم سههههلطان أخذ
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ً  نجعله مكنا رجل من الحد هذا إلى النفس غرض  ابن مع يتفق أنه أرى عندما المالئكة من ملكا

 وهذا مّرة مئة وأخوته هو عليها وسهههاوم باريز ف  مسهههخرة سهههورية مسهههألة جعل الذي هللا لطف

ً  الشهههبندر ا، أتأمل وعندما مكابرة يقبل ال شهه ء ً  نفسههه جاعل أيضهها ً  زعيما  من قسههم ومعه  وطنيا

ً  يجعلونه الناس ً  زعيما  على واالعتداء الدسهههههههائس ودسّ  والخبث اللؤم غير يعرف ال وهو وطنيا

 الثناء إالّ  بحقّه ل  يتقدم ولم الجميل إال معه ل  يسبق ولم عل ّ  اعتدى كما – الحسد لمجرد الناس

 وبين بيننا سههورية مسههألة تنته  أن قبل الجرائد ف  الخالف شهههر نفسههه ف  لغرض الذي وهو –

 الخدمات بعد عادل أخ  أن أتأمل وعندما الوطنية للقضههههههية عدو أعظم عمل عمله فكان فرنسهههههها

 فيه نحن الذي الموقف حرن إلى ينتبه ولم الطرشههان مع والقال بالقيل باالشههتغال انتهى أداها الت 

 كثيرة أشههههياء أتأمل وعندما منه أمرّ  هو ما اتقاء المرّ  على يصههههبر العاقل اونسههههان أن عرف وال

 من يأتين  ماذا نفس  ف  مراراً  أقول. المسألة هذث كل من نفس  أسحب أن وأريد وأقنط أضجر

 وزمالئ  أنا تأتينا فقد المادة جهة من أما..  السهههورية والقضهههية السهههوري الوفد مهمة المهمة هذث

 عنها مغنين  فاهلل المعنى جهة من وأما جيوبنا من نصههههرفه ما بربع تف  ال لكنها ضههههئيلة إعانات

ً  وال إمارة وال زعامة ال أبغى ال أنن  ثم مسههتقل حر بيت  ف  وأنا وطن  أخدم أن وأقدر  من شههيئا

 محتاد اليوم فأنا السهههتين سهههنّ  ف  دخلت وقد. أقبله ولم مكرراً  عل ّ  عرض وقد هذا وكل ذلك كل

 الخالص أتمنى الحقيقة ف  فأنا. عل ّ  تتغلب صهههحت  أدارِ  لم إن كثيرة أمراض ومع  الراحة إلى

 حتى كذلك الوطن ومن عذراً  ل  يقبلون وال يتروكنن  ال خاص بنوا أميركا ف  الجوال  لكن

 فرنسهههها مع أتصههههالح أن أريد ربما أن  ظنّ  وبعضهههههم القيامة عل ّ  فأقاموا مرتين اسههههتعفيت إن 

 من حضهههور مسهههألة. العمل إلى وأعود اسهههتعفائ  أسهههحب جعلتن  الفكرة وهذث الوطن إلى وأعود

 ترقيع أحب ألن  فيها أخالف لم أنا سههلطان عقدث الذي المؤتمر ف  ويمثلكم االسههتقالل حزب يمثل

 وبين وجماعته سلطان وبين بينكم الوئام يعود أن أمكن ولو كان وجه بأي الفضحية عنوم األمور

 معه وجماعة األطره سلطان مجيئ. جداً  مسروراً  أكون والقال القيل ينته  وأن وسلطان عادل

 تالفيه ممكن غير فرقتين بين الجفاء كان إذا ألنه مسهههههههروراً  إال به أكن لم  1حديثة أرض إلى

 .السكن ف  نتباعد أن فاألحسن

ً  عليهم سهههيقضههه  هللا بحول ولكنه بالعصهههاة مشهههغول اان سهههعود ابن الملك  إلى جاء ومتى قريبا

 تعلمون فهل الملك به يأمر الذي المحل ف  تسكنون أنكم ذكرتم. مساعدتكم بشأن أراجعه الحجاز

ً  محالً  ً  فيه أن وقال النبك من قرب على محالً  ل  ذكر أمين عم  ابن كان. للسهههههههكن موافقا  مياها

 بذلك وعد وقد المحل هذا يقطعكم أن سهعود ابن جاللة من وطلبت وزارعة فالحة وأرض جارية

 جوارها أو النبك ف  كهذا محل يوجد فهل. سنوات عشر الزكاة من ويعفيكم إياث يملككم أنه وقال

ً  المجاهدين تعاط  يمكن أما.   .هناك والزراعة الفالحة من شيئا

شيل  واألرجنتين والبرازيل الشمالية أميركا الجهات كل إلى أرسلت وكنت  وغينية واستراليا وال

 نويهض عجان أو أمين الحان بواسهههههطة لكم اوعانات بإرسهههههال أوصهههههيهم أفريقية من البرتغالية

 .عبدالهادي وعون 

 أمر ف  ارتباك ف  الجديدة سههههورية حزب فروا بأن بدور وسههههليمان شههههقرا أبو عباس ل  وكتب

 الفئة وبين بينكم االعانات تقسيم يبغى ااخر والبعض باشا سلطان إال يعرف ال بعضهم االعانات

 األحسن بأن جاوبتهم فأنا. الخ ش ء إرسال يريدون ال وأصبحوا نفروا وكثيرون سلطان مع الت 
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 ااخر والنصف 1وعجان أمين الحان بواسطة إليكم يرسلونه نصف مناصفة االعانات يجعلوا أن

 .عمان ف  يعتمد من بواسطة باشا سلطان إلى يرسلونه

 عنكم يعفى وأنه الجبل إلى تعودوا حتى يراسهههلونكم الفرنسهههيين أن أميركا ف  الجماعة أفهمت لقد

 .ترجعوا أن المصلحة يوافق وال اان حتى الرجوا تريدون ال لكنكم

َ  أنتم تكتبوا أن يناسههب ثم  منكم ممضههاة أي عمومية مكاتيب والجنوبية الشههمالية أميركا إلى أيضهها

 ً  .االعانة جهة من إل ّ  أرسلتموث الذي المكتوب معنى ف  جميعا

 بدون فرداً  فرداً  النبك ف  معكم من سههههههائر وإلى الحلب  بك محمد األخ إلى سههههههالم  واهدوا هذا

 .ودمتم جوابكم منتظر وأنا استثناء

 (1929 أواخر أنه يرجح مؤرخ غير) 

 المخلص                                                                                 

 ارسالن شكيب                                                                              

 

 واالعتماد للثقة أهل هو لمن تقرأونه هذا مكتوب 

 .ألحد عنه نسخة تعطوا ال لكن ذلك من مانع ال

 

 

 

 - 102 - ملحق

 

 1931 سنة األول كانون 18 ف  جنيف

 تعالى هللا حفظه المحترم عبيد بك عل  األعز ولدنا حضرة

 آلو ال تكتبوا لم أم ل  كتبتم سههههههاء بالطبع وأنا مضههههههمونه وفهمت حزيران 16 رقم كتابكم أخذت

 وقد كثيراً  وأسهههتراليا وأفريقيا أميركا إلى كتبت وقد ، المجاهدين وسهههائر إعانتكم مسهههألة ف  جهداً 

 األعور الخير أب  سهههليم من مكتوب البورتغالية غينية من مؤخراً  وجاءن  النتيجة بعض حصهههل

 إلى وصلت هل أعلم وال نويهض أفندي عجان يد تحت ذهب ليرة خمسين أرسلوا أنهم فيه يقول

 برغم نحن أننا الجاليات إلى أكتب ما كثيراً  أنا و أعظم بل همنا همكم والحاصهههههههل ال أم عجان
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 هم الذين المسههههاكين هؤالء أن حين على مرفهين نعيه أن قادرين نزال ال فيها نحن الت  الشههههدة

 بيان إلى يحتان ال معلوم وهذا لهم اوعانات نريد فنحن الضهروري القوت يعوزهم الصهحراء ف 

 األمة حال تجهلون ال أنتم األزمة هذث قبل ومن جداً  شههههديدة الحاضههههرة األزمة األسههههف مع ولكن

 األمم به تكلمت مما الكثير ينقصهههها ولذلك نهوضهههها  مبدأ ف  تزال ال وكونها وتقاعسهههها العربية

 . سواها الصغيرة بل الكبيرة

 منه مناص ال اوتحاد أصبح وقد ضروري هذا فإن اوسالم  المؤتمر حاضرين كنتم أنكم سرن 

 بعزث تعز والذي بعض مع بعضهههههها ويذل بعض مع بعضهههههها يعز فروعها بجميع األمة هذث ألن

 . معك هو ويكون معه تكون أن يجب بذله وتذل

 وهذا والحديثة النبك بين تفاهم وصار األطره باشا سلطان مع تصالحتم أنكم الجرائد ف  قرأت

 ً  ولكن الظاهر االختالف إلى األمور إيصهههال وعدم الصهههبر األولى كان األول ومن سهههّرن  أيضههها

ً  يحدثوا حتى جارية بمصهههههر المعهودين الجماعة من الدسهههههائس كانت ً  حدثا  أخ  وجود أيام فجيعا

 إذا أنه لمعرفت  هناك من عادل سحب على التصميم كل أصّمم أن حدان  الذي وهذا هناك عادل

 أخ  حياة على خوف  يمكن فلم النبك ف  الفتنة نار إيقاد ف  بمصهههههر الت  الفئة تلك فشهههههلت ترك

 بين فر  فال أوالدنا و إخواننا الجميع أن ثم معركة حصههههلت لو فيما األعداء شههههماتة من كخوف 

 مادة يضههههر بينكم فيما فالخالف بتمامها زالت الضههههغائن هذث تكون أن فعسههههى وغيرث عادل أخ 

 . ومعنى

 جديدة إجراءات بونسههو المسههيو أجرى فقد الجرائد ف  عليها اطلعتم أنكم بد ال السههياسههية المسههألة

 تحذو أن تريد ال فرنسههههها أن نراث الذي بل ، خيراً  متفائلين غير ولكننا النتيجة تكون ماذا نعلم وال

 يمكننا ال وهذا المعنى تغير بدون الصهههورة تغير أن تريد بل العرا  ف  اونكليز حذو سهههوريا ف 

 الشههام ف  بالحكم يتلذذوا أن يريدون رجال فيها األسههف فمع الوطنية الكتلة أما و ، به نرضههى أن

 قاوموا سههوريا لعره ترشههح عل  الملك أن علموا ولما ، الجمهورية على مصههّرين نراهم فلذلك

 متروك ثانوي أمر عندنا الحكم شههههكل إذ ذلك ف  نعارضهههههم لم ونحن شههههديدة مقاومة الفكرة هذث

 جعل ف  فكروا فرنسههها رجال بعض أن بعد فيما جرى قد ولكن ، األمة من األعظم السهههواد لرأي

ً  فيصههههل(  الملك)   وجه ف  قوة للعرب ويصههههير المشههههكالت جميع تنحل حتى القطرين على ملكا

ًُ  قامت أن بعضههها من أو الوطنية الكتلة من فكان البولشههفيك و الترك َ  ورفضههت تشههاغب أيضهها

 الجمهورية على والقضاء الجمهورية على يقض  لكونه وذلك والسوري العراق  القطرين إتحاد

 يقومون وطنيون أنهم يزعمون ممن أو الوطنيين من أناس فكون.  الشههههام ف  التحكم لذّة يحرمهم

 جناية وجدناها هذث أنفسنا عن الدفاا على نقدر الدول كسائر دولة وجعلنا القطرين إتحاد مشروا

عذارهم تقبهل ولم العرب وعلى الوطن على عظيمهة  المشهههههههروا هذا وإن ، وأقوالهم الفهارغة أ

 الفرنسههيين كان ولقد بصههحيح ليس الكالم فهذا ذلك وغير أصههله من كذب المشههروا إن و مناورة

 الكتلة وجدوا فلما اسهههههتثناء بال السهههههورين جميع عليه يقبل العراق  السهههههوري اوتحاد أن يظنون

 وزالت اوتحاد عن بعيدين يزالون ال العرب أن وعلموا مسهههههههرورين كانوا ضهههههههدث ه  الوطنية

 بالصههههبر لكانوا القطرين إتحاد بمبدأ تمسههههكوا السههههوريون كان فلو ، العرب من األولى مخاوفهم

 بعد ولو تعالى بحوله بد وال عنها ننفك لن الفكرة هذث على نزال ال ونحن.  إليه توصههلوا والثبات

ً  ونجد الحجاز مع وتتحدا والعرا  سهههورية تتحد أن حين  كما مبعثرين داموا ما العرب فإن أيضههها

 النكير تقيم الوطنية الكتلة أن األمور أغرب من.  فعلوا مهما لألجانب عبيداً  سهههههههيبقون اان هو

 قطر مع تتحد أن تأبى نفسههههههها وه  الوطن بخيانة وتتهمهم االنفصههههههال بطلب الجبل دروز على
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 يكون وكيف العرا  إلى بالنسهههههههبة الدروز جبل بال فما العرا  مثل العالم أقطار أغنى من عظيم

  .العرا  مثل مستقبل أعظم لها بالد مع وحدة رافضين الحد هذا إلى السورية بالوحدة المتمسكون

 وأن السعود البن صديق ألن  وذلك القطرين وحدة ضد أكون أن يجب كان أنا أن  بعضهم يظن

 ال الذي ونجد الحجار ملك مع صهههحبت  لدرجة بالحقيقة ليسهههت العرا  ملك فيصهههل مع صهههحبت 

 سههياسههت  ما فا للشههخصههيات تابعة األمور كانت لو صههحيح هذا نعم.  علينا التوجه من له ما أنكر

ً  طريداً  شريداً  أكون أن أفّضل أن  و أبداً  الشخصية بالعوامل تتأثر فال العربية  خبز بكسرة عائشا

 هيبة لها واحدة مملكة متحدين والعرا  سهههوريا تكون وأن عزيزاً  وطن  يكون أن و ماء وشهههربة

عد وهذا ووقار لك ب كة هذث أن يمنع ال ذ حد الممل كة مع تت جد الحجاز ممل  ااخر ف  وتكون ون

 على يبقى ملك كل بل ملك على يسهههههود ملك اوتحاد هذا ف  وليس اليمن حتى عامة عربية وحدة

 الخارجية سههههياسههههتهم وتكون االقتصههههادية و العسههههكرية المحالفة تقع إنما و اسههههتقالله وعلى حاله

 على خوف فال أنفسهم العرب من المفسدين فساد لوال ممكن هذا وكل بعض مع بعضهم بالتفاهم

 . العرب من إال العرب

 أجيب أن أقدر وال يوم كل المعالجة تحت عيون  ولكون شغل  لكثرة نظراً  خط  بغير هذا كتاب 

 والشهههههههيخ هللا العبد بك فرحان المشهههههههايخ على ل  وسهههههههلم كثرتها من حين بعد إال المكاتيب على

 . ودمتم أخوته و الدين عز باشا محمد على ل  وسلم طربيه درويه

 

 المخلص                                                                                 

 ارسالن شكيب                                                                              

 

 

 

 – 103- ملحق

 

  األفخم الوطن  الدرك قائد المحترم األجل جناب

 الذي الحنطة يوقوا أن الجنود تعرفوا أن يجب االضبارات على إطالعكم بعد ثم مساكم اله أسعد

 الدين عبد وإسهههماعيل باشههها حسهههين إلى يسهههلموها أن و يمكن ما بأسهههرا عنز إلى الفدين ف  باقية

ً  بك ومتعب الدين مشهايخ مع تخابرنا ما بعد وذلك منهم وصهالً  بموجب  العسهاكر مباغتة من خوفا

ً  عنز إلى الحنطة تحويل بسههههههرعة الجنود على فأكدوا الحبوب وتروح عرى إلى  عّرفوا وأيضهههههها

 . ودمتم عنز إلى إحالتهم من القصد تفهموهم وال بذلك قرقوط وحامد فرن فارس

 344 شوال 2
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 (   1926 نيسان 11) 

  التوقيع                                                                                        

 األطره الغفار عبد                                                                                

 . الشغل إلى ليحضر ويصاله بسرعة األمل بك صباح إلى مكتوب وأصلكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – 104 – ملحق

 

 (( عبيد عل  مذكرات من)) ... 

ً  قيمة وال قدر ال( الزعماء بعض عند) عندهم للفقير يبقَ  ولم)) ...   الفقير مذخرين إنما و قطعيا

 حياتهم تاريخ كان وهذا عليه يصهههههههطادوا أن إلى يحملوث اللحم يحتاجوا عندما الحجل وجه مثل

ً  هللا عباد جاعلين  والحق ظهورهم ورا ما إلى يرموهم ثم أغراضههههم لينالوا عليه يصهههعدون سهههلما

 مّرة لمصلحة تسخرهم يوم كل شئت وإذا حيلة كل عليهم تسلك جماعة لنا خلق وجل عزّ  سبحانه

 هم ليس اونسههههههههان بن  أن كون يهدر ولم فال ابن فالن ههذا أن الزعهامهة ف  موهومون لقههدرت

 نسههلهُ  يكون أن يمكن ال الكريم وأن بأخوات ليسههت النفوس أن و واحد نسههق على يأتون حيوانات

 ً  رجال له مقال كل بل اوداري وال الدّيان وال الحكيم وال العاقل وال التسهههههههلسهههههههل بطريق كريما
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 وأتت كان تاجر أي أمام للبيع سهههههلعة كانوا ولهذا للعمل النظر وتركوا النسهههههب مسهههههألة فمسهههههكوا

 أو خمسة مدة ف  متواليات بيعات ثالثة زعمائها من الطائفة هذث فبيعت( األولى) الكبرى الحرب

 وغفرانه عفوث وجل عزّ  هللا نسهههأل بصهههددث نحن ما إلى أدت األخيرة البيعة وهذث سهههنوات سهههتى

 ...(( الغاشمة العاتية الدولة هذث شر من ويفكنا ويرحمنا بنا يلطف أن و ورضوانه ورحمته

 32 ا. ا

 هذث الجبل قرى تؤم كانت الت  الحمالت ويطاردون.. الحروب ف  مرتبكة بوقتها األهال  كانت

ً  كانوا المشههههههههورين الزعما وأما معروفين الغير الدروز وفقرا العامية وظيفة كانت  نزلوا جميعا

 . 1ويتقاسطوها القدس من ترسل الت  الدراهم على الرجعة خط وقطعوا األزر 

 48 ا.  ا

* 

 بك ورشههههههيد عادل األمير و باشهههههها سههههههلطان إلى والتهم الطمع مناورات الحين ذلك من وبدأت))

 حتى صحيحة الغير األخبار إذاعة و القالقل ف (  الثورة الستمرار المعارضون)  وأخذ( طليع)

 الموت يقتحم الدرزي كان فبينما إجرة لجهاد وطن  جهاد من الثورة وتحّولت العموم فكر غيّروا

 ً  توقع وناس دجان تأكل ناس موهة  يقول عاد المستميت جهاد ويجاهد ووطنه نفسه بخالص حبا

 ...((السيان ف 

 22 ص ا. ا مذكرات

 

 

 

 -105- ملحق

 

  الشنيبل  صويص سالم – القزاز شفيق

 بعقاب القاضهههه  1926 سههههنة الثان  كانون 15 ف  المنعقدة العمومية شههههقا جمعية قرار على بناء

 وهم أعالث المذكورين الشهههخصهههين جاسهههوسهههية ثبوت على وبناء والجواسهههيس والمفسهههدين الخونة

 . الوطن أعداء خدمة ف  بالفساد وسعيهم الشنيبل  صويص وسالم القزاز شفيق

 أو أيديهم تقطيع أو تقتيلهم ف  فساداً  يعيثون الذين قصاص ف  القاض  الشرع  الحكم على وبناء

 344 سهههههنة رجب 27 لليوم الموافق 1926 شهههههباط 8 ف  المجتمعة الهيئة هذث حكمت قد أرجلهم

                                                           
 (المؤلف.  ). والمتطوعة الفرنسية الحمالت ينازلون الجبل جنوب في أو اللجاة في كانوا وعصبته سلطان أن العلم مع - 1
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 ألمثالهم تقّرر كان الذي اوعدام لحكم تبديالً  المذكورين الشههههخصههههين من لكل اليسههههرى اليد بقطع

 .244 سنة رجب 27 ف  تحريراً  الوطن  الدرك بقيادة الحكم هذا تنفيذ وإناطة

 التواقيع                                                                                   

 ارسالن عادل                                                                                

 رعد، سمقا األطره، حسن األطره، نجم نصار، سليمان درويه، حمزة كيوان، خليل هللا جاد

  البربور، رشيد الشومري، فهد العيسم ، يوسف الشوف ، سلمان

 (اوحالة هذث على شطب وقد)  العام الثورة قائد

 المحترم الوطن  الدرك قائد لحضرة

 ف  جرى وهذا القيادة إلى أعالث أسهههماءهم المحررة الذاوات أي اللجنة من المعط  القرار أن بما

 الشرح فو  ما حرر فعليه باالنسانية رحمة األطباء إلى إحالته يقتض  فعليه فيه شك ال حضورنا

 بطال

 العام القائد                          926 شباط 8

 األطره سلطان                        

 المحترمين السويدا مستشفى أطباء لحضرة

 ال ك  بهم ورحمة لإلنسانية خدمة فن  يكون يلزم الخونة أيدي قطع ف  القاض  القرار هذا إن

 )...( األصول البنب ف  العملية إجراء أرجوكم النزيف من يموتوا

 الشكر مزيد لحضراتكم

 الدرك قائد     926 سنة شباط 22

 صخر حسن        

 

 -106 – ملحق

 

 األفخم أندريا الجنرال فخامة

 بمحيط يجري وما والسهههياسهههية العسهههكرية لقيمتها نظراً  ااتية األمور فخامتكم نحيط بأن أتشهههرف

 .الفرنس  االنتداب حكومة تهم الت  السرية األشياء ف  العرب  الشر  حكومة

 ةالمظفر جيشكم دخول بعد هنالك الجارية والمفاوضة األزر  اجتماا -1
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 الرحمن عبد بجاللته فاجتمع األزر  ف  هبط بالطيارة بغداد من فيصههههل الملك جاللة مج ء عند

شا وسلطان شهبندر بك ً  ساعات خمسة االجتماا فدام األطره حمود وصياح األطره با  تقريبا

 وحياء والرجال المال لبذل مستعدون االنجليز وأن القتال على المثابرة بوجوب األمر لهم أعطى

ً  لهم تعهد جاللته وإن قبل ذي من أقوى وجعلها ثانية مرة الثورة  أوروبا ف  جهدث يبذل بأن أيضهها

 وبعدها مدربون وبضهههههههباط الحربية بالمهمات الثورة رجال لمدّ  البريطانية العليا المراجع وف 

 .1926 سنة تموز 5 ف  لعمان وسافر الطيارة متن ركب

 ةالبريطانية والدسائس العرب  للشر  فيلب  المستر مج ء -2

 عمان ف  البريطانية الحكومة معتمد فيلب  المسههههههتر الرياض من أتى 1926 سههههههنة تموز 8 وف 

 ً  أن وبعد نجديين( 200) علم كل بيار  ثالثة برفقة وكان لمعان القريبة الكفر قرية إلى سهههههههابقا

ً  استراح ً  واجتمعوا صاغرين فأتوا الشهبندر و سلطان يدعو أرسل يوما ً  اجتماعا  لهم صرح عاما

 وال حية الثورة تبقى أن شههههههرط على المالية والمهمات الذخائر تقدم ألن مسههههههتعدة انكلترا أن فيه

 زعماء بقية لمفاوضههههة لألزر  ورجعوا شههههروطه قبلوا المفاوضههههة وبعد لالفرنسههههيين، تسههههلمون

 تحريراً  معان إلى له فأرسههلوا فيلب  اتفاقية وزمالئه سههلطان فقبل ، األمر بهذا رأيهم وأخذ الثورة

ً  يلبس ففيلب . الشهههبندر أخت ابن رفعت مع ً  لبسهها  توفيق بلوكندة وأقام وشههعرث لحيته مرخ  بدويا

 جندي كل بأن والشههههبندر سهههلطان أعلم ففيلب  االجتماعات لهذث أسهههسهههت اللوكندة وهذا عطروي

 وأن جنيهات سهههتة والخيال جنيهات أربعة قدرث شههههري راتب له فرنسههها وجه ف  السهههالح يحمل

 وحياء الغوطة إلى عمومهم الضههههباط يذهب وأن والضههههباط المتطوعين بقيمة جدوالً  له يرسههههلوا

 المقرن ف  ثانية مرة الدعوة بث مع الجبل من أندريا الجنرال جيوه تسههههحب حتى هنالك الثورة

 عموم ف  الثورة سههتعلن القوات ورود وعند العصههاة بعض يسههلم المحصههوالت وألجل الشههمال 

 بأن إليهم أرسههههههل وقد الجيه إدارة كيفية عن االفرنسههههههية القيادة عندها فتعجز السههههههورية البلدان

 -2 األردن، لشههر  وحوران درعا إلحا  -1ة أسههاسههيين شههرطين على المعونة هذث تقدم بريطانيا

 ترسل المراسالت وبدأت الشرطين هذين الثورة زعماء فقبل. فلسطين إلى وصور صيدا إلحا 

 عادل األمير وإلى الغوطة ف  الحلب  بك مصههطفى إلى مخصههوصههين جواسههيس مع األزر  من

 خانوا الذين إن األزر  ف  قرروا وقد باألمر وهاب شهههكيب إعالم مع اوقليم ف  العاص وسهههعيد

 .سائداً  السلم وأصبح الثورة النتهت المفاوضة هذث فلوال باوعدام يحاكمون الثورة

 15 وف  باألمر عبدهللا األمير سمو فأخبر الكرك إلى معان فيلب  غادر الجاري 13 وف  -3

 حوران مشهههههايخ أحد الحريري واسهههههماعيل عبدهللا األمير سهههههمو الكرك إلى عمان غادر الجاري

 وشهههيخ صهههخر بن  من الخريشهههه وحديثة حديد أبو ومنور الفايز باشههها ومثقال العظمة بك وعادل

 شههيخ مشههوح الغور صههخور شههيخ العدوان شههيخ عدوان ابن وسههلكان جازيه ابن  حمد الحويطات

 سههكرتير الحسههين  بك جمال المسههاعيد أمير الظالم شههيخ التياهه شههيخ الطرابين وشههيخ التركمان،

 باشا سعد اربد ومن ابراهيم الحان ورشيد عمان جمعية سكرتير الكرم  ومحمد بالقدس الجمعية

 .العل 

ً  الحكومة بال إشهههههغال -أ  حسهههههبما األهال  هيان ألجل بالشهههههالالت المخيمين البدو من حربيا

 .حوران سهل ممثل بأنه الحريري اسماعيل بذلك تعهد
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 للغوطة ترسهههههههل والقوات جنيهين والبدوي جنيهات أربعة له للمتطوعة للتجنيد باب فتح -ب

 ف  الموجودين مدافع الثالث ودارة أرسههل مدفع ، سههوري وضههابط االلمان من ضههابطين بقيادة

 .الغوطة

 موكالً  أصبح بصفته فيصل جاللة قبل من الجارية المفاوضات لنتيجة حية الثورة تبقى أن - جـههههه

 .الثورة زعماء قبل من

 ً سهر لم إذا وقريبا س  االنتداب رجال ي  وإال تقرر ما وقوضوا بل( ياطوا)  و سورية على االفرن

 فصهل إذ.. الثان  عامها ف  الثورة وتدخل الخر  فيتسهع نار شهعلة سهتصهبح عمومها سهورية فإن

ً  الشتاء  ستبدو حركة كل عن الغطاء لكشف مستعدون ولكنا األمور بهذث منا أدرى وفخامتكم قريبا

 فخامتكم عليه لتطلعوا التقرير هذا نقدم أن سهههههوى يسهههههعنا وال 1926 -8 – 1 تاريخ من اعتباراً 

 على هللا عاهدنا الت  الفخيمة فرنسههههها جمهورية لحكومة الزائد وحبنا وإخالصهههههنا لخدماتنا تقديراً 

  ذهبوا الزعماء من ثالثة أن لفخامتكم نصرح وأننا كما خدمتها

 .بالثورة االندمان على البدو تشويق ألجل الحسن بن  لجهات

 .سيدي احتراماتنا فائق بقبول سيدي يا وتفضلوا

 موقّع غير                               1926 -7 – 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 -107 – ملحق

 

 أحد))  باتصال للثورة الوطن  الدرك قيادة يعلم(( صاد  مخبر. ))الملحق هذا خالصة

 ...الثورة عن سرية معلومات إليهم ونقله بالفرنسيين(( األهال 

 (المؤلف) 
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 -108 – ملحق

 

 ةاالجتماعات

ً  السههوريين من إليهم انضههموا والذين الدروز من وأنصههارث سههلطان يجتمع  للمفاوضههة آخر بعد آنا

 من إليهم الواردة الرسهههههائل عبيد أفندي عل  المدعو عليهم وليقرأ الشهههههؤون من عندتم يجدّ  ما ف 

 ألسههههنة عن الرسههههائل تزوير دأبه أن ويقال سههههّرث، وأمين سههههلطان مرافق هو هذا وعلى. الخارن

 األمير باسههههم وطوراً  سههههعود بن العزيز عبد السههههلطان باسههههم يكتب فتارة. التأثير وذوي العظماء
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 تحّرض الت  المختلفة العبارات من يشهههاء ما الرسهههائل هذث ويودا غيرث أو( ارسهههالن)  شهههكيب

ً  الوهابيين جيوه بقدوم ووعدهم االفرنسهههههههية للسهههههههلطة التسهههههههليم رفض على الدروز  وقد. قريبا

ً  المذكور عل  استصنع  .الغاية لهذث نجد سلطان باسم مزوراً  ختما

 رجاء درعا إلى يتوافدون منهم الكثيرون جعل لذلك. الحيلة يدركون بدأوا الدروز بعض أن على

 ف  لهم الجيه معارضة وعدم باستسالمهم وثائق ومعهم ويرجعون الفرنسية السلطة مع التفاهم

 .والوحول األمطار فصل نهاية بعد الربيع أول يبدأ ان المنتظر زحفه

 1926 شباط 27 البشير

 2448 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -109 – ملحق

 

 هللا على االتكال بعد

ً  يعرمان أهال أدناث ف  أسهههههههماءنا الموقعون نحنا ونعترف نقرّ   اجتماا قرار موجب على عموما

 نقول فاان المسهههههيحيون جماعتنا لوازم حفظ على 344 سهههههنة رمضهههههان 28 الواقع الجمعة نهار

ً  عرمان أهال  بلسههاننا  وعلى لوازمهم وعلى المسههيحيين أحد على تعدي منا صههار كان إذا عموما

 يجدّ  ما بكل المسهههؤولون نحنا نكون الكلمة معنى بكل وشهههرفهم كيانهم وحفظ وطروشههههم حاللهم
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ً  إمضههههاء ذي وكل معهم ً  ضههههررهم على نطابق وأال رجاله ف  مطلوبا  بعد تعّدي صههههار وإذا بتاتا

يد المعتدي يكون أدناث أختامنا توقيع ية عا يه المسهههههههؤول ً  عل  عنه ومحرم األجاويد من ومحروما

 اللوازم بحفظ وناموسهههنا شهههرفنا يقضهههيه لما ونظراً  أبداً  مقاعدنا ف  يعتبر وال والمسهههاء الصهههباح

 .اللزوم عند إبرازها ألجل المضبطة هذث حررنا

 (1926 نيسان 7)   344 سنة رمضان 28

 أنفسهم على قابلين              نفسه على قابل

 عرمان أهال       الجرمقان  هزاا الزغير أحمد

 األطره حسين نجم      

 نفسه على قابل

 مصطفى حسن محمد  الحلب  صالح محمد    رشيد محمد

 العطوان  هالل سعيد  شاهين أبو قاسم             صيموعه سلمان

 ملحم قاسم   شروف أسعد     رز  سعيد

 محفوض سليم محمد   نصر خزاع     الدبيس  قاسم محمد

 الزغير اسماعيل جبر        

 العظيمة األخوية عرمان جمعية   

 عرمان    

 

 

 

 

 -110 – ملحق

 

 آمين ويرضاث يحبه لما ووفقك ورعاك هللا حفظك باشا سلطان الهمام الشهم حضرة

ً  أهديك ً  سههالما  على مؤيداً  نصههراً  وينصههرك ورحلت حللت أينما يوفقك أن هللا وأسههأل عاطراً  زكيا

ً  تأثيراً  الوطنيين قلوب ف  أثرت لقد مباركة حركة هللا جعلها الوطنية حركتكم ان أعدائك  حسهههههههنا

ً  ذكركم ويح  العظيم الفخر هذا لكم التاريخ وسههههيذكر الميتة القلوب وأحيت  القلوب على منقوشهههها

 شكر فال علينا بالثناء منكم معطراً  الكريم كتابكم وصل األوقات أبرك ف  جيل بعد جيل ويتوارثه
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 لنا ييسهر أن هللا نسهأل وكنا إليكم يرجع الفضهل ولكن الذكر يسهتحق بشه ء قمنا وما الواجب على

 بمحبتنا ترتبط الت  الكريمة وعشهههههيرتكم الكريم شهههههخصهههههكم تجاث أوالً  علينا يتوجب بما نقوم ألن

ً  القديم منذ وصهههداقتنا  أديب الضهههابط إعدام أوالً  منكم ترغبه الذي وثم الوطنيين دعاء نجيب وثانيا

 تمكن إذا أو منكم بالعفو أما حريته على حصهههل إذا أنه بلغنا ألنه بشهههقه أسهههير الموجود بطنه كفر

 أسهههههماء ويذكر الجبل ف  عليها اطلع الت  باألسهههههرار يبيح أن السههههه ء فكرث له يوح  الفرار من

ً  مسهههاعينا عرقلة أوالً  يسهههبب مما وهذا الوطنية القضهههية ف  لكم المسهههاعدين الوطنيين  يجلب ثانيا

 أن يلزم للناس ومضراً  السيرة سيئ رجل الخبيث هذا أن وبما الناس من لمئات والموت الضرر

 أن نرجوكم الذي ثم يمكن ما بأسههرا األمر هذا تنفيذ رجائنا غاية شههّرث من الناس وتريحوا تقتلوث

 إال الحركة هذث ف  القصد من ليس أن الدول قناصل وإلى البطارقة إلى ترسلوث منشوراً  تحرروا

 يخفاكم ال ألنه المسههههيحيين إلى الضههههرر منها يقصههههد غاية كل عن مجردة صههههرف وطنية حركة

 قتل نتجنب أن يلزم كنلو يسههههاعدونا أنهم فأجابوا مسههههاعدتنا ورجوناهم الدول بقناصههههل اجتمعنا

 ف  الوطنية الحركات ضههد يشههتغلون عما المسههيحيين من أشههخاص بعض قتل إذا ألنه المسههيحيين

 إلى منشههههههور تحرير نرجوكم المسههههههلمين من والوطنيين الدروز على والفسههههههاد األخبار عطائهم

 يشاؤوا لم إذا الحياد على ويقعدوا الفساد يتجنبوا بأن المسيحيين ينصحوا أن والقناصل البطاركة

 دين  تعصهههب ألجل ليس فسهههادهم بسهههبب إال يكون ال أحد منهم قتل وإذا الوطنيين مع االشهههتراك

 جرى ما بلغكم بد ال حسنة معاملة المسيحيين يعاملوا أن العصابات رؤساء لجميع حرروا وكذلك

 رجائ  وأكّرر خيراً  األمة عن ويجزيكم يوفقكم أن هللا أسهههههههأل وأن  هذا الحكومة قبل من علينا

 .يحفظكم وهللا الخبيث الرجل بقتل

 1925 سنة الثان  تشرين 17 ف 

 (التوقيع)                                                                             

 مقروء غير                                                                             

 المحترم األخ

 أحد به أتى قد.. بك نسهههههيب ألخيه بك فوزي من مرسهههههلال التحرير بأن أخبركم بأن عن  سههههههى

 بخصوص أفكاركم عن تخبرونا أن منكم المرجو فلذلك عليه الجواب ويرجو مصر من األصدقاء

 واحد وطريقنا طريقكم ونحن سهههههههواكم والعقد الحل بيدث نعترف ال نحن ألننا عنه المنوث المؤتمر

 يكون ك  لنا بيّنوث المنشههههودة للغاية والوصههههول النجاح فيه ترون والذي والضههههراء السههههراء ف 

ً  الرأي  .ودمتم مشتركا

 1925 سنة الثان  تشرين 21

 -111 – ملحق

 

 1921 ايلول 19 ف  دمشق

 المحترمين المجدل ناحية نواب الشعران  بك هللا وعبد اهنيدي باشا هللا فضل االفاضل حضرة

 قد الماضهه  الشهههر ف  أصههدرتها الت  التعليمات أن باالرتياح شههاهدت لقد بعد أما. عليكم السههالم

 مسهههتعد أن  األخيرة الشهههفهية تصهههريحات  حسهههب واان. نواحيه شهههكل الجبلن أ حيث بها عمل
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ً  شههههكالً  لتقرير الالزمة التدابير ف  الرسههههميين األمة ممثل  مع للبحث . اوداري الجبل لنظام نهائيا

 السههههاعة ف  الجاري أيلول 30 ف  السههههويداء إلى الحضههههور حضههههرتكم إلى أطلب ذلك على بناء

ً  إفرنجية التاسههههعة  الحكومة رئيس مع باالشههههتراك فيه سههههأدقق الذي العمل أن األمل ول  صههههباحا

 لعلو واثق وأن  هذا. للجبل كبير خير عنه سهههينتب حضهههرتكم ومع األطره سهههليم األمير عطوفة

 يحفظكم وهللا وبغيرتكم همتكم

 بدمشق السام  المندوب مفوض                                                           

 كاترو الكولونيل                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -112 – ملحق

 

 (الدروز جبل حكومة)  الحكومة معاشات

 (هنيدي هللا فضل الشهيد بخط أنها يرجح) 
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 6 أمين صندو  50 الحاكم ليرة )ذهبية ( عدد

 5 كاتب 25 معاون

 6 مدير حبس 20 معاون

 12 مدير نفوس 16 كتّاب اثنين

 12 مدير طابو 25 قايد درك

 6 6تحصلدار  16 3يوزباش  عدد 

 250 قرطاسية 10 حاكم فون

 500 محروقات 25 رئيس محكم 

 700 تخصيصات 15 مدع  عموم

 200 تخصيصات حبس 10 مستنطق

 7 درك خيال 10 باشكاتب

 4 بيادث 6 6اعظوات محكم  عدد 

 6 مدير ناحية  25 مدير مال 

 6 ضابط ناحية 12 باشكاتب

 

 

 

 

 

 

 

 

  -22 – للملحق توضيح

 الذين األشخاص على هنا اقتصر)  الحنّاوي قرنفله زوجه من األطره إسماعيل وأحفاد أوالد -أ

 (الثورة ف  ذكرهم ورد

 القرية الت  يتزعمها الحفيد االبن األب

 عرى سليم بن محمود محمود وحمد شبل 
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 ذيبين فوزي فارس سعيد

 عرى  حسن يحيى

 رساس  متعب ويوسف هالل

 

 لحجل اأوالد وأحفاد إسماعيل األطره من زوجه أسماء  -ب 

 القريّة زيد ،مصطفى ،عل ،سلطان ذوقان وفايز مصطفى

 الغاريّة  سالمة  ،سليمان ،سليم منصور

 السويدا إبراهيم بن حمود حمود ،فندي إبراهيم

  عل  بن فارس فرحان ،فارس  

  توفيق بن فارس عبد الكريم 

  بن عبد الغفاريوسف  عبد الغفار 

 صلخد حسين بن نايف )عنز( هللا جاد ،نسيب ،نايف محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1926 – 1893الشهيد عادل النكدي ) 

 مثال الشباب الشهيد                                         

 

 ف  وترعرا المغرب، إلى نسهههههههبهم ف  يرجعون األقحاح، العرب من قوم ف  النكدي ولد))... 

 .((والعروبة بالعرب يتعلق ما بكل ولوا له بيت
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 القومية، القضهههههههية ف  ال األدبية، األمور ف  تكون ما أكثر -يومذاك – لبنان ف  العروبة كانت

 .القومية والمطامع األدبية الميول هذث بين ما الوثقى الصلة يعقدوا أن ف  له وأخوان الفقيد فجاهد

ً  الفقيد عمل  لجأ ثم( الالييك) العلمانية الكلية وف  الرسمية بيروت مدارس ف  العربية للغة مدّرسا

 نال حيث الحقو  دراسة وكمال سويسرا ف  لوزان إلى انتقل ومنها سياسية ألسباب فلسطين إلى

 إلى فعاد الحرية النتزاا يكف  ال بالقلم الجهاد أن أدرك وحيث ،1926 عام الدكتوراث شههههههههادة

 الشهداء، من رفاقه ودم الزك  بدمه ليروي والغوطة، الجبل ف  الثورة ميدان إلى ومنها فلسطين

سبت يوم ف  الحرية شجرة وإيمان، شجاعة بكل  قتال قاتل أن بعد ،1926 تموز – يوليو 31 ال

 ..عرينه ف  هوجم األسد

 ةيقول باريس من الياف  هللا عبد األستاذ كتب

ً  يقابل لم إن قرار له يقرّ  وال بال، له يهدأ ال فقيدنا كان))  ً  فالنا  السياسة ورجال النواب من وفالنا

 كان الذي الصههههههبوح الوجه ذلك أتذكر أزال وال.. تتألم الت  بالدث عن إليهم ويتحّدث الفرنسههههههية،

ً  نخرن حينما بشههراً  يتألأل  مرآة كان الذي الوجه ذلك السههياسههة، رجال أو النواب أحد عند من معا

 على ينام ال شهههعب أننا يفهموا أن يجبة يقول النكدي وكان.. نية وحسهههن صهههفاء من قلبه ف  لما

 .المهينة الحالة بهذث يرضى وال ضيم

 ..((العربية القضية اسمها قضية هناك أن الرأي أصحاب يفهم أن هّمه كان

 

 

 

 

 ةبه عّزى كتاب ف  شكيب األمير ويقول

رن  ف   كما كنت أثق  ،وكنت أرتاح إلى آرائه ،كثير من األمورلقد كان عادل رحمة هللا يبصهههههههّ

 بسمو مبادئه وصد  عزيمته.. وختم رسالته بهذين البيتين

 بعدي، وال تغرقوا ف  النوح والحَزن  وا قتلى وال تهنواـــباهلل ال تندب

 اً خائن الوطنــــــا الميت حقــــوإنم  هيد لحّ  عند خالقهــــــن الشإ
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 ة1945 عام عبيه بلدته إلى الغوطة من الشهيد رفات نقل يوم ألقيت قصيدة من المؤلف، وقال

* * * 

* * * 

* * * 

          

 النوا اــوم ذلّوا ما الحـــق حومة ف   ـــوانــــوإخـ أعمــــــام لك ما مثل ل 

 وانـنش( السين) خمــــور من معربد  هــــــد بعد القيد يحكمــــضّجوا من القي

 واـهان وال الطاغ  جيشه على هانت  فما العتا ، والجرد البيض فاستنصروا

 اء بركانــــــر ف  الظلمـــا تفجّ ـــكم  ــــلةـمجلجـــ دّوت ـــورةً ـــثـ بها أكرم

 ا كانواـــــــومن قربانه ،إّما استفّزت  انوا كرامتناـــــة هللا من صـــــــف  ذم

 ٌر وسلطانــــّدها كبـــــص ،محمومةً   رتــــــاً كلما طفـــــــفال تغالب دموع

 ـــــجانـــوأشــ ..حــــّرى كبد  وكلنا  دثــــــ  مهنّ ـــــــت أول من يبكــــفلس

ً ـــــــمنس لم تكنر ــــيا قب  زون سلوانـــــــولم يزر مهجة المح  بــفال عت ،يا

 د خرسانــــــــا فتاك النجــــوال رفق  ةـــــــــرى ببارحــما أنت ناء  وال الذك

 ر غربانـــــكتت شاديات الطيـــوأس  اـــعور بذّل النير أرهقنــــــــــــلكن ش

 أبدان المرّ  ـاحـــالكفــ ف  أرواحهـــا  ما حملت ،الــــــــــلوال العزائم واام

 وا  ظمانــــطاوي الحشا عرم األش  قـــــقل ،رـحائ ،ريدـــّر إّما شـــــوالح

 دانــــــــــبد بيض وعبــــه أعــــتحفّ   جن مرتعهــــع ف  زوايا الســــأو قاب

 ن يقظان؟!..ـــــه والجفــــفكيف أبعث  الم أّّرقن ــــد إذا مّر ف  األحــــــــعه

 انــــــــــا إرادات وأزمــــوقد طوته  اـــعة يا لبنان نرجعهـــــــــــهذي الودي

 راء )لوزان(ـــــــحوال ثنته عن الص  ّرث ترفـــــــما غ ــــىا فتـــــبقايي هذ

 رانــــحي ،ح الوجهــوأنت عنها مشي  اء الهبةــــــــاحة الهيجــــــلما رأى س

ً ـــــــــواصطحب الهن ،خالّك  انــــــــــوإيمزم ــردة نسجها عــــبب  دّي ملتفعا

 ة الكبرى وحورانــرمى بها الغوطت  راء مزبدةــــــــــجب الحمــواستقبل الل

 يف ريانــــاد الســونج ،حتى قضى  اــــــاً ف  معامعهــما زال يمعن خوض

 رها شو  وعرفان..ــــوعطّ  ..شعّت  دتـــــــــــه ذكريات كلما بعــــــــوخلف

 انــــأ بهذا التراث الضخم لبنــــفاهن  ر بطلـــايا ثائــــــــــــهذي بق ،انـــلبن

 طانـــوطابت فيك ش ..فوحـمنك الس  ن كرمتإو ،اـــــــــأولى به منّ  تما أن

 رانـــــوان وجيـف  موكب المجد أخ  دةــــــــــــوبالد العرب واح ،اـــــــلكنن
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 من ديوان ))لهيب وطيب((                                                              

  ةالخالدة الشعبية الثورة بتلك العرب الشعراء تأثر مدى عن فكرة تعط  مقتطفات، وهذث

 

 

 

 

    

* * * 
عادل        

 أرسالن

                    

     

 ))الرصاف ((

* * * 

 رار فيها مواليا..ـــــبالداً يرى األح  ّر وابن الحّر نفساً ومحتداــأبى الح

 ا البوادياـــــــــوفّضل مختاراً عليه  عاف المرء فيها مقامهر ــــحواض

 ون الناس إال أعادياــــــــفما يصحب  داء جالّبين للشر جهدهمــــــــــبأع

ً ــــرؤوس فحّزوا  وا وجيّشواـق جاشـإذا طولبوا بالح  نواصيا فجّزوا أو ا

 على حوران كانت رواسياال ــــجب  تــــا بديناميت حتى تقلقلــــــرمون

 زم الذي كان ماضياـوال أوهنوا الع  مخلصا كان الذي القلب غيّروا فما

ً ــــــوقد خبروا وقع الس  اــال مواضيــــات الرجــــتفلّق هام  يوف بواترا

 الحف ما يمشين إال تهادياـــــــــــس  هاــــــــديد كأنـــــودبّوا بأبران الح

 اـــــا بالفأس جذالن حاديـــيصادمه  ا الفتى وهو حاسرــــــيلقاهدوارا 

 اــــترى الصبر فينا شيمة وتواصي  طب صبرناـأقول لمن يبلو لدى الخ

 دام جرداً مذاكياــــمن العزم واوق  ولناـــــــل خيــــونركب للغايات قب

 واث تعازياـــــــوجدنا الرزايا ف  ه  از بحقّهـوب فـــــن المحــإذا الوط

 الد ما كلّوا وال سئمواـــــعلى التج   صبروا إذ روفـــــمع بن  در هلل

 اعة ال حلو وال دسمـــــــعيه القن  وا ف  مجاهلهـوالزموا القفر عاش

 اتّسمواإذ هم بسيماء حب الموطن   يأمرهم انـــــــــاألوطبذاك حبهم 

 ا رنا للطبيب المدنف السقمـــــــكم  ق لهم ترنو نواظرهاـــــباتت دمش

 ق دمــــــار أو أريـــإال ذكت فيه ن  اــــــــم لم يبق من بيت بغوطتهاأي

 مــــم ذمــصينت له من قديم عنده  فاستقتلوا ف  سبيل الذود عن وطن

 واـــــــس يثنيهم ثان إذا هجمــــفلي  اء من صوارمهمــــكانوا أشّد مض

 اد عّز فيه قبيلـــــر جهـــلخي  اة المجد إن جهادكمـــــــــفخاراً حم

 ائرين نكولـفثرتم وما ف  الث  ح الصبر سبّةـــصبرتم إلى أن أصب
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 ))أمين ناصر الدين((

 

  

          

))حافظ 

 إبراهيم((

 

فقد خّصها  ،األعمق تأثراً بالثورة واألشد حماسة لها ،أما الشاعر القروي رشيد سليم الخوري

بديوانه الرائع األعاصير الذي يعتبر مدرسة قومية ثورية كان لها أوسع األثر ف  تنمية الروح 

 الثورية ف  جيل بكامله..

 رز قصائدث ف  األعاصير القصائد التاليةةومن أب

  

 

* * * 

 

* * * 

 

 الضواح  فتية وكهولوملء   ايخـرين مشــــــــفملء عيون الناظ

 اد صهيلـــــوف  كل فّب للجي  ال هماهمــــــــوف  كل ربض للرج

 بيلـــة المستشهدين سنى جلإ  وان الردى ف  ساحة الحرب عندهم

 ارفة ف  أرض حورانــومن غط  ارفة ف  جلّق نجبــــفمن غط

 اة وعز الموت سيانـــــــعّز الحي  وا المذلّة ف  الدنيا فعندهمــعاف

 اونس أو طاغ من الجانباغ من   ال يصبرون على ضيم يحاوله

 غضوباً لو رآك الليث ريعا..  خففت لنجدة العان  سريعا    

 وصمتاً إلى أن يصدح الحق يا فم   صياماً إلى أن يفطر السيف بالدم   

 ..يتلمس كمن الرائ  الالمس ما  حّدث فانك صاد  يا ))طّرس((
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* * * 

 

أما قصيدة شوق  ف  )) نكبة دمشق(( فقد نالت الشهرة الت  تستحقها وذهبت بعض أبياتها 

 أو شعاراً من شعائر النضال الخالدة. ،مذهب األمثال

 

 ةالتاليةويختمها باألبيات 

 

 

 

 

   ةالمبدا جريهالم العرب  الشاعر فرحات الياس قصائد إحدى من يسيرة مقتطفات وهذث

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 يف حّق ثانــــلك ف  نجاد الس  لم يضع حقّان ،حقكاا ـض إن

 ق..ـودمع ال يكفكف يا دمش  بردى ار  االم من صبــــــس

 ا لم يستحقواــــــوان أخذوا بم  ن الدروز قبيل شرّ ـاوما ك

 فا خشنوا ورقّواـــكينبوا الص  ن ذادة وقارة ضيفــــولك

 بلق الجون السحاب ف  موارد  بل أشّم له شعاف                 ـــــلهم ج

 ورشق غابته دون الـــــــنض  ل شبل                   ـــــــلكل لبوءة ولك

 قــــــوخل رفـــش جهاته فكل  كأّن من السموأل فيه شيئاً               

 لواــجب العلى على الذين وهم  هم          ــــأتجل ..همــيا سائل  عن

 ورى مثلــــبين الكواكب وال     و معروف هّمتهم       ـــــوهُم بن

 ا نزلواـــــوالحزم ينزل حيثم     ا ركبوا      ـــــالبأس يركب كلم

 لــــــارات تكتحـــوبِعث يَِر الغ    م        ـات فتيتهــــــم بالرايــــتعتّ 

 لــأسد الحمـــفإذا ظلمت است     خهم حمالً   ـوالعدل يجعل شي

 دى هملـــــوه  اللبوءة والع   ا        ــــوريا ومخلبهــهم ناب س
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 كلمة تنويه وتقدير

 

أنحن  باحترام وإجالل أمام روح شهداء هذث الثورة العربية الشعبية وأمام رجالها قادة ورفا  

سالح، وأمام روح الفاضلين سليمان أب  عز الدين ويوسف النّجار اللذين كان لهما الفضل ف  

لبنان،  –من صحاري نجد إلى واحة العلم، الجامعة الوطنية ف  عاليه  –الطفل  –نقل المؤلف 

 معترفاً بفضل كل من أسهم بكثير أو قليل ف  إخران هذا الكتاب.. وأخص بالذكرة

األسهههتاذ الكبير العالم المربّ  عارف النكدي الذي لوالث لظل هذا الكتاب مخطوطة غارقة ف  

 الظالم .

الدكتور نبيه أمين فارس والدكتور جبرائيل جبور والدكتور نقوال زيادث واألسهههههتاذة المرحوم 

 أمّد هللا ف  عمرهما.

والمجاهدين والسادة الذين دعموا هذا الكتاب بالوثائق واوحصاءات والمعلومات الشخصية.. 

 وأخص بالذكرة

 سلطان باشا األطره القائد العام للثورة السورية.

 ي.الشيخين يحيى وسعيد الحناّو
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 المرحوم المجاهد هالل عز الدين الحلب  والمرحوم خليل خضر .

 السيدين إبراهيم هنيدي ونجيب حرب .

 آل شلغين .

 الشيخ محمد أبو الفضل والشيخ محمود السعدي .

 عّزام .المجاهدين الشاعرين عل  سيف الدين القنطار وفندي خزاع  

 األستاذ صالح أبو الحسن والفنّان سليم العشعوه .

منّوهاً بصههورة خاصههة بفضههل المجاهد المرحوم العقيد أب  جميل حسههن  صههخر الذي تثبت 

الوثائق المرفقة الثقة العظيمة الت  يتمتّع بها، واوجماا على تكليفه باالنضهههباط الثوري وهو 

العمل الذي يتطلب الشهههههههجاعة والنزاهة والحكمة والنشهههههههاط، وأقّدم لولديه مأمون ومروان 

 قديري.وألسرته شكري وت
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 الثوَرة السُّوريَّة الكبرى

1925 – 1927 

 َعلى َضوء َوثائِق لم تنَشر

 من شهدائها الخالدين
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 محافظة السويداء (())  –)) ف  جبل العرب (( 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد شهداء كل قرية من قرى الجبل

 

 السادةمصدر المعلومات  عدد المقاتلين الشهداء البلدة 

 المختار 15 2 أبو زريق
  20 2 أم حارتين
 المختار سليمان العاقل 80 32 أم الرّمان
 المختار حسن نّصار 25 3 أم روا 

  50 6 أم الزيتون
 المختار 20 2 أم ضبيب
 غالب عامر 35 3 البثينه
 المختار ذوقان مكارم 35 4 بريكه
  50 11 بّكه
  25 3 بهم

 المختار حمد عز الدين الشاعر 50 13 بوسان
  20 3 تعارث
 المختار 15 3 تعال

  35 5 تل اللوز
 عبد الغفّار محمد شرف 25 10 تيما
 سليمان الياسين 100 12 الثعلة
 المختار 20 4 جديّة
 توفيق عبيد 20 2 جرين
  50 17 الجنينة
  60 21 حبران
 المختار مهاوه طرودي مرشد 35 11 حّران

  40 6 الحريسة
 محمود السمان 20 3 الحقف
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 يوسف وهبه 40 20 حوط
  50 6 الخالديّة
 المختار نايف مسعود 30 1 الخرسا
  60 10 خلخلة
 عل  سيف الدين القنطار 50 14 داما
  75 15 الدور
 المختار صالح الصفدي 35 6 الدويرث
  35 22 دوما
  30 5 ذكير
  80 22 ذيبين
 نصر مقلد 35 7 رامه
 المختار حامد عل  حّسون 60 24 الرحى
  40 20 رساس
 حسن رسالن 35 9 الرشيدث
 مصدر المعلومات السادة عدد المقاتلين الشهداء البلدة 

  50 16 الرضيمة الشرقية
 اسماعيل عز الدين 34 5 رضيمة اللوى
 المختار عل  شرف الدين 35 4 ريمة حازم
 نعمان أبو فخر 50 15 ريمة اللحف

 المختار محمد أبو راس 50 17 ساله
  80 8 السجن
  15 6 السعنة
  60 7 سليم
  35 6 سميع

  50 20 سهوة بالطة
  80 25 سهوة الخضر

جاد هللا  ،جمال عبد الدين ،توفيق عبيد 450 182 السويداء
 والمخاتير ،نعيم

  25 8 الشبكة
  25 7 الشريح 
 المختار محمد الخطيب 35 10 شعف
  100 22 شقّا

 فايز محمد السعدي 25 2 شنّيرة
  150 15 شهبا

 المختار جميل مكارم 25 7 صالخد
 صالح السعدي 250 40 صلخد وتوابعها

 سليمان حيدر وخطار شلغين 50 16 صميد
 عبد الحميد العك )المختار( 50 3 الصورة الصغيرة

  35 17 طربا
 المختار جاد الحسين 20 1 الطيبه
  15 3 الطيرث
 هان  ومهنا أبو صالح 40 8 العانات
 المختار إبراخيم الجبر 80 11 عتيل

  25 1 العجيالت
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  25 10 عراجه
 صالح أبو الحسن ،إبراهيم نجم األطره 200 105 عرمان
 سلمان الكريدي 150 26 عرى
 خليل دوارث و عبدو الشام    100 22 عريقة
 سلمان غانم 40 14 العفيفه
 المختار هاجر عامر 40 6 عمرث
 المختار يوسف باير النبوان  60 7 عنز

  160 32 الغارية
  15 4 الغيضه
 صياح شلهوب 200 34 القريّة
  150 30 قنوات

 

 مصدر المعلومات الساده عدد المقاتلين الشهداء البلدة 
  50 27 قيصما
 حمد سالّم 25 10 الكسيب
 المختار مهاوه نكد 150 24 الكفر

  50 10 كفر اللحف
 فضل هللا القنطار 15 3 كناكر
 هايل عز الدين 100 15 الهثه

 المختار أمين المحيثاوي 50 7 لبيّن 
 جاد هللا العيسم  150 67 متان 
  35 10 المتونة
 شلغينالمختار قاسم  40 11 مجادل
 إبراهيم هنيدي 80 19 المجدل
 نجيب حرب 80 27 المجيمر
 حسن أبو علوان 50 3 مردك

 داود عبيد 40 14 المشقو 
 المختار فرحان السبع 50 6 المشنف
 غالب سيف 25 12 مصاد
 المختار ياسر فرمند 25 5 المغيّر
  60 7 مفعلة
 علوانعل  الملحم والمختار كرم أبو  200 71 َملَح

  35 14 المنيذرة
  40 11 مياماس
 نايف عجان نصر 100 46 نجران
 المختار ذوقان ناصر 80 15 نمرث
والمختار  -سليمان عبد الباق  الشيخ 100 34 الهويّة

والمختار فضل هللا أبو  -سليم قبالن
 شاهين 

 المختار ظاهر نوفل 35 9 الهيّات
  15 9 وقم
 عامرالمختار سعد  25 6 ولغا

  5725 1615 المجموا
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من النساء واألطفال فيكون مجموا  250تقريباً من الشهداء المنسيين و  100يضاف إلى ذلك 

ً ، منهم 2000الشهداء ف  الجبل ) من  50بينهم  ،قتلوا ف  ساحات المعارك  1700( تقريبا

 من عشائر الجبل البدوية ... 15من  المغاربة والفلسطينيين و  15المجاهدين اللبنانيين تقريباً و 

 أما المّشوهون فال يقل عددهم عن األلف...

مالحظةة اشترك ف  تقديرعدد المقاتلين ف  القرى السادة إسماعيل عز الدين الحلب ، وإبراهيم 

 نطار.هنيدي، وعل  سيف الدين الق

 

 ترتيب قرى الجبل حسب نسبة شهدا ها

 

 %35 العفينة %63 دوما )الجبل(
 %35 المشقو  %60 وقم

 %34 الجنينه %54 عرمان
 %34 ساله %54 قيصما
 %34 الهويّة %50 حوط
 %32 حّران %50 رساس
 %32 سهوة  الخضر %50 طربا
 %32 الشبكه %48 مصاد
 %32 صميد %45 متان 
 %30 الرضيمة الشرقية %43 نجران

 %30 ريمة اللحف  %40 أم الرمان
 %29 شعف %40 تيما

 %29 المتونة %40 الرحى
 %28 داما %40 السعنه

 %28 ذيبين %40 سهوة بالطة
 %28 الشريح  %40 السويداء
 %28 صالخد %40 عراجه
 %28 مياماس %40 الكسيب
 %27 الغيضة %40 المنيذرة
 %26 بوسان %37 المجيمر
 %26 الرشيدث %36 ملح 

 %26 الهيّات %35 حبران
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 جدول توزع الخسا ر الر يسية

 

 الخسا ر عدد الشهداء المعركة
 7الكفر  - 13ملح  - 13عرمان  35 الكفر

  -18متان  -20المجيمر -24نجران 326 المزرعة
 -10الدور  -15عرمان  - 15السويداء
دوما  - 8أم الرّمان  - 9شقّا  - 10الهويّة
 7قيصما  - 7قنوات  - 8رامه  - 8)الجبل(

 .   7المجدل  -
السويداء  - 24ملح  - 24متان  - 35عرمان  277 المسيفرة

سهوة بالطة - 12الرحى  - 14رساس  - 20
الكفر  - 10القريّة  - 10سهوة الخضر  - 12
حوط  - 8ساله  - 9حبران - 10الهويّة  - 10
7 . 

متان - 14ملح - 15الغاريّة - 17عرمان  168 رساس –عرى 
 12عرى - 13

 95السويداء  188 السويداء
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 جدول خسا ر العا الت

 شهداء فأكثر( 5)

 

 شهيداً  55نصر ة  -

 شهيداً  31حرب ة  -

 )وعز الدين الحلب ( 30الحلب  ة  -

 شهيداً  25أبو فخر ة  -

 شهيداً  24نعيم ة  -

 شهيداً من كل عائلة . 19عّزام ة  ،حمزث  -

 شهيداً  18كيوان ة  -

 شهيداً  17رضوان )أبو عسل ( ة  -

 شهيداً  17أبو خير ة  -

 شهيداً من كل عائلة . 15هنيدي ة  –علم الدين  –الشعران   –الحنّاوي  -

 شهيداً من كل عائلة  13الصفدي ة  –سالّم  –الزغيّر  –الجباع   -

 شهيداً من كل عائلة  12رز  ة  –جربوا  -

 شهيداً من كل عائلة 11غانم ة  –الخطيب  –الجرمان   –بالّن  -

 شهيداء  10الملحم )أبو رافع( ة  -

 9نوفل ة  –مالعب  -مرشد –علب  )علبه(  –زين الدين  –الحسن  –حامد )الحامد(  -

 شهداء

 –المتن   –القنطار  –فرن  –عّزي  –عبيد  –جّمول  –أبو عاص   –أبو سعيد  -

 شهداء . 8مكارم ة  –المحيثاوي 

سجاا )شجاا(  –الحضوي  –حديفة  –األطره  –أبو عّمار  –أبو طافه  –أبو سعد  -

النجم ة  –منذر )الجغام (  –المغّوه  –لمع  –قطيه  –غزاله  –صبح  –الدرويه  –

 شهداء . 6

حمشو  –الحلح  –الحجل   –الجوهري  –جوديّه  –الجّمال  –جريرة  –البربور  –أيوب  -

 –شّروف  –شرف  –الشاهين  –السالمه  –سعيد  –سري الدين  –زيدان  –حميدان  –
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العيسم   –العقبان   –العطوان   –العربيد  –عرب   –صعب  –شنّان  –شلغين  –شقير 

 شهداء . 5قريشة ة  –قرقماز  –الغوطان   –

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 راشيا جرين حمد أبو حسون  المزرعة نمرث محمد األباظة
 المزرعة شقا رشيد أبو حسون  الصفاث نمرث نجيب األباظة
 الغوطة شقا مصطفى أبو حسون  1 عرى نمرث هالل األباظة
 المزرعة شقا نجدو أبو حسون  عرى العانات عل  أبو أحمد
 اللجاة جرين أبو حسونيحيى   راشيا الهثة صالح ابو أسعد
 السويداء السويداء محمد أبو حال  طائرة الهثة عقاب أبو أسعد
 السويداء السويداء مصطفى أبو حال  السويداء السويداء داود أبو ترابه
 الكفر صلخد مهنا أبو حال  السويداء السويداء سعيد أبو ترابه
  الهويا حمدانداود أبو   السويداء السويداء سليم أبو ترابه
 عرى ذيبين سالمه أبو حمدان  راشيا صلخد فواز أبو ترابه
 السويداء صلخد سليم أبو حمدان  راشيا سالة مؤيد أبو ترابه
 المسيفرة السويداء شاهين أبو حمدان  السويداء السويداء نايف أبو ترابه
 عرى رساس ذيبين نايف أبو حمدان  طائرة شهبا أسعد أبو جهجاث
 المسيفرة حبران يحيى أبو حمدان  السويداء شهبا سلمان أبو جهجاث
 اللجاة الهثه حسين أبو حمرا  طربا طربا حسن أبو حجيله
 السويداء الخالديه عل  أبو حمرا  طربا طربا سالم أبو حجيله
 المزرعة الهثه محمد أبو حمرا  طربا طربا عل  أبو حجيله
 الصفاث الخالديه معذّى أبوحمرا  الغوطة شهبا حمد أبو الحسن

 المزرعة عتيل منصور أبو خطار  المزرعة السجن أبو الحسن محمود
     المزرعة شقا توفيق أبو حسون
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 السويداء طربا قاسم أبو رايد  عرى  أم الرمان ابراهيم أبو خير
 تيما دمشق نور الدين أبو رز   المسيفرة عرمان إبراهيم أبوخير
 المسيفرة الرحى حسن أبو رسالن  السويداء كفر اللحف أبوخير أبو خير
 الرضيمة الرضيمة مرع  أبو رسالن  المزرعة قنوات أنيس أبو خير
 الرحى الرحى حسن أبو زك   المسيفرة عرمان حسن أبو خير

 المسيفرة الرحى سلمان أبو زك   عرى عرمان أبو خيرحسين 
 المزرعة القرية محمود أبو زهرث  أم الرمان عرمان سعيد أبو خير
 السويداء الرحى إبراهيم أبو زيد  المسيفرة أم الرمان سليم أبو خير

 المزرعة متان عبد الكريم أبو زيد  عرى رساس قنوات شاهين أبو خير
 الشبكة العجيالت هالل أبو زيدان  المزرعة قنوات شاهين أبو خير
 اللجاة لبين جاد هللا أبوسرحان  المسيفرة عرمان فارس أبو خير
 راشيا متان عبد الكريم أبو سعد  السويداء عرمان محمد أبو خير
 عتيل قنوات عل  أبو سعد  المزرعة كفر اللحف نايف أبو خير
 المسيفرة حبران فارس أبو سعد  المزرعة قنوات هان  أبو خير
 قنوات قنوات فهد أبو سعد  المسيفرة عرمان هان  أبو خير
 راشيا عرى قاسم أبو سعد  عرى أم الرمان هان  أبو خير

 المسيفرة حبران محمد أبو سعد  دمشق الرحى حمود أبو درهمين
 رساس  متان يوسف أبو سعد  المسيفرة الرحى سليمان أبو درهمين
 المزرعة الهوية أحمد أبو سعيد  المسيفرة الرحى فارس أبو درهمين

 رساس الهوية حسن أبو سعيد  أم الرمان المنيذرة سعيد أبو دقة
 رساس متان عبد الكريم أبو سعيد  رساس قيصما سلمان أبو دقة
 المزرعة متان عبد هللا أبو سعيد  رساس قيصما فندي أبو دقة
 أم الرمان المنيذرة فندي أبو سعيد  رساس قيصما هان  أبو دقة

 صلخد المنيذرة نايف أبو سعيد  رساس ملح جاد هللا أبو دهن
 المزرعة متان نجم أبو سعيد  السويداء الرحى إبراهيم أبو راس
 رساس متان هان  أبو سعيد  السويداء الرحى مؤيد أبو راس
     المسيفرة شعف حسن أبو رافع

     رساس الغارية أبو رافعسالمة 
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 نجران نجران أحمد أبو عاص   المسيفرة متان أبو حمد أبو شاهين
 المزرعة نجران أسعد أبو عاص   رساس عرمان حسين أبو شاهين
 المزرعة نجران حسين أبو عاص   رساس عرمان سعيد أبو شاهين
 اللجاة أم الرمان سليمان أبو عاص   المسيفرة عرمان شاهين أبو شاهين
 رساس شعف فهد أبو عاص   رساس عرمان قاسم أبو شاهين

 السويداء نجران قاسم أبو عاص    الغوطة عرمان يوسف أبو شاهين
 السجن نجران مرشد أبو عاص    المزرعة قنوات محمود أبو شبل 

 المسيفرة الرحى نايف أبو عاص   اللجاة مردك شديدمزيد أبو 
 المزرعة عتيل  محمد أبو عبادث  السويداء ولغا عل  أبو شقرا
 الغوطة الجنينة حسين أبو عجرم  دمشق داما فياض أبو شقرا
  العفينة جاد هللا أبو عرب  المسيفرة أم الرمان سليمان أبو شهدث
 المزرعة سليم حسين أبو العز  الكفر عرمان سليمان أبو شهدث
 السويداء أم ضبيب إسماعيل أبو عساف  السويداء طربا أحمد أبو شوارب
 المزرعة ولغا سليم أبو عساف  المسيفرة متان سليم أبو صالح
 السويداء السويداء أحمد أبو عسل  رضوان   صميد داما ملحم أبو صالح
 راشيا السويداء عسل حسين أبو   المسيفرة الرحى أمين أبو صعب

 السويداء السويداء حمد أبو عسل   المزرعة الرحى شاهين أبو صعب
 رساس السويداء صالح أبو عسل   المسيفرة حوط أبو طافه

 السويداء السويداء عبدي أبو عسل   المسيفرة حوط أبوطافه أبوطافه
 المزرعة الجبلدوما  شاهين أبو علوان  المزرعة أم الرمان داود أبو طافه
     بصر الحرير أم الرمان سعيد أبو طافه

     عرى رساس  سليمان أبو طافه
     عرى رساس حوط عساف أبو طافه
     عرى رساس حوط عقاب أبو طافه
     أم الرمان أم الرمان فارس أبو طافه
     القرية القرية فارس أبو طنورث
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 طائرة ريمه اللحف فخر وإبراهيم أب  الكفر ملح إبراهيم أبو عمار 
 راشيا كفر اللحف أحمد أبو فخر  السويداء الشبكة جبر أبو عمار
 المزرعة كفر اللحف حسن أبو فخر  الكفر ملح زيدان أبو عمار
 طائرة اللحفريمه  حسن أبو فخر   ملح سلمان أبو عمار
 أم الرمان العفينة حمود أبو فخر  الشبكه الشبكه سليم أبو عمار
 الخروف تل ريمه اللحف خطار أبو فخر   ملح محمد أبو عمار
 المزرعة ريمه اللحف خليل أبو فخر  الكفر ملح يوسف أبو عمار
 طائرة اللجاة ريمه اللحف رشراس أبو فخر  المسيفرة رساس حمد أبو عمر
 قيصما ريمه اللحف زايد أبو فخر  الكفر الكفر خليل أبو عمر
 طائرة ريمه اللحف سليمان أبو فخر  حبران حبران محمد أبو عيشة
 راشيا كفر اللحف شاهين أبو فخر  السويداء تيما توفيق أبو عين
 طائرة ريمه اللحف شحاذث أبو فخر  المزرعة تيما سعيد أبو عين

 نجران قراصة عل  أبو فخر  المسيفرة متان الدين أبو غادر جمال
 المزرعة كفر اللحف فاضل أبو فخر  اللجاة الرحى سلمان أبو غازي
 المزرعة كفر اللحف فخر أبو فخر  المسيفرة الرحى عل  أبو غازي

 المزرعة ريمه اللحف قاسم أبو فخر  المسيفرة الرحى محفوظ أبو غازي
 السويداء كفر اللحف قاسم أبو فخر  المزرعة نمرث فاعورحمود أبو 

 طائرة ريمه اللحف محمد أبو فخر    
 ريمه اللحف ريمه اللحف مسعود أبو فخر    
 السويداء كفر اللحف محمود أبو فخر    
 حوران ريمه اللحف مسعودأبو فخر    
 السويداء كفر اللحف معذّى أبو فخر    
 المزرعة ريمه اللحف فخرنسيب أبو     
 قراصة ريمه اللحف هزاا الجبر أبو فخر    
 المزرعة ريمه اللحف يوسف أبو فخر    
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 السويداء السويداء إبراهيم األشقر  عرى رساس السويداء حمد أبو الفضل
 عرى رساس العفينة فارس األشقر  السويداء السويداء سليمان أبو الفضل
 حبران حبران مهنا األشقر  السويداء السويداء صالح أبو الفضل
 الكفر صلخد إسماعيل األطره  أم الرمان عنز أسعد أبو لطيف
 حوران عرى حمد األطره  راشيا عنز سعيد أبو لطيف
 عرى رساس عنز حمد األطره  عنز الغارية شهاب أبو لطيف
 الغوطة السويداء سالم األطره  رساس عرمان سلمان أبو ليث
 حدود األردن السويداء محمد األطره  القرية القرية حسين أبو مالك
 الكفر القرية مصطفى األطره  الرشيدة عرمان سلمان أبو مالك
 عرى رساس صلخد نسيب األطره  المسيفرة عرمان يوسف أبو مالك
 السويداء الرحى حمود األعون   بهم مغضبإسماعيل أبو 

 السويداء السويداء محمد األعون  صلخد أبو زريق جاد هللا أبو مضغب
 المزرعة عرى حامد األعور   أبو زريق سليمان أبو مغضب

 متان لبنات أحمد أمين  المسيفرة سهوة الخضر سالم أبو مهدي
 السويداء قنوات إسماعيل أيوب  المسيفرة سهوة الخضر صالح أبو مهدي
 السويداء قنوات حمد أيوب  رساس عرمان حمد أبو هدير
 عتيل قنوات عباس أيوب  طائرة عرمان داود أبو هدير
 المسيفرة قنوات فارس أيوب   رساس عرمان سلمان أبو هدير
 السويداء ملح محمد أيوب  المزرعة شقا حسن أبو يحيى
 السويداء السويداء حمد الباروك   الغوطة شقا يوسف أبو يحيى
 السويداء السويداء محمد الباروك   المسيفرة الثعلة محمد األحمد
 الكفر ملح خليل الباسط  رساس عرى دخيل اسحق

 عتيل الهثة إبراهيم الباشا  السويداء السجن إسماعيل األسعد
 اللجاة الهثة خليل الباشا  رساس الهوية توفيق األسعد

 المزرعة شهبا باكير باكير  عرى رساس عبد الكريم األسعد
 طائرة صلخد أحمد بال   جبل الشيخ الهوية نسيب األسعد

 المسيفرة صلخد خليل بال   عرى رساس عرمان صالح اوسماعيل
     عرى رساس عرمان محمود اوسماعيل
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المزرعة جديه فريد حمود بركات  المسيفرة متان  عل  بحصاص
 العفينة عرمان يوسف بركات  المزرعة متان عل  بحصاص
 الكفر الكفر يوسف بركات  رساس متان وهبه بحصاص

 عرى رساس متان حسن بركه  عرى رساس مياماس حسن بدر
 الكفر متان الدين بركهزين   المسيفرة السويداء نايف بدر

 المزرعة متان سعيد بركة  المزرعة السويداء أسعد بدران
 صميد لبنان سعيد البّري  راشيا الكفر محمد بدران
 طائرة وقم سليم بريك  رساس بكه سعيد بدرية

 المزرعة ذيبين شحاذث بشر  السويداء السويداء عبد الكريم البدعيه
 حوط صلخد عل  بشر  السويداء  السويداء يوسف البدعيه
 عرى رساس الغارية وديع بشر  السويداء السويداء يوسف بدور
 عرى رساس الرشيدة سعيد البعين   المزرعة متان شحاذة بدوي
 المسيفرة عرى حسن بكري  ملح طائرة ملح محمد بدوي

 السويداء شهبا قاسم بكري  الكفر ملح سالمة البدوي
 طائرة السويداء عل  البكفان   المسيفرة الكفر البراضع جابر 

 عرى رساس ملح أجود بالن  المزرعة الهوية سليمان البراضع 
 المسيفرة ملح أسد بالن  المزرعة الهوية يوسف البراضع 

 المسيفرة ملح جبر بالن  المزرعة أم الرمان أجود البربور
 بكه بكه رشيد بالن  المزرعة أم الرمان أحمد البربور
 المسيفرة ملح سليم بالن  المزرعة أم الرمان حمد البربور

 المسيفرة ملح سليمان بالن  الغوطة  أم الرمان محمود البربور
 المسيفرة ملح عل  بالن  الكفر أم الرمان نصار البربور
 تل الخروف قيصما عل  بالن  الغوطة الرضيمة أسعد برجاس
 عرى ملح عل  بالن  الكفر بكه قاسم برجاس

 المزرعة قيصما فارس بالن   الرضيمة برجاس  مرع
 السويداء ملح فارس بالن     
 المسيفرة الهوية محمد بالن    
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 قطنا )دمشق( المتونة حمود شاهين جعفر  السويداء أم الزيتون إبراهيم الجرمان 
 طائرة المتونة خليل جعفر  السويداء السويداء إبراهيم الجرمان 
 الغارية الغارية سلمان جعفر  المزرعة السويداء إسماعيل الجرمان 
 عرى رسياس سهوة الخضر سليم جعفر  السويداء السويداء حسن الجرمان 
 طائرة المتونة شاهين جعفر  السويداء السويداء حمد الجرمان 
 راشيا المتونة نايف جعفر  طائرة السويداء حمود الجرمان 

 عرى رساس صلخد إسماعيل الجغام   المزرعة السويداء صالح أسعد الجرمان 
 طائرة صلخد قاسم الجغام   المزرعة السويداء صالح عل  الجرمان 

 عرى رساس اللوزتل  منصور الجغام   السويداء السويداء عجان الجرمان 
 عرى رساس عرمان إبراهيم جمال  المزرعة السويداء فارس الجرمان 
 عرى رساس عرمان وهبه جمال  السويداء السويداء فندي الجرمان 
 راشيا متان جاد هللا الجمال  المزرعة عرمان حسن الجرمقان 
 طائرة الهوية حامد الجمال  المسيفرة عرمان جبر الجرمقان 
 عرى رساس الهوية مهنا الجمال  المزرعة عرمان حسين الجرمقان 
 المسيفرة المشقو  مهاوه الجمال  عرى رساس عرمان سليمان الجرمقان 
 المسيفرة الهوية هجان الجمال  المزرعة عرمان ضامن الجرمقان 
 طائرة صلخد أحمد جمول  المزرعة عرمان فرحان الجرمقان 

 يلدث )الغوطة( الخالدية ترك  جمول  المسيفرة صلخد خليل جريرة
 المسيفرة سهوة الخضر جابر جمول  عرى رساس أم روا  سليم جريرة
 المسيفرة سهوة الخضر سعيد جمول  المزرعة ساله سليم جريرة

 المسيفرة ملح قاسم جمول  عرى رساس أم الرمان سليمان جريرة
 المزرعة عنز جمولقاسم شهاب   المسيفرة صلخد قاسم جريرة
 مياماس مياماس نكد جمول  السويداء قنوات صالح جزان
 المسيفرة سهوة الخضر هالل جمول  قنوات قنوات هان  جزان 

 طائرة القرية  رشيد الجنيدي    
 عرى رساس الرحى سمعان الجهيم    
 طائرة الرحى شحاذث الجهيم    
 طربا طربا أحمد الجوجو    
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المسيفرة الثعلة سعيد حبيب  طائرة قيصما سالم جوديه
 المسيفرة الثعلة عبد هللا حبيب  اللجاة قيصما سليم حودية

 السويداء شهبا سليمان الحجب  قيصما قيصما سليمان جوديه
 المسيفرة عرمان أبو محمد سعيد الحجل   طائرة قيصما فهد جوديه

 المزرعة المشقو  ظاهر الحجل   المسيفرة الرحى فياض جوديه
 المسيفرة المشقو  عل  الحجل   المسيفرة عرى أحمد الجوهري

 المسيفرة المشقو  هايل الحجل   المزرعة قراصة إسماعيل الجوهري
 صلخد المشقو  يوسف الحجل   الصفاث الرضيمة سليم الجوهري

 طائرة عرمان سعيد الحداد  الكفر الكفر الجوهريعارف 
 طائرة نمرث شاهين حديد  المزرعة السويداء محمد الجوهري
 أم الرمان الكفر إبراهيم حديفة  المسيفرة السويداء بهاء الدين حاتم

 اللجاة عنز جادو أسعد حديفة  المسيفرة السويداء حسن حاتم
 الكفر الكفر جادو شاهين حديفة  اللجاة الدور فضل هللا حاتم

 المسيفرة الكفر سالم حديفة  المسيفرة السويداء هان  حاتم
 المسيفرة الكفر فضل هللا حديفة  قطنا أم حارتين أحمد حاطوم
 المسيفرة الكفر نجيب حديفة  طائرة المغير حمزث حاطوم
 المسيفرة الكفر يوسف حديفة  المسيفرة ذيبين فواز حاطوم
     المسيفرة ذيبين كامل حاطوم
     المسيفرة ملح أسد حامد

     المسيفرة حبران حمد الحامد
     المزرعة عرى حمد حامد

     الغوطة الجنينه راض  الحامد
     عرى رساس عرى سلمان حامد

     عرى رساس متان كنب بشير الحامد
     عرى رساس عرى محمد حامد
     المسيفرة متان الحامدمحمود 

     تل اللوز عرى يوسف حامد
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 اللجاة دوما  فرحان جمول حرب  الشبكة دوما أحمد حسن حرب
 المزرعة دوما فرحان ناصيف حرب  الغوطة دوما أحمد عل  حرب
 السويداء عراجه هللا حربفضل   السويداء عراجه إسماعيل حرب

 المزرعة عراجة محمد صالح حرب  الغوطة دوما توفيق شبل  حرب
 المزرعة دوما محمد كنب حرب  السويداء دوما توفيق محمد حرب
 عرى رساس دوما مزيد حرب  المزرعة دوما حسن محمد حرب
 الغوطة دوما مؤيد حرب  الغوطة  حسن سليمان حرب

 بريكه دوما ناصيف حرب  الغوطة  دوما حسيب حرب
 السويداء دوما نجيب حرب  المزرعة دوما حسين عل  حرب
 المزرعة دوما هان  حرب  الغوطة عراجه حسين فندي حرب

 الغوطة عراجه هزاا حرب  المزرعة عراجه خزاع  حرب
 عرى رساس بكه أحمد حرفوه  طائرة القرية خليل حرب
 المسيفرة بكه حسن حرفوه  اللجاة دوما خليل حرب
 اللجاة الهثه عبد هللا الحرون  عرى رساس دوما سعيد حرب
 المسيفرث القرية يوسف الحريشة  السويداء عراجه سلمان حرب
 حوران الرحى حسين حسان  الشبكة دوما سليم حرب

 اللجاة الجنينة حسن الحسن  المزرعة عراجة شحاذث حرب
 رساس ذيبين حسن حمود الحسن  المزرعة دوما عساف حرب
 طائرة نمرث حسين الحسن  الغوطة دوما عل  حرب
 راشيا الجنينة خزاع  الحسن  المزرعة المجيمر عل  حرب  

 طائرة نمرث سعيد الحسن    
 الجنينة الجنينة محمد الحسن    
 رساس ذيبين محمود شبل  الحسن    
 رساس  ذيبين محمود عل  الحسن    

 

 

 دوما ة دوما الجبل *
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 المسيفرة عرمان إبراهيم عل  الحلب   راشيا ذيبين سليم الحسنيه
 المزرعة المجيمر أحمد الحلب   الكفر القرية أسعد حسون
 الكفر عرمان أحمد الحلب   عنز الرضيمة حمد الحسين

 اللجاة الهثه أحمد الحلب   المزرعة جديه هللا الحسينفضل 
 الكفر عرمان توفيق الحلب   الغوطة الصورة عل  الحسين
 المسيفرة الرحى جبر الحلب   المزرعة جديه هالل الحسين

 المسيفرة حبران حسن محمود الحلب   المسيفرة شقا أبراهيم الحضوي
 المجيمر المجيمر الحلب حسن خروف   حبران شقا أسعد الحضوي
 المزرعة المجيمر حسن يوسف الحلب   المسيفرة الكفر جابر الحضوي
 رساس ملح حسن عبد هللا الحلب   السويداء السويداء حمود الحضوي
 قيصما حبران حسين محمود الحلب   حبران شقا سالمة الحضوي
 راشيا ملح حسين يوسف الحلب   السويداء حبران محمد الحضوي
 المزرعة المجيمر حمود الحلب   المسيفرة السويداء يوسف الحضوي

 المسيفرة عرمان سليمان حمد الحلب   بريكه بريكه حسن الحكيم
 المزرعة عرمان سليمان صالح الحلب   اللجاة حران سليمان الحكيم
 الغوطة الخالدية سليمان قاسم الحلب   طائرة حران فندي الحكيم

 المزرعة الرضيمة سليمان مكسور الحلب   السويداء السويداء الحكيميوسف 
 المزرعة الثعلة عل  الحلب   المزرعة عرمان حسين الحالل
 الكفر عرمان فرحان الحلب   السويداء السويداء سعيد حالوث
 بصرى ملح فندي الحلب   المزرعة متان سليم حالوث
 المزرعة صالخد الحلب قاسم   صلخد صلخد ةوهان  حال

 المسيفرة ملح محمد الحلب     
 رساس ملح محمد الحلب     
 طائرة الثعله محمود الحلب     
 المزرعة المجيمر محمود الحلب     
 أم الرمان عرمان ملحم الحلب     
 صلخد عرمان نايف الحلب     
 طائرة بريكه هان  الحلب     
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 رساس رساس حمزة حمزة  راشيا ملح  حسين الحلح
 طائرة صلخد حمود حمزة  رساس ملح محمد الحلح
 رساس الغارية حمود حمزة  رساس ملح محمود الحلح
 حوران صلخد خليل حمزة  المسيفرة ملح مزيد الحلح
 المسيفرة رساس حمزةسالم   المسيفرة ملح نايف الحلح
 المزرعة عرمان سالمة حمزة  المزرعة السويداء أحمد حليمة 
 المسيفرة رساس سلمان حمزة  عتيل قنوات أحمد حليمة
 رساس الغارية سليم حمزة  رساس السويداء حمد حليمة
 المسيفرة رساس سليم حمزة  المزرعة الجنينة محمد حليمة
 المسيفرة رساس سليم حمزة   صميد لبنان حسين حماد
 المسيفرة رساس سليمان حمزة  طائرة الغيضه حامد حمايل
 رساس عرى ظاهر حمزة  الغيضه الغيضه ظاهر جمايل
 المسيفرة صالخد قاسم حمزة  طائرة الغيضه محمد حمايل

 المسيفرة عرمان محمود حمزة  اللجاة الغيضه حمايل يحيى
 المسيفرة رساس محمود حمزة  اللجاة ذكير سليمان الحمد
 المسيفرة رساس مهنا حمزة  المسيفرة الهوية محمد الحمد
 المسيفرة رساس نصر الدين حمزة  اللجاة لبنان سعيد حمدان

 طائرة عتيل يوسف حمزة  المسيفرة القرية سلمان الحمدان
 المسيفرة رساس  يوسف حمزة  طائرة الغاريه محمد الحمرث

 المزرعة المتونة حسين حمشو    
 مرجعيون الهثة سعيد حمشو    
 الغوطة الخالدية سليم حمشو    
 السويداء المتونة سليم حمشو    
 اللجاة الهثة منصور حمشو    
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 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 طائرة حمص سعيد الحواري  المزرعة السجن حمود الحمود
 المزرعة صميد إبراهيم حيدر  أم الرمان أم الرمان عل  الحمود
 المزرعة صميد أحمد حيدر  المزرعة السجن محمد الحمود
 صميد صميد جدعان حيدر  المزرعة بدوي قاسم حميد

 السعنة صميد شحاذة حيدر  السويداء السويداء إسماعيل حميدان
 السويداء السويداء مرع  حيدر  السويداء السويداء حسن حميدان  
 صميد صميد منيف حيدر  المسيفرة السويداء حمد حميدان

 حبران حبران أسعد الحينان   السويداء السويداء سليمان حميدان
 طائرة صلخد حمد الحيوك  السويداء السويداء فارس حميدان
 قطنا المغير سعيد خداا  الغوطة البثينة نايف الحميدي
 الغارية الغارية سعيد خداا  المسيفرة السهوة أنيس الحناوي
 رساس الغارية فارس خداا  المزرعة المجيمر حمد الحناوي
 عنز المنيذرة حمد خضر  المسيفرة السهوة حمد الحناوي

 رساس المنيذرة فارس خضر  المسيفرة ذيبين حمدان الحناوي
 أم الرمان المنيذرة متعب خضر  المسيفرة السهوة ذياب الحناوي
 طائرة حمص محمد الخضرا  المسيفرة ذيبين سعيد الحناوي
 السويداء الكفر يحيى خضير  حبران ذيبين سالمة الحناوي
 طائرة السويداء إبراهيم الخطيب  المسيفرة السهوة سالمة الحناوي

 معلوال طربا الخطيبأحمد   المسيفرة السهوة عبدالكريم الحناوي
 السويداء عتيل أحمد الخطيب  المسيفرة السهوة عل  الحناوي
 المزرعة ملح حسين الخطيب  المسيفرة السهوة عمار الحناوي
 الغوطة يمة اللواضر صالح الخطيب  الكفر السهوة فرزان الحناوي
 المسيفرة ملح عل  الخطيب  المسيفرة السهوة قاسم الحناوي

 الشبكة طربا فرحان الخطيب  طائرة السهوة الحناويقاسم 
 المسيفرة الكفر قاسم الخطيب  رساس السهوة محسن الحناوي

 رساس حبران قاسم الخطيب    
 المسيفرة الرحى محمد الخطيب    
 رساس شعف نجم الخطيب    
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 السويداء الرضيمة جديع درويه  طائرة غرث الخفاجاقاسم 
 المزرعة شعف سليمان درويه  المزرعة قنوات خلف خلف

 السويداء الرضيمة محمد درويه  السويداء ولغا إبراهيم الخليل
 حبران حبران مهنا درويه  السويداء ولغا فضل هللا الخليل
 المزرعة شعف  نايف درويه  المزرعة سهوة الخضر هايل خمري
 المسيفرة شعف هان  درويه  طائرة الثعلة شبل  خويص

 أم الرمان المنيذر سالم الدعبل  طائرة داما عل  خبر
 أم الرمان المنيذر محمد الدعبل  الكفر الكفر سلمان خير
 السويداء الصورة جاد الكريم الدعيبس  المسيفرة الكفر نايف خير

 مفعله مفعله سليم دعيبس  عرى رساس حوط حسن خيزران
  نمرث داود دالل  اللجاة رضيمة اللواء حسن خيو

 المزرعة الشرقية الرضيمة قاسم دمب  الشبكة عريقة سلمان الداهوك
 الغوطة الجنينة محسن دندك  طائرة عريقة شهاب الداهوك
 المزرعة الرضيمة صالح دنون  الصفاث الخالدية يوسف الداهوك
 رساس شهبا فرحان دنون  المزرعة الثعلة يوسف داود
 السويداء عريقة إبراهيم دوارث  اللجاة القرية فارس الدبس
 الكفر عريقة  أسد دوارث  عتيل القرية محمد الدبس
 المزرعة المجيمر سعدو الدواس  اللجاة داما يوسف الدبور

 المزرعة السويداء فارس دويعر  راشيا صلخد سيف الدين الدبيس  
 راشيا السويداء حمود ذياب  رساس عرمان فندي الدبيس 
 الغوطة عريقة قاسم ذياب  صلخد عرمان محمد الدبيس 

 المسيفرة ملح يوسف الذيب    
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 الغوطة السويداء إبراهيم رضوان  اللجاة نمرث أنيس الراشد
 السويداء السويداء إبراهيم رضوان  راشيا نمرث هزيمة الراشد
 الغوطة السويداء حسن رضوان  رساس المجيمر رافع رافع
 متان السويداء حمود رضوان  المزرعة حران شحاذة رافع
 المسيفرة السويداء خليل رضوان  المزرعة شقا هزاا زافع
 طائرة السويداء رضوانخليل   المزرعة بدوي مرع  الرجا
 طائرة السويداء سعيد رضوان  طائرة أم الرمان حنا الرحال

 عرى رساس عرى سليم رضوان  راشيا ذيبين بشير رحروح
 الغوطة السويداء عباس رضوان  رساس عرمان أحمد رز 
 السويداء السويداء محمد رضوان  الكفر ملح حسن رز 
 طائرة السويداء رضوانيوسف   السويداء ملح حمد رز 
 الغوطة السويداء يوسف رضوان  المسيفرة عرمان خليفة رز 

 راشيا الرضيمة  ظاهر ركاب  الكفر عرمان سلمان بر  رز 
 المزرعة الرضيمة  عبد هللا ركاب  المسيفرة عرمان سلمان رز 
 السويداء المتونة محمد ركاب  طائرة عرمان عل  رز 
 المزرعة ذيبين محمد رعد  أبو زريق عرمان فارس رز 
 عرى رساس عرى حسين الرعين   رساس عرمان قاسم رز  

 طائرة متان شحاذث الرعين   المسيفرة عرمان محمود عل  رز 
 المزرعة بدوي عقله الرزيزي  المسيفرة عرمان محمود يوسف رز 

 حبران حبران حمد ريدان  أم الرمان عرمان هزاا رز 
 عرى عرمان قاسم ريدان  طائرة الثعلة رسالنحامد 

 حبران حبران محمد ريدان  الثعلة الثعلة طويره رسالن
 قنوات قنوات يوسف ريدان  طائرة الثعلة مزيد رسالن

 المسيفرة ساله حسن الريشان   المزرعة عرمان جاد الكريم رشيد
 المسيفرة ساله قاسم الريشان   رساس عرمان سليمان رشيد
 المسيفرة ذيبين محمد الريشان   رساس عرمان فارس رشيد

 المزرعة قنوات نجم الريشان     
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 المزرعة  ولغا محمد زهر الدين  أم الرمان القرية محمد الزاقوت
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 المزرعة لبنان الديننمر زهر   الغوطة الجنينه فايز زحالن
 طائرة متان أبو قاسم الزيبق  المسيفرة عمرث خزاع  الزرعون 

 المسيفرة متان جاد هللا الزيبق  المسيفرة صلخد حمود زرقطة
 الغوطة الهيات عطا زيتونه  قنوات قنوات سلمان زرقطة
 الغوطة الهيات مرع  زيتونه  المسيفرة قنوات شاهين زريفة

 الكفر متان إبراهيم زيدان  اللجاة  صميد زاعورأسعد 
 الكفر متان زيدان ويدان  اللجاة صميد فارس زاعور
 المسيفرة عرمان فرهود زيدان  طائرة وقم فندي زاعور
 المسيفرة متان محمود زيدان  اللجاة صميد يوسف زاعور
 الكفر متان يوسف زيدان  المزرعة قيصما أجودا لزغير

 المجدل الخالدية متعب الزير  جبل الشيخ الحريسة الزغيرعل  
 السويداء عرى حسين زين  عنز عرمان أحمد الزغير
 رساس مصاد قاسم زين  المسيفرة قيصما حسن الزغير
 طائرة القرية سالمة زين الدين  المزرعة سليم حمد الزغير
 المسيفرة الحريسة سلمان زين الدين  المسيفرة عرمان داود الزغير
 طائرة القرية سليمان زين الدين  الكفر عرمان سعيد الزغير
 السويداء نمرث شاهين زين الدين  الكفر عرمان سلمان الزغير
 المسيفرة شعف عل  زين الدين  رساس عرمان فندي الزغير
 المزرعة سليم فهد زين الدين  جبل الشيخ عرمان محمد الزغير

 عرى رساس قنوات قاسم زين الدين  المسيفرة عرمان الزغيرمرسل 
 المسيفرة الحريسة محمود زين الدين  الكفر عرمان مهنا الزغير
 طائرة القرية نعمان زين الدين  طائرة عرمان محمد الزغير
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 السويداء الطيبه حامد سالم  المزرعة المشنف سالم السبع
 دمشق الكسيب خزاع  سالم  المزرعة الرشيدة أسعد سجاا
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 الغوطة الكسيب سعيد سالم  الغوطة الرشيدة حسن سجاا
 دمشق طربا سعيد سالم  طائرة الرشيدة دعيبس سجاا
 الغوطة طربا سليم سالم  عرى رساس الرشيدة سعيد سجاا
 المزرعة الشريح  سليم سالم  المزرعة الرشيدة محمود سجاا
 رساس طربا شريف سالم  المسيفرة الرشيدة معذى سجاا
 المزرعة الشريح  ظاهر سالم  المسيفرة الرشيدة نايف سجاا
 الشبكة الشريح  قاسم سالم  السويداء السويداء إبراهيم سرايا
 السويداء طربا محفوظ سالم  الغوطة السويداء حمد سرايا
 دمشق طربا سالممحد   المسيفرة السويداء قاسم سرايا

 الشبكة الشريح  محمد سالم  أم الرمان العانات حسن سري الدين
 السويداء الكسيب مسعود سالم   أم روا  جابر سري الدين
 رساس الهوية أسعد السالمه  المسيفرة القرية صالح سري الدين
 السويداء الهوية حمد السالمه  اللجاة السويداء فارس سري الدين
 السويداء الهوية نايف السالمه  السويداء السويداء نعمان سري الدين

 المزرعة الهوية هان  السالمه  حوران عريقة صالح السعد
 المزرعة عرمان حمد سالمه  المزرعة صلخد حسين سعد الدين

 المسيفرة الرخيمة السلمانتوفيق   المزرعة نمرث حسن سعيد
 المسيفرة متان فارس السلمان  راشيا المتونة سليم سعيد

 السويداء شهبا أنيس سلوم  المزرعة عريقة شاهين سعيد
 الصفا شهبا سلمان سلوم  المسيفرة الحريسة قاسم سعيد
 المسيفرة متان ملحم سلوم  المزرعة الشبكة هايل سعيد
 السويداء عتيل إسماعيل سليم  عرى رساس ذيبين بين غقاسم الس

 طائرة الهوية محمد السليم    
 المزرعة الكسيب محمود سليم    
 قيصما المجيمر حسن سليم     
 المسيفرة عرمان قاسم سمارث    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المزرعة عريقه الشام سلمان   الغوطة الحقف إسماعيل السمان
 حوران عريقه فضل هللا الشام   صميد صميد فايز السمان
 أم الرمان أم الرمان حسن الشاهين  المزرعة  الحقف محمد السمان
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 تل الخروف أم الرمان حمود الشاهين  المزرعة الحقف هزيمه السمان
 المزرعة الكبيرةالصورة  سالمة الشاهين  ريمة اللحف ذكير قاسم سويد
 المزرعة الثعلة شاهين الشاهين  دوما دمشق شقا أحمد السيد

 المزرعة شقا هالل الشاهين  المزرعة شقا جاد هللا السيد
 المزرعة سليم شحاذث الشبان   المزرعة شقا نجيب السيد
 المزرعة سليم عل  الشبان   المسيفرة عرى عل  سيف

 المزرعة عرى الشبلتوفيق   رساس عرى يوسف سيف
 المسيفرة السويداء إبراهيلم شت   المزرعة المجيمر يوسف سيف

 طائرة السويداء إبراهيم شت   المسيفرة بوسان حمدان الشاعر
 السويداء مصاد حسين شت   السويداء بوسان حمزة الشاعر
 طائرة مصاد سليمان شت   المزرعة بوسان سليمان الشاعر

 عرى رساس تيما خليل شرف  الشبكة بوسان الشاعرسليمان 
 قطنا دمشق ذكير عل  شرف  السويداء بوسان عباس الشاعر
 الغوطة تيما فرحان شرف  المزرعة بوسان فرحان الشاعر
 الغوطة تيما مؤيد شرف  المزرعة بوسان فرحان الشاعر
 المزرعة المجيمر يوسف شرف  المزرعة بوسان قاسم الشاعر
 عرى رساس عرى حمد شرف الدين  بوسان بوسان قبالن الشاعر
 اللجان عرى حمود شرف الدين  المزرعة بوسان محمود الشاعر
 عرى رساس سهوة هان  شرف الدين  رساس بوسان مسلط الشاعر

 متان عرمان أسعد شروف  بوسان بوسان مصطفى الشاعر
 المسيفرة متان  سليمان شروف حسن  بوسان بوسان  هالل الشاعر

 المسيفرة متان حسن عل  شروف    
 المزرعة ريمة حازم عبد الكريم شروف    
 المسيفرة متان وهبه شروف    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 صميد صميد  جبر شلغين  المزرعة المشقو   فارس الشريط 
 اللجاة مجادل خمري شلغين  المسيفرة السويداء عل  الشعار
 المزرعة مجادل راض  شلغين  طائرة صلخد فارس الشعار
 صميد صميد زعل شلغين  المسيفرة السويداء ملحم الشعار
 الغوطة مجادل سعيد شلغين  المسيفرة السويداء هان  الشعار
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 المزرعة صميد ظاهر شلغين  المزرعة الدور إبراهيم الشعران 
 المزرعة مجادل غالب شلغين  المزرعة الدور أحمد الشعران 

 المزرعة صميد فايز شلغين  المزرعة الدور حسين رشيد الشعران 
 طائرة مجادل فواز شلغين  المزرعة الدور حسين عل  الشعران 

 المزرعة مجادل محمد شلغين  المزرعة الدور حمد الشعران 
 صميد صميد مزعل شلغين  المزرعة الدور خليل الشعران 
 الغوطة مجادل مزيد شلغين  المزرعة الدور ذياب الشعران 

 المزرعة قنوات إسماعيل شلهوب  المزرعة الدور سليمان الشعران 
 رساس القرية ترك  شلهوب  قطنا الدور عبد اللطيف الشعران 

 المسيفرة القرية سليمان شلهوب  أم الرمان أم الرمان عل  الشعران 
 المزرعة قنوات هان  شلهوب  الغوطة الدور فايز الشعران 
 المزرعة دوما الجبل عبد الكريم شمس  قطنا الدور محمد الشعران 
 حوران عريقة حسن شمس الدين  المزرعة الدور مرع  الشعران 
 المسيفرة رساس رضى السمشاوي  المزرعة الدور هان  الشعران 

 حوط حوط يوسف الشمعه  قطنا الدور الشعران يوسف 
 المسيفرة صلخد سليم شميط  المزرعة الهوية محمد الشعشاا

 المزرعة صلخد صالح شميط  المسيفرة القرية جادو شقير
 المزرعة قراصة جادو شنان  المسيفرة شعف خليل شقير
 المزرعة قراصة حسن شنان  المسيفرة القرية سلمان شقير

 نجران شقا حمود شنان  طائرة القرية شقيرنجيب 
 المزرعة قراصة عل  شنان  رساس القرية هزيمة شقير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المسيفرة ملح جبر صاف   جبل الشيخ وقم حمود شهاب الدين
 المزرعة مياماس سليمان صاف   طائرة وقم سليم شهاب الدين 

 السويداء حوط حسن الصالح  السويداء السويداء حسن شهيب
 المسيفرة الهوية محمد الصالح  طائرة السويداء محمود شهيب
 المزرعة الجنينه شاهين صالحة  المزرعة الغارية مهنا السواح

 النبك الجنينه قاسم صالحة  السويداء السويداء داود الشوفان 
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 المزرعة متان حسن صبح  عرى رساس ملح أجود الشوف 
 رساس عرمان حسين صبح  رساس صلخد سلمان الشوف 
 طائرة صلخد سالمة صبح  طائرة صلخد سليم الشوف 

 طائرة صلخد محمد صبح  المزرعة متان شاهين الشوف 
 عرى رساس الغارية محمد صبح  عرى رساس ملح ماجد الشوف 
 دمشق ملح محمد صبرث  المسيفرة شعف محمد الشوف 
 المسيفرة عرمان الصب يوسف   الكفر البردان صما هان  الشوف 

 الصفاث الجنينه أجود الصحناوي  حبران حبران أبو حسين الشومري
 المزرعة الجنينه أسعد الصحناوي  السويداء السويداء توفيق الشومري
 المزرعة الرضيمة حمد الصحناوي  عرى رساس عرى حمد الشومري

 المزرعة الجنينه حسين الصحناوي  عرى رساس صلخد سليمان الشومري
 دوما دمشق الرضيمة سلمان الصحناوي  السويداء السويداء عبد الكريم الشومري

 الصفاث الجنينه سليم الصحناوي  حبران مصاد عل  الشومري
 السويداء الجنينه عل  الصحناوي  المسيفرة حبران هان  الشومري
 السويداء الشريح  أحمد صعب  المزرعة الهوية محمد شوي
 المسيفرة المغير جاد هللا صعب  المزرعة قراصة قاسم شيا

 طائرة ريمة اللحف رشراه صعب  المزرعة سهوة الخضر أمين الشيبان 
 طائرة المغير منصور صعب  المزرعة سهوة الخضر سليم الشيبان 

 المسيفرة السويداء يوسف صعب  الكفر سهوة الخضر الشيبان قاسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 عرى رساس شقا حامد طحطح  الدويرة الدويرة أحمد الصفدي
 السويداء تيما سعيد طحطح  راشيا ملح جبر الصفدي
 السويداء تيما شاهين طحطح  راشيا عرمان حامد الصفدي
 الغوطة شقا نجيب طحطح  الغارية الخالدية حسين الصفدي
 المزرعة السويداء سعيد طربيه  الكفر ملح خليل الصفدي
 المزرعة القرية سعيد طربيه  السويداء السويداء سعيد الصفدي
 اللجاة سهوة البالط محمد طربيه  عرى رساس الغارية سعيد الصفدي
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 المزرعة القرية هان  طربيه  طائرة عرمان سالمة الصفدي
 المزرعة عرمان فندي الطرودي  طائرة صلخد سلمان الصفدي
 طائرة أم روا  محمد طاليع  اللجاة الصغيرةالصورة  صالح الصفدي
 العفينة ملح جميل طلب  المسيفرة العانات قاسم الصفدي
 قطنا أم حارتين محمود طليعة  الكفر عرمان قاسم الصفدي
 المزرعة شهبا حسن الطويل  المزرعة السجن هالل الصفدي

 راشيا صلخد حمد الطويل  راشيا لبنان حسن صالح الدين
 المجدل المجدل سليمان الطويل  السويداء لبنان سليم صالح الدين

 المزرعة شهبا قاسم الطويل  المسيفرة لبنان شاهين صالح الدين
 الكفر ملح حمود الطير  السويداء السويداء علي صالح الدين

 حوران عريقة شحاذه الظاهر  تل اللوز سهوة الخضر جميل صياغة
 اللجاة الهثة علي الظاهر  المسيفرة عرمان أسعد صيموعة

 المزرعة أم الرمان ابراهيم العاقل  المسيفرة عرمان سالمة صيموعة
 معلوال طربا حسن العاقل  المسيفرة السويداء صالح صيموعة

 المزرعة المتونة جميل عامر  عنز عرمان عبد هللا صيموعة
 المزرعة البثينه حمد عامر  الكفر السويداء محمود صيموعة

 الغوطة عمره ظاهر عامر  عرى رساس عرمان نجم صيموعة
 المزرعة البثينه عابد عامر  عنز عرمان يوسف صيموعة

 اللجاة الهيات فريدة عامر    
 معلوال الهيات كاظم عامر    
 جبل الشيخ المتونة هزاع عامر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 عرى رساس المشقو  أحمد عبيد  المزرعة المزرعة صالح العباس
 راشيا صلخد أحمد معال  عبيد  المزرعة المزرعة قاسم العباس
 عرى رساس المشقو  أسعد يحيى عبيد  المسيفرة الثعلة حمد العبد
 عرى رساس المشقو  عبد هللا عبيد  المسيفرة بدوي عايد العبد
 طائرة صلخد محمود عبيد  المسيفرة بدوي ناصر العبد

 الكفر المشقو  منصور عبيد  شهبا جدية حسين عبد الح 
 السويداء السويداء نايف عبيد  طائرة القرية أسعد العبد هللا
 طائرة المشقو  يوسف عبيد  حوران حوط حسين العبدهللا
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 اللجاة الهثه سلمان العتمة  المزرعة عرمان حسين العبد هللا
 الكفر الكفر أحمد عدنان  طائرة الغارية سالمه العبد هللا
 عرى رساس الكفر يوسف عدنان  رساس حوط عبد هللا العبد هللا

 عرى رساس سهوة الخضر سلمان عدوان  عرى رساس رساس هللانجيب العبد 
 عرى رساس سهوة الخضر سعيد العراوي  عرى رساس رساس يوسف العبدهلل

 السويداء السويداء محمود العراوي  المسيفرة رساس جادهللا عبد الباق 
 دمشق أم الزيتون ترك  عرب   المسيفرة ملح جادو عبد الباق 

 دمشق أم الزيتون حميد عربي  السويداء الرشيدة الباقيحسن عبد 
 دمشق أم الزيتون عبده عربي  المزرعة الهوية حسن عبد الباقي
 راشيا أم الزيتون قاسم عربي  جبل الشيخ الهوية رشيد عبد الباقي
 دمشق أم الزيتون مسعود عربي  مرجعيون الهوية رشيد عبد الباقي
 طائرة مصاد حسين العربيد  راشيا الهوية فريد عبد الباقي
 المزرعة عتيل خير العربيد  رساس بكه سليم عبد الخالق
 طائرة مصاد سليم العربيد  السويداء السويداء محمد عبد الدين

 طائرة مصاد فواز العربيد   سهوة البالطة يوسف عبد السالم
 عتيل عتيل مهاوش العربيد  قطنا داما محمود عبد الصمد

 المزرعة الهوية أحمد العرموني    
 المزرعة متان حسين العرموني    
 المزرعة الهوية يوسف العرموني    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 اللجاة الهثه جميل عل  عز الدين  المزرعة المجدل جاد هللا عريب
 الهثه الهثه عبد الغفار ضامن  المزرعة المجدل حسين عريب
 المسيفرة حوط حسن عزق   السويداء مصاد محمود عريب
 المزرعة حوط سلمان عزق   المسيفرة مصاد نجيب عريب

 جبل الشيخ وقم شحاذة عزق   الصفاث شهبا صقر العريض 
 المزرعة الهوية حمد العزمى  الصفاث شهبا عقاب العريض 
 السويداء السويداء سالم عزي  السويداء أم ضبيب محمد العريض 

 الغوطة السويداء شاهين عزي  راشيا تعارث أنيس عزام
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 السويداء السويداء شاهين عزي  المزرعة صالخد بشير عزام
 كفر اللحف السويداء عل  عزي  طائرة عريقة بهاء الدين عزام
 اللجاة السويداء فارس عزي  طائرة تعارث توهان عزام 
 جبل الزاوية السويداء مهنا عزي  الغوطة عريقة جادو عزام
 السويداء السويداء هان  عزي  المزرعة عريقة حامد عزام
 السويداء السويداء هزيمة عزي  اللجاة عريقة سعيد عزام
 الكفر المشقو  حمود عزيز  الدويرث الدويرة سلمان عزام
 المسيفرة صلخد فهد عزيز  اللجاة عريقة سلمان عزام
 عتيل عتيل عبد الحي عساف  السويداء عريقة شاهين عزام
 اللجاة أم ضبيب عساف عساف  المزرعة عريقة شاهين عزام
 المسيفرة الكفر ابراهيم العسل  حوران الدويرة صالح عزام
 صميد لبنان علي العسل  طائرة عريقة فرحان عزام

 المسيفرة ملح العسلمسعود   حوران عريقة فضل هللا عزام
 طائرة السويداء حمود العشعوش  المزرعة تعاره قاسم عزام

 السويداء السويداء سليمان العشعوش  السويداء عريقة محمد عزام
 السويداء السويداء يوسف العشعوش  اللجاة عريقة محمود عزام
 حوران العانات فايز عطا  صميد الدويرة محمود عزام

     اللجاة الدويرة نكد عزام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 السويداء السويداء ابراهيم علم الدين  الكفر عرمان حمد العطوان 
 السويداء السويداء أسعد علم الدين  المسيفرة متان عبدهللا العطوان 
 السويداء السويداء حسن علم الدين  طائرة عرمان قاسم العطوان 
 المزرعة السويداء حسين علم الدين  الكفر عرمان قاسم العطوان 

 جبل الشيخ السويداء حمود علم الدين  الكفر ملح العطوان  ىذمع
 المسيفرة السويداء سالم ابراهيم علم الدين  راشيا ملح محمد العظيم 
 المسيفرة السويداء سالم حسين علم الدين  رساس متان حامد العفيف
 السويداء السويداء سليم سليم علم الدين  الكفر عرمان حمد عفيف

 المزرعة السويداء سليمان علم الدين  عرى رساس أم الرمان حسين  العقبان 
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 السويداء السويداء فايز علم الدين  المزرعة السجن سليمان العقبان 
 السويداء السويداء فرحان علم الدين  أم الرمان أم الرمان محمد العقبان 
 المزرعة السويداء فرحان علم الدين  طائرة أم الرمان نواف العقبان 
 السويداء السويداء محمد علم الدين  المسيفرة أم الرمان يوسف العقبان 

 السويداء السويداء نايف سليم علم الدين  المزرعة داما حمزة عقل
 السويداء السويداء نايف سليمان علم الدين  السويداء السويداء حمود عقل

 عرى رساس ملح سليم علوان  قنوات قنوات داود العقيلي
 رساس عرى علي علوان  المسيفرة رساس مزيد عكوان
 ملح العانات علي علوان  الغوطة عريقة حمزه عالمة

 المسيفرة ملح يوسف علوم  المزرعة عريقة محمود عالمة
 المزرعة تعال سلمان العلي  المزرعة السعفة ابراهيم علبي

 شهبا تعال علي العلي  المزرعة السعنة خليل علبي
 الغوطة تعال فارس العلي  السعنة السعنة سلمان علبي

 المسيفرة المشقوق حسين عماد  السعنة السعنة سليم علبي
 المزرعة متان سالمة عماد  السويداء تيما شاهين علبي
 رساس متان محمود عماد  المزرعة السعنة فارس علبي
 المزرعة متان محمود عماد  المزرعة السعنة فرحان علبي

     معلوال تيما نايف علبي
     المزرعة شهبا يوسف علبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المسيفرة متان ابراهيم العيسم   المزرعة متان حسين أبو عل  عمار
 المزرعة متان زيدان العيسم   مفعله مفعله صالح عمار
 المسيفرة متان عباس العيسم   مفعله مفعله عل  عمار
 المسيفرة متان عبد الكريم العيسم   مفعله مفعله نايف عمار
 المسيفرة متان قاسم العيسم   المزرعة مجادل أحمد عماشه

 المزرعة العفينة ابراهيم غانم  المزرعة مجادل عماشه ابراهيمحسن 
 المزرعة المشنف توفيق غانم  المزرعة مجادل حسن عماشه
 المزرعة المشنف حسن غانم  المزرعة مجادل حسين عماشه

 السويداء العفينة حسين غانم  مفعله مفعله سعيد العماطوري
 المزرعة شهبا غانممحمد   المزرعة متان سعيد العماطوري
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 المزرعة العفينة محمد غانم   السويداء سعيد العماطوري
 السويداء المشنف محمد غانم  ذيبين ذيبين عبد هللا العميري
 المزرعة المشنف ناصيف غانم  راشيا الطيبة توفيق العنداري
 جبل الشيخ العفينة نجم غانم  المسيفرة حبران شكيب العنداري

 المزرعة المشنف نجيب غانم  رساس حبران العنداريفضل هللا 
 المزرعة مفعله هاني غانم  رساس العفيفه يوسف العنداري

 المزرعة مبكه صقر غبرة  طائرة صلخد حسن عودة
 طائرة بدوي متعب غردالن  المسيفرة أم الرمان عطا هللا العودة
 رساس بريكه فايز غرز الدين  أم الرمان المنيذرة حسين العياص
 لبين لبين محمد غرز الدين  المسيفرة المنيذرة سلمان العياص

 المزرعة صلخد محمد غرز الدين  المزرعة المنيذرة فرحان العياص 
     الغوطة المجدل سلمان العيد
     المزرعة متان كامل العيد

     المسيفرة صلخد يوسف العيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المزرعة المجيمر أسد فاعور  الغوطة ملح جدعان غزاله
 رساس الغارية اسماعيل فرن  المزرعة ملح سعيد غزاله
 المسيفرة الغارية حسن فرن  رساس ملح سليم غزاله
 الغارية الغارية شاهين فرج  الكفر ملح شهاب غزاله
 المسيفرة الغارية عباس فرج  الكفر ملح محمود غزاله
 خازمة ملح فندي فرن  الكفر ملح يوسف غزاله
 حوران الغارية متعب فرن  تل اللوز عرى حسين غزالن
 حوران الغارية مهاوه فرن  المسيفرة ساله سليمان غزالن
 حوران الغارية هالل فرن  المسيفرة ساله محمد غزالن
 عتيل قنوات فرزانشبل    المسيفرة قيصما حسن غنام
 المزرعة قنوات محمود فرزان  سليم سليم سليم غنام
 المسيفرة الهوية سليم فضول  رساس قيصما محمد غنام
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 المسيفرة متان أمين الغطايري  عرى رساس طربا توفيق الغوطان 
 عتيل السويداء حسن الفقيه  راشيا قنوات حسين الغوطان 
 طائرة السويداء حمود الفقيه  المزرعة متان عبد هللا الغوطان 

 السويداء السويداء سالم الفقيه  دوما دمشق طربا علي الغوطاني
 السويداء السويداء نجم الفقيه  الشبكة أم رواق محمد الغوطاني

 المزرعة بهم جاد هللا فليحان  المسيفرة الهوية حسيت غيث

 المسيفرة عرمان خليل فليحان  اإلقليم الجنينة حمد غيث
 اللجاة بهم خليل فليحان  المزرعة الجنينة رشيد غيث

 السويداء قيصما فضل هللا فليحان    
 السويداء مفعله اسماعيل الفندي    
 الكفر الثعله سلمان فهد    
 صميد صميد فارس الفهد    
 المزرعة ساله داود فياض    
 المسيفرة ساله داود فياض    
 المسيفرة ساله فارس فياض    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 طائرة مصاد حسن قطيه  المسيفرة الحريسة ابراهيم القاض 
 المزرعة ذيبين داود قطيه  المسيفرة رساس محمد القاض 
 السويداء السويداء سليمان قطيه  يلدث الغوطة رخيمة اللوا شاهين قبالن
 اللجاة عرى محمد قطيه  المزرعة الهوية محمود قبالن
 السويداء مصاد محمد قطيه  المسيفرة القرية محمد القج 
 السويداء مصاد يوسف قطيه  المسيفرة الحريسة عل  قرضاب

 السويداء ريمو حازم منصور قطين   السويداء السويداء محمود قرضاب
 السويداء ريمة حازم مؤيد قطين   المزرعة ساله أسعد قرقماز
 المزرعة شقا خزاع  القلعان   اللجاة الهثه حسين قرقماز
 المزرعة شقا هزاا القلعان   المسيفرة عرمان  سلمان قرقماز
 راشيا الغارية حسين قماه  المزرعة ساله قاسم قرقماز

 الغوطة الغارية حمد قماه  المسيفرة ساله يوسف قرقماز
 السويداء داما حمود القنطار  أبو زريق ذيبين حامد قرقوط
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 طائرة داما شاهين القنطار  المسيفرة ذيبين محمد قرقوط
 اللجاة داما عل  القنطار  المسيفرة العفينة يوسف قرموشه

 المسيفرة كناكر فضل هللا القنطار  صالخد صالخد أحمد قريشة
 اللجاة داما محمد القنطار  الكفر عرمان أسعد قريشة
 أبو زريق كناكر محمد القنطار  المسيفرة صالخد حمود ريشة

 اللجاة داما محمود القنطار  المسيفرة صالخد شحاذة قريشة
 المسيفرة كناكر نسيب القنطار  المزرعة متان فهد قريشة

     رساس عرى محسن قسام
     طائرة وقم جدعان قصوعة

     طائرة وقم زيد قصوعة
     المزرعة وقم محمد قصوعة

     السويداء قنوات حسين القضماني
     السويداء قنوات علي القضماني
     طائرة قنوات فارس القطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 الغوطة سهوة الخضر ابراهيم كيوان  حبران حبران جميل كبول
 المسيفرة  سهوة الخضر اسد كيوان  السويداء العفينة كحلحسين 

 المزرعة  العانات حسن كيوان  رساس الكفر حسين كحل
 عرى رساس  مياماس ذياب كيوان   عرى رساس الهوية جادهللا كحول
 عرى رساس  مياماس  سليم كيوان  رساس السويداء توفيق كربان
 راشيا  مياماس  سليمان كيوان  السويداء السويداء سالم كربان
 المزرعة  عرمان سليمان كيوان  السويداء السويداء نجم كربان

 صلخد سهوة الخضر طرودي كيوان  رساس السويداء نسيب كربان
 الزرعة  مياماس  على كيوان  المسيفرة ساله أحمد الكريدي
 الكفر  عرمان  فرحان كيوان  المسيفرة ساله سليم الكريدي
 المزرعة  سهوة الخضر  فضل هللا كيوان  المزرعة ساله عل  الكريدي
 المزرعة  عرمان مزيد كيوان  إعدام ذكير شحاذة الكفيري
 رساس  مياماس  نجيب كيوان  المزرعة ولغا مزيد الكفيري
 رساس  مياماس  نجيب كيوان  الغوطة ذكير نايف الكفيري
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 صلخد  سهوة الخضر  كيواننكد   جبل الشيخ الهوية حامد كمال
 المسيفرة  مياماس  هاني كيوان  الشبكه ساله سالم كمال

 السويدا مياماس  يوسف كيوان  المسيفرة ملح طالل كمال
 المزرعة مياماس يوسف كيوان  راشيا ساله محسن كمال 

 المزرعة الهوية  محمد الكيوف  المزرعة السويداء حسن كمال الدين
 المسيفرة سهوة الخضر  اسماعيل لمع  المزرعة السويداء الدينمحمد كمال 

 المسيفرة سهوة الخضر حمد لمع  المسيفرة حبران حمود كوكاش
 المسيفرة سهوة الخضر عجاج لمع   المسيفرة حبران سليمان كوكاش

 عرى رساس متان  علي لمع     
 المسيفرة عرمان علي لمع     
 الغوطة  الخضرسهوة  فارس لمع    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المسيفرة حوط سلمان مداح  المزرعة ذيبين حسين ماض 
 أم الرمان حوط فارس مداح  المسيفرة السهوة أحمد مان الدين
 أم الرمان حوط قاسم مداح  المسيفرة السهوة محمد مان الدين
 السويداء سليم اسماعيل المدور  رساس متان حمود مبارك
 المسيفرة سهوة الخضر حمد مذكور  عرى رساس قيصما حمود مبارك

 عرى رساس سهوة الخضر خطار مذكور  المزرعة الكسيب اسماعيل المتن 
 أم الرمان سهوة الخضر خير مذكور  الغوطة شقا حمد المتن 
 أم الرمان بكه سعيد مراد  المزرعة الكسيب سالم المتن 

 طائرة صلخد يوسف مراد  الغوطة الكسيب سليمان المتن 
 اللجاة داما قاسم مرداس  سهل العمق الكسيب فضل هللا المتن 

 الكفر المجيمر قاسم مرداس  الغوطة الكسيب قاسم المتن 
 المزرعة المجيمر محمود مرداس  السويداء الكسيب محمود المتن 

 المزرعة حران حسن مرشد  المسيفرة عرمان يوسف حسين المتن 
 اللجاة حران سليمان مرشد  معلوال الهثه سالمة محرز
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 اللجاة حران شبل  مرشد  رساس متان حامد محمود
 المزرعة حران عقاب مرشد  المسيفرة متان حسن محمود
 جبل الشيخ حران فارس مرشد  عرى العفينة ملحم محمود

 اللجاة حران محمد مرشد  السويداء عتيل المحيثاوياسماعيل 

 جبل الشيخ حران مرعي مرشد  المسيفرة السجن حسن المحيثاوي
 جبل الشيخ حران مصطفى مرشد  اللجاة لبين سعيد المحيثاوي

 راشيا الكفر نجيب مرشد  اللوى ذكير -لبين سلمان المحيثاوي
 المسيفرة الهوية المرعيفارس   جبل الشيخ لبين علي المحيثاوي

 السويداء لبنان محمد المرود  السويداء عتيل فارس المحيثاوي
     السويداء عتيل محسن المحيثاوي
     طائرة الغارية نجيب المحيثاوي
     الكفر بدوي خميس المحمييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 راشيا خلخله أسعد المغوه  المزرعة القرية سلمان مزهر
 الغوطة خلخه اسماعيل المغوه  السويداء السويداء محمد حسن مزهر
 الغوطة خلخلة  سعيد المغوه  السويداء السويداء محمد قاسم مزهر
 اللجاة خلخله سليم المغوه  السويداء السويداء مصطفى مزهر
 * اللجاة خلخله المغوهمعذى   السويداء الخرسا حسن مسعود
 راشيا خلخلة يوسف المغوه  المسيفرة عرمان سالمة مسعود
 المجدل بدوي عقلة المفلح  المسيفرة ملح محمود مسعود
 المزرعة عرمان جبر المقت  المسيفرة الرحى يوسف مسعود
 المزرعة رامه حمدان مقلد  السويداء السويداء حسين مصطفى
 المزرعة رامه حمود مقلد  المزرعة عرمان حمد مصطفى
 المزرعة رامه سليم ملقد  الغوطة شقا حسين مطاويع
 المزرعة رامه شبل  مقلد  المزرعة المجيمر مسعود مطر
 المزرعة رامه فندي مقلد  أم الرمان القمرية نايف مطر
 المزرعة رامه محسن مقلد  عنز القرية سليم المعاز
 المزرعة رامه نايف مقلد  السويداء السويداء فارس المعاز
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     السويداء السويداء قاسم المعاز
 رساس بكه  مصطفى المعاز
  عتيل عتيل محسن معروف

  طائرة أم الرمان فارس معروف
     المزرعة رساس سليم معن

   المسيفرة  الرحى فارس المغربي
 أم الرمان أم الرمان نسيب المغربي

 المسيفرة أم الرمان المغربيوحيد 
   

 

 الت  المصري سعيد سعيد أو كلمة لعل * 
 المعذى  أبوسعيد ه ( 37) ملحق ف   وردت
 ربط ف  الكبير األثر له كان الذي المغوه
 الجبل ف  الثورة بقيادة الغوطة قيادات

 (المؤلف)                              
 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المسيفرة ملح ابراهيم الملحم  الغوطة عمرة أسعد مكارم
 المزرعة ملح اسماعيل الملحم  المسيفرة العفينة حسين مكارم
 إعدام ملح حمود الملحم  رساس رضيمة اللوى حمدان مكارم
 قيصما ملح خزاع  الملحم  المزرعة صالخد فندي مكارم

 رساس ملح سعيد الملحم  بريكه بريكه مكارمقاسم 
 السويداء السجن كنب الملحم  السويداء العفينة نايف مكارم
 المسيفرو ملح محمد الملحم  المزرعة رضيمة اللوى هالل مكارم
 المسيفرو ملح محمود الملحم  المزرعة عمرث هالل مكارم

 المسيفرة ملح مهنى الملحم  تل اللوز عرى اسماعيل مالعب
 عرى رساس ملح هايل الملحم  المزرعة متان حسن مالعب
 طائرة المنيذرة حامد الملك  عرى رساس عرمان حسين مالعب
 المزرعة المنيذرة  عبد الكريم الملك  المسيفرة متان عل  مالعب
 المسيفرة ملح سليم مليح  المسيفرة متان فارس مالعب
 المسيفرة القرية أحمد مليح  تل اللوز عرى  فرحان مالعب

 المسيفرة القرية ريدان مليح  المسيفرة عرمان محمد سلمان مالعب
 الغوطة عراجه حسين منذر  المسيفرة عرمان محمد قاسم مالعب 
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 إعدام تل اللوز سليمان منذر  تل اللوز عرى  مسعود مالعب
 طائرة القرية شاهين منذر  المسيفرة ملح أحمد مالك

 إعدام تل اللوز منذر طبان  المسيفرة قيصما مالكحسن 
 المسيفرة تل اللوز محمد منذر  المزرعة قيصما حمد مالك

 المزرعة داما يوسف منذر   المزرعة قيصما  عقاب مالك
 المسيفرة تل اللوز يوسف منذر  المسيفرة ملح علي مالك
     المزرعة قيصما فايز مالك

     المزرعة السويداء  هد مالكف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 رساس الغارية سلمان نادر  السويداء بكه اسماعيل مهنا
 راشيا الغارية  نجيب نادر  طائرة صلخد حسن مهنا
 الغارية الغارية هالل نادر  عرى رساس بكه سليم مهنا

 رساس الغارية يحيى نادر  المزرعة المجدل فرحات موال
 جبل الشيخ نمرث ابراهيم ناصر   خازمة ملح عل  مزي
 السويداء نمرث حسين ناصر  المسيفرة عرمان سالم المؤيد
 جبل الزاية أم الرمان حمد النبوان   المسيفرة عرمان عل  المؤيد

 صلخد عنز فندي النبوان   المزرعة المجيمر حمد الميمسان 
 صميد داما يحيى النجار  قنوات قنوات حسين الميمسان 
 المسيفرة الغارية جاد هللا النجم  عتيل قنوات محمد الميمسان 
 رساس ملح  خليفة النجم  قنوات قنوات محمد الميمسان 
 عرى رساس عنز سيلمان النجم  السويداء فلسطين حامد النابلس 
 المسيفرة حوط عبدهللا النجم  الغوطة فلسطين  محمد النابلس 

 راشيا أم الرمان محمد النجم    
 رساس الغارية منصور النجم     
 الغوطة خلخة فارس النداف    
 المسيفرة سهوة الخضر حسن نرش    
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 عتيل عتيل  محمود النصار     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 السويداء نجران  عل  نصر  اللجاة نجران ابراهيم نصر
 طائرة سميع فارس نصر  المزرعة نجران ابراهيم نصر
 ملح عرمان فندي نصر  السويداء نجران أسعد نصر
 نجران نجران فندي نصر  اللجاة نجران أسعد نصر

 السويداء سميع  قاسم نصر  المزرعة نجران اسماعيل نصر
 المزرعة المجيمر محمد نصر   اللجاة نجران الكريم نصرجاد 

 المزرعة نجران محمد جابر نصر  المزرعة نجران جادو نصر
 المزرعة نجران  محمد عل  نصر  رساس قيصما جميل نصر
 السويداء نجران  محمود نصر  السويداء سميع حامد نصر
 المزرعة نجران محمود نصر  رساس قيصما حسن نصر
 المجيمر قيصما محمود نصر  المزرعة نجران  حسين نصر
 المزرعة نجران محمود محمد نصر  السجن نجران حمد نصر
 المزرعة نجران محمود هزيمة نصر  قيصما قيصما خليل نصر

 المزرعة نجران مسعود نصر  اللجاة نجران داود سعيد نصر
 المزرعة نجران مسعود نصر  اللجاة نجران داود نجم نصر 

 المسيفرة قيصما مصطفى نصر  اللجاة نجران  ذياب نصر
 اللجاة نجران منصور نصر  المزرعة المجيمر رشيد نصر
 المزرعة نجران نجيب خطار نصر  المزرعة نجران سعيد نصر
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 المزرعة نجران نجيب محمد نصر  اللجاة نجران  سعيد نصر
 المزرعة نجران نصر نصر  المزرعة نجران سليم نصر

 نجران نجران نصر نصر  السويداء نجران سليمان نصر
 المزرعة نجران نعمان نصر  المزرعة المجيمر سليمان نصر
 نجران نجران هان  نصر  المزرعة سميع  شاهين نصر
 عرى رساس قيصما يوسف نصر  اللجاة نجران شهاب نصر
 المزرعة المجيمر يوسف نصر  رساس الغارية صالح نصر

 اللجاة سميع يوسف نصر  السويداء نجران عبد هللا نصر 
 السويداء نجران يوسف نصر  طائرة سميع  عبد هللا نصر
     المزرعة نجران عبد هللا نصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 رساس الكفر الدينسليمان ناصر   عرى رساس السويداء ابراهيم نعيم
 طائرة القرية مصطفى نصيري  السويداء السويداء أحمد سليمان نعيم
 المزرعة العانات سلمان نعمان  السويداء السويداء أحمد يوسف نعيم

 طائرة القرية يوسف نعمان  السويداء السويداء أسعد نعيم
 رساسعرى  متان محمد النعمة   عرى رساس السويداء اسماعيل نعيم
 ريمة لبين أسعد نقور  السويداء السويداء بهاء الدين نعيم
 الكفر الكفر جادو نكد  السويداء السويداء جاد هللا نعيم
 الكفر المجيمر خزاع  نكد  السويداء السويداء حامد نعيم

 المسيفرة المجيمر فضل نكد  السويداء السويداء حسن سليمان نعيم
 الكفر المجيمر هايل نكد  السويداء السويداء حسن وهيه نعيم

 المسيفرة المجيمر يوسف نكد  السويداء السويداء حسن نعيم
 المزرعة العفينة نجيب النمط  المسيفرة عرمان داود نعيم
 الغوطة الهيات سماعيل نوفل  اللجاة السويداء سعيد نعيم

 الغوطة الهيات  أنيس نوفل  المسيفرة السويداء سالمة يوسف نعيم
 السويداء  الهيات حسين نوفل  المسيفرة شعف عل  أحمد نعيم
 الغوطة الهيات  حمود نوفل  السويداء السويداء عل  سليم نعيم
 السويداء عمرة  رشيد نوفل  السويداء السويداء عل  مهنا نجم

 المزرعة مردك شحاذة نوفل  السويداء السويداء عل  نجم
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 المزرعة مردك عبدو نوفل  السويداء السويداء نعيمعل  يوسف 
 السويداء عمرة قاسم نوفل  المسيفرة السويداء فارس نعيم

 السويداء الهيات مهاوه نوفل  السويداء السويداء كاين حمد نعيم
 عرى رساس السويداء سالمة النويصر  السويداء السويداء محمد نعيم

     اللجاة السويداء مصطفى نعيم
     المزرعة السويداء منصور نعيم
     راشيا السويداء هان  نعيم

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعركة البلدة الشهيد  المعركة البلدة الشهيد

 المزرعة الغارية حسين واكد  المزرعة أم الرمان هان  الهادي
 المسيفرة الكارس حسن الورهان   أم الرمان أم الرمان هالل الهادي 
 المسيفرة الكارس سند الورهان   المزرعة العفينة  يوسف الهادي
 حوران حوط حمد وزير  جبل الشيخ السهوة  هان  هان 
 المسيفرة المغير ذياب الوقية  طائرة الرشيدة حسن هزيمة
 وقم وقم حمود الول   طائرة الرشيدة عل  هزيمة
 اللجاة العانات أحمد وهب  الرضيمة تيما عل  هزيمة
 الكفر ملح أسعد وهبه  اللجاة خلخة  صالح هالل
 المسيفرة حوط حسن وهبه  معلولة خلخلة عباس هالل
 المسيفرة ذيبين حسين وهبه  المسيفرة متان فارس هالل
 المسيفرة حوط حسين وهبه  معلولة خلخلة نجيب هالل
 المسيفرة حوط زايد وهبه  الدويرة الدويرة سليمان الهنو

 رساس حوط كايد وهبه  المزرعة الطيرة حسن بريك هنيدي
 رساس حوط هايل وهبه  المزرعة المجدل  حسن الشاطر هنيدي

 المسيفرة عرمان حسين ياغ   ريمة المجدل رشراه هنيدي
 المسيفرة الهوية حمد ياغ   اللجاة المجدل  سعيد حسين هنيدي
 المسيفرة الهوية محمود ياغ   حوران المجدل  سعيد سلمان هنيدي

 الغوطة الرضيمة عل  الينطان   المزرعة الطيرة سالمة هنيدي

 المزرعة الهوية سليم يونس  المزرعة ريمة حازم سعيد خير هنيدي
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     المزرعة الطيرة سلمان هنيدي
     مياماس المجدل سليم هنيدي

     اللجاة المجدل فضل هللا هنيدي باشا
     المزرعة المجدل  مدهللا هنيدي

     المزرعة المجدل  هاني الشاطر هنيدي
     المسيفرة المجدل  هاني يوسف هنيدي

     المسيفرة المجدل  يوسف هنيدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهداء من النساء واألطفال

 

 الخمسة جمرة أب  صعب ميخائيل سعيد أبناء
  – عابر حسن أم – مياسه – ملحه والدتهم مع

 حمدث زون سند حديفه وابنتها  

 رضية حمايل   حسن ابو محمد ةفريد
 أم حسيبه حمزة   بلشه عبد هللا أبو زيد

 مدهلل زون سلمان حمزة   مياسه شمس الدين أبو سعد
 نسيم بنت سالمة حمزة   هندث شمس الدين أبو سعد

 هدية سالمة حمزة   نفجه ابو صالح
 ابنة يوسف سالمة حمزة   دله ابو عساف
 غزالة حسين حمشو   مدهلل ابو عساف

 ست الكل الحوراي )من حمص(   هنية بنت أحمد أبو عسل  )رضوان(
 فيزث يوسف حيدر   رضية زون سليم أبو عمار

 فهيدة سلمان خطار   ابنة هان  ابو عمار
 ريوف قاسم الخطيب   امريه ييحى حكيم  أبو فخر

 مدهلل قاسم الخطيب   حكيم  أبو فخررحمه شبل  
 بنت محمد الدبيس    زليخة قاسم الخطيب أبو فخر

 غزالة سليم الديك   يمنى ابنة جابر أبو فخر
 مهانه سليمان الديك   حلوث زون بهاء الدين أبو لطيف
 زون حسن رستم   عفيفة زون رشراه أبو لطيف
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 زون نجم رستم   نزهة سالمة أبو يحيى
 كتيبة فهد زحالن   دنيا فندي أبو مغضب
 جدعة محمد السلمان رضوان   حبقة فندي أبو مغضب

 هدية محمد زحالن   ورد الشام سليمان بحصاص
 زكية قاسم زريفة وطفالها   كريمة فندي البريح 

 ندى فارس زريفه   زون رشيد بالن و ابنتها
 الدينابنة محمد علي زين    غازية عل  بالن

 الطفل أسعد سلمان زين الدين   حسنية عل  البن 
 الطفل أجود سلمان زين الدين   فريدة عل  البن 

 خزعه ابنة هايل سعيد   هدية زوج حمود الجباعي
 جدعة محمد السلمان   مدهلل زوج حسن جربوع

 جدعة بنت نايف سليم   زوج قاسم الجرماني وامينة علي الجرماني
 نايله محمد السمين   بنت فارس الجمالحامدة 

 لذة خزاعي الشبلي   مريم مطر الجنيدي
 غزالة داود الشحف  الرحى –الطفل خليل يوسف جهيم 

 سكرية ابنة يوسف شرف الدين  سكريه حسين جوديه
 لذة خزاعي الشبلي    ةسليمه زوج جودية وأوالدها األربعة

 غزالة داود الشحف  أمين وسالم وسالمه وشهدث
 سكرية ابنة يوسف شرف الدين  زون سلمان حاتم وابنتها

 

 

 شهداء من النساء واألطفال

 

 

 سعدى حسن فرن   نعيم سليم أبو محمود الشعران 
 زهر شفيق القاض    حلوة شقير

 ورد أحمد القاض    زون محود شنان مع ثالثة أطفال
 منصور قرطاس   عرمان –أم محمد الشوفانية 

 فريدة محمد قرضاب   جدعه شاهين الصحناوي
 بندر ابراهيم قطيه   مغيضة سلمان الصحناوي
 مهانة محمد قطيه   هيله حسين الصحناوي

 ابنة سعيد الكفيري   بسمة حسن طربيه
 بدر حسن كمال الدين   بسيمة محمد طليع

 ذهبية رشيد مرشد   هدية زون إبراهيم الطويل
 ترفة ابنة مصطفى المعاز   عبد السالمبدر 

 أمينة زون بركات ناصر   عفيفة سليمان عبيد مع طفليها
 زريفة قاسم النبوان     نعايم عريب

 زون جابر محفوظ نصر مع طفلين   لوزث وابنتها عزالدين الكريم عبد زون مشايخ
 زون جبر نصر مع خمسة أطفال   فوز بنت شاهين عزي

 زون سعيد رباح نصر مع خمسة أطفال   قاسم بن محمد العقبان الطفل 
 مع طفلين –خيزران محمود نصر    زون حسين يوسف العقبان 
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 هيله نصر مع طفلين   بندر يوسف العقبان 
 عجائب أخت خليل مراد نصر مع طفل   هنية زون محمد سعيد العقبان  وابنتها زمرد 

 صالح وهبه نصر مع ثالثة أطفالزون    بردقان حمد العمار
 خيزران أحمد نصر مع ثالثة أطفال  شريفة حمد العماطوري
 زهرة زون حسين عل  نعيم   جيدة يوسف العنداري

 فاطمة نعيم   صالحة يوسف العنداري
 أم ملحم حسن نفاا  عندارية العنداري
 مريم ابراهيم الهزيم  صالحة صالح غانم
  الدينهدية فارس غرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من شهداء قرية جرمانا )محافظة دمشق(

 الغوطة مسعود رضوان  ببيال شاهين أبو حسون
 دمشق أسعد الزربه  دمشق محمد أبو خير
 قصر العظم سليمان سري الدين  الغوطة أمين أبو درغم
 جرمانا أسعد سلوم  اللوى حمزة أبو شاه
 الغوطة خليل سيف  دمشق حمود أبو شاه
 الغوطة جادو محمد شعيب  الغوطة سالمة أبو شاه

 ببيال شاهين شلغين  دمشق سالم بدرث
 جرمانا سليمان طربيه  الغوطة نايف بدرث
 جرمانا لطف  عبد الرزا    الغوطة محمد بشير

 دمشق داود عبيد  الغوطة محمد بعكر
 دمشق سعيد فاهمه  الغوطة سلمان حسون
 الغوطة أحمد القا   الغوطة حسن حمزة
 جرمانا حامد القا   دمشق فؤاد حمزة

 ديب الحميدي
 وأفراد أسرته السبعة

 الغوطة حمدي القطان  جرمانا

 دمشق حمدان كاتبه  جرمانا نايف الحميدي
 قصر العظم محمد مالك  ببيال سالمة الداود

    الغوطة سليم الداود
    الغوطة نايف الداود

    الغوطة دبوسسعيد 
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    اللوى حمزة الدكاك

 منهم مع مجوعة الشهيد حسن الخراط 4مالحظة ة استشهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استدراك

 1925تشرين الثان   19يقابله  1344جمادى األولى  4)الخميس( 

 1926أيار  4يقابله  1344شوال  23)الثالثاء( 

 1926أيار  7يقابله  1344شوال  26)الجمعة( 

 1925تشرين الثان   23يقابله  1344جمادى األول  8)االثنين( 

 1926نيسان  6يقابله  1344رمضان  25)الثالثاء( 

 1926نيسان  10يقابله  1344رمضان  29)السبت( 

 1926نيسان  22يقابله  1344شوال  11)الخميس( 

 1926نيسان   7يقابله  1344رمضان  26)األربعاء( 

 1926نيسان  8يقابله  1344 رمضان 27)الخميس( 

 1925كانون األول  8يقابله  1344جمادى األولى  25)الثالثاء( 

 1926آب  1يقابله  1345محّرم  23)األحد( 

 1926آب  13يقابله  1345صفر  5)الجمعة( 

 1926نيسان  7يقابله  1345رمضان  26)األربعاء( 
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 1926نيسان  15-14يقابله  1344شوال  -4-3)األربعاء و الخميس( 

 1926نيسان  2يقابله  1344رمضان  21)الجمعة( 

 1926آذار  27يقابله  1344رمضان  15)السبت( 

 1926نيسان  4يقابله  1344رمضان  33)األحد( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصادر العربية

 –بنو معروف بين السيف والقلم مطبعة ))الجبل((  أبو الحسن، سعيد

 1944 -السويداء 

جبل الدروز، بحث عام ف  تاريخ شعوبهم وأخالقهم  أبو راشد، حنا 

مكتبة زيدان  –ونسبهم وعاداتهم  الطبعة األولى 

 1925 -مصر –العمومية 

مكتبة زيدان  –الطبعة األولى  –حوران الدامية  أبو راشد، حنا 

 1925 -مصر  – العمومية

 ترجمة ة احسان الهندي –دمشق تحت القنابل  اليس بولو )مترجم(

 1927راشيا  البحر الصاف ، الخوري منصور عواد

 1926مارس  8جنيف  1926تقرير لجنة اونتداب عام 

 مصر –الدروز والثورة السورية  ثابت، كريم خليل

االحتالل واونتداب )جزآن( العرا  ف  دوري  الحسن ، عبد الرزا 

 1935مطبعة العرفان ، صيدا 

–صفحة من تاريخ العرب الحديث  –يوم ميسلون  الحصري، ساطع

 1947بيروت  –مطبعة الكشاف 
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مصر  –فرنسا وسوريا )جزآن(مطبعة علم الدين  خباز، حنا

1928 

الخوري، رشيد سليم )الشاعر 

 القروي( 

 مطبعة مجلة الشر  –األعاصير 

مجموا ما قيل من الشعر ف  وقائع الثورة  ديوان الثورة

االستقاللية السورية ف  خالل العام األول من نشوبها 

 –المطبعة العربية  –نشر محمب ياسين عرفة  –

 1926مصر 

بيروت  –ورية الكبرى الثورة الس –الكتاب الذهب   الريّس، مينر

1969 

مجلدات( دار إحياء الكتب  3الثورة العربية الكبرى ) سعيد، أمين

 933العربية ، مصر 

 –الثورة السورية الوطنية )مذكرات( دار الجزيرة  شهبندر، الدكتور عبد الرحمن

 1933دمشق 

 3) 1927-1925صفحة من األيام الحمراء  العاص، محمد سعيد

 1929عمان  –مجلدات( 

 –مطبعة بيت المقدس  –الطبعة األولى  –مذكرات   عبد هللا بن الحسين

 1945القدس 

 1967 –دمشق  –ربابة الثورة  عبيد، عل 

 1929مذكرات خطية كتبت حوال   عل   عبيد،

 1928رسالة مخطوطة كتبت ف  سنة  عزام، فندي خزاع 

 مذكرات خطية كتبت ف  فترات مختلفة القنطار عل  سيف الدين

 1922مراسالت سرية عن ثورة سلطان األولى  القنطار، علي سيف الدين

 )مخطوطة ومترجمة عن أصولها الفرنسية(

تعريب فريدريك زريق ، مطبعة  –سكوت سراي  كوبلنز، بول

 936إبن زيدون ، دمشق 

 –المطبعة الحديثة  –بنو معروف في جبل حوران  نجار، عبد هللا

 1924دمشق 

هونتريجر، الجنرال، القائد األعلى 

 لجيوش الشرق

 1936-1918الكتاب الذهبي لجيوش الشرق 

 تعريب أدوار البستاني

 .أكثرها ذيالً للرسالةوثائق ومراسالت لم تنشر ألحق 
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