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 مقدمة 

 ةالهدف من هذا ال�حث هو ل�س سرد أحداث التار�خ. هناك الكثیر من الكتب التي سردت ما جرى في سور�
لة الثمان�ة، ول�س هدفي أن أضیف كتا�ا جدیدا من هذا النوع. الهدف من هذا ال�حث هو محاولة �عد انه�ار الدو 

 على لمبن�ةا قراءة نقد�ة تختلف عن القراءة التقلید�ة وفقفهم ما جرى في سور�ة �عد انه�ار الدولة العثمان�ة 
 ي.�عد االنتداب الفرنسالتي حكمت سور�ة  الس�اس�ة الروا�ة الرسم�ة للط�قة
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 قبل االنتداب الفرنسيالفصل األول: حلب ودمشق 

 العصور األوىل .1

قبل الم�الد. في هذه األلواح  24التي تعود إلى القرن  في ألواح مدینة إ�ال هوأقدم ذكر تار�خي لمدینة حلب 

معبد هذا یوحي �أن  Hadda.1و�وصفها مقرا إلله العواصف  lam-ḪaᴵK  أشیر إلى مدینة حلب �اسم َخَلم

ول ما إذا حبین ال�احثین هناك جدل  .تأس�س المدینة منذ بدا�ة القلعةتلة  على رأسكان موجودا إله العواصف 
في الكتا�ات األكد�ة القد�مة.  Armanumفي كتا�ات إ�ال و  Armi التي سمیت مدینةالكانت حلب هي نفسها 

فسها نثین �ستندون على دلیل متأخر من العصر األشوري الحدیث و�فترضون أن حلب هي �عض ال�اح
Armanum/Armi . لو صحت هذه الفرض�ة فهي تعني أن حلب كانت عاصمة لمملكة كبرى في شمال

. على كل حال، ال أظن أن أحدا یجادل هذه الفرض�ة هي ل�ست ثابتة قبل الم�الد، ولكن 24سور�ة في القرن 
هذه  .فیها إله العواصف دین�ا مهما �سبب وجود مقامقبل الم�الد مزارا  24القرن  فين مدینة حلب كانت في أ

قبل  14الذي بدأ في القرن (�عد ذلك. في العصر الحتي لزمن طو�ل األهم�ة الدین�ة لمدینة حلب استمرت 
 2.العواصفان الناس �حجون من األناضول إلى مدینة حلب لز�ارة مقام إله ) كالم�الد

األمور�ة، التي كانت تسمى أ�ضا �أرض  Yamḫadقبل الم�الد تأسست في حلب مملكة بني  1800في حدود 

 3حلب. هذه المملكة كانت ل�عض الوقت األقوى في الشرق األوسط.

                                                        

1 Astour (1992), volume 3, pp. 8-9 

2 Hawkins (2000) p.388 

3 Kuhrt (1998), p. 100 
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 2003اكتشفته �عثة ألمان�ة في عام  المعبدحلب. هذا  داخل أسوار قلعةإله العواصف  عبدلم و�كیبید�ا صورة من

كان َخَلب كما  لفظ االسم. Ḫalab �الكتا�ة المسمار�ة هكذا في الحق�ة األمور�ة اسم مدینة حلب كانت �كتب
إلى التلة التي یوجد علیها المعبد  ، إشارةً ، ومعنى االسم هو "التّلة"lbḪ�ظهر من الكتا�ة األبجد�ة في أجار�ت 

االسم تغیر في عصر الحدید إلى "حلب" �الحاء وفق التغیرات الصوت�ة المعتادة في اللغة  4في وسط المدینة.

 اآلرام�ة.

خرافة تقول أن من  نا�عةهي  هذه الفكرة 5في التراث الیهودي هناك اعتقاد �أن دمشق هي أقدم مدن العالم.
، إلى الشرق من كنعان في وسط الصحراءتقع  ألن دمشق 6،نة عدن المذكورة في الكتاب الیهوديدمشق هي ج

                                                        

4 Astour (1975), volume 2, pp. 285-289 

5 Pitard (1987) p.2 

6 Ibid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Udgravning_%28Citadellet_Aleppo%29.jpg
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ما زالت إلى اآلن تؤثر في الرأي العام الغر�ي. إحدى نتائج هذه . هذه الخرافة تماما كما هو وصف جنة عدن
 7لة تسبق السامیین.هي الزعم �أن اسم مدینة دمشق هو ل�س سامي األصل وٕانما �عود للغة مجهو  الخرافة

قد�مة على جدران مصر�ة  قبل الم�الد، وذلك في كتا�ة 15رن �عود للقدمشق ل أقدم ذكر تار�خيالحق�قة هي أن 
ورد ضمن قائمة من المدن التي فتحها الملك  ꜣTı͗msqفي هذه الكتا�ة اسم دمشق  8.معبد الكرنك في األقصر

مفاجئ تحوي اسم دمشق. الظهور ال التار�خ�ة التيكتا�ات من الالعدید هناك تحتمس الثالث. �عد هذه الكتا�ة 
 یوحي �أن المدینة لم تكن موجودة قبل ذلك.قبل الم�الد  15لدمشق في التار�خ في القرن 

 دمشق:متخصص في ال  Wayne T. Pitardما یلي كالم لل�احث

الم إال أنه لم �عثر إلى �أن دمشق هي أقدم مدینة مأهولة في العشائعة  مقولةعلى الرغم من وجود 
في أواخر س�عینات القرن قبل الم�الد.  15اآلن على دلیل واضح یثبت وجود المدینة قبل القرن 

قبل الم�الد، ولكن هذا  24العشر�ن تحدثت تقار�ر عن أن اسم دمشق �ظهر في ألواح إ�ال من القرن 
اسم دمشق أو أ�ة مدینة أخرى من  عبروا عن شكوك قو�ة في أن �كون لم یتأكد، وكثیر من ال�احثین 

 9جنوب سور�ة أو فلسطین �ظهر �الفعل في إ�ال.

�ما أن األشور�ین  imēršu-ša.10�النس�ة السم دمشق فكثیر من ال�احثین فسروه �االعتماد على االسم األشوري 
-لسوري االسم الها نفس معنى  فهذا یوحي �أن هذه التسم�ة ša-imēršuأطلقوا على منطقة دمشق مسمى 

الِحمار". �مكننا أن نفترض أن  اتعني حرف�ا "ذ ša-imēršu . التسم�ة األشور�ةDammas₂q*الفلسطیني 
في  ša هي أداة إشارة تعادل ðā*َمْشق")، حیث  ("ذا ðā mas₂q*كانت في األصل  Dammas₂q*كلمة 

ني "الحمار" أو شیئا قر��ا من فالمقارنة مع االسم األشوري تظهر أنها تع mas₂q*االسم األشوري، وأما كلمة 
 11ذلك.

                                                        

7 Ibid. p. 9 

8 Ibid. p. 7 

9 Pitard (1992) 

10 Pitard (1987) p. 14 

 .القبیل. قارن مع تسم�ة منطقة "المرجة" في دمشق هذا من شیئا أو" المرعى" األصل في دمشق تعني تسم�ة من الممكن أن 11 
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 موجودة منذ عصر البرونز ال�اكر الخالصة التي تظهر من هذا العرض الوجیز هي أن مدینة حلب كانت
ألقوى �أنها ا معاصرة لهاكانت عاصمة لمملكة كبرى وصفت في كتا�ات  العصر األموري  كمدینة مهمة، وفي

دأ في الذي بأن مدینة دمشق كانت مدینة مهمة قبل العصر األرامي في العالم. في المقابل ال یوجد دلیل على 
قبل الم�الد. في العصر األرامي مملكة دمشق كانت واحدة من عدة ممالك في سور�ة منها مملكة  11القرن 

 حلب. في منطقة Bit Agusiحماة ومملكة 

 العصر الرومي  .2

قبل الم�الد وانتهى �الفتح  333كندر المقدوني في العصر الرومي أو الیوناني هو العصر الذي بدأ �غزو اإلس
صر ، والعم�الد�ة. هذا العصر �قسم إلى ثالثة أقسام هي العصر السلوقي أو الهیلیني 634اإلسالمي في 

األنظمة ، و ونان�ة�الی تنطقسور�ة ل الط�قة الحاكمة خالل هذه العصور الثالثة كانت الروماني، والعصر البیزنطي.
 لم تتغیر كثیرا.س�اس�ة اإلدار�ة وال

(مؤسس الدولة السلوق�ة  Seleucus I Nicator سلوقس المقدونيابتنى في بدا�ة القرن الثالث قبل الم�الد 
Seleucid Empire أنطاك�ة مدن جدیدة في سور�ة هي  ر�عأ )التي تنسب لهἈντιόχεια Antiócheia 

والالذق�ة  Σελεύκεια ἐν Πιερίᾳ Seleúkeia en Pieríāiوسلوق�ا بیر�ا  Ἀπάμεια Apámeiaوأفام�ا 
Λαοδίκεια Laodíkeia.  في إطار قادمین من الیونانمستوطنین  إسكانهذه المدن كان  ابتناءالهدف من 

 خاص �شكل�ستهدف  شروع الهلینة كانمأي نشر اللغة والثقافة الیونان�ة.  Hellinzation،12للَهْلَینة خطة 
 یتركز �شكل خاص خالل العصر الروميواالقتصادي لنشاط االست�طاني ا كانلهذا السبب  13شمال سور�ة.

�ة خالل ن في سور یأكبر مدینت كانتااللتین  المنطقة الممتدة بین أنطاك�ة وحلب،وخاصة في  في شمال سور�ة،
 داتالبلو لعدد هائل من القرى أثر�ة �قا�ا اآلن توجد  أنطاك�ة وحلبفي المنطقة الممتدة بین  14العصر الرومي.

مسمى هذه ال�قا�ا أحد ال�احثین الفرنسیین أطلق على  15.ال�اكر رت في العصر اإلسالميروم�ة التي ُهجِ ال
 .les villes mortes" المدن المیتة"

                                                        

12 Phenix (2008) p. 47 

13 Ibid. 

14 Ibid. 

15 Ibid. 
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�ة طوال سور  عاصمةكانت  )Ἀντίοχος Antíochosمدینة أنطاك�ة (التي سماها سلوقس على اسم ابنه 
سلوقس  16. المدینة الثان�ة �عدها كانت حلب.اهي روما واإلسكندر�ةكانت مدینة كبرى تضهي . العصر الرومي

 Βέροια Béroiaمسمى لیها وأطلق ع قبل الم�الد 286و 301بین عامي  على النمط الیوناني ء حلبأعاد بنا
 17.في مقدون�ا مسقط رأسه تقع على اسم مدینة

المناطق الواقعة  18.حلب وأنطاك�ة وأفام�ا والالذق�ةجز�رة ثم ا �متد من �ابل إلى النواة الدولة السلوق�ة كانت قوسً 
ن تیمدینتا تدمر ودمشق كانتا تستمدان أهمیتهما من كونهما محط 19إلى الجنوب من هذا القوس كانت متخلفة.

 20مهمتین على طرق القوافل التجار�ة، وأهمیتهما ازدادت في مرحلة ضعف الدولة السلوق�ة.

 عصر اخللفاء الراشدين .3

مدینة  لعراق هم اتخذوا من�قوا على أ�ة عاصمة من عواصم البلدان التي فتحوها. في الم یُ  ال�اكرون  المسلمون 
، وفي سور�ة اتخذوا من مدینة دمشق عاصمة بدال من أنطاك�ة، وفي مصر بدال من المدائنعاصمة  الكوفة

 اتخذوا من مدینة الفسطاط عاصمة بدال من اإلسكندر�ة.

 یدة �مكن استشفافه من القصة التال�ة:سبب اتخاذ العواصم الجد

                                                        

16 Ibid. 

17 Ibid. 

18 Musti (1984) p. 181 

19 Ibid. 

20 Ibid. 
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 سرى،ك �مدائن نازل وهو وّقاص، أبى بن سعد إلى كتب الخطاب، بن عمر أن حبیب أبى بن یز�د عن
 متى ماء، كمو�ین بینى تجعلوا أال �اإلسكندر�ة؛ نازل وهو العاص بن عمرو وٕالى �ال�صرة، عامله وٕالى
 سرى ك مدائن من وّقاص أبى بن سعد فتحّول. قدمت عل�كم أقدم حتى راحلتى إل�كم أركب أن أردت
 العاص نب عمرو وتحّول ال�صرة، فنزل ف�ه كان الذي المكان من ال�صرة صاحب وتحّول الكوفة، إلى
 21.الفسطاط إلى اإلسكندر�ة من

المقصود "بتمصیر األمصار" الذي ینسب إلى عمر بن الخطاب و�عتبر أحد منجزاته. عمر بن الخطاب  هذا هو
 .وال �حول بینه و�ینها ماء ر بتأس�س عواصم أو أمصار جدیدة تكون قر��ة منه جغراف�اأم

نت أقرب كا دمشقمدینة دمشق عاصمة لهم في سور�ة. من المسلمون  اتخذفي هذا الس�اق �مكننا أن نفهم لماذا 
 .لشمالفي ا الروم أ�عد عنكانت و ، من أنطاك�ة وحلب وأفام�ا والالذق�ة المدینة المنورةإلى 

. من هذه األس�اب أن مدینة أخرى جعلت المسلمین یتخذون من دمشق عاصمة لهممن المرجح أن هناك أس�ا�ا 
في  ،العرب منذ عصور قد�مة (حوران، اللجاة، القلمون، ال�قاع، حمص) استوطنهادمشق كانت محاطة �مناطق 

ار�ة على صالت تجوا كانعرب مكة أن أ�ضا یجب أال ننسى ت أقل. شمال سور�ة كاننس�ة العرب في حین أن 
 (ور�ما ثقاف�ة) �مدینة دمشق منذ ما قبل اإلسالم.

، Aretas IIIالعرب سبق أن حكموا مدینة دمشق في القرن األول قبل الم�الد في عهد الملك الن�طي حارثة الثالث 
 22ى مملكته.ما تمكن من ضم دمشق إل�عد Philhellenosب الروم" حِ الذي أطلق على نفسه لقب "مُ 

 العصر األموي .4

العصر األموي هو العصر الذهبي لمدینة دمشق. في هذا العصر تحولت هذه المدینة إلى عاصمة إلمبراطور�ة 
 .الد�ةم� 750و 661لتسعة وثمانین عاما بین استمرت كبرى 

                                                        

 "فتوح مصر والمغرب" ألبي القاسم المصري  21

22 Retsö (2003); 29 جواد علي، الجزء الثالث، صفحة  
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"الحدیث  دو�نالدین اإلسالمي �شكله المعروف حال�ا تأسس في العصر األموي. في أواخر العصر األموي بدأ ت
 .تحول في العصر الع�اسي إلى المصدر الرئ�سي للدین اإلسالمي النبوي  الحدیثو النبوي"، 

بدأ في العصر األموي فهذا �عني أن أقدم األحادیث هي تلك التي دونت في العصر النبوي �ما أن تدو�ن الحدیث 
ثیر من األحادیث التي تعود لعصرهم في العصر الع�اسي است�عدوا الكعلماء الحدیث الذین عاشوا  األموي.

لتي تعود ا تلكهي في الغالب  صح�حة كأحادیث وهااألحادیث التي صنفووصموها �أنها موضوعة أو ضع�فة. 
 للعصر األموي.

 مجموعة كبیرة من األحادیث التي تتحدث عن "فضائل الشام" التي تعود للعصر األموي  من األحادیث الصح�حة
د الله الز�یر عبو بني أم�ة  لى األغلب إلى فترة النزاع بینعأصل هذه األحادیث �عود . من"أو "فضائل الشام وال�

حصورا في الشام، وأما ابن الز�یر بدا�ة هذا النزاع كان حكم بني أم�ة مم�الد�ة. في  692و  680بین عامي 
 .المقدستان المنورة نةوالمدیالمكرمة �س�طر على معظم ال�الد اإلسالم�ة، �ما في ذلك مدینتا مكة فكان 

في الدولة اإلسالم�ة  ال�مانیون  نیین.ا�سبب تحالفهم مع ال�مفي هذا النزاع بنو أم�ة تمكنوا في النها�ة من االنتصار 
نة العرب رأوا في دعم بني أم�ة فرصة لكسر ه�مال�مانیون عد العرب الشمالییین. كانوا في مرت�ة ثان�ة � ال�اكرة

لیین وتثبیت هز�مة العرب الشمافي  نجح ال�مانیینو بني أم�ة  التحالف بین. ال�مانیین عوتعز�ز موقالشمالیین 
 .مان�ةال�-كان اندالع الفتنة الكبیرة المسماة �الفتنة الق�س�ة هذا االنتصارولكن ثمن  ،حكم بني أم�ة

 ن الصحا�ة، ألالشرع�ة�عانون من أزمة كبیرة في بین بني أم�ة وابن الز�یر كان بنو أم�ة النزاع  رةفتخالل 
التي  لنبو�ةا مجموعة كبیرة من األحادیث أنتج بنو أم�ةلهذا السبب  .ریوالون ابن الز�یكانوا  الشمالیینوالعرب 

ا یلي متأیید أهل الشام والقتال معهم بوصفهم الفئة المؤمنة. تحث المسلمین على تمتدح الشامیین وال�مانیین و 
 :على هذه األحادیث �عض األمثلة

 احتمل ابالكت عمود رأیت إذ نائم أنا بینا: وسلم عل�ه الله صلى الله رسول قال: قال الدرداء أبي عن
 تقع حین اإل�مان وٕان أال الشام، إلى �ه فعمد �صري، فأت�عته �ه مذهوب أنه فظننت رأسي، تحت من

 والطبراني. أحمد رواه. �الشام الفتن

 أبواب على �قاتلون  أمتي من عصا�ة تزال ال: قال وسلم عل�ه الله صلى النبي عن هر�رة أبي عن
 على ظاهر�ن خذلهم، من خذالن �ضرهم ال حوله، وما المقدس بیت أبواب وعلى حوله، وما دمشق
 .�على أبو رواه. الساعة تقوم أن إلى الحق
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رموت حض من نار تخرج: �قول وسلم عل�ه الله صلى الله رسول سمعت: قال عمر بن الله عبد عن
 �على. أبو رواه. �الشام عل�كم: قال تأمرنا؟ فما الله رسول �ا: قلنا. الناس تسوق 

 مجندة، ًداجنو  تكونوا أن إلى األمر س�صیر: وسلم عل�ه الله صلى الله رسول قال: قال حوالة ابن عن
: فقال. ذلك أدركتُ  إن الله رسول �ا لي خر حوالة: ابن فقال. �العراق وجند �ال�من وجند �الشام جند

 ،ب�منكم عل�كمف أبیتم إن فأما ع�اده، من خیرته إلیها یجتبي أرضه من الله خیرة فإنها �الشام عل�ك
 .والترمذي داود وأبو أحمد رواه. وأهله �الشام لي توكل الله فإن غدركم من واسقوا

 رسول ا� ذلك ألي قلنا: للشام. طو�ى: وسلم عل�ه الله صلى الله رسول قال: قال ثابت بن ز�د عن
 .والترمذي أحمد رواه. علیها أجنحتها �اسطة الرحمن مالئكة ألن: قال الله؟

. �مننا في نال �ارك اللهم ،شامنا في لنا �ارك اللهم: وسلم عل�ه الله صلى النبي قال: قال عمر ابن عن
 .البخاري  رواه

 اإل�مانلوً�ا. ق وألین أفئدة أرق  هم ال�من أهل أتاكم: قال وسلم عل�ه الله صلى النبي عن هر�رة أبي عن
 متفق .الغنم أهل في والوقار والسكینة ،اإلبل أصحاب في والخ�الء والفخر ،�مان�ة والحكمة ،�مان
 .عل�ه

ل�س من الوارد أن هذه األحادیث تعود للرسول. ال یوجد سبب یدفع الرسول لم�اركة الشامیین وال�مانیین. لو كان 
انیین . م�اركة الشامیین وحلفائهم ال�مب سی�ارك مكة والمدینةو كان على األغلفه�ارك �الدا معینة سیالرسول 

 هي من عند بني أم�ة ول�ست من عند الرسول.

اء هذه وفي القرن العشر�ن أعید إح� ،إال أن المسلمین �شكل عام صدقوهارغم وضوح الفبركة في هذه األحادیث 
 ن هو الخط الذي أسم�ه �الدمشق�ة الس�اس�ة.خط س�اسي معی لدعم األحادیث المفبركة واستخدمت

 العباسير العص .5

.1258واستمرت اسم�ا حتى اجت�اج المغول ل�غداد في عام  750الدولة الع�اس�ة بدأت في عام   

الدولة  في مصر دي عن الدولة الع�اس�ة وأسساإلخشی طغج بن محمداستقل والي مصر  935 عام في
سیف الدولة الحمداني  .940 عام تمدد إلى الشام واستولى على حلب في. خلُفه كافور اإلخشیدي اإلخشید�ة

دخل سیف �عد ذلك  .وجعلها عاصمة للدولة الحمدان�ة 944 عام في كافورمن صاحب الموصل انتزع حلب 
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سیف تصالح  945في عام . من جهة أخرى  وضد كافورمن جهة ضد الروم سلسلة من الحروب الدولة في 
نها لإلخشید على أن یدفع عأن تكون حلب وأنطاك�ة وحمص لسیف الدولة وأن تكون دمشق على  الدولة وكافور

كافور  جاء على دمشق، ثم ىواستولن سیف الدولة نقض الصلح ولكن على ما یبدو فإ إتاوة سنو�ة لسیف الدولة.
على  شیداإلخسیف الدولة و  بیناستمرت الحروب . ثم إلى حلب وتا�عه دمشق من سیف الدولة فأخرجمن مصر 

 23هذا المنوال.

 خر�طة للدولة الحمدان�ة من و�كیبید�ا

                                                        

 46، الصفحة 3كامل الغزي، الجزء  23 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hamdanids_955_AD.jpg
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ولكن بوجوه جدیدة: في مصر حل الفاطمیون بین مصر وحلب ) استمر نفس الصراع 11في القرن التالي (القرن 
المرداسیون كانوا �حار�ون على جبهتین ضد  حلب حل بنو مرداس محل بني حمدان.محل اإلخشیدیین، وفي 

 الروم في الشمال والفاطمیین في الجنوب.

 خر�طة من و�كیبید�ا تبین الحدود بین بني مرداس والفاطمیین في القرن 11 م�الدي 

 ثم تمدد السالجقة جنو�ا نحو سور�ة .في األناضول وغلبوا على الروم شمال إیران�عد ذلك أتى السالجقة من 
مع أمراء ودخلوا في صراع أتى الصلیبیون  11في نها�ة القرن  24.ودمشق لبحونصبوا أمراء موالین لهم في 

 السالجقة.

                                                        

 ي شمال سور�ة. الحمدانیون والمرداسیون كانوا من الش�عة.س�طرة السالجقة على حلب أدت إلى نها�ة حكم الش�عة ف 24 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirdasid_Dynasty_Map.png
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 تبین الوضع �عد الحملة الصلیب�ة األولى خر�طة من و�كیبید�ا

وأخذها نحو حلب عماد الدین زنكي تمدد  1128كان أمیرا للسالجقة على الموصل. في عام  زنكيعماد الدین 
 فة) من الصلیبیین. ابنه نور الدین زنكي استولىرة الرها (أور أمیرها التركي وجعلها عاصمة له، ثم أخذ إما من

في عهد الصالح إسماعیل بن نور  .1169ثم استولى على مصر من الفاطمیین في  ،1154على دمشق في 
 . في البدا�ة كان1174في  جاء صالح الدین األیو�ي من مصر إلى سور�ة واستولى على دمشقزنكي الدین 

مهم ف�ما �عد حارب األمراء الزنكیین في سور�ة وهز ، ولكنه عل�ه ماعیل�عترف �سلطة الصالح إس صالح الدین
في النها�ة �ات صالح الدین �س�طر على كل سور�ة ما عدا مدینة حلب التي  .1176في في معركة فاصلة 

بینهما، و�عد موت الصالح إسماعیل استولى صالح الدین على حلب  تركها للصالح إسماعیل بناء على اتفاق
 .1183في 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Crusader_states_1135-en.svg
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 �عد ذلك ."المعظم توران شاه"األیو�ي  الملكَ  تل الممال�كُ عندما قَ  1250الدولة األیو��ة سقطت في مصر في 
، 1251بتوحید سور�ة تحت سلطته، ثم حاول أن �غزو مصر في عام  "الناصر یوسف"أمیر حلب األیو�ي  قام

 1260المغول حلب في لى أن اجتاح . هو استمر �حكم سور�ة من مدینة حلب لمدة عشر سنوات، إولكنه فشل
ي ف المغول هزموا أمام الممال�ك في معركة عین جالوت وأسقطوا الدولة األیو��ة في سور�ة. هاسكانوذ�حوا 
 .1516في سل�م األول ، و�عد ذلك أضحت سور�ة تحت حكم الممال�ك إلى أن جاء السلطان العثماني 1260

العصر الع�اسي یتبین أن حلب كانت المدینة السور�ة الكبرى  من هذا العرض الوجیز ألوضاع سور�ة خالل
ضافة �اإل خالل هذا العصر. حلب كانت عاصمة ألر�ع دول مهمة على األقل هي الحمدان�ة والمرداس�ة والزنك�ة

مدینة دمشق لم تكن موجودة فعل�ا كمدینة مستقلة خالل سنوات من عمرها.  10األیو��ة في آخر إلى الدولة 
عصر. هي كانت في أغلب األوقات محل تنازع بین حلب ومصر. القوى األساس�ة في سور�ة خالل هذا ال

 كانت حلب ومصر. الع�اسي العصر

ت ) انتهت وانقطعلتسعة وثمانین عاماإذن الطفرة التي شهدتها مدینة دمشق خالل العصر األموي (الذي دام 
ي النشاط والق�ادة فة عاد مجددا لكي �كون مركز آثارها خالل العصر الع�اسي. في هذا العصر شمال سور�

 . ولكن هذه المرة مدینة حلب صعدت إلى القمة بدال من أنطاك�ة.سور�ة

 25نسمة. 650,000كامل الغزي قدر عدد سكان حلب قبل زحف التتر علیها بـ 

 العصر العثماني .6

 .1918ي وانتهى مع نها�ة الحرب العالم�ة األولى ف 1516في العصر العثماني بدأ 

 27وكانت المدینة الكبرى في سور�ة، 26السلطنة العثمان�ة �عد إسطنبول والقاهرة،في كانت ثالث أكبر مدینة حلب 
 28سور�ة.العاصمة الو 

                                                        

 330، الصفحة 1غزي، الجزء كامل ال 25 

26 Masters (2009), p. 30 

27 “the present metropolis of Syria” in Russell (1794), volume 1, p. 1. 

28 “the modern capital of Syria” in Gaskin (1846), p. 33. 
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. هذه الشركة كانت Levant Companyشركة تجار�ة �اسم "شركة المشرق"  1581بر�طان�ا أسست في عام 
هند. شركة وكلة �التجارة مع الى غرار شركة الهند الشرق�ة التي كانت معل ،�التجارة مع السلطنة العثمان�ة موكلة

في لذي كان ا المشرق حصلت على إذن �فتح مقر لها في دمشق، ولكنها لم تفعل ذلك واكتفت �مقرها الرئ�سي
 29حلب.

أصیبت  1823، وفي عام زلزلت حلب زلزاال شدیدا 1821 عامفي شهر آب من كان سیئا لحلب.  19القرن 
العثمانیون مجموعة من  أصیبت �الطاعون. في األر�عینات من نفس القرن أقر 1827بو�اء الكولیرا، وفي عام 

فتحت أسواق السلطنة العثمان�ة أمام المنتجات الصناع�ة  التنظ�مات �التنظ�مات. هذه سمیتإلصالحات ا
جة ردة من أورو�ا، فكانت النتیاألورو��ة. المصنعون المحلیون في حلب عجزوا عن منافسة ال�ضائع المستو 

 بلم یتأثروا �الكساد ل ائع األورو��ةحلب. التجار الحلبیون الذین كانوا �ستوردون ال�ض كبیرا فياقتصاد�ا تدهورا 
أص�حوا أثر�اء. �ما أن أكثر هؤالء التجار كانوا مس�حیین فإن النتیجة كانت ازد�اد ثروة المس�حیین على حساب 

 نحتمأن التنظ�مات ضد المس�حیین. ما فاقم المشكلة أكثر هو  ذا خلق شحنا طائف�ا. هالمسلمین في حلب
إظهار رموزهم الدین�ة في األماكن العامة، �معنى أن المس�حیین �اتوا قادر�ن على إظهار  المس�حیین حر�ة

تسمى  1850�سبب كل ما سبق اندلعت ثورة في حلب في عام  صل�انهم ورموزهم الدین�ة في األماكن العامة.
 ا فيثم اعتدوا على المس�حیین وتسببو  الثوار في حلب طردوا الحكومة العثمان�ة إلى خارج المدینة"قومة حلب". 

 عدد قتلى المس�حیین كان �العشرات). فإنمصادر أخرى  حسبمقتل خمسة منهم حسب كامل الغزي (ولكن 
 قتل اآلالف من الثوار.في النها�ة أتت اإلنكشار�ة إلى حلب واستعادت المدینة �عد 

ة وكان �شدة التجارة البر�ة عبر األراضي السور� أضعفافتتحت قناة السو�س. افتتاح هذه القناة  1869في عام 
 لالقتصاد الحلبي.�مثا�ة ضر�ة جدیدة 

. حسب كامل الغزي (نقال عن مصدر 19�سبب كل هذه المصائب فإن مدینة حلب انكمشت كثیرا خالل القرن 
كان عدد  1880نسمة، ولكن في عام  400,000كان  1821ن عدد سكان حلب قبل زلزلة العام تركي) فإ
 30حسب هذه األرقام. %70نسمة، أي أن عدد سكان المدینة انخفض بنس�ة  120,000السكان 

                                                        

29 Masters (2009), p. 31 

 331، الصفحة 1كامل الغزي، الجزء  30 
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ة الكبرى المدینوهي ظلت  إلى نها�ة العصر العثماني. المدینة الكبرى في سور�ة ظلترغم كل ذلك فإن حلب 
 31م:الجدول التالي هو منقول من كتاب فیلیب خوري المترجَ  االنتداب الفرنسي. ل فترةطوا

 

 

 

 

                                                        

 34)، صفحة 1997خوري ( 31
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ازدادت  1919و 1860أواخر العصر العثماني. في الفترة الممتدة بین مدینة دمشق شهدت نموا كبیرا في 
شق لم ولكنها رغم ذلك ظلت أصغر من حلب. مدینة دم 32،وتضاعف عدد سكانها %25مساحة دمشق بنس�ة 

ف الثاني من القرن العشر�ن، وهذا األمر لم �كن عفو�ا تماما وٕانما كان إلى تص�ح أكبر من حلب إال في النص
حد كبیر نتیجة لس�اسة ممنهجة ات�عتها الحكومات السور�ة. كما سنرى الحقا، أحد األس�اب التي جعلت الحلبیین 

هذا لصمة هو أن دمشق كانت أصغر من حلب. یرفضون االعتراف بدمشق كعافي فترة االنتداب الفرنسي 
سعت لتنم�ة دمشق وتقز�م حلب بهدف تبر�ر كون دمشق �عد االنتداب الفرنسي الحكومات السور�ة السبب 

 عاصمة للك�ان السوري.

 

 

 

 

 

 

                                                        

32 Lababedi (2008), p. 28 
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 يف دمشق اململكة العربيةالفصل الثاني: 

امت في العر��ة الف�صل�ة التي ق�المملكة في كتب التار�خ السوري الرسم�ة تفرد عادة مساحة مهمة لما �سمى 
 .1918عقب انسحاب العثمانیین في  سور�ة

حسب الروا�ة الرسم�ة فإن هناك ثورة قوم�ة عر��ة اندلعت في سور�ة خالل الحرب العالم�ة األولى، وهذه الثورة 
عت االستعمار العرو��ة قار التي عاصمتها دمشق. هذه المملكة  الف�صل�ة العر��ةالقوم�ة العر��ة أنتجت المملكة 

 ثم سقوط المملكة العر��ة. 1920الفرنسي، فكانت النتیجة معركة م�سلون في عام 

 حلب ودمشق يف قومية العربيةال .7

 33، وهي منذ بدایتها كانت متمایزة إلى ت�ار�ن:19نشأت في القرن  القوم�ة العر��ة

.التقدمالخروج من التخلف إلى و مان�ة والمساواة القوم�ة العر��ة على أنها تعني العل ت�ار إصالحي �فهم-1  

لالنفصال وتحقیق مصالح ض�قة. وسیلة�فهم القوم�ة العر��ة على أنها  متعصبت�ار -2  

أبرز من . المسلمین وهو كان موجودا أ�ضا لدى الحلبیین 34الت�ار اإلصالحي كان سائدا لدى المس�حیین،
علمان�ة والمساواة. مثال آخر هو ساطع الحصري الذي كان یركز على عبد الرحمن الكواكبي الذین دعا لل األمثلة

 .الكبرى" ا"سور� نزعة من قبیلوكان یرفض النزعات االنفصال�ة  ،والمساواةالعلمان�ة 

البدا�ة تركز على قضا�ا القوم�ة العر��ة في دمشق كانت منذ  35الت�ار االنفصالي كان ممیزا لمدینة دمشق.
اإلسالم عرو�ة و ین الب الر�ط فيشدد تتلك، وهي لم تكن تبدي م�ال إلى العلمان�ة وٕانما كانت الحكم الذاتي ونحو ذ

                                                        

33 Kramer (1993), p. 175 

34 Ibid. 

35 Ibid. 
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 ن اللغةأل كانت تستغل هذا الر�ط لتبر�ر النزعة االنفصال�ة، من �اب أن العرب هم أولى �اإلسالم من األتراكو 
 36العر��ة هي لغة القرآن والرسول.

أن الحلبیین كانوا  موازعالفرق بین الت�ار�ن، ولهذا السبب هم  لم �فهموا�عض ال�احثین (منهم مثال فیلیب خوري) 
 �عیدین عن القوم�ة العر��ة وكانوا م�الین إلى األتراك.

 37خوري حول هذه القض�ة: ما یلي كالم لفیلیب

كان إسهام الحلبیین في صعود العرو�ة في سور�ة قبل الحرب العالم�ة األولى طف�فا، �مثل ما كان 
ولم �حدث انشقاق في صفوف النخ�ة الس�اس�ة الحلب�ة بین مؤ�د  .1916م في الثورة العر��ة سنة دوره

 حین انضم إقل�م حلب إلى دولة ف�صل العر��ة. 1918للقوم�ة ومناوئ لها حتى سنة 

ثمة أس�اب عدة لتأخر انضمام حلب إلى ت�ار القوم�ة العر��ة. ففي حین كان في دمشق سكان 
 حد كبیر من المسلمین العرب، كانت حلب تضم مجموعات عرق�ة ودین�ة أكثر تنافرامتجانسون إلى 

في دمشق لم یبدأ التحدث تهذ�ا �اللغة الترك�ة إلى جانب اللغة العر��ة في البیوت  […]�كثیر 
األرستقراط�ة إال في النصف األخیر من القرن التاسع عشر، أما في حلب فقد شاع التحدث �الترك�ة 

تح العثماني لشمال سور�ة في القرن السادس عشر. و�سبب قرب حلب الجغرافي من األناضول منذ الف
، فقد كان لنس�ة مرتفعة من الوجهاء الحلبیین أصل تركي جزئ�ا (وكانت نس�ة كبیرة نبولطوعالقتها �اس

�ا عالجركس�ة أمرا طب�-منهم أ�ضا ذات أصل كردي). ولم تكن مصاهرة العائالت الترك�ة والترك�ة
 فحسب، بل كانت مفضلة على غیرها أ�ضا.

نجمت صالت حلب االجتماع�ة والثقاف�ة مع ترك�ا إلى حد كبیر عن توجهها االقتصادي القد�م جدا 
نحو شمالها، فقد كانت األناضول سوقها الرئ�س�ة وأكبر مصادرها من المواد الخام والمواد الغذائ�ة، 

الوصول التجاري الحر إلى األناضول. و�التالي، حافظت  واعتمدت حلب في مع�شتها وازدهارها على
سطنبول و�السلطة العثمان�ة أوثق من عالقة نخ�ة دمشق بهما، النخ�ة الس�اس�ة الحلب�ة على عالقة �ا

 مع أنها كانت معن�ة �حصول حلب على استقالل س�اسي أوسع في زمن الثورة العر��ة.

                                                        

36 Ibid. 
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�عین األسف إلى الثورة العر��ة. وحتى الحلبیین الذین لقد نظرت �عض األوساط الس�اس�ة الحلب�ة 
انضموا إلى الثورة فإنهم لم یتوقعوا، ولم یر�دوا لها، أن تصل إلى الحد الذي بلغته. لقد حطمت أواصر 

 الوحدة اإلسالم�ة وساعدت في انه�ار اإلمبراطور�ة العثمان�ة، وفصلت حلب عن امتدادها التركي.

و "الوطن�ة" كما ه نفورا لدى الحلبیین من "العرو�ة" أط الحلبیین بترك�ا لكي یبرر ما �عتقدهذا الكاتب ی�الغ في ر�
�عد اشرة التي حصلت م��سمیها. لو كان كالمه صح�حا لكان المفترض أن تنضم حلب إلى ثورة كمال أتاتورك 

ب كانوا فإن وجهاء حلالم�ة وقبل أن تنفصل حلب �شكل رسمي عن ترك�ا، ولكن (كما سنرى الحقا) الحرب الع
طروحة الكاتب تنسف ألوحدها في وال�ة حلب. هذه الحق�قة  فیها المشتركینكانوا على صدام مع هذه الثورة و ضد 

 أعاله.

 فهي ل�ست سب�ا لكي یتنكر الحلبیون للعرو�ة. هذا طرح غیر منطقي. العر�ي سو  مخالطة الحلبیین لألتراك
 یرهم.�ظل عر��ا مهما اختلط �األتراك أو غ

األعراق المختلفة ال تخرج المرء من عرقه ولكنها تجعله أكثر تسامحا مع األعراق األخرى وأ�عد عن  مخالطة
ههم . هو فهم تسامح الحلبیین وكر أعاله التعصب وروح االنعزال. هذه هي النقطة التي غابت عن �ال ال�احث

 المفهوم الدمشقي.هو  للتعصب على أنه معاداة للعرو�ة، ألن مفهوم العرو�ة في نظره

المساواة  لحلبیین فإن العرو�ة هي مفهوم حضاري �عنيلالحلبیون عرفوا العرو�ة قبل الدمشقیین. ولكن �النس�ة 
ى هي ل�ست الحرب العالم�ة األول فترةوالتنم�ة. المشكلة التي واجهها الحلبیون في �العلم بین الناس واالهتمام 

 والسور�ون  لحلبیون ا س�ظلهذه هي المشكلة التي  الدمشق�ة تحت ستار العرو�ة. ةالعصب�بروز العرو�ة وٕانما بروز 
 .2011في عام  الدمشقي إلى انه�ار الك�ان السوري  �عانون منها

 ومملكة فيصل العربية الثورة العربية الكربى .8

ثورة  حجاز. اندالعبدأت من الحجاز. السبب الم�اشر للثورة كان حالة المجاعة في ال"الثورة العر��ة الكبرى" 
 �سبب المجاعة هو ل�س �األمر الغر�ب.

الجوهر  ي هو فيذدمشق امتطت الثورة الحجاز�ة وحولتها إلى ثورة عر��ة وفق المفهوم الدمشقي للعرو�ة، ال
 .دمشق�ة قوم�ةنزعة 
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إدارة  موظفو .الذین أتوا إلى دمشق مع األمیر ف�صل والعراقیین حجاز�ینالعصب�ة الدمشق�ة اصطدمت سر�عا �ال
استنتجوا �سرعة أن قضیتهم یجب أن تفصل  الدمشقیون  38.ف�صل في دمشق تمایزوا إلى ت�ار�ن دمشقي وحجازي 

لهذا السبب  39الحجاز�ین المدعومین من ض�اط عراقیین.عن القض�ة العر��ة وٕاال فإن دمشق ستمسي تحت حكم 
�طانیین في وا عرائض إلى البر ل�عضهم أرسلعر�ي. ضغطوا �اتجاه مشروع "سور�ة الكبرى" بدال من المشروع ا هم

 40.ر��ةعن �ق�ة ال�الد الع "سور�ة الكبرى "تحتج على تدخل الحجاز�ین في دمشق وتطالب �فصل  1918عام 

تحت  ذ البدا�ةمن الف�صل�ة التي قامت في دمشق لم تطرح نفسها كمشروع عر�ي ولكنها طرحت نفسها الحكومة
كیف �قال إذن أن هذه الحكومة كانت تعبر عن القوم�ة العر��ة؟ أ�ة قوم�ة عر��ة  ."ى ا الكبر سور�" حكومة مسمى

 الكبرى" عن الحجاز والعراق؟ اهذه التي طالبت منذ اللحظة األولى �فصل "سور�

الحكومة الف�صل�ة التي قامت في دمشق عقب الحرب العالم�ة األولى كانت في حق�قتها حكومة انفصال�ة 
ني �شعار فة في العصر العثمالَّ غَ القوم�ة الدمشق�ة الض�قة التي كانت مُ  كانت تعبر عنحكومة دمشق�ة. هذه ال

 ".الكبرى  اسور�"غالف جدید هو � تغل�فهاعلى عجل "العرو�ة"، و�عد خروج العثمانیین من سور�ة تم 
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39 Tauber (2014), p. 253 

40 Ibid. 
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، للعرو�ةتحمسین لم �كونوا م العرو�ة فهذا سیوصلنا إلى أن الحلبیین اعتبرنا حكومة دمشق الف�صل�ة معبرة عن اإذ
كان سلب�ا، ولكن هذا االستنتاج هو خاطئ ألنه مبني على الف�صل�ة من حكومة دمشق ألن موقف الحلبیین 

فرض�ة خاطئة. الحكومة الف�صل�ة لم تكن في حق�قتها أكثر من حكومة انفصال�ة تأسست في وال�ة دمشق 
نوا یون هذه الحكومة. هم لم �حزنوا من ق�ام دولة عر��ة ولكنهم حز العثمان�ة. هذه هي الك�ف�ة التي رأى بها الحلب

 من هدم السلطنة العثمان�ة �سبب نزعة انفصال�ة ض�قة ال تتخطى حدود وال�ة عثمان�ة واحدة.

ي ما یلي كالم لس�اس من دمشق. هم�اإلضافة إلى ذلك، هذه الحكومة أهملت حلب منذ البدا�ة، رغم كون حلب أ 
 عمل مساعدا لحكومة األمیر ف�صل في دمشق: Robert W. Gravesبر�طاني اسمه 

لم �كن ثمة سلطة مال�ة مركز�ة في ال�الد، فموظفو الشؤون المال�ة في دمشق الذین اتصلت بهم لم 
�كن �استطاعتهم إعطائي أرقاما صح�حة لواردات الدولة ونفقاتها، وأما في حلب فكانت الفوضى 

ل الشهر�ن الذین أمضیتهما في سور�ة لم أستطع الحصول على تقی�م الجامحة هي السائدة، وفي خال
 41.ر السائدة في هذه الوال�ة المهمةصح�ح لألمو 

حكومة ف�صل كانت تدعي الس�ادة على سور�ا الكبرى، ولكنها في الواقع لم تكن تس�طر سوى على دمشق 
تحوي دمشقیین أكثر من الحلبیین.  كانتاإلدارة التي عینتها هذه الحكومة في حلب  42وحمص وحماة وحلب.

ى االنت�اه إلى أن خوري �طلق على العصب�ة الدمشق�ة مسمى "الوطن�ة" أو یرج( ما یلي كالم لفیلیب خوري 
 "العرو�ة"):

جاء تردد الوجهاء الحلبیین في االنضمام إلى الركب الوطني مترافقا مع االمتعاض من ه�منة دمشق 
حلب في ظل الحكم العثماني عاصمة إدار�ة لوالیتها ولها مكانة  فقد كانت خالل العهد الف�صلي.

مساو�ة لمكانة دمشق. لكنها في ظل الحكم الشر�في وجدت نفسها تا�عة للعاصمة الوطن�ة الجدیدة. 
ومع أن �عض الس�اسیین الحلبیین كان لهم نفوذ لدى ف�صل وداخل التنظ�مات القوم�ة في دمشق، 

هم الذین كانوا �حتلون رأس السلطة في حلب ذاتها. وأدت العالقة غیر  فإن العراقیین والدمشقیین
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المتكافئة بین المدینتین إلى نشوء الشك والغیرة في صفوف نخ�ة حلب الس�اس�ة وساهمت في حدوث 
 43ضعف معین للمشاعر الوطن�ة في حلب ومح�طها.

هذا الكالم  ور الوطني". هو لم یخترعالكاتب �صف نفور الحلبیین من العصب�ة الدمشق�ة �أنه "ضعف في الشع
 ى األدب�ات التقلید�ة المعتمدة في الك�ان السوري.من عنده ولكنه �ستند عل

ا. الوطني" لدى الحلبیین فقط وٕانما لدى اللبنانیین أ�ض"الحق�قة هي أن العصب�ة الدمشق�ة لم تضعف الشعور 
قوم�ة ألصل یتبنون القوم�ة �المعنى االنعزالي. الالمس�حیون �شكل عام وفي لبنان �شكل خاص لم �كونوا في ا

�النس�ة للمس�حیین كانت تعني في األساس العلمان�ة والمساواة. فكرة االنعزال لم تكن مطل�ا لهم. حتى �عد تأس�س 
 44منهم ظلوا یدعون لتأس�س اتحاد فدرالي سوري �ضم لبنان. �نفإن كثیر  1861محم�ة جبل لبنان في عام 

 191845. دمشق العر��ة في عام حكومةلم تحدث إال �عد تأس�س االنفصالي على موارنة لبنان س�طرة الفكر 
ع العلو�ین أ�ضا م هذا حصلأرهبت اللبنانیین وجعلتهم ینفرون من فكرة الوحدة مع سور�ة. الدمشق�ة  الحكومة

فقط ن ول�س كل السور�ی "ضعفا في الشعور الوطني" لدى ببسإلى التسلط  ییندمشقالقومیین ال نزوعوالدروز. 
 .الحلبیین

 الثورة الكماليةحلب و .9

. هذه الحركة Sèvresضد معاهدة بدأت في ترك�ا حركة التمرد التي قادها مصطفى كمال  1919في عام 
 كانت ما تزال(كما في دمشق) آنذاك ، وهذا أمر مفهوم ألن القوم�ة العر��ة في حلب امتدت إلى وال�ة حلب

إلى  ن و ثقافة الدولة العثمان�ة و�میل ون حمل� ون ما یزال واكان(وفي دمشق) الشعب في حلب  عامةظاهرة نخبو�ة. 
 األتراك.

 ما یلي كالم لفیلیب خوري:

في سور�ة الشمال�ة تأثرت �الحركة القوم�ة الترك�ة أكثر �كثیر مما تأثرت �الحركة حركة المقاومة 
المقاومة للفرنسیین الموظف العثماني السابق  كانت الشخص�ة المركز�ة في هذه […]القوم�ة العر��ة 
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اعتمدت ثورة هنانو، شأنها شأن ثورة العلو�ین، على المساعدات  […]ذا األصل الكردي إبراه�م هنانو 
في  قاتلت المقدمة من القومیین األتراك. فالحركة القوم�ة الترك�ة �ق�ادة مصطفى كمال، التي كانت

للس�طرة على كیل�ك�ة واألناضول الجنو��ة، قدمت الرجال واألموال الوقت نفسه ج�ش المشرق الفرنسي 
والسالح �كم�ات كبیرة إلى قوات هنانو. كما قدم األتراك الدعم إلى ش�كة واسعة من التنظ�مات واللجان 

لقد فشلت  […]�دة لألتراك والمعاد�ة للفرنسیین سور�ة الشمال�ة من أجل نشر الدعا�ة المؤ الس�اس�ة في 
 46�سبب توقف المساعدات العسكر�ة الترك�ة.هنانو، شأنها شأن ثورة الشیخ صالح العلي، ثورة 

صفحة  )2005المؤرخون السور�ون ال ینكرون االرت�اط بین ثورة هنانو والثورة الكمال�ة. انظر مثال �اروت (
16. 

 

 47إبراه�م هنانو

ي، و�بدو أن یر�دون العودة إلى الحكم التركانوا حسب فیلیب خوري فإن الثوار الحلبیین في هذه الفترة ال�اكرة ك
 :17ال یختلف مع هذا الكالم بدلیل قوله في صفحة  )2005( �اروت

إلى تغیر اتجاه النخ�ة الحلب�ة مصیر�ا من ترك�ا الكمال�ة  […]أدى تخلي الكمالیین عن ثورة الشمال 
 إلى العمق السوري المحتل.
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ما یلي: إلى المسألة ك انو �عبر عن موقف النخ�ة الحلب�ة. هم ینظرون �فترضون أن موقف هنن و هؤالء المؤرخ
ع�فا. ولكن "الوطني" كان ض االهو�ة الترك�ة وشعوره تحمل تزالما  ت النخ�ة الحلب�ةفي هذه المرحلة ال�اكرة كان
 الشعور "الوطني". تعن الهو�ة الترك�ة واكتسب ت النخ�ة الحلب�ة�عدما فشلت ثورة هنانو تخل

أرى أن هذا الطرح هو مغلوط ول�س صح�حا. هناك أدلة على أن النخ�ة الحلب�ة في هذه المرحلة ال�اكرة  أنا
من أن الصحف  55صفحة  )2005( �اروتكانت تعارض الثورة الكمال�ة. من هذه األدلة ما ورد مثال في 

هنانو في  یذكر اسم إبراه�م كامل الغزي لمالحلب�ة كانت تصف إبراه�م هنانو برئ�س العصا�ة. من الملفت أن 
 �اغتهصكتا�ه. القسم المتعلق بثورة العلو�ین وثورة هنانو في كتاب الغزي هو مختصر ولكن من الواضح أن 

 سلب�ة:

 الساحل�ة سور�ة في الفتن وق�ام التجند إلى والدعوة الضرائب ز�ادة

 الضرائب في �دتز  حكومته دأتب الملك، عرش على واستقراره سور�ا على ملكا ف�صل األمیر تتو�ج �عد
 -الفرنس�ة لرا�ةا علیها تخفق التي- السور�ة الشرق�ة المنطقة في العصا�ات وكانت. التجّند إلى وتدعو

 ا�اتالعص تلك أمر أهمها قد سور�ا سواحل في المحتلة المنتد�ة الدولة وكانت. أمرها استفحل قد
 الفتن وكثرت. جّمة وخسائر عظ�مة جهود �عد الإ قمعها لها یتسنّ  فلم جرارا، ج�شا لقهرها وجهزت
 48.السور�ة الجهات من وغیرها كلخ وتل وأنطاك�ة �شارة جهات في والوقائع

الغزي �صف ثورة العلو�ین وثورة هنانو �أنها "ِفَتن"، و�صف الثوار �أنهم "عصا�ات". من الواضح أنه لم �كن 
ه هناك خطأ: ع�ارة "المنطقة الشرق�ة السور�ة" یجب أن تكون ثوار. في النص أعالمعج�ا بهذه الثورات وهؤالء ال

"المنطقة الغر��ة السور�ة". هل هذا الخطأ �عود إلى كامل الغزي؟ أم أن سبب وجود الخطأ هو أن هذا القسم من 
لكالم لهنانو �كالم سلبي ولكن هذا ا عرضكتا�ه تعرض للتحر�ف؟ من المحتمل أن الكتاب كان في األصل یت

 49من الكتاب.أز�ل 

                                                        

 744، الصفحة 3كامل الغزي، الجزء  48 

 في نها�ة الجزء الثالث من كتاب الغزي هناك إشارة إلى جزء را�ع، ولكن هذا الجزء هو مفقود على ما یبدو. 49 
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كر إلبراه�م ال یوجد أي ذ ب "حلب في مئة عام" الذي ینقل مقتطفات من الصحافة الحلب�ة في تلك الفترةاتكفي 
العت�ارات  ا نقل الكالم المتعلق بهنانوتمالن، إما أن مؤلفي الكتاب تجن�هنانو وثورته. هذا األمر له تفسیران مح

 تعرض للتالعب وأز�لت منه األمور السلب�ة �حق هنانو. س�اس�ة، أو أن األرشیف الذي اعتمدا عل�ه

. حسب الحلبیین تستمع إلى مطالبلكي  1919إلى حلب في تموز  أتت األمیرك�ة King-Craneلجنة 
تموز  24بتار�خ  29(نقال عن جر�دة "النهضة"، العدد  50المقتطفات الواردة في كتاب "حلب في مئة عام"

د و الوف طالبم. ودا نسائ�ة (وفد نسائي مسلم، ثم وفد نساء البروتستان، إلخ)استقلبت وففإن اللجنة  )1919
ئ�س ر التي سمعتها اللجنة في دمشق و�یروت. لهذا السبب "المؤتمر السوري" كانت مطا�قة لمطالب  ةالنسائ�

 :المسلم الوفد النسائي اللجنة سأل

 س: هل لكن مخابرات مع نساء بیروت ودمشق؟

 ج: كال.

 أن مطال�كن واحدة.الرئ�س: ك

ي المؤتمر السوري فا الوفد كانت أ�ضا مطا�قة لمطالب . مطالب هذالمسلم �عد ذلك دخل وفد المجلس البلدي
 �مالحظة طائف�ة:أ�ضا . أعضاء الوفد أدلوا دمشق

طائفة واحدة، فما معنى أن كل طائفة منها تحضر على حدة إن الطوائف المس�ح�ة كلها في نظرنا 
ها الدیني؟ وال شك أن المراد بهذا هو اإلیهام �كثرة عددهم. ونحن المسلمین لو أردنا أن برئاسة رئ�س

 طائفة وعلى رأس كل منها رئ�سها الدیني. 72نحذو حذوهم ألمكننا أن نحضر 

 الشیخ كامل الغزي كان من ضمن وفد المجلس البلدي المسلم. هو طلب الكالم في نها�ة الحدیث وقال ما یلي:

الح�اة التي �ح�ا بها الحلبیون (هي الماء) هي من أرضي عینتاب وكلس، فنطلب أن تلحق إن مادة 
 بوال�ة حلب، على أن هاتین البلدتین داخلتان ضمن الحدود التي قررها المؤتمر السوري.

                                                        

 198، صفحة 2الجزء  50 
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 الَغزِّي كامل 

 رئ�س اللجنة توقع أن هؤالء س�كررون نفس المطالب، فقال لهم:دخل وفد أع�ان حلب.  ثم

 هل مطال�كم منط�قة مع مطالب المؤتمر السوري؟ س:

ج: هي �عینها حرف�ا، إال أن لنا �عض إ�ضاحات تفصیل�ة بخصوص الحدود نعرضها عل�كم وهي 
ران هو الحد الطب�عي بین حلب والعراق، لهم أن وادي حو مدرجة في الئحتنا هذه المقدمة إل�كم. وذكروا 

 دیر الزور داخال ضمنها.وطلبوا إدخاله إلى حدود الوال�ة ل�كون 

د النسائي ووفد الوفالحلبي في ذلك الزمن. في رأیي أن هذه المقتطفات تكشف لنا التوجهات الس�اس�ة للمجتمع 
مطالب  یتبنون  العامة في حلب كانوا. سوف أسمیها "العامة" في حلب معینةط�قة المجلس البلدي �عبران عن 

نان ونحو ذلك من األمور التي تهم دمشق)، في حین أن أع�ان حلب بلبمثال وتوجهات حكومة دمشق (المتعلقة 
 عراقمع ال هم طالبوا بإدخال دیر الزور في وال�ة حلب ومد حدود حلب( حلب�كانت لهم مطالب أخرى تتعلق 

أثار قض�ة مهمة جدا �النس�ة لحلب هي قض�ة الماء. هو طالب �اإل�قاء . الشیخ كامل الغزي )إلى وادي حوران
 لواء عینتاب ضمن حلب.على 

 واانكاألع�ان �ظهر الحقا في العدید من المواقف األخرى. سوف في حلب والعامة األع�ان بین هذا الت�این 
 الخطاب الدمشقي و�تجاهلون مصالح حلب.كانوا یتبنون  العامةعلى مصالح حلب، في حین أن  یركزون 
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موضوع)، كتا�ا یتعلق بهذا الم سلموا اللجنة األمیرك�ة أنه بدلیل( أع�ان حلب كانوا حر�صین على حدود الوال�ة
مصطفى ورة �سبب ثعینتاب � المحدقكان �ستشعر الخطر  ما یدل على أنهقض�ة عینتاب،  أثارالشیخ الغزي و 

 هذه مؤشرات تدلنا على أن وجهاء حلب لم �كونوا "كمالیین".كمال. 

 .ط�قة العل�امن الالش�اب المتحدر�ن  �عضاإلضافة إلى �في حلب كان محصورا �ط�قة العامة التوجه "الكمالي" 
نانو ه مؤ�دوإبراه�م هنانو كان ذا منبت إقطاعي ولكنه كان من الر�ف ولم �كن من وجهاء مدینة حلب ذاتها. 

وقت ثورة في عاما  28النخ�ة الحلب�ة كانوا ش�ا�ا صغار السن. مثال سعد الله الجابري كان یبلغ من العمر في 
 عاما. 32عبد الرحمن الك�الي كان یبلغ و  هنانو،

 هو سبب اقتصادي: في حلب یتحمسون لثورة هنانولعامة السبب الذي جعل ا

زدادت ال�طالة فقد ا في حلب المحتلة أثارت الضائقة االقتصاد�ة واالجتماع�ة مشاعر العداء للفرنسیین.
دفق ب و�ین امتدادها الطب�عي، ولتالمتصاعدة �فعل ركود التجارة، نتیجة الضطراب التجارة بین حل

الالجئین األرمن األخیر من ترك�ا. وأدى تخز�ن المواد الغذائ�ة والمضار�ة بها، ال س�ما ف�ما یتعلق 
�الطحین الذي ارتفعت أسعاره ارتفاعا كبیرا، إلى نشوب اضطرا�ات �شأن هذه المواد، وأفید عن حدوث 

عرف�ة قیدت المندو��ة العل�ا حر�ات الكالم واالجتماع . وفي ظل األحكام المجاعة في �عض األح�اء
 51والسفر. ونتیجة لذلك أمدت حلب راض�ة ثورة هنانو �الرجال والمال والسالح.

. الط�قة العل�ا في مدینة حلب وقفت 2011 عام ثورة هنانو كانت تش�ه إلى حد �عید الثورة التي حصلت في
 ین اقتصاد�ا والش�اب والر�فیین دعموا الثورة.ضد هذه الثورة، في حین أن العامة المضغوط

توحي �أن هنانو ندم الحقا على ثورته: )2005�اروت (هناك قصة مرو�ة في   

وكان یرغي و�ز�د عن تصرفات رجال االنتداب، �سبب فشل قائمته في  ]أي لدى هنانو[كنا لد�ه 
شعب للمقاومة. طرح عل�ه ، وكان وّقع نص مذكرة احتجاج، و�هیئ خطة لتعبئة ال1932انتخا�ات 

أزدشیر بوغوك�ان سؤاال: "هل أنت تطالب �الجالء وترك�ا دائما تحاول العودة إلى هذه ال�الد؟ فإذا ما 
"أأنت  ونظر هنانو إل�ه قائال:أحضرت فرنسا أسطولها و�اشرت �االنسحاب فماذا عندئذ نحن فاعلون؟" 

رك�ا من الشمال، وزحفت إنكلترا من الشرق مجنون؟! أنا أعلم أنه إذا ما انسحبت فرنسا عادت ت
والجنوب. كان من المفروض أن تطبق فرنسا في �الدنا نوعا من الحكم الذاتي تجعل �ق�ة ال�الد العر��ة 

                                                        

 139صفحة  )،1997خوري ( 51 
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التا�عة للنفوذ البر�طاني تتطلع إل�ه، وتطالب إنكلترا �مثله، ال حكما یتناقض وم�ادئ الحر�ة یجعلنا 
رغم شوائبها لحكم أنفسنا، والدفاع عن استقاللنا، فإذا ما جد الجد  نطالب �معاهدة كمعاهدة العراق

وقررت فرنسا الجالء تمسكُت بها وطلبت إرجاء ذلك فترة، ألن انتداب فرنسا أمر عابر، ومهما امتد 
الزمن فهو إلى زوال، أما عودة ترك�ا فعودة إلى حقب من االحتالل واقتسام لسور�ة، وذلك أشد خطرا 

 52.من االنتداب

ات و�وع�ه الس�اسي. هو لم �عد "كمال�ا"  نضوجیدل على  1932هذا الكالم الذي قاله هنانو �عد انتخا�ات العام 
هو نفس موقف  1932كان حمقا وط�شا. الكالم الذي قاله في  1919یدرك أن ما قام �ه في  ما یبدوعلى 

�ات  1932ة للفرنسیین، ولكنه في واتهمهم �العمال 1919. هو خّون وجهاء حلب في 1919وجهاء حلب في 
 �قول نفس كالمهم.

 ما یلي كالم لفیلیب خوري. ما �قصده بـ"الوطنیین" هو هنانو وجماعته:

سیین �ضم �معرفة الفرن یراقبون �غضب ق�ام األتراك ،�عد أن هزموا وأص�حوا عاجز�ن ،وكان الوطنیون 
أورفة إلى مرعش. ولم �فعل الفرنسیون إال المناطق الشمال�ة من وال�ة حلب العثمان�ة السا�قة، من 

وقد خشي التجار والقادة  […]القلیل لعرقلة نشاط األتراك في سنجق اإلسكندرون الذي تطالب ترك�ا �ه 
الوطنیون في حلب أن الحكم الذاتي للسنجق قد یجعله عرضة للس�طرة الترك�ة، مما �عزل حلب عن 

خسارتها التجارة مع ترك�ا فإن الخسارة اإلضاف�ة لالتصال ال�حر المتوسط. ولما كانت حلب تعاني من 
 مع اإلسكندرون ستكون كارثة اقتصاد�ة.

أن �عض الوطنیین الحلبیین كان ال یزال �أمل أن یؤدي استمرار توغل األتراك ومضا�قاتهم إلى  عوم
�اد زوال ازدإضعاف الق�ضة الفرنس�ة على الشمال وأن تستأنف العالقات التجار�ة مع ترك�ا، فإن 

أوهامهم �شأن الكمالیین قد كفل إعادة توج�ه استراتیجیتهم الس�اس�ة، ففي أعقاب انه�ار ثورة هنانو غیر 
في النها�ة �كل قلو�هم فكرة النضال السوري الموحد من أجل وطنیو حلب اتجاههم الس�اسي واعتنقوا 

 53االستقالل الوطني و�دأوا بتوثیق صالتهم مع دمشق.

                                                        

 79)، صفحة 2005�اروت ( 52 

 143)، صفحة 1997خوري ( 53 
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 بخسارة ال تعوض، ولكن األحقادخیرة هي مهمة. هنانو وجماعته أدركوا خطأهم وأنهم تسببوا لحلب الجملة األ
 مصالته او أن یوثق وافضل مبدال من التصالح مع زعماء حلب همنعتهم من التصالح مع زعماء حلب. والكبر�اء 
واحد أال وهو معارضة زعماء  دائما الدعم التركي �الدعم الدمشقي، والهدف استعاضوا عن، أي أنهم مع دمشق

�كارثة  1926تسبب في عام هذا الت�ار سی هذه كانت بدا�ة ت�ار الدمشق�ة الس�اس�ة في مدینة حلب.حلب. 
 .1921لعام ون بو�-اتفاق�ة فرانكلینلحلب ال تقل سوءا عن  أخرى 

مة حكمت له حكفي مدینة حلب. الم 1922 آذاروحاكموه في  1921الفرنسیون ق�ضوا على هنانو في عام 
-�البراءة وأطلقت سراحه. ط�عا لو كانت هذه المحاكمة حصلت قبل نها�ة الحرب مع األتراك وقبل اتفاق�ة فرانكلین

 54بو�ون لكان الحكم مختلفا.

 الثورة الكماليةدمشق و .10

تجاهلون ما یالمؤرخون الذین �قولون أن الحلبیین كانوا في البدا�ة �حملون هو�ة ترك�ة ثم تخلوا عن هذه الهو�ة 
 في دمشق في زمن الثورة الكمال�ة. صلح

 في دمشق تأیید الثورة الكمال�ة لم �كن محصورا في عامة الشعب وٕانما كان س�اسة الحكومة:

(وهو صهیوني من أصل دنماركي)  Meiner Tzhagenأرسل الكولونیل  1919أیلول عام  3في 
ن یل كالیتون اإلنكلیزي، رسالة إلى لورد كرزو ضا�ط االرت�اط الس�اسي بدمشق الذي حل محل الكولون

م للتطوع في سور�ة یتقدمون �اخت�اره وز�ر الخارج�ة البر�طاني �قول فیها: "إن كثیرا من أفراد الشعب
�الج�ش العر�ي دفاعا عن سور�ة، وٕان رجال الشر�ف ف�صل وجماعته �حرضون الشعب السوري للتطوع 

. بل شرعوا فعال �االتصال �األتراك للتعاون مع جماعة مصطفى في الج�ش العر�ي لمقاومة الفرنسیین
 55".كمال الذین �قاومون القوات المحتلة ل�عض �الد األناضول

                                                        

 142)، صفحة 1997خوري ( 54 

 188، الصفحة 2حلب في مئة عام، الجزء  55 
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وزعت في مدینتي حلب ودمشق مناشیر تدعو األهالي للتعاون مع  1919في شهر تشر�ن األول 
اشا مع األتراك، وكان �اسین �الكمالیین في األناضول. كما كان رجال األمیر ف�صل یر�دون التعاون 

 56الهاشمي على اتصال وثیق �األتراك في األناضول.

أوقفت السلطات العر��ة في مدینتي حمص و�عل�ك مرور األسلحة عبر هاتین  1920في حز�ران 
المدینتین إلى القوات الفرنس�ة المحار�ة في ترك�ا. والحكومة العر��ة في دمشق وافقت على هذه 

كن ضغط الجنرال غورو (الموجود في بیروت) على الحكومة العر��ة أجبرها على إصدار اإلجراءات، ول
  57أوامرها �السماح �مرور اإلمدادات العسكر�ة الفرنس�ة عبر األراضي السور�ة.

وفي هذا الوقت ذهب السید یوسف العظمة وز�ر الدفاع السوري إلى الحدود الترك�ة واقترح التعاون 
 58العسكري مع ترك�ا.

كما أن الملك ف�صل أظهر عطفه على الحركة الكمال�ة خالل وجوده في أورو�ا عدة مرات بوسائل 
عدیدة، وقد صرح في عدة محافل س�اس�ة وعلى صفحات �عض الجرائد العالم�ة أن العرب، على الرغم 

قوقهم ح من ثورتهم على األتراك لنیل استقاللهم، �ستنكرون كل ما �قع من التعدي على األتراك وعلى
 59في �الدهم.

والحكومة السور�ة لم تكتف بإظهار العطف على تلك الحركة بل ساعدتها مساعدة فعالة �منع اإلفرنسیین 
من االستفادة من السكة الحدید�ة إلرسال الذخائر والعدد إلى قواهم المرا�طة في جهات أورفة وكلس 

ن طل�ات الفرنسیین ساعد األتراك مساعدة وهذا الموقف الذي وقفته الحكومة السور�ة م […]وعینتاب 
 60ثمینة جدا، وضمن لهم ف�ما �عد التغلب على القوى الفرنس�ة المحصورة هناك تغل�ا حاسما.
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ر القض�ة وردت ضمن إنذامما یدل على أن الحكومة الدمشق�ة ساهمت �الفعل في دعم الحركة الكمال�ة أن هذه 
  :1920غورو الشهیر في عام 

نذ ستة م قد تجاوزت متطرفةالتي تدیرها أقل�ة  �كم أیها السور�ون أن حكومة دمشقعل هذا وال یخفى
الخط شهم التصرف �و كل الحدود �ات�اعها الس�اسة األكثر عداء للفرنسیین، فأبت على جی أشهر

 االحدیدي الممتد بین ر�اق وحلب، مع أن هذه الجیوش ما برحت منذ أشهر طو�لة تقاتل األتراك دفاعً 
قدمت لها الض�اط واألسلحة والذخائر  المنطقة الغر��ة عصا�ات عدیدةوقد أجازت إلى  .اسور�عن 

 .لتقتیل سكان القرى اآلمنین

من الواضح أن حكومة دمشق كانت منخرطة في دعم الحركة الكمال�ة، وهذا أمر عجیب، ألن الحركة الكمال�ة 
 لمفترض أن حكومة دمشق تمثل وال�ة حلب.تا�عة لوال�ة حلب، واكانت تحارب لالست�الء على أراض 

كانت حكومة دمشق  1920الحق�قة هي أن آخر ما كان �شغل �ال حكومة دمشق هو وال�ة حلب. في عام 
تتوقع غزوا فرنس�ا، و�النس�ة لهذه الحكومة فإن دعم الحركة الكمال�ة كان وسیلة إلشغال فرنسا وٕاعاقتها عن غزو 

ام . في هذه الز�ارة هو ققبل شهر من معركة م�سلون حلب وال�ة ة ذهب إلى دمشق. وز�ر الدفاع یوسف العظم
 بثالثة أمور:

 61حاول أن یجلب مجندین من حلب لما �سمى �الج�ش العر�ي، ولكنه لم یلق تجاو�ا. •
 F62.عارضا التعاون  األتراك في كیل�ك�ا�اتصل  •
ن لقى دعما من دمشق ومزار صالح العلي وحرضه على االستمرار في ثورته. صالح العلي كان یت •

Fاألتراك في آن واحد.

63 

مما سبق یتبین أن س�اسة دمشق كانت متناقضة مع س�اسة حلب. زعماء حلب كانوا یرون في الحركة الكمال�ة 
من الوارد حتى أن حكومة دمشق كان لها دور في  ن حكومة دمشق كانت تدعم هذه الحركة.ین أحتهدیدا، في 

                                                        

 128)، صفحة 1997خوري ( 61 
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م لتأیید ثورة هنانو. كما بینا سا�قا، هناك مؤشرات على أن العامة في حلب كانوا تهییج العامة في حلب ودفعه
 یتأثرون �الخطاب الصادر عن حكومة دمشق.

 زعماء�ما أن الحركة الكمال�ة جردت حلب من مساحات شاسعة من األراضي فل�س من المستغرب أن موقف 
ركت ند�ا دائما لدى زعماء حلب. هم �عد ذلك في الحق�قة هذه القض�ة ت حلب من حكومة دمشق كان سلب�ا.

ذه القض�ة في هدمشق تتهاون حكومة أن �ن وكان لدیهم ظتجاه قض�ة اإلسكندرون دمشق  نوا�اظلوا �شكون في 
 المصیر�ة �النس�ة لحلب.

 إال أن كانت تدعي الس�ادة على فلسطینحكومة دمشق الف�صل�ة . رغم أن كان لدیهم موقف مشا�ه ن و الفلسطینی
الحكومة اتهموا ن یالزعماء الفلسطینی�عض  64قل�ال من الزعماء الفلسطینیین كانوا �عتبرونها ممثال شرع�ا لهم.

 65تثبیت وضعها في دمشق.الف�صل�ة �المساومة على قض�ة فلسطین في مقابل 

 إىل حلب ودمشق دخول الفرنسيني .11

 تموز 23س�ة دخلت سلما إلى حلب في یوم �سبب كل ما سبق ال یجب أن نستغرب عندما نقرأ أن القوات الفرن
الحلبیون رفضوا المشاركة في  .1920تموز  24أي قبل یوم من معركة م�سلون التي حصلت في  192066،

ا الحدث ة. هذمعركالمعركة م�سلون وقاموا بتسل�م مدینتهم �شكل طوعي إلى الفرنسیین قبل حتى أن تحصل 
سلون. هل هذه المعركة كانت �الفعل مواجهة بین القوم�ة العر��ة معركة م�حق�قة على  من الشكلقي �ظالل ی

 �الفعل مواجهة بین سور�ا الكبرى و�ین االستعمار؟ لماذا امتنع الحلبیون و�ین االستعمار؟ هل هذه المعركة كانت 
 نأ عن المشاركة في هذه المعركة؟ لماذا استسلم الحلبیون لفرنسا قبل حتى أن تحصل المعركة؟ (لو فرضنا

حلب قبل ا أخذو حكومة دمشق انتصرت في معركة م�سلون فهي ما كانت ستحكم حلب �عد ذلك، ألن الفرنسیین 
 المعركة).

                                                        

 268)، صفحة 1997خوري ( 64 
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معركة م�سلون كانت في الحق�قة معركة بین دمشق و�ین فرنسا. هي كانت معركة بین القوم�ة الدمشق�ة و�ین 
مركزة لم �كونوا �الفعل جزءا من المملكة العر��ة المت نهممثلما أفرنسا. الحلبیون لم �كونوا جزءا من هذه المعركة، 

 .سور�ة أو عر��ةفي دمشق. السبب هو أن هذه المملكة كانت في حق�قتها مملكة دمشق�ة ول�ست مملكة 

نة حلب یوم دخول الج�ش الفرنسي إلى مدی 1920تموز  31نشرت جر�دة "الصاعقة" بتار�خ السبت 
الجنرال "ده الموط" دون مقاومة، وكانت المدینة ساكنة هادئة، وأن  �ق�ادة تموز ص�احا 23الجمعة 

الج�ش الفرنسي قد احتل �عض النقاط العسكر�ة في أطراف البلدة دون أي حادث مكدر لصفاء األمن. 
یوم السبت التالي سار الجنرال ده الموط قائد الفرقتین الثان�ة والرا�عة من الج�ش الفرنسي في وفي 

ته الجنرال غورو وأركان حر�ه، إلى السراي في الساعة الثامنة ص�احا، وكانت الجیوش الشرق، و�معی
حتى نها�ة شارع �اب النصر، كما كانت الجیوش الفرنس�ة مصطفة على الجانبین من محطة �غداد 

العر��ة مصطفة حتى دار الحكومة، ألداء التح�ة له، وفي مقدمتها الموس�قى العسكر�ة الفرنس�ة. ولما 
خل الجنرال السراي استقبله والي الوال�ة ناجي السو�دي وأشراف وأع�ان ووجهاء البلدة والمأمورون د

والرؤساء الروحانیون على درج دار الحكومة (السراي)، ثم سار إلى القاعة الكبرى حیث كانت معدة 
 الستق�اله، وأخذ سعادة الوالي �قدم لحضرته ك�ار الموظفین واألشراف واألع�ان.

 جنرال ده الموط خطا�ا قال ف�ه:ألقى ال ثم

إن فرنسا وجنودها لم تدخل هذه ال�الد �صورة عدائ�ة، وال مقصدها االست�الء على ال�الد وال استعمارها، "
بل إنه الواجب الوطني الذي ألقي على عاتقها لرقي ال�الد وٕاسعادها وٕا�صالها إلى أقصى درجات الرقي 

العر��ة �اق�ة على ما هي عل�ه محافظة على شكلها وقوانینها وأحكامها.  والعمران. ولذلك فإن الحكومة
ع الض�اط والقوات الفرنس�ة �حترمون هذه األحكام والقوانین، وٕان القوى الموجودة ال بد وعل�ه فإن جم�

أن تكون مؤ�دة لتنفیذ أوامر الحكومة وأحكامها. لذا فإني أطلب من جم�ع رؤساء الدین واألشراف 
ان واألهالي دوام األلفة وازد�اد المح�ة بین جم�ع ط�قات األمة، وٕاطاعة أوامر الحكومة، و�ذلك واألع�

 �كونون سعداء، وعلى األخص ف�ما إذا تحققت أمانیهم برؤ�ة هذه ال�الد سعیدة حرة مستقلة".

رك �فاه ناجي �ك السو�دي بخطاب موجز رحب ف�ه �الجنرال، ثم ألقى غ�طة �طر  هخطا� ءو�عد انتها
الكلدان خطا�ا شكر ف�ه الحكومة ورعایتها وأثنى على أفاضل أهل حلب الذین سهروا على استت�اب 

 األمن والراحة للشعب الحلبي.
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ثم عاد الجنرال من دار الحكومة وتوجه إلى محلة العز�ز�ة حیث �ق�م في دار الخواجة دیز�ره حمصي، 
 67واستعرض الج�ش الفرنسي �كل معداته.

------------------------ 

مقال  ]في یوم معركة م�سلون [تموز  24من جر�دة "التقدم" الصادر بتار�خ السبت  923في العدد 
افتتاحي �قلم نجیب إل�ان �عنوان "سالم أیها الفرنسیون" یرحب ف�ه بدخول الج�ش الفرنسي إلى مدینة 

 68حلب.

 تموز: 26االثنین  924في جر�دة "التقدم" العدد 

ده الموط قائد الفرقتین الثان�ة والرا�عة من الج�ش اإلفرنسي في الشرق إلى أهالي �الغ الجنرال 
 وال�ة حلب وتوا�عها

س�ة إلى حلب �كل سكینة و�دون سفك دماء. إن المدینة الشهیرة النبیلة لم لقد وصلت الجیوش الفرن
ن قوانا م أصدقاء، وأتستسلم ألضالیل وأكاذیب المتطوحین، ولكنها علمت �قینا أن القادمین إلیها ه

 الضخمة لم تهدد سوى األشرار.

ي یإن فرنسا منذ قرون َتُعدُّ بین عقائدها العز�زة الصداقة والتضامن واألخوة التي تر�طها �مسلمي ومس�ح
الشرق. فهذه العواطف هي التي اقتادتها إلى هنا لمنع أقل�ة متطوحة غیر مفوضة عن إكمال تدمیر 

ة الوطنیین الصادقین �حفظ السكینة والهدوء، و�إعادة المواصالت واألشغال ال�الد، ولتشترك مع كاف
التجار�ة، ولتهیئة مستقبل آهل �السلم والنجاح واالستقالل. هذا الجهد ستت�عه فرنسا دائما �كل ث�ات 

ق مع محترمة حق كل فرد ودینه �كل حر�ة وعدالة واتفا ،وحتى النها�ة. ستحققه �السور�ین وللسور�ین
حكومة المنشئة التي تحفظ سلطتها وامت�ازاتها وماهیتها. آمنة كل جور. وأهتف من صم�م قلبي: ال

 69فلتحي فرنسا ولتحي حلب.
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 الالمركزية الفرنسيةالفصل الثالث: 

 الدويالت السورية .12

 من عدد تأس�س مراس�م Henri Gouraud المندوب السامي هنري غورو أصدر 1920 أیلول 1 یوم في
 إلى ما �عد االنتداب الفرنسي. صمدت التي هي الوحیدة "الكبیر لبنان" دو�لة. سور�ة يف الدو�الت

نك العملة، التي هي اللیرة الصادرة عن "البالدو�الت التي أسسها غورو كانت متحدة اقتصاد�ا وتستخدم نفس 
 البنك تغیر إلى "بنك سور�ا ولبنان"). هذا اسمالسوري" في بیروت (الحقا 
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د االقتصادي والنقدي بین سور�ة ولبنان استمر إلى خمسینات القرن العشر�ن. من أنهى االتحاد ل�س لبنان االتحا
 195370. وٕانما حكومة الك�ان السوري. البنك المركزي السوري الموجود في دمشق تأسس في عام

ن ذلك التقس�م كان أ ، ولكن الحق�قة هي1920القومیون الدمشقیون �شتمون التقس�م الذي أسسه غورو في عام 
أكثر فائدة و االتحاد االقتصادي والنقدي هو أهم مبن�ا على اتحاد اقتصادي ونقدي استمر طوال فترة االنتداب. 

م ، ولكن القومیین الدمشقیین ال یرون ذلك. �النس�ة لهسلط دمشققائم على تفاشل  من اتحاد س�اسيللشعوب 
 الس�ادة الدمشق�ة هي أهم من كل شيء آخر.

مشق ساس كحركة انفصال�ة هدفها تحر�ر دنشأت في األ القوم�ة الدمشق�ة (التي تسمى خطًأ �القوم�ة العر��ة)
من الت�ع�ة للسلطنة العثمان�ة. �عد انه�ار السلطنة العثمان�ة شعر القومیون الدمشقیون �أن دمشق مهددة �الت�ع�ة 

القومیون  لهذا السبب 71.)1924في عام  مسلمینالذي أعلن نفسه خل�فة للحیث �ق�م الشر�ف حسین ( للحجاز
م دمشق إلى ضالدمشقیون سارعوا إلى تعدیل مشروعهم وأل�سوه لبوس "سور�ا الكبرى". الهدف من ذلك كان منع 

                                                        

 هذا غتص� عدیدة انفصال�ة مظاهر من واحد مظهر مجرد هو لبنان مع والنقد�ة االقتصاد�ة الوحدة بإلغاء السوري  الك�ان مق�ا 70 
 بین االقتصاد�ة حدةالو  بإنهاء القبول �مكن ال") الكبرى  سور�ا" فكر حتى أو( العرو�ي �الفكر یؤمن لمن �النس�ة. تار�خه طوال الك�ان
 الدمشق�ة، لقوم�ةا منطلق من ینطلق كان ولكنه الكبرى  سور�ا أو للعرو�ة اعت�ارا �عطي �كن لم القرار هذا مثل اتخذ من. ولبنان سور�ة
 .السوري  للك�ان الحق�ق�ة العقیدة هي التي

 274)، صفحة 1997خوري ( 71 
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�ما أن هاجس التحرر أو االنفصال هو المحرك األساسي للقوم�ة الدمشق�ة  72.العراقدولة عر��ة تضم الحجاز و 
القومیین الدمشقیین أنهوا الوحدة االقتصاد�ة مع لبنان، ألن هذه الوحدة كانت تجعل  فل�س من المستغرب أن

  .في �عض الشؤون االقتصاد�ة، وهو ما ال �قبله غالة القوم�ة الدمشق�ة بیروتدمشق معتمدة على 

 الصادر 964 ددالع التقدم جر�دة في نشرتتأس�س دولة حلب. هذه الترجمة  مرسومل العر��ة �اللغة ترجمةما یلي 
 192073: أیلول 20 االثنین یوم

 :تعر��ه هذا الالمركز�ة، إعطائها �عد حلب �حكومة یتعلق قراًرا غورو الجنرال فخامة أصدر

 :1919 سنة األول تشر�ن 8 منشور على بناء

 على لياألها مساعدة سوى  غا�ة من لها �كن لم سور�ا على االنتداب قبلت لما فرنسا أن على واعتمادا
 لمشتركةا االقتصاد�ة المصالح ضمانة مع الذاتي واالستقالل الحر�ة نیل في المشروعة أمانیهم حقیقت

 ذلكو  الحر�ة، �ملء المعلنة األهالي إرادة احترام العمل هذا لتنفیذ الواجب من أن و�ما. الجم�ع بین
 لحكومة قبل من ا�عةت كانت التي حلب أهالي كان ولما. الفرنساو�ة الجمهور�ة حكومة لتعهدات ط�قا

 التي دة،اْلُمَقیِّ  المركز�ة لحالة نهائي حد وضع الضروري  من كان لما أنه ثم إرادتهم، أظهروا قد دمشق
 ..إلدار�ةا حلب تشك�الت في األعمال سیر وتوقف دمشق حكومة إدارة تعرقل والتي لها لزوم من �عد لم

 ما وكیل�ك�ا �اسور  في الفرنساو�ة للجمهور�ة اليالع القوم�سیر غورو الجنرال قرر األس�اب هذه فألجل
 :�أتي

 تا�عة كانت التي- القد�مة حلب وال�ة أراضي تؤلف 1920 سنة أیلول أول من ابتداء: 1 المادة
 .الحكومة تلك مركز المدینة وتكون  ،”حلب حكومة“ �اسم مستقلة حكومة -دمشق لحكومة

                                                        

اشمیین، ى نزعة معاد�ة للهالهاجس التحرري أو االنفصالي لدى القومیین الدمشقیین تطور �عد خروج الملك ف�صل من دمشق إل 72 
ألن الهاشمیین في تلك الحق�ة كانوا �مثلون مشروع الوحدة العر��ة. معاداة الهاشمیین تم تبر�رها �مبررات سطح�ة من قبیل اتهام 

الفات حالهاشمیین �العمالة للبر�طانیین و�التخلف. ما یدلك على ز�ف هذه المبررات هو أن أصحابها هللوا البن سعود ونسجوا معه ت
 ).283) صفحة 1997، انظر خوري (1925استراتیج�ة (شكري القوتلي كان یتلقى التمو�ل من ابن سعود منذ عام 

 240حلب في مئة عام، الجزء الثاني، صفحة  73 
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 ه� الملحقة األراضي مع الغر��ة للمنطقة تا�عا كان الذي الممتاز اإلسكندرونة سنجق إن: 2 المادة
 البوصان ومدیر�ات الشغور جسر قضاء وهي ،1920 سنة آب 31 بتار�خ 319 نومرو القرار �موجب

 استقاللها على محافظتها مع حلب، حكومةَ  1920 سنة أیلول أول تار�خ من َتْلَحقُ  وال�ایروكنسا،
 .اإلداري 

 .التنفیذ�ة السلطة بیده محلي حاكم حلب ةحكوم رأس على �كون : 3 المادة

 ذاه مع و�كون  العالي، القوم�سیر قبل من مندوب حلب حكومة لدى المنتد�ة الدولة �مثل: 4 المادة
 و�كونون  ،الفرنساو�ین والفنیین المساعدین والموظفین الض�اط من أكثر أو واحد األعمال إلدارة المندوب

 .الحكومة مصالح مختلف في المحل�ة الدوائر لدى كمستشار�ن

 ادق�ص الذي العالي القوم�سیر ممثل على تعرض حلب حاكم �صدرها التي المقررات كل: 5 المادة
 على مرة �عرض خالف وقع وٕاذا. �مالحظاته الحاجة عند و�رفقها العالي، القوم�سیر عن �الن�ا�ة عنها

 .علیها العالي القوم�سیر ممثل ادقةمص �عد إال نافذة الحاكم مقررات تص�ح وال العالي، القوم�سیر

 ىعل رأًسا عرضها یجب التي المقررات نوع جهة من �حدد إداري  نظام �عد ف�ما س�عین: 6 المادة
 .رأًسا �ضعها أن الحاكم �قدر التي المقررات أخرى  جهة ومن العالي، القوم�سیر

 .الحاكم قبل من لواءال هذا رأًسا یدیر متصرف اإلسكندرونة سنجق رأس على �كون : 7 المادة

 الجم�عو  المساعدین، من أكثر أو واحد �عاونه فرنساوي  مستشار المتصرف جانب إلى �كون : 8 المادة
 .حلب حاكم لدى العالي القوم�سیر �ممثل یتعلقون 

 راجعانی والمستشار فالمتصرف خالف وقع وٕاذا �مالحظاته، یتخذها التي القرارات تعرض: 9 المادة
 مصادقة د�ع إال نافذة المتصرف قرارات تص�ح وال. والحاكم حلب في العالي �سیرالقوم ممثل ف�ه

 .علیها الفرنساوي  المستشار

 قطع� رأًسا �ضعها أن المتصرف �قدر التي القرارات نوع خاص إداري  نظام في س�عین: 10 المادة
 .السابق الشرط عن النظر

 ستحدد العل�ا القوم�سار�ة في العالي لمستشارا �عنا�ة الموضوعة الخاصة التعل�مات إن: 11 المادة
 میزان�ة في داخلة وصرف�اتها مداخیلها كانت التي حلب حكومة أراضي في المیزان�ة تنفیذ شروط

 .الشرق�ة المنطقة
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 .الخاصة اإلسكندرونة سنجق میزان�ة على تغییر أدنى یدخل لم: 12 لمادةا

 .الجدیدة للحكومة المفصلة توالتنظ�ما الحدود یوضح قرار س�صدر: 13 المادة

 نجقس في اإلداري  والمستشار دمشق في الفرنساو�ة ال�عثة ورئ�س العام السكرتیر: 14 المادة
 .القرار هذا بتنفیذ صالحیته، داخل كل مكلفون، اإلسكندرونة

 غورو – التوق�ع

 74:المرسوم ف�ه نشر الذي الجر�دة عددل االفتتاحي المقال هو یلي ما

 السور�ة والوحدة الالمركز�ة

 يءش أش�ه فهي االنتداب، بداعي فرنسا وجاءت المعروف، الوجه على السور�ة المسألة ُحلت لقد
 وأد�ه �علمه یراكب ف�شب وٕارشاده، تهذی�ه و�تعهد اعوجاجه، �قوم �افع، یت�م على �قام الذي �الوصي
 �شؤونها هامن كل تستقل مناطق سور�ا جعل هو ورغبوه إل�ه �الحاجة السور�ون  شعر ما وأول. وأخالقه

 �مقاطعات هأش� اإلدار�ة حالتها في وتكون  االنتداب، مرجع بواسطة ب�عض �عضها وترت�ط الداخل�ة،
 إنشاء يف ألعمالهم مق�اًسا الفرنسیون  جعلها التي الس�اس�ة الحكمة وستظهر. …المتحدة الوال�ات
 وقد. نحورا ومنطقة دمشق، ومنطقة علو�ین،ال ومنطقة الكبیر، لبنان ومنطقة المستقلة، حلب منطقة
 إال لیهاع �قي وما الجدید، والدستور الذاتي االستقالل سبیل في أولى خطوة المناطق هذه كل خطت

 متحدة ��ة،والحز  الدین نعرة نابذة الح�اة نع�م إلى وتسعى والطائف�ة، الزعامة نیر أعناقها عن تخلع أن
 جنة فرنسا اعدةومس بن�ه بجد الكبیر السوري  الوطن وس�ص�ح. رئ�سً�ا اتحادا والوطن�ة والمبدأ �الروح

 ینظر عيتشر� مجلس رجالها من منطقة لكل و�كون . …الشرق  في والعدل العلم ومنارة خلقه، في الله
 المجلس �كون و  ل�الده، فر�ق كل أموال وت�قى مواطن�ه، توافق التي والضرائب والنظامات االمت�ازات في

 .…والنقص الخلل من �حدث عما العل�ا السلطة أمام مسؤوال

                                                        

 239حلب في مئة عام، الجزء الثاني، صفحة  74 
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 أمام والوالء ةالثق �مظهر السور�ون  �ظهر أن یجب السعیدة، الجدیدة والح�اة ال�اسم المستقبل هذا فأمام
 شعبو  واحد وطن أبناء بل مختلفة ومذاهب طوائف أبناء ال أمامها ول�قفوا المنتد�ة، العز�زة الدولة
 .العامل الجاد إال �متاز وال العاقل، اضلالف غیر ف�ه �سود ال واحد،

 :1921كانون الثاني  15علم دولة حلب رفع ألول مرة في 

. 1921كانون الثاني  15االحتفال برفع الرا�ة الحلب�ة على دار الحكومة والمقامات الرسم�ة یوم السبت 
 تفاصیل االحتفال مذكورة في النشرة التي وزعت قبل االحتفال.

طلقة مدفع�ة، ثم ألقى دولة حاكم حلب كامل �اشا القدسي  21ة الحلب�ة أطلق من القلعة �عد رفع الرا�
خطا�ا ترحیب�ا، كما قابله الجنرال ده الموط بخطاب مماثل. ثم تال سماحة المفتى دعاًء، وتاله السالم 

بدولة  لحقاتالعسكري والتح�ة من قبل رجال الدولة المنتد�ة ودولة حلب المؤ�َّدة... وأرسلت إلى الم
حلب صور العلم ل�طبق �الیوم نفسه. وفي الیوم ذاته عطلت الدوائر الرسم�ة، ثم جرت مراس�م قبول 

 75التهاني في السراي.

 علم دولة حلب

 يه الدولة مساحة. الزور ودیر وٕاسكندرونة حلب هي سناجق ةثالث من تتألف حلب دولة كانت 1922 عام في
 كان حلب مدینة سكان عدد. مر�ع كم 32,455 هي للزراعة الصالحة ياألراض مساحة. مر�ع كم 72,243

                                                        

 3، صفحة 3حلب في مئة عام، الجزء  75 
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 7-6 اإلسرائیلیین وعدد ألف، 50 المس�حیین وعدد ألف، 100 كان حلب في المسلمین عدد. نسمة 156,748
 76.آالف

. 1,514,755 كان المسلمین عدد. 2,046,857 كان 1921 عام في ولبنان سور�ة لسكان اإلجمالي العدد
 10,15777.: أخرى  طوائف. 16,526 الیهود عدد. 550,419 �حیینالمس عدد

 78:ف�ضانا غیر مسبوق لنهر قو�قو  أمطارا استمرت لیومین متواصلین شهدت مدینة حلب 1922 ش�اط 4في 

لقد كان طغ�ان نهر قو�ق الذي أشرنا إل�ه في عدد أمس مما لم �سبق له مثیل ف�ما مضى من األج�ال 
لعجب أن حلب التي كانت تشكو نضوب األنهار واآل�ار أص�حت الیوم وفیها والسنین الخوال. ومن ا

�حر عجاج تتالطم أمواجه و�سمع هدیره إلى مسافة �عیدة وقد غمرت الم�اه مساحة واسعة، وسطت 
البنا�ات غیر  سبیلها من على ال�ساتین والحقول والبیوت على جوانب نهر قو�ق وجرفت ما صادفته في

 […]المتینة 

ید الماء وعال حتى امتد إلى طر�ق السبیل فالجمیل�ة حیث دخل إلى �عض األقب�ة وأتلف ما فیها. تزا
أما األبن�ة الجدیدة الواقعة غر�ا على الطر�ق الجدیدة فقد اضطر المهاجرون المق�مون فیها إلى 

الن لى ج�ال ب�مغادرتها. ولقد بدأت الز�ادة الساعة الواحدة �عد ظهر أمس وذلك أن الثلوج الواقعة ع
قد ذابت كلها وانحدرت سیولها وظل الماء على ارتفاع حتى غمر الطر�ق الجدیدة على وما جاورها 

 […]مسافة عشر�ن مترا 

 تجارة حلب مع األناضول توقفت �سببكل من دولة حلب ودولة دمشق كانتا تعان�ان من مصاعب اقتصاد�ة. 
وتجارة دمشق مع فلسطین توقفت �سبب  79،ال�ضائع السور�ة تعرفات جمرك�ة شدیدة االرتفاع علىفرض ترك�ا 

كل من دولتي حلب في  80القیود الجمرك�ة التي أجبرت فلسطین على استیراد القماش من مصر بدال من دمشق.
                                                        

 62، صفحة 3حلب في مئة عام، الجزء 76 

 14، صفحة 3حلب في مئة عام، الجزء 77 

 19-18، الصفحة 3حلب في مئة عام، الجزء  78 

 143)، صفحة 1997خوري ( 79 

 155)، صفحة 1997خوري ( 80 
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كانت الحكومة توظف أعدادا فائضة من الموظفین. لتغط�ة رواتب هؤالء الموظفین كان یتم فرض المز�د  ودمشق
 ضرائب على الشعب.والمز�د من ال

أن خطاب سل�م جنبرت رئ�س غرفة تجارة حلب إلى  1923عام لجاء في نشرة غرفة تجارة حلب 
الجنرال وا�غاند عند ز�ارته حلب تضمن: "إن التجارة جامدة �سبب مقاطعة الحكومة الترك�ة لل�ضائع 

 81الحلب�ة، واختالل األمن في الضواحي".

------------------------------- 

كانت  1922ومألوا المناصب األولى �أقر�ائهم وأت�اعهم. و�حلول سنة  العل�ا احتل الوجهاء المناصب
وعدم فاعل�ة مما كانت عل�ه في األعوام األخیرة من الحكم بیروقراط�ة حلب قد غدت أكثر تضخما 

ن یثیروا أالتركي. وقد اغت�ط الض�اط الس�اسیون الفرنسیون برؤ�ة هذا العدد الكبیر ممن �مكن 
االضطرا�ات �غادرون شوارع حلب إلى الحكومة ورأوا أن التكالیف المال�ة اإلضاف�ة كانت مبررة. إال 

لرواتب الجدیدة دد الكبیر من اأن المستشار�ن المالیین الفرنسیین المقتر�ن كانوا مشدوهین، فدفع هذا الع
قدمها ل المتواصل للقروض التي تكالتآ مقابل هذه اإلنتاج�ة المتدن�ة كان یتطلب میزان�ة أكبر. ومع

واطنو ولم �كن م �ار�س كان ین�غي أن تأتي األموال من العائدات الجمرك�ة وز�ادة الضرائب المحل�ة.
  82حلب المفقرون أصال ل�قبلوا مثل هذه الز�ادات �صمت.

اجات حتجم تشهد ارغم أن الوضع االقتصادي كان مترد�ا في كل من حلب ودمشق إال أن حلب على ما یبدو ل
دءا من الكبیرة ب كبیرة ضد الحكومة والفرنسیین، وأما دمشق فهي شهدت سلسلة من االحتجاجات والمظاهرات

من أشعل هذه  84أساب�ع تقر��ا. 3وكان هناك عص�ان مدني وٕاقفال عام للمدینة لمدة  192283،ن�سان  8یوم 
بد الرحمن عالق�ضة الحدید�ة". قائدهم الملهم كان  "جمع�ة فيالمنضوون  الوطنیون الدمشقیون االحتجاجات هم 

                                                        

 37، صفحة 3حلب في مئة عام، الجزء  81 

 146)، صفحة 1997خوري ( 82 

 156)، صفحة 1997خوري ( 83 

 152)، صفحة 1997خوري ( 84 
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في هذه الفترة أ�ضا حصلت اتصاالت بین وطنیین دمشقیین و�ین الحركة الصهیون�ة بهدف تسو�ة  85.الشهبندر
ن ضغطوا على القادة الفلسطینیین ألجل التنازل للصهاینة لدمشقیین اعدد من الوطنیی 86القض�ة الفلسطین�ة.
 88 87ة.والتوصل إلى تسو�

 

 عبد الرحمن الشهبندر

                                                        

 158فحة )، ص1997خوري ( 85 

 268)، صفحة 1997خوري ( 86 

 نفس المصدر السابق. 87 

نهج التنازل للصهاینة ألجل تحقیق المصلحة العل�ا لدمشق هو نهج كالس�كي للقوم�ة الدمشق�ة منذ حكومة ف�صل وصوال إلى  88 
رة "سور�ا الكبرى"، دى الفلسطینیین من فكحق�ة االنتداب وانتهاء �حق�ة شكري القوتلي وما �عدها. هذا النهج هو السبب الذي ولد النفور ل

 ألنهم أدركوا �اكرا أن "سور�ا الكبرى" ما هي إال شعار یراد �ه التفر�ط �مصالحهم ألجل مصلحة دمشق.
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في حلب تم تأس�س جمع�ة �اسم "جمع�ة الكف األحمر" على غرار جمع�ة الق�ضة الحدید�ة الدمشق�ة. قائد 
الهدف األساسي لجمع�ة الكف األحمر كان التحر�ض ضد  89جمع�ة الكف األحمر كان سعد الله الجابري.

 90زعماء حلب ونزع الثقة عنهم، ولكنها فشلت في تفجیر األوضاع في حلب على غرار ما حصل في دمشق.

 

 سعد الله الجابري 

من الممكن أن الفرق في الوضع االقتصادي  91دمشق. كانت تفوق عائدات حكومةحلب  العائدات المال�ة لحكومة
(الذي هو ر�ما السبب ل اضطرا�ات في حلب. السبب اآلخر حلب ودمشق كان له دور في عدم حصو  بین

د انتشرت الوطن�ة الدمشق�ة قلم تكن في حلب. في هذه الفترة ال�اكرة غ�اب الشعور الوطني الدمشقي  هواألهم) 
تورك و�نتظرون منه أن یؤ�دون كمال أتا 1921عام  حتى�عد في حلب. أعضاء "جمع�ة الكف األحمر" كانوا 

 كف األحمر.ال�ستعید حلب إلى ترك�ا، و�عدما خاب أملهم من ذلك انتقلوا إلى القوم�ة الدمشق�ة وأسسوا جمع�ة 

                                                        

 31كان  1922أحد تالمذة هنانو. حارب في القفقاس خالل الحرب العالم�ة األولى. ینتمي لعائلة إقطاع�ة، ولكن عمره في عام  89 
لعامل األهم في توجهاته الس�اس�ة كان عمره ول�س أصله الط�قي، ألن توجهاته الس�اس�ة تتعارض مع توجهات إقطاعیي حلب عاما. ا
 آنذاك.

 159)، صفحة 1997خوري ( 90 

 162)، صفحة 1997خوري ( 91 
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 علم دولة دمشق

 االحتاد السوري .13

 ز�رانحي ف Fédération syrienneاالتحاد السوري" لتأس�س " غورواالضطرا�ات في دمشق دفعت الجنرال 
 االتحاد كان محكوما �مجلس اتحادي العلو�ین. تحاد كان �ضم دولة حلب ودولة دمشق ودولةهذا اال 192292.

 المجلس االتحادي عند تأس�سه كان في حلب، ولكنه نقل الحقا إلى دمشق.. مقر عضوا 15مكون من 

ث كان یتحد 93مستقرا في حلب.رئ�س االتحاد كان ص�حي بركات الخالدي من وجهاء أنطاك�ة، ولكنه كان 
 95لهذا السبب مجلس االتحاد أقر اللغة الترك�ة كلغة رسم�ة إلى جانب العر��ة. 94الترك�ة وال یجید العر��ة.

عاما)، ولكنه في  30(عمره وقتها كان وكان زع�ما للثورة في أنطاك�ة  ص�حي بركات شارك في ثورة هنانو

                                                        

 160)، صفحة 1997خوري ( 92 

 161)، صفحة 1997خوري ( 93 

 نفس المصدر السابق. 94 

 98فحة )، ص2005�اروت ( 95 
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انتقل إلى و�عد ذلك  96ء الثورة لعدم جدواها،هنانو بإنهاعقد اتفاقا مع الفرنسیین وحاول أن �قنع  1920حز�ران 
لعر��ة الموازنة بین مصالح حلب والمصالح السور�ة وا �عتمد فلسفةحلب وانخرط في ت�ار الزعماء الحلبیین الذي 

 العامة.

 

 ص�حي بركات الخالدي

ختلفة من ر�ة الملدول السو ن دمج اإلدارات الحكوم�ة لهي أالسوري فلسفة التي دفعت غورو لتأس�س االتحاد ال
ورو حاول غ ، و�التالي الحد من االضطرا�ات واالحتجاجات.في موازنات هذه اإلدارات العجز المالي تقلیلشأنه 

 الموارنة ن، ولكللبنانأن �قنع زعماء الموارنة في لبنان �االنضمام إلى االتحاد ألن في ذلك مصالح اقتصاد�ة 
 ، وطلبوا أن تكون العالقات االقتصاد�ة بین لبنان وسور�ة مثلفصلةرفضوا وأصروا على إ�قاء موازنة لبنان من
 97العالقات االقتصاد�ة بین دولتین مستقلتین.

حلب زان�ة میهو أخذ األموال من لهذه الفلسفة العملي  المعنين لم ترق للحلبیین، ألفلسفة االتحاد السوري 
 والعلو�ین. لدعم موازنات دمشقواستخدامها 

 مفضلین االتحاد، إلى ینضموا أن یر�دون […]  الحلبیین األراضي ومالك التجار من یرون الكث �كن لم  
 حلب ت�اراخ المشاركة إلى دفعهم وقد. العل�ا المندو��ة معتمد حكم تحت بذاتها مستقلة حلب تظل أن

                                                        

 نفس المصدر السابق. 96 

97 Zamir (2000), p. 7 
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 شقدم إلى دائمة �صورة المجلس نقل السامي المندوب قرر عندما لكن. االتحادي للمجلس مقر كأول
 لبح أن وادعوا. مدینتهم �مصالح التضح�ة تمت وأنه خدعوا أنهم الحلبیون  شعر 1923 ن�سان في

 ةمیزان� من العائدات وأن -أساس إلى �فتقر ال ادعاء وهو-دمشق  من سور�ة لتطور حیو�ة أكثر
 العلو�ین الد� مساعدة وفي دمشق دولة میزان�ة في العجز تقل�ص في ستستعمل ،عادة المتوازنة المدینة،
 98.التخلف ال�الغة

 لم هاعلی الفرنسیون  المستشارون  �شرف مدیر�ات إطار في[…]  الدولة خدمات من عدد توحید إن    
 يف السور�ة للجامعة األموال تقدم أن حلب على كان المثال، سبیل فعلى. حلب مصلحة مع یتالءم
 الطب أو القانون  دراسة دمشق �انش �استطاعة كان لقد. عنها الكیلومترات مئات ت�عد التي دمشق

 السفر كالیفت �سبب الفرصة هذه من �حرمون  ما غال�ا األكف�اء حلب ش�ان كان حین في ب�سر، فیها
 نحم �عني كان االتحادي للمجلس دائما مركزا دمشق اخت�ار أن من الحلبیون  اشتكى كما. والسكن

 دمشق في �حصلون  الحكومة مستخدمو نكا كما. وأفضلها البیروقراط�ة المناصب معظم الدمشقیین
  99.حلب في عل�ه ُ�حصل مما أعلى رواتب على

 101هم طالبوا �اتحاد أشمل �ضم جبل الدروز ولبنان. 100تأس�س االتحاد السوري لم یرض الوطنیین الدمشقیین.
حلب، وال بد أ�ضا أنهم كرهوا وجود المجلس االتحادي في  102،كرهوا رئ�س االتحاد ص�حي بركاتكما أنهم 

 بدلیل أن المندوب السامي نقل مقر المجلس إلى دمشق قبل مرور عام على تأس�س االتحاد.

من الملفت أن غورو اختار ، وهم كانوا محقین في هذا الشعور. أن االتحاد كان خدعة شعرواالحلبیون آنذاك 
یین �سعى إلغراء الحلب . من الواضح أنه كاناالتحاد في حلبمجلس رئ�سا لالتحاد من وجهاء حلب وجعل مقر 

حتى �قبلوا االنضمام إلى االتحاد. هو أوهمهم �أن حلب ستلعب الدور الق�ادي في االتحاد. ولكن هذا ال �مكن 
تأس�س ب سبلة االضطرا�ات في دمشق التي هي أن یرضي الوطنیین الدمشقیین، و�التالي هو لن �حل مشك

                                                        

 162)، صفحة 1997خوري ( 98 

 163-162)، صفحة 1997خوري ( 99 

100 Zamir (2000), p. 7 

101 Ibid. 

 78، صفحة 3حلب في مئة عام، الجزء  102 
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في محاولة لترض�ة الوطنیین  ن عام على تأس�س االتحادغورو نقل العاصمة إلى دمشق �عد أقل مالتحاد. ا
 الحلبیین وورطهم في االتحاد الذي لم �كونوا یر�دونه على هذه الشاكلة.أي أن غورو �الفعل خدع ، الدمشقیین
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 ضم حلب إىل دولة دمشقالفصل الرابع: 

 بضم الدويالت السورية إىل دمشق قرار جملس االحتاد السوري .14

د اتخذ مجلس االتحا 1924كانون الثاني  16، ولكن في مكونا من ثالث دول االتحاد السوري كان اتحادا فدرال�ا
 104 103دمشق التي سمیت "دولة سور�ا". دولةإلى  بإلغاء دولة حلب ودولة العلو�ین وضمهماقرارا 

 شق؟كیف صدر هذا القرار الغر�ب؟ كیف قبل الحلبیون بإلغاء ك�ان حلب وضمه إلى دم

آخر انتخا�ات لمجلس االتحاد السوري حصل في  .وراء هذا القرار كان قض�ة لواء إسكندرون السبب الرئ�سي 
 �حبذون كانوا أتراكا  ال�اقون ، واألر�عة اكان علو� هؤالء بینمن واحد  105.اللواء على خمسة مندو�ین مستقلین

 أنطاك�ة. معتمد الفرنسي فيال معاون  من شحینومر ص�حي بركات لجم�عهم كانوا مناوئین  .ضم اللواء إلى ترك�ا
تزامن مع اضطرا�ات في لواء إسكندرون حصلت بتحر�ض تركي، والج�ش وصول هؤالء إلى مجلس االتحاد 

 107 106.عاجزا عن الس�طرة على الوضع بداالفرنسي 

اتفاق�ة  ر�وهذه التطورات الخطیرة في لواء إسكندرون ولدت خش�ة لدى الحلبیین من أن یتكرر مجددا سینا
المجلس  هذه القض�ة أثارت مناقشات حام�ة فيلترك�ا.  إسكندرون  لواءعن بو�ون، أي أن تتنازل فرنسا -فرانكلین

ان یه�من عل�ه أنصار ص�حي بركات). قض�ة اللواء سببت أزمة بین حكومة (الذي ك 108الن�ابي لدولة حلب
 5دولة حلب مصطفى برمدا في استقالة رئ�س حلب و�ین المندوب السامي في بیروت. نتیجة األزمة كانت 

                                                        

 171-170)، صفحة 1997خوري ( 103 

 ور�ا"، أي أن هذه التسم�ة ل�ست بجدیدة.في نها�ة العصر العثماني "وال�ة دمشق" كانت تسمى "وال�ة س 104 

 كل دولة عضو في االتحاد السوري كانت ممثلة بخمسة مندو�ین في مجلس االتحاد. 105 

 169)، صفحة 1997خوري ( 106 

 لكي ترك�ا ض�ةتر أرادوا  ألنهم لترك�ا موالین أر�عة بینهم من مستقلین مندو�ین خمسة إسكندرون  لواء منحوا الفرنسیین أن ظنأ 107 
 .إسكندرون  لواء في االضطرا�ات إثارة عن تتوقف

 نفس المصدر السابق. 108 
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ت السور�ة وضمها یوما قرر مجلس االتحاد السوري إلغاء كل الدو�ال 11و�عد ذلك بـ  1924109،كانون الثاني 
ت وجود لواء لتثبی(ور�ما أ�ضا العلو�ین) محاولة من الحلبیین  فإن هذا القرار كان على ما یبدوإلى دولة دمشق. 

 ة.إسكندرون ضمن سور�

ضم قرار كانون الثاني (أي قبل أر�عة أ�ام من  12من الملفت أن صح�فة "ألف �اء" الدمشق�ة نشرت في یوم 
قرار فرنسي �فصل لواء إسكندرون عن حلب وضمه إلى دولة إلى دمشق) معلومات مغلوطة تتحدث عن  حلب

ات تتحدث عن وجود كانت تنشر شائع فإن الصحف "الوطن�ة" في حلب) 1997(حسب خوري  110العلو�ین.
 111.قبل القر�بفي المستبو�ون ینص على تسل�م لواء إسكندرون إلى ترك�ا -ملحق سري في اتفاق�ة فرانكلین

كلمة "الوطن�ة" عند خوري تعني في العادة الخط الس�اسي الموالي لدمشق. من المحتمل أن الدمشقیین في ذلك 
افة تعلق �قض�ة لواء إسكندرون. الهدف من التهو�ل هو إخف�ما یالوقت كانوا �قومون �التهو�ل على الحلبیین 

اس أن هذا على أسالموافقة على فكرة ضم الدول السور�ة إلى دمشق،  إلىالحلبیین من النظام الفدرالي ودفعهم 
  112ا.اإلجراء من شأنه أن �منع ضم لواء إسكندرون إلى ترك�

  113:لوضع االقتصادي المتأزماهو  ةالسام� �ةو�ساهم في تردي العالقات بین حلب والمندهناك عامل آخر 

مارك مع ترك�ا �شأن قض�ة الجمرض إلى حل  ةالسام� �ةتوصل المندو�تالحلبیون كانوا ینتظرون أن  •
أزمة  حل�مع ترك�ا لم �كن جیدا ولم  ةالسام� �ةه المندو�ت، ولكن االتفاق الذي عقدلتجاري اوالت�ادل 

 .التصدیر إلى ترك�ا
 الجئ أرمني إلى حلب فاقم الضغط على موارد الدولة. 40,000وصول  •

                                                        

 نفس المصدر السابق. 109 

 170)، صفحة 1997خوري ( 110 

 169)، صفحة 1997خوري ( 111 

التي تضمنت موافقة فرنسا على ضم الدول  1936الحق�قة هي أن ضم لواء إسكندرون إلى ترك�ا لم �حصل إال �عد توق�ع اتفاق�ة  112 
لسور�ة إلى دمشق. هذه االتفاق�ة أغضبت األتراك ألنهم اعتبروها خرقا للتعهدات الفرنس�ة �منح لواء إسكندرون الحكم الذاتي. بهذه ا

الذر�عة أشعل األتراك االضطرا�ات في اللواء ثم احتلوه عسكر�ا، و�عد ذلك تنازلت فرنسا عنه لترك�ا. فكرة الضم إلى دمشق كانت في 
 الم�اشر لض�اع لواء إسكندرون.الحق�قة السبب 

 172-170)، صفحة 1997خوري ( 113 
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 لتمو�ل قطاع الدفاع واألمن. كانت تذهب االتحاد السوري  لدولالعائدات السنو�ة نصف  •
كان  من هذه العائدات %47 حیث أنعلى نحو غیر عادل، كانت توزع السور�ة  الجماركعائدات  •

 .على حلب ودمشق والعلو�ین وال�اقي یوزعللبنان  یذهب
 ى.�اإلضافة إلى أن موارد حلب كانت تستخدم في دعم موازنات الدول األخر   •

ة هذا التدهور انعكس على اللیرة السور� .خسر الفرنك الفرنسي نصف ق�مته 1924األولى من عام في األشهر 
ي وأجبرتهم دألنها كانت مر�وطة �الفرنك الفرنسي. فرنسا منعت السور�ین من استخدام الذهب كأساس للتعامل النق

على استخدام العملة الورق�ة المرت�طة �الفرنك الفرنسي. هذه القض�ة كانت من أكبر مسب�ات الغضب ضد فرنسا 
االتحاد السوري قرار  1924114.، وقد قیل أنها كانت سب�ا الستقالة رئ�س دولة حلب في كانون الثاني في سور�ة

صدار إل رفض االتحاد لتجدید امت�از البنك السوري ن مع �التزام صدر�ضم الدو�الت السور�ة إلى دولة دمشق 
ال كانا تحد�ا لفرنسا، ما یدل على أنهما حصالعمالت الورق�ة السور�ة غیر المغطاة �الذهب. كال هذین القرار�ن 

 والنقد.في جو من االمتعاض والرفض لس�اسات فرنسا المتعلقة بلواء إسكندرون 

نسا كانت شح�حة وتتقلص �استمرار. لهذا السبب فإن المندو��ة السام�ة كانت المساعدات المال�ة القادمة من فر 
 لتناقصا السبب األساسي الذي دفع غورو لتأس�س االتحاد السوري.لتقل�ص النفقات في سور�ة. هذا هو مضطرة 
ان هذا كو  كان یجبر حكومات الدول السور�ة على صرف الموظفین وز�ادة الضرائب، في الموارد المال�ة المستمر

الموظفون المفصولون من حكومة حلب انضموا إلى المعارضة المعاد�ة للفرنسیین عندما  �فاقم الغضب الشعبي.
هدد موظفو حكومة حلب �اإلضراب ما لم تتم  1924�عد "أزمة الفرنك" في عام  115أص�حوا خارج الوظ�فة.

 116.لسور�ةعن االنخفاض الهائل في ق�مة العملة ا �ما �عوض ز�ادة رواتبهم

سببین كبیر�ن كانا یدفعان الحلبیین لمعاداة فرنسا، السبب األول هو قض�ة لواء إسكندرون،  وجودمما سبق یتبین 
األزمة االقتصاد�ة. الشيء الملفت هو أن الحلبیین الكارهین لفرنسا كانوا ینضمون إلى ت�ار والسبب الثاني هو 

أنها العدو تبدو للحلبیین وكقوم�ة الدمشق�ة في ذلك الزمان كانت القوم�ة الدمشق�ة. سبب هذه الظاهرة هو أن ال
ا �غرقون دمشق كانو و یون كانوا یرفعون عقیرتهم �الشعارات المناوئة لفرنسا، األكبر لفرنسا. القومیون الدمشق

                                                        

 170-169)، صفحة 1997خوري ( 114 

 171)، صفحة 1997خوري ( 115 

 170)، صفحة 1997خوري ( 116 
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إدیولوجي فضل غطاء أ�النس�ة للحلبیین الكارهین لفرنسا فإن القوم�ة الدمشق�ة كانت �االضطرا�ات واالحتجاجات. 
 117�مكنهم من خالله التنف�س عن كراهیتهم.

 تأسيس دولة سوريا .15

هذا القرار ما كان ل�ص�ح  .السوري  أنهى وجود االتحاد 1924قرار االتحاد السوري الذي صدر في كانون الثاني 
مهندس تشاور مع  Maxime Weygandالمندوب السامي  موافقة المندوب السامي.ساري المفعول دون 

تقر�ر�ن، قدم للمندوب السامي  de Caixبهدف التوصل إلى حل للوضع.  Robert de Caixاالتحادي النظام 
دوب التقر�ر األول اقترح على المنوالثاني من مصلحة االستخ�ارات.  األول من معتمد المندوب السامي في دمشق

زان�ة مت�ازات مثل می�عض اال السامي القبول �الوحدة التي قررها االتحاد السوري مع إعطاء حلب والعلو�ین
في دولة واحدة،  ودمشق التقر�ر الثاني اقترح فصل دولة العلو�ین وتوحید حلبمحدودة لتغط�ة النفقات المحل�ة. 

 118.حلب ودمشقهي حمص كحل وسط بین هذه الدولة عاصمة على أن تكون 

 ما یلي: gandWeyقرر المندوب السامي ) 119حسب مصدر آخر 1924(أو تموز  1924في حز�ران 

 دمشق.دولة فصل دولة العلو�ین عن  .1
 120ضم حلب ولواء اإلسكندرون إلى دولة دمشق، التي تغیر اسمها إلى "دولة سور�ا". .2

                                                        

 �ما أن جمال عبد الناصر برز في. العشر�ن القرن  خمسینات في مصر نحو العاطفي السور�ین انجذاب تش�ه الظاهرة هذه 117 
المصر�ة -رن العشر�ن كالعدو األكبر للغرب في المنطقة فإن السور�ین انجذبوا نحوه. هذه الجاذب�ة أدت إلى الوحدة السور�ةخمسینات الق

بدعوى أنها ضارة �سور�ة. نفس النقد �مكن أن  1961. القومیون الدمشقیون عارضوا هذه الوحدة وأجهضوها في عام 1958في عام 
حصل في عشر�نات القرن العشر�ن. هذا الضم حصل على أساس عاطفي وفي ظروف ضاغطة یوجه إلى ضم حلب إلى دمشق الذي 

 المصر�ة. نتائج هذا الضم كانت كارث�ة على حلب وسور�ة.-شبیهة �الظروف التي أنتجت الوحدة السور�ة

 173-172)، صفحة 1997خوري ( 118

119 Zamir (2000), p. 7 

 .المحل�ة والحكومة المحلي الن�ابي المجلس ذلك في �ما المحل�ة، امت�ازاتها كل حلب خسرت القرار هذا �موجب 120 
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 ،Henry de Jouvenelفي عهد المندوب السامي  ،1925لم �طبق فعل�ا إال في كانون الثاني هذا القرار 
 121.االدمشق�ة في أوجه-أي عندما كانت الثورة الدرز�ة

: لتأس�س االتحاد السوري  مههي نفس الفلسفة التي دفعتوتطب�قه التخاذ هذا القرار الفرنسیین الفلسفة التي دفعت 
في حصر  ن و أ�ضا �أمل واكان مه القومیین الدمشقیین بهدف وضع حد الحتجاجاتهم. واأن یرض ون �حاول واكان مه
ون ، ألن الفرنسیین كانوا ینظر الساحلمنع تمددها إلى و ظاهرة القوم�ة الدمشق�ة ضمن حدود سور�ة الداخل�ة ال

 122إلى الساحل بوصفه قاعدتهم الخلف�ة في سور�ة التي �مكنهم التراجع إلیها �أمان إذا اقتضت الحاجة.

قومیین الدمشقیین لتبني مطالب ال ودفعتهمالحلبیین  أغضبتفي حلب، وهذه األزمات  كبیرة أزماتا خلقو الفرنسیون 
هذه مشق. د إلى دولة دون غیرها ضم حلبإقرار بعلى ذلك  ردواالفرنسیون ة �الفرنسیین. لنكا�على سبیل ا

 .1924نشوء دولة سور�ا في عام ة ص�اختصار هي ق

 السورية الكربىالثورة  .16

تم إبرام "معاهدة  1921ولكن في آذار كان جبل الدروز جزءا منها،  1920عندما تأسست دولة دمشق في عام 
قدوم و نصت على تأس�س دولة في جبل الدروز في مقابل أن �قبل الدروز االنتداب الفرنسي �ة" درز -فرنس�ة

 123أول رئ�س للدولة كان سل�م األطرش. .مستشار�ن فرنسیین وحام�ات عسكر�ة فرنس�ة

دولة الدروز انعكس سل�ا على سلطات هذه تأس�س  .1869آل األطرش كانوا القبیلة األهم في جبل الدروز منذ 
 كقوة مقابلة لمنصب الحاكم، وهذا أضعف تفوذ آل األطرش. الفرنسیون أسسوا مجلسا لوجهاء الدروز لقبیلة.ا

   124ألنفسهم �حق االعتراض على اخت�ار حاكم من آل األطرش إذا وجدوه غیر مرغوب ف�ه. الفرنسیون احتفظوا

                                                        

121 Ibid. 

 173)، صفحة 1997خوري ( 122 

 189)، صفحة 1997خوري ( 123 
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 125اعتقال الفرنسیین ألدهم خنجر�سبب  1922حصل في تموز والدروز بین الفرنسیین الصدام المسلح األول 
سلطان األطرش اعتبر االعتقال إهانة له وطلب من الفرنسیین إطالق ا كان في طر�قه إلى سلطان األطرش. بینم

انت تنقله إلى كالتي عسكر�ة القافلة السراح خنجر. الفرنسیون رفضوا، فحاول األطرش تخل�ص خنجر �مهاجمة 
د ذلك اندلعت �ع میر بیت سلطان األطرش، وأرسلوا طائرات لكي تقصفه.الفرنسیون ردوا على ذلك بتد دمشق.

 126ثورة درز�ة مسلحة استمرت لمدة عام تقر��ا.

ومع مجلس وجهاء  استقال من منصب حاكم جبل الدروز �سبب خالفه مع سلطان األطرشسل�م األطرش 
مجلس وجهاء الدروز فه. خالف بین آل األطرش حول من یخل نشب 1923في أیلول  مات وعندما، دروزال

في منصب الحاكم �شكل مؤقت، وعندما امتد الخالف بین آل  Gabriel Carbilletالفرنسي  الضا�طعین 
 في منصب الحاكم. Carbillet المجلساألطرش ثبت 

فتحوا  س،ا قنوات للري، بنوا مدار ، حفرو للس�ارات طرقا عبدوا( الفرنسیون أحدثوا نهضة تنمو�ة في جبل الدروز
و هلم �كتف بذلك وٕانما أراد إحداث ثورة اجتماع�ة في الجبل.  Carbilletولكن إلخ)،  ع�ادات، أسسوا محاكم،

. أن الجبل محكوم بنظام إقطاعي رجعي رأى، ألنه تقو�ض نفوذ زعماء الدروز اإلقطاعیینل تهدفإجراءات اتخذ 
 :La Mazière (1926) مترجم من كالمما یلي  تطو�ر الجبل.بهو على ما یبدو كان صادقا في رغبته 

م و�ذكاء و�كر  �عاطفة لقد كرس نفسه. أقولها دون سخر�ة. مثیرا لإلعجابرجال  Carbilletكان 
 أخذ�(لم �قبل أبدا، رغم أنه كان فقیرا، أن  تامللمهمة التي كانت موكلة إل�ه والتي أتمها بتجرد 

، وفتح ع�ادات طب�ة، وغرس أشجارا، و�نى طرقا Carbilletلقد خط  التعو�ضات المتعلقة �أعماله).
یق المال�ة، ومأل صناد وأصلحمجرى ماء �طول ثمان�ة عشر كیلومترا لجلب ماء الجبل إلى السو�داء، 

یجتاز  مدارس. والفرنسي الذي وأنشأ، وأسس عدة متاحف حجر�ة، كنوزاالدولة، وقام بتنقی�ات، واكتشف 
 .Carbilletـ بهذا التأثر لمدین بهذه المفاجأة،  بلغته �حدثونه الصغارالجبل الیوم والذي �سمع الدروز 

كتب لهذا البلد الذي حینما ابتعد عنه راح � نفسه �الكاملهب و  مدهشة على العمل.قدرة  ال یتعب ولد�ه
 : "تركت قلبي في الجبل، أح�ه كوطني الثاني". عاطف�ةعنه أجمل الرسائل واألكثر 

[…] 
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 انلر�ما ك(كان قاس�ا ة الجبل. قال عن نفسه "أنا قاس". في الحق�قة سادعلى  Carbilletلقد حمل 
ط�قة أن لهذه الأراد   لم �كترث لالمت�ازات القد�مة التي كانت تدعیها الط�قة اإلقطاع�ة.هذا ضرور�ا). 

دون  الكل �ط�عهاأن وكان یرغب  عسكري تخضع للقانون الذي وضعه، لألنظمة التي خطها �قلم 
 الداخل�ة. الخدمة یتطلب النظام منكما  ،مرتذ أونقاش 

خطأ. كانت الرغ�ة أن یتقدم المجتمع الدرزي  النظام الد�مقراطي في الجبل، وهذا كان سعى لتأس�س
لتي ا االعت�ارات المظهر�ة إقراره�عدم  معهم. اإلقطاعیون الذین أخطأ أشهرقرنا وأكثر خالل �ضعة 

السید –د �اإلذالل ألن السیشعروا والذین ، ما هو متخلف فیها�قدر  الشرقيیتحسس لها �قدر ما التي 
شار�ع موضع علیهم كان ضا�طا من رت�ة متدن�ة، كانوا جاهز�ن للمشاركة في  الذي -الصعب جدا!

 127أعداء القوة المنتد�ة.

على العمل في  أرغم الفالحین على سبیل المثال، هو. Carbilletإصالحات �عض لم �فهم  الجبلمجتمع 
ألنه كان یر�د أن ینجز ش�كة الطرق في زمن ق�اسي، ولكن الفالحین لم  عبید الطرق بدال من دفع الضرائبت

هو فرض رقا�ة صارمة على الموظفین لمنعهم من  �فهموا أهم�ة هذا األمر، ألنهم أصال ال �ملكون س�ارات.
 128سخط الموظفین عل�ه. ا أثارهذو تسخیر مناصبهم ألجل منافعهم الشخص�ة، 

وضع آل األطرش خالفاتهم الشخص�ة جان�ا وأرسلوا وفدا إلى بیروت لمقابلة المندوب السامي  1925 ر��عفي 
Maurice Sarrail . الوفد اشتكى علىCarbillet تعیین حاكم درزي للجبل بناء على ما تضمنته  وطلب

، Carbilletرفض إقالة ) لفه(المشهور �ص Sarrail المندوب السامي .1921الدرز�ة لعام -المعاهدة الفرنس�ة
 Sarrail آل األطرش قرروا إشعال ثورة شاملة ضد فرنسا.ولكنه على ما یبدو أوعز له �أن یذهب في إجازة. 

وجه دعوة ألر�عة من زعماء آل األطرش (من بینهم سلطان) للقدوم علم بذلك وقرر مواجهة آل األطرش. هو 
، فاعتقلهم تموز 11في یوم جاؤوا إلى دمشق سلطان)  دون (. ثالثة منهم إلى دمشق بهدف تدارس مظالمهم

Sarrail .هذه الحادثة كانت شرارة الثورة الكبرى. دون أن �قابلهم وأرسلهم إلى تدمر 

                                                        

127 La Mazière (1926), pp. 113-114 
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الفرنسیون اتهموا  وحاصرت الحام�ة الفرنس�ة في السو�داء. ثورة الدروز ألحقت خسائر كبیرة �القوات الفرنس�ة
 129.ثورة، ألن المدد إلى الثوار الدروز كان �أتي من إمارة شرق األردنبر�طان�ا �الوقوف وراء ال

داوة قض�ة أدهم خنجر، ولكن السبب العمیق للعالعداوة بین سلطان األطرش والفرنسیین بدأت (ظاهر�ا) �سبب 
 في الجبل.هو أن آل األطرش لم یرتاحوا للتغییرات التي أحدثها االنتداب الفرنسي 

. هو شارك في "الثورة العر��ة الكبرى "تعود إلى زمن  القومیین الدمشقیینصلة قد�مة �لى سلطان األطرش كان ع
صلة الوصل بینه و�ین القومیین الدمشقیین  130خ�ال درزي. 500على رأس الكبرى في حوران الثورة العر��ة 

 1925عام  في 131درز�ة قرب دمشق.كان نسیب ال�كري، الذي هو إقطاعي دمشقي كان �ملك قر�ة جرمانا ال
كان سلطان األطرش تواقا لنشر ثورته على أوسع نطاق ممكن في سور�ة، ألن ذلك من شأنه ز�ادة فرص نجاح 

 ن، ولكسلطان األطرش أرسل وفودا إلى دمشق وشجع الوطنیین الدمشقین على االنضمام للثورة 132الثورة.
الحا ألنهم ال �ملكون س دون دعم خارجي،كانوا مترددین في إشعال ثورة شاملة في دمشق الوطنیین الدمشقیین 

فاق االت ذهب وفد من الوطنیین الدمشقیین إلى جبل الدروز وتم 1925آب  19في  یواجهون �ه القوات الفرنس�ة.
لى دمشق، سلطان تقدم �الفعل إ .لكي یدعم الوطنیین الدمشقیین أن �أتي سلطان األطرش �قواته إلى دمشق على

. �عد ذلك شن أم�ال إلى الجنوب الشرقي من دمشق 5على �عد وما �الطیران أوقفه �ش الفرنسي مدعولكن الج
ى جبل ، �من فیهم الشهبندر، فروا إل�عضهم. في دمشق الفرنسیون حملة اعتقاالت ضد الوطنیین الدمشقیین

السور�ة  . برنامج عمل الحكومة نص على الوحدةأیلول 9الدروز، وهناك قاموا بتألیف حكومة وطن�ة مؤقتة في 
 133ولكنه لم یتضمن إشارة إلى الدین.

                                                        

ان شقیق ف�صل بن . هو كسور�ا حكم تولي في ورغبته للفرنسیین مناوءته یخفي �كن لم الحسین، بن الله عبد اإلمارة، هذه حاكم 129 
ونیته تولى  1920رق األردن في عام . عبد الله بن الحسین أتى إلى ش1920الحسین الذي أ�عده الفرنسیون عن دمشق في عام 

 حكم سور�ا خلفا ألخ�ه، ولكن البر�طانیین أقنعوه �أن �كتفي بإمارة شرق األردن التي فصلوها خص�صا له.

 199)، صفحة 1997خوري ( 130 

 215)، صفحة 1997خوري ( 131 

 202)، صفحة 1997خوري ( 132 
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 بتحر�ض من ق�ادة الوطنیین مسلحة ضد القوات الفرنس�ة عمل�اتفي غوطة دمشق  بدأتفي نها�ة أیلول 
دمشق مظاهرة حاشدة هتفت ضد الفرنسیین  خرجت في یوم المولد النبوي الدمشقیین في جبل الدروز، وفي 

فارس درزي مسلحین �البنادق والقنابل  200ول وصل إلى غوطة دمشق تشر�ن األ 17في  وامتدحت الشهبندر.
 ،هذه المجموعات 134�قودها رمضان شالش. قادمة من حماةالیدو�ة، وانضمت إلیهم الحقا مجموعة مسلحة 

تشر�ن األول حي الشاغور، ثم حي المیدان، ثم انضم إلیها  18اقتحمت في یوم  ،�اإلضافة إلى ثوار الغوطة
هذه المجموعات احتلت جنوب دمشق ودخلت قصر الحكومة في دمشق وأحرقته. ن جرمانا. درزي م 200

ذا هثم قصفوا األح�اء الجنو��ة �المدفع�ة والطیران لمدة یومین.  الفرنسیون عزلوا أنفسهم في األح�اء الشمال�ة
 إلى الغوطة.�عد القصف انسحب الثوار مجددا  وٕادانات دول�ة للفرنسیین. ،سبب دمارا واسعاالقصف 

تشر�ن األول اقتر�ت من دمشق قوة درز�ة �ق�ادة ز�د األطرش شقیق سلطان، فاعترضها في اللحظة  26في 
حقا ال خوفا من تكرر القصف.األخیرة مجموعة من وجهاء المیدان وتوسلوا إلى ز�د األطرش عدم دخول المدینة 

یون خافوا من . الفرنسلشن هجوم على جنوب لبنانتوجه ز�د األطرش إلى القرى الدرز�ة في جبل الشیخ واستعد 
ن بین الدروز والش�عة من جهة والموارنة مفي لبنان أن ینضم الش�عة إلى الثورة مما یهدد بنشوب حرب أهل�ة 

 135تقدم الدروز عند حاصب�ا وراش�ا.هذا السینار�و لم �حصل ألن الفرنسیین أوقفوا ، ولكن جهة ثان�ة

 30اندالع هذه الثورة ومسؤول�ة اإلخفاق في إخمادها. في مسؤول�ة  Sarrailب السامي الفرنسیون حملوا المندو 
أتى مندوب سامي جدید هو  وفي كانون األولإلى فرنسا،  Sarrailتشر�ن األول استدعي 

Henry de Jouvenel.  سعى للتوصل إلى حل تفاوضي مع الدروز كان مدن�ا ول�س عسكر�ا، وهو  الرجلهذا
كن الحل تعاملها مع الثورة، ولأسلوب لفرنسا �سبب خاصة في ظل االنتقادات الدول�ة الدمشقیین، والوطنیین 
وا �طالبون هم كانالدروز والوطنیین الدمشقیین.  شروط�كن ممكنا ألن فرنسا ما كانت لتقبل � لم التفاوضي

وهذه الحكومة ، 1920أیلول  1"لبنان الصغیر" الذي كان قائما قبل بتأس�س حكومة واحدة لكل سور�ة ما عدا 
  یجب أن تكون مستقلة وغیر خاضعة للوصا�ة الفرنس�ة.

                                                        

 ور.شیخ قبیلة في دیر الز  134 
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 1926و 1919المندو�ون السامون في سور�ة ولبنان بین 

              Henri Gouraud                   Maxime Weygand               Maurice Sarrail 

          Henry de Jouvenel 

الدمشقیون كانوا ناقمین  .1925كانون األول  21في  كرئ�س لدولة سور�ا استقال من منص�هص�حي بركات 
أن �شكل حكومة جدیدة في  Jouvenelعل�ه ألنه (حسب قولهم) أید القصف الفرنسي لدمشق. �عد ذلك حاول 

لب ا�سبب رفض أي شخص في دمشق أن یتولى منصب الرئاسة قبل االستجا�ة لمطدمشق، ولكن هذا تعذر 
 أحد مساعد�ه الفرنسیین في منصب رئ�س سور�ا. اسمه هو Jouvenelعین  1926 ش�اط 9الثوار. في 

François Pierre-Alype.  بیروت  وجهاء ن�سان عین رجال لبنان�ا من 28و�عد ثالثة أشهر تقر��ا في
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السامي �ستجیب  الرئ�س الجدید أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع المندوب 136كرئ�س لسور�ا هو أحمد نامي.
شجع �عض الوطنیین الدمشقیین على المشاركة في حكومته، ولكنهم اعتقلوا الحقا (ظاهر�ا) لمطالب الثوار، وهذا 

وفي تموز شن الفرنسیون حملة عسكر�ة ضخمة على الغوطة قتلوا حز�ران بتهمة التعاون مع الثوار،  11في 
 137إلى انزوائها �شكل تدر�جي.شخصا. هذه الحملة كسرت الثورة وأدت  1500خاللها 

الفرنسیون یها ف كانت محصورة فعل�ا في دمشق والمناطق الواقعة جنو�ها (هذه فقط هي المناطق التي أعلنالثورة 
في �ط في منطقة معرة النعمان قاده ضاتمرد مسلح  ات، �استثناءوال�ة حلب لم تشهد اضطرا�األحكام العرف�ة). 
جنود فار�ن من الج�ش الفرنسي وعدة القاوقجي قاد قوة مكونة من  138لقاوقجي.فوزي ا اسمهالقوات الفرنس�ة 

، و�عد یومین اكتسحوا تشر�ن األول هاجموا معرة النعمان 4مئات من البدو المسلحین من قبیلة الموالي. في 
مشق دمدینة حماة وما حولها �التعاون مع السكان المحلیین هناك. الفرنسیون استدعوا تعز�زات من حلب و 

 139دمشق. حدث فيوقصفوا مدینة حماة وأحدثوا فیها خرا�ا یبدو أنه فاق الخراب الذي 

 سل�ا على التجارة التي كانت سیئة أصال. ما یلي كالم للقنصل أثرترغم أن الثورة لم تصل إلى حلب إال أن أنها 
 آنذاك عن التجارة في حلب: البر�طاني

الس�اس�ة في الجنوب إلى انعكاسات م�اشرة على في أسوأ أحوالها... لم تؤد االضطرا�ات 
أوجدت حالة من عدم االرت�اح العام المضرة �التجارة. وكانت  ]لكنها[منطقة حلب 

ترك�ا الشرق�ة هي السبب في وقف جم�ع تسه�الت السفر بین االضطرا�ات الس�اس�ة في 
انت تجارة حلب ك حلب و�ینها... وال شك أن األتراك الذین تحركهم رغ�ة في القضاء على

تدفعهم اعت�ارات اقتصاد�ة وس�اس�ة. وأكثر ما كان �الئم األهداف الترك�ة هو أن التجارة بین 
یل قوم بها التجار، ومن ش�ه المستحتتم على الدوام بز�ارات شخص�ة � حلب وأسواقها كانت

                                                        

أراد من تعیین لبناني كرئ�س لسور�ا أن �ستمیل الوطنیین الدمشقیین للمشاركة في الحكومة،  Jouvenelعلى ما �ظهر فإن  136 
رد خدعة. جخاصة وأن أحمد نامي (كغیره من مسلمي لبنان) كان یؤ�د الوحدة السور�ة وال �عترف بدولة لبنان الكبیر. ولكن هذه كانت م

 الفرنسیون لم �كونوا أبدا في وارد ضم لبنان إلى دمشق أو تعدیل حدوده.

  137 خوري  (1997)، صفحة 247-230

، من أصل تركماني، كان ضا�طا صغیرا في الج�ش العثماني. انضم إلى الثورة العر��ة 1887ولد في طرابلس في عام  138 
 الفیلق السوري التا�ع لالنتداب الفرنسي. الكبرى، و�عد دخول الفرنسیین إلى دمشق انضم إلى

 213-210)، صفحة 1997خوري ( 139 
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تجار�ة لأن تتم �أ�ة طر�قة أخرى �سبب طب�عتها. وثمة اتجاه عام لدى أصحاب المشار�ع ا
األكثر إقداما على المغامرة ألن یتحولوا أكثر فأكثر نحو إنتاج مواد للتصدیر، ولدى العاملین 
في االستیراد ألن �ق�موا مؤسسات فرع�ة في مرسین. إن حلب هي مركز التوز�ع الطب�عي 

ر الوقت الحاض يلترك�ا الشرق�ة وستظل كذلك، لكن استئناف القنوات التجار�ة الطب�ع�ة هو ف
 140احتمال �عید ال �مكن انتظاره في الوقت الراهن بتراخ وكسل.

وكان هناك على جم�ع ال�ضائع المستوردة من سور�ة،  %50األتراك أضافوا حدیثا ضر��ة ق�مة مضافة نسبتها 
ي في . من الطب�عالكساد والغالء وال�طالة نمت كراه�ة الحلبیین لزعمائهم ولفرنسا 141قحط في شمال سور�ة.

 هدمشق وما حولها. هذ بإعجاب وتعاطف إلى الثورة التي كانت جار�ة في ن نظرواالحلبییظروف أن هكذا 
 .1926اني كانون الثهنانو الثان�ة في  ثورةفي مصلحة إبراه�م هنانو ومؤ�د�ه خالل صبت  في حلب الظروف

 ثورة هنانو الثانية .17

أعلن أنه سوف یجري انتخا�ات  1925ألول إلى سور�ة في كانون ا Jouvenel عندما أتى المندوب السامي 
ف كتا�ة دساتیر للبنان والعلو�ین، وأما دولة سور�ا والدروز فهم لن �حصلوا على هذه لجمع�ات تأس�س�ة بهد

 كانالتوجه لتعز�ز استقالل�ة الدول السور�ة  هذا 143 142�سبب "الموقف غیر المعقول" السائد فیهما."الجائزة" 
رض�ة تاسة الفرنس�ة السا�قة التي كانت تسعى إلخضاع الدول السور�ة لدمشق على أمل نقالب على الس��مثا�ة ا

 144القومیین الدمشقیین.

                                                        

 227)، صفحة 1997خوري ( 140 

 نفس المصدر السابق. 141

 226)، صفحة 1997خوري ( 142 

 143 La Mazière (1926), pp. 70-71 

من  عكم من الحصول على المز�دالهدف من هذه الس�اسة هو الضغط على الدروز عبر توج�ه رسالة لهم مفادها أن ثورتكم تمن 144 
االمت�ازات المحل�ة على غرار لبنان والعلو�ین، وأ�ضا الضغط على الدمشقیین عبر القول لهم �أن ثورتكم تفقدكم اله�منة والسلطة التي 

 منحناها لكم.
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 .حدیثي عهد �الت�ع�ة لدمشقشجون الحلبیین، الذین كانوا  أح�االتوجه الفرنسي الجدید 

. ادة دولة حلببهدف استع Jouvenelمن توجهات ل�س من المستغرب أن النخ�ة الحلب�ة تحركت لالستفادة 
 ، ولكنهم كانوا یرون فیها امتدادا لوال�ة حلبةفرنس� صناعةالحلبیون ما كانوا ینظرون لدولة حلب على أنها 

ركزا م. حلب كانت دائما العثمان�ة، والتي هي بدورها امتداد لك�انات سا�قة تعود إلى عصور ما قبل التار�خ
 .منذ تأس�سهالوال�ات وأقال�م وممالك 

ا سا�قا فإن الحلبیین من األساس لم �كونوا راغبین في أن تتسید دمشق علیهم، ولكن هذا حدث بدا�ًة كما بین
 �سبب خدعة من الجنرال غورو، و�عد ذلك قبل الحلبیون �ه لظنهم أنه س�منع فصل لواء إسكندرون عن سور�ة.

وس. تهي كقرار عاطفي غیر مدر إلحاق حلب بدمشق لم �حدث �اخت�ار عقالني من الحلبیین. هو بدأ كخدعة وان
سعوا إلعادة فصل حلب عن  1926و�دا�ة  1925لهذا السبب ل�س من المستغرب أن زعماء حلب في أواخر 

 دمشق.

 وصفوا القائمین على هذا التحرك �أنهم كانوا عمالء لفرنسا، و�عض المؤلفینالمعاصر�ن �عض الكتاب السور�ین 
هذه النظرة تتجاهل  145محاولة من فرنسا لمعاق�ة دمشق �سبب الثورة فیها.الغر�یین فسروا التحرك على أنه كان 

الس�اق التار�خي الذي حصل ف�ه التحرك، كما أنها �الط�ع مسیئة للحلبیین ومنحازة للدمشقیین، ألنها تصم نخ�ة 
  المجتمع الحلبي �العمالة لفرنسا، في حین أن نخ�ة دمشق هم وطنیون أ�طال.

ولكن عند قراءة هذا الكتاب ال بد أن نأخذ في . La Mazière (1926) مرو�ة فيهي هذا التحرك قصة 
، أي أن كات�ه أنهاه قبل أن تنتهي الثورة السور�ة 1926تأل�فه. هذا الكتاب نشر في عام  ظروفالحس�ان 

امل عو هذه ال الكبرى. الكاتب زار سور�ة خالل الثورة وشاهد �أم عینه ما جرى في دمشق من قصف وتدمیر.
ر احتراما المؤلف ال �ظهالقوم�ة الدمشق�ة. و  دمشق المؤلف ودفعته إلى إبداء تعاطف عظ�م مع فيأثرت بوضوح 

ي ف في الفصلین الثاني والرا�ع هو �سخر من موارنة لبنان،ألي شعب في سور�ة سوى الشعب الدمشقي حصرا. 

                                                        

یف �كون عداد هذا ال�حث. كهذا التفسیر یدلك على جهل هؤالء المؤلفین بتار�خ العالقة بین حلب ودمشق، وهذا هو ما دفعني إل 145 
عقا�ا لدمشق رغم أن حلب كانت أصال طوال تار�خها منفصلة عن دمشق ولم تلحق بدمشق  1926فصل حلب عن دمشق في عام 

حتى نقول أن فصل حلب هو عقاب  1925؟ هل قض�ة إلحاق حلب بدمشق كانت قض�ة محسومة في عام 1923إال في عام 
لب بدمشق حصل على نحو اعت�اطي ودون قناعة حق�ق�ة من الحلبیین. هذه القض�ة �النس�ة لكثیر لدمشق؟ الحق�قة هي أن إلحاق ح

-1925. التحرك االنفصالي الذي جرى في حلب في 2015من الحلبیین ما تزال قض�ة غیر محسومة حتى یومنا هذا في عام 
نذاك. هذه الثورة كانت في الواقع السبب الذي أفشل ال دخل له من قر�ب أو �عید بثورة الدروز ودمشق التي كانت جار�ة آ 1926
 التحرك.
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ن، ثم صل الخامس �سخر من الحلبییالف فيللهاشمیین، ن المؤ�دی�سخر من القومیین العرب الفصل الثالث 
المفاجأة هي أن رأ�ه بدمشق إیجابي على خالف یتحدث عن دمشق. یتحدث عن الثورة الدرز�ة، وفي النها�ة 

لب سور�ة من قبیل "دمشق هي قرأ�ه ب�ق�ة الشعوب السور�ة التي وصفها. هو �صف دمشق �ع�ارات تعظ�م�ة 
 حول ما یجب على الفرنسیین أن �فعلوه في سور�ة. مقترحاته هي نفس مقترحاته �طرحودماغها". �عد ذلك هو 

أن تنسحب و  هو یؤ�د تسل�ط دمشق على كل سور�ة ما عدا لبنان الصغیر، مطالب القومیین الدمشقیین آنذاك:
 الموارنة فما یلي هو رأ�ه:احتجاجات �النس�ة لك�ف�ة التعامل مع  فرنسا من سور�ة.

Les chrétiens libanais, leurs pasteurs-politiciens, surtout, protesteraient. 
Il faudrait les laisser protester et, pour soustraire le Haut-Commissariat 
à leurs récriminations, à leurs influence, à leurs intrigues, le transférer de 
Beyrouth à Damas, au cœur même de la Syrie.146  

وإل�عاد ون، تركهم �حتجوقد ین�غي قد �حتجون. ، �الذاتن، و لمس�حیون اللبنانیون ورعاتهم الس�اسیا
إلى  روتمن بی قد ین�غي نقلها ،دسائسهمالمضادة، عن نفوذهم، عن اتهاماتهم  عن المندو��ة السام�ة

 .ذاتهدمشق، إلى قلب سور�ة 

قة یجب أن ت�قى في �النا عندما نقرأ روایته المتعلقة من الواضح أن هذا الكاتب منحاز إلى دمشق. هذه الحق�
 �ما جرى في حلب.

ندما عیجب أ�ضا أن نفهم أن هذا الكاتب هو حانق على الحلبیین ألنهم حسب قوله "أساؤوا إلى برستیج فرنسا" 
عارات شتراجعوا عما طالبوا �ه ورفعوا  طالبوا في البدا�ة �االنفصال عن دمشق و�عدما تجاو�ت فرنسا معهم

 القوم�ة الدمشق�ة.

ر سوء ألنه یر�د أن یبر  من األوصاف لب �أنها غامضة وغیر قابلة لالختراق ونحو ذلكالكاتب �صف مدینة ح
. هو أ�ضا 1926في كانون الثاني  فهم الفرنسیین للمزاج الشعبي في المدینة عندما أجروا االنتخا�ات الدستور�ة

یرى أن المس�حیین في حلب أعطوا (كما هو واضح من ثنا�ا كالمه)  ه�صف حلب �أنها مدینة "مسلمة"، ألن
من  Jouvenelالمندوب السامي هو �حاول أن یبرئ  الفرنسیین صورة مضللة عن المزاج الشعبي في المدینة.

 Reclusحسب كالمه فإن  .Reclusللمعتمد المحلي و�رغب في أن �حمل كامل المسؤول�ة المسؤول�ة عما جرى 

                                                        

146 La Mazière (1926), pp. 215-216 
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 Reclusالطموحات جعلت ا الستقالل حلب �سبب طموحات شخص�ة لد�ه ولدى زوجته. هذه كان متحمس
 حیین في حلب) و�تجاهل عامة الشعب المسلم في المدینة.حلب (والمس�كالم وجهاء یتعلق �

"الر�كلو الذي و La Surprise Alépine "المفاجأة الحلب�ة" �حمل عنوانین همافي فصل  مرو�ةهي القصة 
توجد ع�ارة وصفها العنوانین من سفل إلى األ .qui voulut être Roi sLe Reclu�كون ملكا"  أراد أن

، ومعناها حسب المؤلف هو هذه الع�ارة هي "الحلبي شلبي" 147المؤلف �أنها "مثل عر�ي".
L’Alépin est un faquin عد�م أخالقمحتال" أو "الحلبي   ("الحلبي".( 

                                                        

 المقصود �كلمة "عر�ي" هنا ر�ما هو "دمشقي". 147 
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حول منح الدول السور�ة دساتیر لم تترك  Jouvenelت المندوب السامي فإن كلما La Mazièreحسب روا�ة 
ألن هؤالء �ال شك �فضلون الحرب على االنتخا�ات.  أثرا لدى "دروز سلطان األطرش" و"العرب حول دمشق"،

فارتعشت حلب الشرسة من الفرحة! لقد حصلت المعجزة!  ،الشمال إلى Jouvenelالر�ح حملت كلمات ولكن 
تور. إنها . إنها تتوق إلى دسمنذ بدا�ة االحتالل مضطر�ةالسكینة فجأة على هذه المنطقة التي كانت  لقد ه�طت

تؤ�د االنتداب �قوة وتبدي عاطفة مح�ة للفرنسیین إلى درجة أنه ال �ستغرب لو أنها طلبت غدا أن تص�ح مستعمرة 
 للجمهور�ة الفرنس�ة!

عن منح الدساتیر. من وصفه یتبین قلة معرفته بوضع  Jouvenelوضع حلب �عد حدیث المؤلف  هكذا �صف
رغ�ة حلب في الدستور هي ل�ست مفاجأة ول�ست معجزة، وهي ال تعني أن . وتبن�ه لوجهة نظر دمشق�ة حلب

كونوا یر�دون الحلبیون منذ البدا�ة لم � .لفرنسا الحلبیین صاروا �حبون الفرنسیین و�تمنون أن �كونوا مستعمرة
. ال توجد في الموضوع أ�ة مفاجآت أو معجزات. هذا الموقف من الحلبیین . هذا موقفهم األصليالت�ع�ة لدمشق

 لبیین صاروا فجأة عاشقین لفرنسا.ل�س له عالقة �فرنسا وهو ال �عني أن الح

 148ما یلي كالم للمؤلف حول سكان سور�ة الشمال�ة:

Dans leur langage imagé, ses habitants disent: « La Syrie est une côtelette 
dont Alep est la noix et Damas l’os; que l’on mette celui-ci d’un côté et la 
viande de l’autre. » 

Bref, on peut être certain qu’ils ne veulent plus rien avoir de commun 
avec les ennemis du mandat, ils réclament, ils exigent qu’on les sépare 
des turbulents Damascènes, qu’on leur donne l’autonomie 
administrative et politique. Les rapports envoyés par M. Reclus, au Haut-
Commissariat sont formels sur ce point.149  

دمشق و  هُ مُ حْ لَ هي حلب و مشوي،  ضلعذات التصاو�ر: "سور�ة هي لغتهم ب ]شمال سور�ة[�قول سكان 
 ؛ فلنضع اللحم في جانب والعظم في جانب آخر".هُ مُ ظْ عَ هي 

                                                        

في مفهوم هذا المؤلف "سور�ة الشمال�ة" تشمل حمص وحماة. هو �قصد هاتین المدینتین إلى جانب حلب في كل ما یذكره في  148 
 السبب ر�ما هو أن حمص وحماة لم تشهدا اضطرا�ات كبیرة خالل الثورة السور�ة الكبرى.هذا الفصل. 

149 La Mazière (1926), pp. 71-72 
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صلهم . هم �طالبون �أن نفأ�ة صلة مع أعداء االنتداب، �مكن للمرء أن یثق �أنهم ال یر�دون �اختصار
استقاللهم اإلداري والس�اسي. التقار�ر المرسلة من السید  عن الدمشقیین المضطر�ین، أن نعطیهم

Reclus دو��ة السام�ة هي قاطعة �شأن هذه النقطة.إلى المن 

أنا أصدق كالم المؤلف حول رغ�ة الحلبیین في االنفصال عن دمشق، ولكنني ال أقبل اللغة التي �ستخدمها في 
ب عن دمشق �سب وصف ذلك. هو �صور المسألة كما لو أن الحلبیین �حبون االنتداب و�ر�دون االنفصال

 معارضتها لالنتداب.

 الحلبیین �مكن استشفافه من التعبیر التصو�ري الذي ذكره المؤلف: الحلبیون كانوا یرون  لموقف�قي السبب الحق
 أن حلب هي اللحم في سور�ة ودمشق هي العظم. هم لم �كونوا �قبلون أن تسمن دمشق على حسابهم.

رهم. ما لى موارد غیل�س من المنطقي أن �سعى الدمشقیون لبناء مجد دمشقي وٕامبراطور�ة دمشق�ة �االعتماد ع
كان �حصل في سور�ة منذ انه�ار الدولة العثمان�ة هو أن دمشق كانت تستغل حلب ومواردها ألجل بناء مجد 

 بهذا؟ أن �قبلوادمشقي محض ال عالقة له �المصالح السور�ة أو العر��ة. كیف �مكن للحلبیین 

 :كان كما یلي Reclusقار�ر �عد قراءته لت Jouvenelفإن موقف المندوب السامي  المؤلف حسب

Parfait! Tout cela colle on ne peut mieux à ma politique qui consiste à 
isoler progressivement les régions insurgées et à combler de bienfaits 
celles dont les habitants affirment que la France est leur seconde mére. 
Je vais donc donner aux Alépins la possibilité de voter et d’élaborer leur 
constitution. Cela ne peut manquer de susciter une émotion chez les gens 
de Damas et ceux du Djebel Druse. 150 

دة مر �العزل التدر�جي للمناطق المتمع س�استي  -على نحو ال یوجد أفضل منه–ممتاز! كل هذا یتفق 
ح الحلبیین لهذا سوف أمن على تلك المناطق التي �قبل سكانها أن فرنسا هي أمهم الثان�ة.وٕاغداق المزا�ا 

لدى شعب دمشق وشعب جبل  إمكان�ة التصو�ت وٕایجاد دستورهم. ال بد أن هذا سوف یثیر عاطفةً 
 الدروز.

تقار�ر یتناسب مع س�استه الرام�ة ألن محتوى ال Reclusتقار�ر  تحمس عندما قرأ Jouvenelالمؤلف �قول أن 
هذه الحسا�ات الفرنس�ة ال تعني الحلبیین �شيء. كما بینا فإن موقف الحلبیین لم  للضغط على دمشق والدروز.

                                                        

150 La Mazière (1926), pp. 72-73 
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وا بق أن عبر سذو أس�اب ضار�ة في التار�خ، والحلبیون عالقة �الس�اسات الفرنس�ة، ولكنه موقف قد�م تكن له 
 تأس�س االتحاد السوري.نتداب وعند بدا�ة اال في عن نفس الموقف

ذهب  ، والمؤلفReclusسافر إلى حلب لكي �قف بنفسه على صحة تقار�ر  Jouvenelفإن المؤلف  حسب
  من المشاة ومرك�ة حر��ة. 151�حرسه قسم�قطار  اآلخركان �الس�ارة والنصف  إلى حلبطر�ق النصف معه. 

 :حمص وحماة)ل المتضمن( في شمال سور�ة Jouvenelللك�ف�ة التي استقبل بها ما یلي هو وصف المؤلف 

De toutes les villes, de tous les villages situés le long de la voie ferrée, les 
habitants, précédés des leurs mouktars, de leurs chefs religieux, de 
cavaliers montés sur de petits chevaux dont la queue et la crinière étaient 
passées au henné, de joueurs de tambour et de hautbois au son aigre, 
arrivaient en hâte pour saluer le représentant de la puissance 
mandataire, lui offrir des fleurs, lui apporter des vœux, parler de la chère 
France et de la côtelette syrienne, dont la noix voulait se séparer de l’os. 

Le train stoppait. « Sultan Jouvenel » écoutait les harangues qu’on lui 
traduisait phrase à phrase. Il y répondait. Et quand le train repartait, les 
cavaliers, dont quelques-uns étaient de très vieux hommes, se lançaient 
au galop et, dressés sur leurs étriers, suivaient le convoi pendant deux 
trois, quatre kilomètres en criant des syllabes emportées par le vent, 
mais qui, nous n’en pouvions douter, étaient celles qui forment le nom de 
notre patrie lointaine. 

A Alep, des drapeaux français frissonnaient aux fenêtres, d’admirables 
tapis pendaient aux balcons, les fanfares jouaient la Marseillaise. Mais, il 
faut bien le dire, et M. Henry de Jouvenel qui voit clair, vite et juste, ne 
manqua point de le remarquer, le musulman, le vrai, le seul Alépin était 
rare sur le chemin qui va de la gare aux salons de la Résidence. 

 ،من كل المدن، من كل القرى الواقعة على طول السكة الحدید�ة، أقبل السكان یتقدمهم مخاتیرهم
خو وضار�و طبول وناف اف،محّناة الذیول واألعر  وفرسان على أظهر ج�اد صغیرة ،وزعماؤهم الدینیون 

كي ل، لكي �قدموا له الورودأتوا مسرعین لكي �حیوا ممثل قوة االنتداب،  مزامیر ذات صوت حاد،

                                                        

هي مكافئة للقسم  pelotonجند�ا من المشاة. الفصیلة  40في الج�ش الفرنسي هو مجموعة تضم حوالي  sectionالقسم  151 
 .compagnieم خ�الة. القسم أو الفصیلة �شكل جزءا من سر�ة ولكنها تض
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لذي یر�د ا السوري  الضلع المشوي عن عن فرنسا العز�زة و  ولكي �حدثوهیوصلوا له أمانیهم الطی�ة، 
 أن ینفصل عن العظم. لحمه

كان �ستمع إلى الخطا�ات التي كانت تترجم له جملًة  "Jouvenelو"السلطان  .القطار كان یتوقف
 -�عضهم طاعنون في السن–الفرسان كان  مجددا جملًة. كان یجیب علیها. وعندما كان القطار ینطلق

ائحین صیت�عون الموكب لثالثة أو أر�عة كیلومترات،  ،على ِركابها منتصبون وهم  ،�عدون بخیولهم
 ، ولكننا لم نشك في أنها تلك المكونة السم وطننا ال�عید.یدا�ع �مقاطع صوت�ة حملها الر�ح

تعزف  موس�ق�ةٌ  وفرقٌ الشرفات، یتدلى من  رائعٌ  النوافذ، وسجادٌ تخفق في  فرنس�ةٌ  كانت أعالمٌ  في حلب
الذي یرى  Henry de Jouvenelوال بد أن السید –ولكن یجب القول  النشید الوطني الفرنسي.

وحید أن المسلم، الحلبي الحق�قي، كان الحلبي ال -لم تفته مالحظة ذلك�ح بوضوح و�سرعة و�شكل صح
 النادر على الطر�ق الممتدة من محطة القطار إلى صاالت استق�ال المقر.

الذي ( Reclusسخر�ة من المؤلف ف�ه كالم  والوجهاء الحلبیین. Reclusمع  Jouvenelما یلي یتعلق بلقاء 
�أنهم  (�صفهم المؤلف ومن الوجهاء الحلبیین )فارس والهند"طر�ق قوافل  "عین فرنسا علىالمؤلف �سم�ه 

 .لقصةلنها�ة الفاشلة �حمل هؤالء مسؤول�ة ال المؤلف ، ألن"شخص�ات فخمة من ألف لیلة ولیلة")

M. Reclus était visiblement satisfait des choses, de la vie et de soi-même. 
Mme Reclus buvait la félicité à pleine coupe. 

L’Œil de la France sur la Route des Caravanes de la Perse et de l’Inde, 
répéta de vive voix au Haut-Commissaire ce dont il lui avait rendu compte 
par lettres, télégrammes et messages téléphoniques, à savoir que le 
mouvement prenait d’heure en heure plus de force et qu’il n’était que 
temps d’ériger en Etat autonome la Syrie d’Alep, Homs, Hama et autres 
lieux. 

Pour appuyer ses dires, il fit donner la garde! 

En d’autres termes, il prescrivit à son cawas d’ouvrir une porte. Parut 
alors un bon quarteron de magnifiques chefs arabes, coiffés du kéffiyé de 
soie bariolée retenu sur le front par la triple couronne d’or de l’agâl, et 
qui, par-dessus leurs robes blanches, avaient passé des abayes plus 
richement brodées que dalmatiques de cardinaux. 

Ils avaient des visages de bronze, des yeux d’émail et rien n’égale la 
noblesse avec la-quelle, s’inclinant devant le représentant de la puissance 
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mandataire, ils décomposèrent, leur main ramant dans l’air, le salut 
oriental: « Je porte à mon cœur, à mes lèvres, à mon front, la poussière de 
tes chaussures. » 

Ces seigneurs étaient les porte-voix de toute la Syrie septentrionale lasse 
d’être confondue avec celle de Damas, n’aspirant qu’à se séparer d’elle, à 
voter, à se donner une constitution et à montrer à la France quels 
sentiments elle nourrissait à son endroit. 

Chacun d’eux prit la parole, prononça une harangue, heureusement assez 
courte mais énergique, et que traduisit l’interprète par le truchement 
duquel M. Henry de Jouvenel entendit vingt-cinq fois l’histoire de la 
côtelette. 

Il écouta comme il sait écouter, en donnant toutes les apparences d’une 
inaltérable patience, en se caressant doucement les joues et le menton — 
et sans bâiller. 

Mais sur son regard passait une ombre. Ainsi parfois, sur la surface 
ensoleillée d’un lac, glisse le reflet d’un nuage errant. 

Ennui? Ou commencement de scepticisme?  

A mesure que se déroulait cette scène si bien réglée, trop bien réglée 
peut-être, les regards que M. Reclus lançait à son grand chef devenaient 
plus triomphants. Ils disaient, ces regards: 

— Me suis-je trop avancé, Monsieur le Haut-Commissaire? 

« Ai-je pris mes désirs pour des réalités? Après avoir entendu la Syrie du 
Nord tout entière parler par les voix de ces somptueux personnages des 
Mille et une Nuits, n’êtes-vous point convaincu que Gouraud eu bien 
raison quand, d’un sabre ignorant l’hésitation, il partagea ces territoires 
en cinq Etats et que ses successeurs furent vraiment coupable lorsqu’ils 
en réduisirent le nombre. 

« Car, si l’Etat d’Alep subsistait, j’en serais nécessairement gouverneur, 
au lieu de n’être ici que le sous-fifre du Gouverneur de Damas. » 

« Croyez-moi, Monsieur le Hut-Commissaire, vous aussi, vous mériterez 
d’être appelé par l’Histoire: Jouvenel-al-Raschid, c’est-à-dire le Justicier, 
lorsque, d’un Reclus, vous aurez fait un roi. » 
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Et l’on voyait bien dans les yeux de Mme Reclus qu’elle pensait la même 
chose que son mari. 

—Et maintenant, qu’on apporte les mazbattahs! ordonna l’Œil de la 
France sur la Route des Caravanes de la Perse et de l’Inde. 

Le cawas quitta le salon. Il y reparut peu après ployant sous le faix d’un 
demi-quintal de rouleaux de papier qu’il déchargea sur le tapis. 

Alors on vit ceci: le candidat à la royauté d’Alep prit un des rouleaux qui, 
en ses mains diligentes, devint bande plane longue de quatre mètres au 
moins, décorée de belles signatures calligraphiées en noir et frappée de 
cachets violets. 

Un autre rouleau, un autre, et puis un autre encore. 

— Ce sont les mazbattahs, Monsieur le Haut-Commissaire, prononça M. 
Reclus. 

— Bien, dit simplement M. Henry de Jouvenel. 

— Les mazbattahs ou pétitions par lesquel-les des milliers et des milliers 
d’habitants de la Syrie septentrionale demandent leur autonomie... 

— Bien, dit encore M. Henry de Jouvenel. 

⁂ 

M. Henry de Jouvenel est resté trente-six heures à Alep. Lui seul et Dieu 
savent combien, au cours des thés et banquets qui lui furent offerts, il 
entendit de harangues séparatistes, combien on lui présenta de mouktars 
et de moutéssariffs, de muftis et d’imams qui lui racontèrent l’histoire de 
l côtelette! 
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السعادة كانت تشرب  Reclusبدا راض�ا عن األمور، عن الح�اة وعن نفسه. السیدة  Reclusالسید 
 .ممتلئةمن كأس 

الرسائل �ما كان قد أعلمه �ه  لمندوب الساميلعین فرنسا على طر�ق قوافل فارس والهند كرر مشافهة 
أن أن التحرك �كتسب المز�د من القوة من ساعة ألخرى و وهو تف�ة، البرق�ات، و�الرسائل الهاالمكتو�ة، �

 .حكم ذاتيفي حالة  سور�ا حلب وحمص وحماة وأماكن أخرى  لوضعهذا هو الوقت 

فظهرت حفنة جیدة من �أن �فتح �ا�ا،  152هسَ �ع�ارة أخرى، أمر َقوَّا الحارس!استخدم لكي یدعم كالمه 
الذهبي قال، التاج الع�وف�ة الحر�ر�ة المزركشة المثبتة على الجبین الك معتمر�نالزعماء العرب الرائعین، 

 ع�اءات أغنى تطر�زا من من ث�اب الكرادلة.والذین وضعوا فوق ث�ابهم الب�ضاء  153الثالثي،

وعیون من المینا، وال شيء �ضاهي الرقي الذي انحنوا �ه أمام ممثل قوة كانت لهم وجوه من البرونز، 
 التح�ة الشرق�ة: "أحمل في قلبي، على شفاهي، -ملوحین �أیدیهم في الهواء–نا�ة أدوا �عو ، االنتداب

 على جبیني غ�ار حذائك".

كانوا مكبرات الصوت لكامل سور�ا الشمال�ة، التع�ة من عدم التمییز بینها و�ین سور�ا هؤالء السادة 
لفرنسا  رتظهوألن ، رلحصول على دستو لو النتخاب، لو نفصال عنها، لال سوى  والتي ال تطمحدمشق، 

 التي تكنها تجاهها. ما هي العواطف

                                                        

 .kavasالقواس (�فتح القاف وتشدید الواو) هو المرافق أو الحارس الشخصي. الكلمة مستخدمة أ�ضا في الترك�ة  152 

ن المحتمل لها. مل�س العقال ل�س مألوفا في مدینة حلب، ولكن هذا الوفد كما سیوضح المؤلف �عبر عن سور�ة الشمال�ة �كام 153 
أن �عض المشاركین �الوفد كانوا من وجهاء الر�ف الشرقي لحلب أو من وجهاء الرقة أو الحسكة أو دیر الزور، ألن كل هذه المناطق 
كانت تا�عة لدولة حلب. العقال والث�اب التقلید�ة المزركشة لفتت نظر المؤلف األورو�ي فقام بتعم�مها على كل من كانوا في الوفد، 

لكن هذا مست�عد في الحق�قة وال بد أن أغلب أعضاء الوفد كانوا یرتدون البدالت األورو��ة مع الطراب�ش. من الممكن أن المؤلف ركز و 
على وجود ال�سي الث�اب العر��ة التقلید�ة ضمن الوفد ألنه أراد أن �ظهر أن الوفد كان له طا�ع شعبي وأنه كان یبدو معبرا عن العرب 

س فقط األقل�ات. على كل حال، البدو آنذاك كانوا ر�ما یؤ�دون توجهات وجهاء حلب. البدو في سور�ة كانوا من أكثر المسلمین ول�
الشعوب مقاومة للقوم�ة الدمشق�ة ولم ینصاعوا لها إال في أواخر أر�عینات القرن العشر�ن، أو ر�ما في الخمسینات. الدمشق�ة الس�اس�ة 

أخضعت العلو�ین والدروز والحلبیین. أ�ضا الدمشق�ة الس�اس�ة حرصت على تغییر نمط ح�اة البدو أخضعتهم �ال�طش العسكري كما 
 وتحو�لهم إلى ح�اة االستقرار بهدف تسهیل الس�طرة علیهم.



 
دمشق دولة إىل حلب ضم: الرابع الفصل 73  

الذي  ،وترجمت عبر المترجم، حماس�ةتحدث كل واحد منهم، ألقى بخط�ة، قصیرة لحسن الحظ ولكن 
 إلى قصة الضلع المشوي.خمسا وعشر�ن مرة  Henry de Jouvenelمن خالله استمع السید 

على  هو �ضرب �أصا�عه برفقو صبر غیر المتبدل، ، مظهرا كل سمات ال�عرف أن �ستمع كمااستمع 
 دون أن یتثاءب.و  –خدوده وذقنه 

. مثلما أح�انا على السطح المشمس ل�حیرة ینزلق انعكاس غ�مة تائهة. ىعلمرَّ ولكن   نظرته ظلٌّ

 154الملل؟ أم بدا�ة الشك؟

لسید ا نظرات التي یرمقالبینما كان �مر هذا المشهد المرتب جدا، ر�ما المرتب أكثر من الالزم، كانت 
Reclus إلى نظرات ظافرة. هذه النظرات كانت تقول: بها سیده الكبیر تتحول 

 ذهبُت أ�عد مما یجب �ا س�ادة المندوب السامي؟هل  -

ذه هأصوات من خالل  تتحدث�عدما سمعنا سور�ا الشمال�ة �أكملها  هل جعلُت من أمن�اتي حقائق؟"
ضي قسم هذه األرا ولیلة، ألسَت مقتنعا �أن غورو كان محقا عندماالشخص�ات الفاخرة من ألف لیلة 

 "كانوا مذنبین عندما أنقصوا عددها؟وأن من أتوا �عده  إلى خمس دول �سیف ال �عرف التردد؟

"ألنه لو ظلت دولة حلب �اق�ة لكنت حاكمها �الضرورة، بدال من أال أكون هنا سوى مرؤوسا لحاكم 
 دمشق."

ي جوفینیل الرشید، ألمندوب السامي، أنت أ�ضا تستحق أن یناد�ك التار�خ: "صدقني �ا س�ادة ا
 ملكا." Reclus�عد أن تجعل من  155الرشید،

 زوجها. �مثل ما كان �فكر �هأنها كانت تفكر  Reclusوكان ُیرى جیدا في عیني السیدة 

                                                        

ي ف كل ما هنالك هو أن الرجل كان سرحانا، ولكن المؤلف یر�د أن �قول للقارئ أن المندوب السامي ر�ما لم یخدع تماما �ما رآه 154 
 حلب خالل هذه الز�ارة.

 �شرح معنى كلمة الرشید �الفرنس�ة. 155 
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 فرنسا على طر�ق قوافل فارس والهند. المضا�ط! أَمَر عینُ  ْر واآلن أحِض 

�عد قلیل وهو منحٍن تحت ثقل خمسین كیلوغراما من لفائف الورق، . وعاد مجددا القواس الصالة غادر
 وألقاها على السجادة.

اللفافة  ید�ه المثابرتین تحولت هذهو�أخذ إحدى اللفائف، ثم رأینا ما یلي: المرشح ألن �كون ملك حلب 
مكتو�ة �عنا�ة بلون أسود، ومدموغة ة مز�ن بتواق�ع جمیلال �قل طوله عن أر�عة أمتار،  شر�طإلى 

 �أختام بنفسج�ة.

 ولفافة أخرى، فأخرى، ثم أخرى.

 : "هذه هي المضا�ط �ا س�ادة المندوب السامي".Reclusقال السید  -

 ب�ساطة: "حسنا". Henry de Jouvenelقال السید  -

م ر�ا الشمال�ة �الحكمن سكان سو خاللها األلوف واأللوف من  �طالبالمضا�ط أو العرائض التي " -
 الذاتي".

 156"حسنا". :Henry de Jouvenelقال مرة أخرى السید  -

⁂ 

 سمعستا وثالثین ساعة في حلب. هو لوحده والله �علمان كم  Henry de Jouvenel�قي السید 
َم له من مخاتیر ومتصرفین انفصال�ة خالل مناس من خطب �ات الشاي والمآدب التي أق�مت له، وكم ُقدِّ

  فتین وأئمة رووا له قصة الضلع المشوي!وم

انتهى االقت�اس. یجب على القارئ أن ینت�ه إلى أن ما �قصده المؤلف �االنفصال هو ل�س انفصاال �المعنى 
، ولكن الحق�قة ةعن سور� الحرفي للكلمة. من �قرأ كالم المؤلف قد یتوهم أن الحلبیین كانت لدیهم نزعة انفصال�ة

ة. في سور�ة واالنعزال� الحلبیون تار�خ�ا هم أ�عد الناس في سور�ة عن األفكار االنفصال�ةهي عكس ذلك تماما. 

                                                        

 المؤلف یر�د أن �قول أن المندوب السامي لم �كن متحمسا لهذه القصة، ألنه یر�د أن یدفع عنه مسؤول�ة الفشل. 156 
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في حین أن الحلبیین هم دائما دعاة الوحدة السور�ة والعر��ة  157،التوجهات االنفصال�ة هي ممیزة لمدینة دمشق
 وري ذي ص�غ الك�ان السهي سبب عدم االستقرار ال ودمشق واإلسالم�ة. هذه التوجهات المتناقضة بین حلب

 طوال تار�خه.

 لمؤلف �كلمة االنفصال هو سعي الحلبیین للعودة إلى الوضع الذي كان موجودا في العصر العثماني�قصده اما 
عندما كانت هناك والیتا حلب ودمشق. هذا هو الشيء الذي طالب �ه آالف الحلبیین ووقعوا على عرائض 

 ن حال�ا بتأس�س محافظات مستقلة في مناطقهم.هو �ش�ه مطال�ة �عض السور�ی. ألجله

تسعى لالنفصال عن سور�ة. حلب في ذلك الوقت كانت ما تزال  من المضحك القول أن النخ�ة الحلب�ة كانت
صود المق صل عن سور�ة؟ هذا كالم �ال معنى.المدینة األكبر واألهم في سور�ة. كیف �مكن لحلب أن تنف

 عن سور�ة.عن دمشق حصرا ول�س االنفصال عاله هو االنفصال في الكالم المنقول أ فصال االن�

رة حلب بناء على رغ�ة الحلبیین، وألن حلب كانت مستقالمندوب السامي وافق على إجراء انتخا�ات دستور�ة في 
ولم تشهد أعماال معاد�ة للفرنسیین. �التالي هي كانت تستوفي الشروط التي وضعها المندوب السامي للحصول 

�عد االنتخا�ات انعقد المجلس التأس�سي الذي كان و  ،1926االنتخا�ات جرت في كانون الثاني  لجائزة".على "ا
قاء حلب �قرر في جلسته األولى �اإلجماع ولكن المفاجأة هي أن المجلس  ،عودة دولة حلب�فترض �ه أن �علن 
 السور�ة.وعدم �حث هذه القض�ة مجددا بداعي المحافظة على الوحدة  ضمن دولة دمشق

 السبب هو كان محرجا لفرنسا.وكأنه تضامن حلبي مع دمشق ضد فرنسا. لهذا  بداآنذاك هذا القرار 

                                                        

 ،1916 عام في العثمان�ة الدولة االنفصال عن �ة التي نفذتها النخ�ة الدمشق�ة خالل القرن العشر�ن هي:االنفصالأبرز الحركات  157 
 أیلول في مصر عن االنفصالو  ،1953 آذار في لبنان عن النقدي االنفصالو  ،1949 األول كانون  في العراق عن االنفصالو 

كل حركة من هذه الحركات االنفصال�ة كانت �مثا�ة نك�ة كبرى للسور�ین والعرب. الحلبیون كانوا ضد كل هذه الحركات  .1961
ل�ة، ومعارضتهم لها هي السبب الذي دفع النخ�ة الدمشق�ة إلى إجهاض الد�مقراط�ة في سور�ة فور انتهاء االنتداب الفرنسي االنفصا

لجأت الدمشق�ة الس�اس�ة إلى  1948واللجوء إلى الحكم الد�كتاتوري في عهد القوتلي، وعندما اندلعت ثورة شعب�ة ضد القوتلي في عام 
ست نظام الد�كتاتور�ة العسكر�ة الذي استولت عل�ه الحقا عائلة األسد وغیرت شكله دون مضمونه (ط�عا من االنقال�ات العسكر�ة وأس

المعلوم أن نظام عائلة األسد ما كان لیوجد لوال أنه مدعوم من النخ�ة الدمشق�ة. في س�عینات وثمانینات القرن العشر�ن ثار شمال 
نفس السینار�و تكرر  2011دعمته ضد الثورة وسمحت له �االنتصار. في ثورة العام  سور�ة ضد حافظ األسد ولكن النخ�ة الدمشق�ة

 إلى حد ما، رغم أن �شار األسد یتحرك أساسا بتحر�ض من إیران).
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ال الثورة في لو كانت توقیته الخاطئ جدا. "االنفصالي" هذا تحدیدا هو سبب ما حصل. المشكلة في ذلك التحرك 
ما أفشل التحرك هو  158دمشق.ا�عة لغیر تدمشق لكان التحرك نجح على األغلب ولكانت حلب عادت كوال�ة 

ذا ظروف ل�س من المنطقي في هك یتا�عون أخ�ار الثورة في دمشق وجنوب سور�ة. السور�ون أنه جرى بینما كان 
 أن �قوم الحلبیون بتحرك یبدو وكأنه تضامن مع فرنسا ضد دمشق.

 انتخا�ات في %40نزوال من ( %23�سبب التوقیت الخاطئ لالنتخا�ات فإن نس�ة المشاركة فیها لم تتجاوز 
 سبب المقاطعة العامة .ن صوتوا كانوا من األرمن والسر�ان النازحین حدیثا إلى حلبمم وكثیر)، 1923عام 

فشال مهمة إ ه الش�ابومؤ�د�هنانو هذا المناخ سهل ل. لالنتخا�ات هو في األساس المناخ الذي أجر�ت ف�ه
 قاموا �حملة تحر�ض ضد االنتخا�ات ووصموهانو ومؤ�دوه هنا تثبیت حلب ضمن دولة دمشق.و االنتخا�ات 

. هذه النواب "بهدف "توع�ةبز�ارات شخص�ة للنواب �مع�ة "ق�ضا�ات" ، وقاموا �أنها محاولة انفصال�ة عن سور�ة
عدم عقد جلسات لكتا�ة دستور. �سبب عدم إعادة دولة حلب و " مع النواب �اتفاقالز�ارات واللقاءات أدت إلى "

كانون  10في یوم  نهم (ولكن ل�س هنانو ألنه هرب). �عد ذلكشخصا م 43لممارسات اعتقلت السلطات هذه ا
، احتجاجا على االعتقاالت شخصا) 1500اعتصم مؤ�دو هنانو في الجامع الكبیر (وكان عددهم  1926الثاني 

ه ا المالح وأعلن براءتحلب العجوز مرعي �اش كم دولةانحو سراي الحكومة، فخرج لهم ح یرةثم خرجوا في مس
الحقا فرنسا  159الیوم. ذلكفي مساء فاستقال من منص�ه  یتكلم،رشقوه �الحجارة بینما كان ف من االعتقاالت،

 حكمت للمعتقلین �البراءة وأطلقت سراحهم (كما هي العادة في المحاكمات الفرنس�ة لهنانو ومؤ�د�ه). 

. یرجى االنت�اه إلى 1926العام  انتخا�اتحول ما جرى في  160مد نهاد الس�اف"ما یلي منقول من مذكرات "أح
 ، ناه�ك ط�عا عن تبن�ه للرؤ�ة القوم�ة الدمشق�ة:أن الكالم ف�ه خلط لألحداث والتوار�خ

أعلنت فرنسا عن عزمها على إجراء انتخا�ات لمجلس ن�ابي �مثل  1926مع نها�ة كانون األول عام 
ب تي ألفت جمع�ة إح�اء الكتالا -تي نلتقي نحن فئة الش�ابال–دولة حلب، وكانت المرحلة األولى 

وذلك تلب�ة لدعوة تلقیناها من الزع�م هنانو الجتماع �عقد في دار الشیخ عبد الحمید الجابري  ،العر�ي

                                                        

هذا األمر كان من شأنه تغییر التار�خ العر�ي �شكل جذري، ألن حلب كانت تسعى �شدة للوحدة العر��ة. لو تحررت حلب من  158 
كانت على األغلب ستتحد مع العراق، و�عد ذلك سور�ة �أكملها كانت ستنضم إلى االتحاد �غض النظر عن إرادة زعماء  دمشق فإنها

 دمشق.

 228-227)، صفحة 1997خوري ( 159 

 عاما. 17أحد الصب�ة المؤ�دین لهنانو. عمره خالل هذه األحداث كان  160 
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و�عض رجاالت الفكر  161م، حیث التقینا معه �مجموعة من وجهاء المدینة16/1/1926بتار�خ 
عبر الرحمن ك�الي، أحمد الرفاع وغیرهم، فشرح هنانو للحاضر�ن الغا�ة  ، د.یتقدمهم سعد الله الجابري 

من إجراء هذا االنتخاب، وهي أوال إضفاء الصفة الشرع�ة على الك�ان المصطنع لدولة حلب و�التالي 
انتزاع عدة امت�ازات الستغالل مجموعة مرافق في نطاق هذه الدولة لحساب شركات فرنس�ة وفي 

وسور�ا من السو�داء لحماة مرورا بدمشق وحمص في حالة –سوري، وال یجوز قطعا طل�عتها البنك ال
ال یجوز أن نفسح المجال لتحقیق هذا المخطط الفرنسي، وذلك �أن نحول دون اتجاه المواطنین  -ثورة

 إلى صنادیق االقتراع، والعمل جاهدین على تعطیل عمل�ة االقتراع.

[…] 

غم فعالیتنا بهذا ور ول بین القادمین لالقتراع و�ین صنادیق االقتراع، في الص�اح التحقنا �مراكزنا لنح
الصدد حشد الفرنسیون المهاجر�ن من األرمن ومن �ق�ة الطوائف التي تنصاع إلرادتهم. و�عد أن ز�فوا 
عدد المقترعین أعلنوا عن نجاح القائمة الوحیدة الممثلة في شخص ص�حي بركات وشاكر شع�اني 

التي تأتمر �أمرهم. وعلى إثر ذلك قامت مظاهرة ضخمة في حلب احتجاجا على هذه و�ق�ة العناصر 
 االنتخا�ات مناد�ة �سقوط دولة حلب وحاكمها مرعي �اشا المالح.

[…] 

اجتمع الذین نعتوا بنواب ألول مرة في البنا�ة الي أص�حت حال�ا مركزا للمتحف الوطني، حیث كان 
قرب هذا المكان، وتفاد�ا لما قد �صدر عن اجتماعهم من إضفاء  هنانو جالسا في عر�ة تجرها الخیول

ن �كل منهم على انفراد مستعملیصفة الشرع�ة على ك�ان دولة حلب المسخ فقد أسرعنا �االتصال 
األسلوب المنسجم مع شخص�ة المخاطب. واتخذنا احت�اطات خارج البنا�ة (مكان االجتماع) وتجمهرنا 

لنواب لتوعیتهم �أننا إنما (نحن هنا) نطالبهم �ما تم االتفاق عل�ه معهم مجموعة من الش�اب نح�ط �ا
فرادى وجماعات من وعد �عدم الموافقة على استمرار عقد الجلسات، و�تقر�ر إرجاء اجتماعهم إلى أن 
تأخذ �اقي المناطق وضعا طب�ع�ا �سمح بإجراء انتخا�ات ن�اب�ة تشمل جم�ع المناطق السور�ة، وهكذا 

 162لفرنسیون في تنفیذ مخططهم.أخفق ا

                                                        

ثا �س�حون عكس ت�ار الوجهاء الحق�قیین. الموقف الحق�قي للوجهاء هو ذاك من �سمیهم �الوجهاء كالجابري والك�الي كانوا أحدا 161 
 .La Mazièreالذي بینه 

 .59-55)، صفحة 2005�اروت ( 162 
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كان �مثا�ة نك�ة  1926الحق�قة هي أن فشل المحاولة "االنفصال�ة" في حلب في كانون الثاني انتهى االقت�اس. 
. �سبب ثورة هنانو 1921بو�ون لعام -�اتفاق�ة فرانكلینلحلب وسور�ة �عد النك�ة األولى المتمثلة  من هنانو ثان�ة

الید السلطة �شكل مطلق في سور�ة، وهذا كان خطأ تار�خ�ا ال �غتفر، ألن دمشق الثان�ة فإن دمشق تولت مق
في ا. لدمشق كان �عني قتل العرو�ة في مهده السلطةكانت تحمل توجهات انفصال�ة معاد�ة للعرو�ة. تسل�م كل 

مشق دأر�عینات القرن العشر�ن كانت حلب وكل سور�ة تنادي �الوحدة مع العراق وتحر�ر فلسطین، ولكن 
(مستعینة �السلطة التي حصلت علیها �فضل هنانو) قاومت المشروع الوحدوي وثبتت الك�ان السوري المسخ. 
في خمسینات القرن العشر�ن أنهت دمشق الوحدة النقد�ة مع لبنان وقطعت العالقات االقتصاد�ة مع العراق. في 

ثورة رث هي في الحق�قة نتائج غیر م�اشرة لستینات القرن العشر�ن أنهت دمشق الوحدة مع مصر. كل هذه الكوا
 .التي حصلت تحت شعار مكافحة االنفصال 1926في عام هنانو الثان�ة 

 سور�ة مساحات كانت النتیجة إفقادف، حصلت تحت شعار مكافحة االحتالل 1919في عام األولى  ثورة هنانو
مكافحة حصلت تحت شعار  1926م هنانو الثان�ة في عاثورة  .شاسعة من األراضي ذات األهم�ة الفائقة

 .2011سور�ة في حق�ة انفصال�ة مدمرة استمرت حتى عام  كانت النتیجة إغراقف، االنفصال
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