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 الممخص

أكػػاالهزبػػلمالحة لػػيماح سنةسػػلالحطانية نػػلافػػشاا,9996فػػشارػػباارػػطةياسػ لااأسسػ الحكومةػػلالحطانية نػػل
فػػشاالاااةسػػتلطر اا,ااحنوػػمفازبػػةلل الحةوتػػيالحباطػػشمهػػماارػػاؽالحباطػػشااػػرؿالحكػػايالحبةحةنػػلالهمحػػ ةلح

لحةوتػػػياالحة ػػػاميالحسػػػةةشالحطانيػػػة شافػػػشالحلػػػةهاماب ػػػاةةامةػػػ  الحكػػػايا حػػػ اةاك ػػػلاهةةل.م ػػػاا ػػػـّا
ةػػفاوػػة ملانبة ػػمفافػػشاالخػػامالفسػػتاطةال افػػشالحلنػػةامافالحاطػػالفافػػشارػػشمفالحرػػاؽالحباطػػشاةةزةمبػػلاةػػ

فافػػشاالاالحة ػػاميالحسػػةةشنامةػػفالحاكةحػػلامب ةػػةفال  ػػةا,الحبةةػػلالحطانية نػػلنامةػػفالحةػػميلنفالحسنةسػػنن
موػػػةفاهػػػشففايم ااطػػػامامةبػػػةامافػػػشاف ػػػمفالحاط مةةسػػػنلالحرػػػا نلاتبافػػػملاب ػػػ اا,املحةسترػػػا نفاملح ػػػطةي

لحة يلػػلالحباطنػػلابػػفاو ػػيا طػػؿالحكػػاياملابػػملاةػػال لالحبػػايامبةػػؿاطب ػػبـاةسترػػةانفاحلػػمل الح ػػماما
از طػا اورنتػمفغامحػما  امأماةسػطشامأمو ػ ااخةسػتىا حػ الحز ػالؿالحباطنلنامةػفاأطػالهـاهمرػةا امنم ػ

ا.اخن ا  ـالفستاطةال الحةا نلاملحبسوانلاح لنةامالحبةةلاح لمل الحطانية نلافشاةةا
ا-لحةوتػػيالحباطػػشا–لحةرػػاؽالحباطػػشاا–الحكومةػػلالحطانية نػػلا-ز طػػا اورنتػػمفا(: الكمماااا الماحاة ااة 

 .)ف سينف
British intelligence activity in the Arab Levant 1916-1927 

(Gilbert Clayton as a model) 

dr. Ali Jawad Kazem Al-Maliki 

Iraq - University of Dhi Qar - Presidency of the university 
 

Abstract: 

In February 1916, the British government established one of the executive 

bodies of British policy in the Arab East during World War I, the Arab 

Bureau, to be a future organ in the House of the British High Commissioner 
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in Cairo when the war reached an important stage. The office included a 

group of experts in the affairs of the Arab East who were working in the 

intelligence service of the British General Command, and political officials in 

the House of the High Commissioner, and from travelers and archaeologists, 

orientalists and officers, They were experienced and skilled in the arts of 

eastern diplomacy. They got acquainted with the Arab region closely before 

the war and claimed the friendship of the Arabs. Some of them worked as 

advisers to the forces of the Arab revolution, Notable among them are 

Hogart, Young, Lawrence, Ormsby, and his presidency is entrusted to 

General Gilbert Clayton, Head of the Civil and Military Intelligence Registry 

of the General Command of the British Forces in Egypt. 

Keywords: (Gilbert Clayton - British Government - Arab Mashreq - Arab 

Office - Palestine). 

 قذمتامل
؛ا كػػػمالحة يلػػػلالحباطنػػػلالفسػػػتبةةانلرػػػبا الحلػػػامفالهانػػػاماأيةةبػػػة اوطنػػػاماح امحػػػلااااا

تبةةانلافالحػػامؿالفسػػوػػ,اتةتةتعاطةم ػػعالسػػتالتنزشاةةنػػلةت؛اه بػػةحرسػػتنرفاب ػػ اانالتبػػ
,اموة  اطانية نةاةفاطنفات ؾالحػامؿالفسػتبةةانلالحتػشالالا الحسنياماب  اياؽالحتزةام

لحتغ غؿاملحسنياماب نىا,احكةةنلاةستبةالتبةافشالحب اا,املحسنياماب  الحياؽالحتزةانلا؛ا
ةػػػفااػػػرؿاتجسػػػن اأزبػػػلماة لػػػيماح سنةسػػػلالحطانية نػػػلافػػػشالحرػػػاؽالحباطػػػشامهػػػمالحةوتػػػيا

مفػشالحم ػ اا.ز طػا اورنتػمفتياح سناا,ام ااأمو  اةبةلااخةسلالحةولحباطشافشالحلةهام
؛امطػػػػيحؾالحتلػػػػ الحةةػػػةحةالفسػػػػتبةةانلاةػػػػعاكػػػػةمؿالحنبػػػماالحسػػػػنياماب ػػػػ اف سػػػينفايلتػػػى

ا–طب ػػػػبةالحػػػػطبل؛اةػػػػفاأزػػػػؿالحسػػػػنياماب ػػػػ اف سػػػػينفا,افطػػػػاأ الحبر ػػػػة الحةػػػػبنم نلا
الحطانية نلاتُ سؽاةبة ا؛احتكلنؽايحؾالحباؼا.
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لحكنػةماة بةاالمبةا  اوول اة ةافش,املست تةزة نتومفالحطكثاةفاةلاةلاملاطبلاةطةكثا
وتػياملحةاز طػا اورنتػمفلحسنااالمبة  الثاني ة ر ةافش,اماز طا اورنتمفسناالحةطوامح 

لحةم ػػػمبة الحتػػػػشالحػػػ ااالمبةااا  الثالاااا باز ػػػػةافػػػشمالحباطػػػشالحطانيػػػة شافػػػشالحلػػػةهاما,ا
ح كػانثالح ػمفاحنسػ ياالمبةا  الرابا فػشاكػنفازػةف,طبػاامبػااط لػمااز طا اورنتمفملزل
ماتةػػػػ الحاالسػػػػلا,اازػػػػام طكػػػػاما,اكػػػػالفا,اتلة نػػػػة ا لشابلػػػػاا ز طػػػػا اورنتػػػػم اماابػػػػفا

ا.طإست تةزة اأفالتبةا الفت ةاح ةم معا

 ( األول ) املبحث 
 .جلربث كاليتىناحلياة املبكرة للسري 

 وودحُه ونشاحُه.اوًو : 
بػػػػػػػةـالحسػػػػػػػةا اةػػػػػػػفا نسػػػػػػػةفاافػػػػػػػشاGilbert Clayton))ز طػػػػػػػا اورنتػػػػػػػمفمحػػػػػػػا ا

,اموةفازلفاةفالحلمل ا 2 9895بةـالحلمل الحزمنلالحة ونلفشااة اأةطةا ةطي(9)ن9875
ةباوػػلانامبةةػػاا(3)لحكػػايالحةبانػػلارؿالحةالكػػؿالهانػػاماةػػفالحسػػمال لحتػػشاأاسػػ  ا حػػ ا

,امتػػاؾالحبسػػوانلاحنبةػػؿاسػػواتناااػػة اح كػػةوـاا9991ناحو ػػىاتلةبػػاافػػشابػػةـا(4)بيطػام
فػػشابػػةـاا, (Reginald Wingate)فال سػػن اازن ةحػػامن  ن لحبػػةـافػػشالحسمال ةحسػػناا

تػػػلمناةػػػفا  نػػػااوػػػةامحنفا مام ػػػماافػػػشاح ػػػافنامأ ػػػةـاةالسػػػـالحػػػلملنافػػػشاةيػػػالفاا9992
ا. 5 لحاايمـ
لحرػػاؽامةػػانااةسػتبةامنابةػػؿافػشاةات ػػؼاط ػالفاطانيػة شاالسػػتاطةال  ػةطياامورنتػمف
نامأراؼاب ػ الحكايالحبةحةنلالهمح أ  ةفااةةالشاأملخؿالحلافالحبرانفامة بةالهمسي

مطػػرااةػػةاطػػنفاالحباطنػػلامرػػطىالحزلنػػاماف سػػينففػػشاالح ػػمامالحباطنػػللحػػينفابة ػػملاب ػػ ا نػػةـا
مسػػةباافػػشاة ة رػػة اتاسػػنـاكػػامااا,لح بػػانفناوةػػةابةػػؿاأن ػػة اةػػانال احةسػػتبةال او نػػام

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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,اف ػػر الحػػ اتاسػػنـاالؽمسػػمانةاملحسػػبمانلاملحبػػاةهاافطةسػػةلحط ػػالفالحتػػشابافػػ افنةػػةاطبػػاا
ا. 6 كاماا"ا سالخنؿ"

لحزػن الحطانيػة شافػشالحلػةهاماناالسػتاطةال لحكايالحبةحةنػلالهمحػ ابةؿاورنتمفاارؿا
ااأاسػػػؿاةػػػيواماسػػػانلا حػػػ الحلةخػػػا9994ةحةروػػػػحؿاكػػػان ة ,امفػػػشابػػػةـالحةوتػػػيالحباطن ػػػةفا

نا(7)  اHoratio Herbert Kitchener االح ػػماااوترػػ الهب ػػ اح زػػن الحطانيػػة شا
طػػػػػػػةحكوـالحب ةػػػػػػػة ش,ام ػػػػػػػاالةػػػػػػػطةاةلتاكػػػػػػػة اأفاتبةػػػػػػػؿاطانية نػػػػػػػةاةػػػػػػػعالحبػػػػػػػاياح يةكػػػػػػػلا

,امفػػػػػشاهػػػػػيلالحة ةػػػػػيابةػػػػػؿاةػػػػػعالحبانػػػػػااةػػػػػفابةنػػػػػاانامبػُنػػػػػػتفاطاتطػػػػػلل ح سػػػػػتاطةال ةاناا
ا. 8 راة الحينفالرب ملالح مامالحباطنلاب  الحب ةة ننفله

امااز طا اورنتم وةانال اح ةاةطال ااحما  نةؼاااأبةامالحكوةلالحسطعمفشاوتةيا 
جمباارا كت حااون كااان الاازع م "ؿا:طػػةحلماا9997ا-9994لحطانية نػػلافػػشاةةػػااطػػنفا

المثالي لِارقة مثمنا من الرجال الجامة ن, فقد كان هادئًا،  عرف ك ف  اصل ناسه 
األةاااادا ، ثاقااااة البصاااا ر ، وذو شااااجاعة و ُحعقاااال فااااي او اااا ت   عاااان رجرجااااة

ا.(9)بالمسؤول ة
 ثان ًا : المناصة الحي شغمها.

اػػرؿاكنةتػػىالفالانػػلاملحبسػػوانلارػػغؿالحسػػنااز طػػا اورنتػػمفالحو نػػااةػػفالحة ةةػػيا
ا:ا 91 لحةبةلامة بة

ا9994 شاطةحلػةهاماح ةػام افػشاةلػاالحزػن الحطانيػةالةانال اح ةاػةطال الحبسػوان .9
-9996.  
بةنػػػػػال افػػػػػشاهنخػػػػػلالفاوػػػػػةفالحبةةػػػػػلاح بة نػػػػػة الحبسػػػػػوانلالحطانية نػػػػػلاح ةػػػػػاما ا .2

9996-9997.  
ح ةػػاماالحةةػػانلا–لفسػػتيرعالحطانية نػػلااوطنػػاالحةسػػشمحنفالحسنةسػػننفافػػشا ػػمم .3
 9997-9999.  

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88_%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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ناح كومةػلالحةةػانلال اةسترػةاااطبػاالحكػايالحبةحةنػلالهمحػ ابةؿاز طا اورنتمفااااا
موػػػػػةفاسػػػػػواتنا لاةػػػػػا ن ةا,احر تػػػػػاليالحطانيػػػػػة شاحل سػػػػػينف ػػػػػـافػػػػػشالعالامالفسػػػػػتبةةانلا

حةػامانامب ػاهةاوػةفانبةػؿاوةلػملاسػةـاا9925 حػ ابػةـاا9922حل سينفاةفابػةـا
وةػػػةاوػػػةفا,9927حةبةهػػػامازػػػاما ـارػػػةاؾافػػػشاةلةم ػػػة اةػػػعالحكوػػػةـالحبػػػايام,مزنػػػلا

حغػػػػالاالحػػػػنةف لنػػػػةـاططب ػػػػلا حػػػػ ا,مُو ؼاحابطػػػػاالحبلنػػػػلا ؿاسػػػػبما زااةطبم  ػػػػةاحسػػػػ يةف
مرػغؿاورنتػمفاأن ػة اناةحةتموؿلحػان اكةنػانكنػ اةكةػااـاةػعاكةوةبػةالعةػةالحتلةمل
لشا,امرػػػةاو9928بػػػةـاالحبػػػالؽحر تػػػاليالحطانيػػػة شافػػػشالحةلػػػملالحسػػػةةشااة ةػػػي

,ارنػػّااأفامفةتػػىاطسػػطيالح مطػػلازانػػامبال نلا- ز ػػملهةبةهػػامالحةلةم ػػة اةػػفاأزػػؿا
لهةمااناحوفالحةبةهامالحزاناماتـاتم نببةافشالح بةنلابػةـااأاا ا9929لحل طنلابةـا

9931.(99) 
ا

 ) املبحث الثاني (
 جلربث كاليتىن واملكتب العربي الربيطاني يف القاهرة

 -: Orientalism) )أوًو : اوسحشراق 
فاحألةـالحرا نلاةفاكنػثاننلةااطةفسترالؽااالسلالحكنةمالحك ةانلاةفا طؿالحغاطناااا

حغةتبةام الطبػةامب مةبػةامةبتلػالتبةامبػةال اله بػةامتلةحنػاهـا,املفالحبػاؼالحكلنلػشالحػي ا
ناةشالحنػىالحةسترػا مفاةػفااالسػتبـاح  لةفػلالعسػرةنلافػشاةات ػؼاةػفاةات ػؼاةالك بػةا
هػػمالبلبػػلالحة ػػؿالحب نػػةاح سػػرـاافػػشا لػػم الط ةخػػىاةػػفازة ػػيامل طػػة اتلػػمؽالحك ػػةاما

لاػاا,امةػفالزػؿايحػؾافػج بـانبة ػمفاب ػ اليبػةاال اابػممالحغاطنلامبيةتبةاةفازة يا
لحػػ الحتةسػػػؾاطةعسػػػرـا,اوةػػػةال بػػػـانبة ػػػمفاب ػػ اهلنةػػػلالحةسػػػ ةنفاامكنػػػة امفوانػػػة اميحػػػؾا

 . 92 طةحل ةفاب  اامحالفبتلللاطةعسرـافشا ل الحةس ـامليلطلاراةنتىالفسرةنل
 .( The Arab office in Cairo) ثان ًا: المكحة العربي في القاهر  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine&usg=ALkJrhhoI_5UhkHiVJqrmKuJM5hWDl0Fjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Jeddah_(1927)&usg=ALkJrhjuSrzmW_I8R2aTwCUrWoDnkL9u-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_Saud&usg=ALkJrhi3rvu7y3jO6lW2TIayrynMn9sJnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yemen&usg=ALkJrhg05mZgiSHaQRk4kAqJlOxLZSdYRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yahya_Muhammad_Hamid_ed-Din&usg=ALkJrhiDoU8DJY3fs3kUI0I5Neude3ZftQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/British_Mandate_of_Mesopotamia&usg=ALkJrhiUIGLjg8GirMAl7ue79tOgIyruqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anglo-Iraqi_Treaty_(1930)&usg=ALkJrhhb2x3TdTOaeseqQ1PQUsCex6sTyw
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هػػػماأكػػػاالهزبػػػلمالحة لػػػيماح سنةسػػػلالحطانية نػػػلافػػػشالحرػػػاؽالحباطػػػشااػػػرؿالحكػػػايااااااا
حنوػػمفازبػػةلل اا9996لحبةحةنػػلالهمحػػ ,اأسسػػتُىالحكومةػػلالحطانية نػػلافػػشارػػباارػػطةياسػػ لا

ةستلطر افشاالاالحة اميالحسةةشالحطانية شافشالحلةهاما,اب اةةامة  الحكايالحبةحةنػلا
لاهةةلنامأمو  ااخةسػتىا حػ الحطانغػةاناالحز ػالؿاز طػا اورنتػمفااخػن الفمح ا ح اةاك 

ا.ا 93   ـالفستاطةال الحةا نلاملحبسوانلاح لنةامالحبةةلاح لمل الحطانية نلافشاةةا
 ـالحةوتياةزةمبلاةفالحاطالفافشارشمفالحراؽالحباطػشاةّةػفاوػة ملانبة ػمفافػشاااااا

الخػػػامالفسػػػتاطةال افػػػشالحلنػػػةامالحبةةػػػلالحطانية نػػػلنامةػػػفالحةػػػميلنفالحسنةسػػػننفافػػػشاالاا
لحة اميالحسةةشنامةفالحاكةحلامب ةػةفال  ػةااملحةسترػا نفاملح ػطةي,اموػةفاهػشففايم ا

مةةسػػنلالحرػػا نلاتبافػػملاب ػػ الحة يلػػلالحباطنػػلابػػفاو ػػيا طػػؿااطػػامامةبػػةامافػػشاف ػػمفالحاط 
لنامةػػػفالحكػػاي,املابػػػملاةػػال لالحبػػػاي,امبةػػؿاطب ػػػبـاةسترػػةانفاحلػػػمل الح ػػمامالحباطنػػػ

 "فػشاهػيلالحةػاا:اا,امةةةانزااايوػا ُا 94   امأماةسطشارماأطالهـاهمرةا امنم غامحماا
انوا قبال الةارة العالم اة ان هؤوء جم عًا وغ رهم من العاامم ن فاي المكحاة العرباي, كا

 , وكااانوا  ع شااونا الةااار األثر ااة فااي الشاارق اووساا اوولاام ماان المشااحغم ن بعمم ااا
, كماا انهام أ  اًا مان العاارف ن والمحكمما ن بالمغاة و عممون في مواقا  مههولاة باالعرة

ا.ا 95 "العرب ة , والمؤهم ن لتخحت  بة ا  العرة الس اس ة واوجحماع ة
تػػػػػيالحباطػػػػػشانتةػػػػػؿالتةػػػػػةف اةطةرػػػػػال اطػػػػػمللامالحاةازنػػػػػلاممللامالحكاطنػػػػػلاوػػػػػةفالحةواااااا

لحطانيػػة نتنفناموػػةفاأفػػالا انبة ػػمفاطةحت سػػنؽاةػػعالحػػاملخاالحطانية نػػلالهاػػا افػػشاةةػػاا
,ام ػػااتػػمح الحةوتػػياة ػػيال رػػةخىا 96 وةفسػػتاطةال املحلنػػةامالحبةةػػلامالاالحة ػػاميالحسػػةةش

حةماماأةةـاةاييػشالحسنةسػلالحطانية نػلافػشام عاتلةاناابفالحة يللالحباطنلاتم ةال
نةػػااا رػػاماة كلػػلاسػػانلاحةبةحزػػلالهكػػالثالحسنةسػػنلاا9996لحرػػاؽ,امطػػاأاة ػػياكلنػػالفا

 Arab Office))فػػػشالحػػػطراالحباطنػػػلاسػػػةن اأمؿالهةػػػااة اةػػػة الحةوتػػػيالحباطػػػش
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Summariesةح رامالحباطنػػػلااػ,ا ػػػـاسػػػةن اطبػػػاالحبػػػااالحسػػػةا اة بػػػةاطػػػا  Arab 
Bulletin  97 .ا

موةفايطنبنة اأفاتكتؿاةسجحلاف سينفاةوة ة اطةالل افشاتلةاناالحةوتػيامأبػالاا رػاتىاااااا
لحسػػػانلا؛اطسػػػطياةم ببػػػةالحزغالفػػػشامأةةو بػػػةالحةلاسػػػلا,امتػػػالاؿاةةػػػةحةاةبيػػػـالحػػػامؿا

تسػػػةةاه اامحػػػلا منػػػلاأاػػػا ال رلحةرػػػتاولافػػػشالحكػػػايافنبػػػةا,امكػػػا اطانية نػػػةاب ػػػ ا
شاحل ػػةمالحسػػمن نامهفالفسػػتنيةفالحةػػبنم شافػػشاف سػػينفاطػػةحمزمااب ػػ الحرػػةيقالحرػػا 

وةفانروؿازلفل اةفالحسنةسلالحطانية نلافشالحراؽناوةةامأفاف سػينفاأةػطك الحة يلػلا
ا. 98 لحتشانزياأفاتمزىاة بةاطانية نةالح اطلالهاناماح امحلالحب ةة نل

ت ةمحػػ اتلػػةاناالحةوتػػيامةم ػػمبة ا رػػاتىالحسػػانلابػػاااةػػفالحل ػػةنةالحتػػشاتتب ػػؽااااااا
طةحةسجحلالحل سػين نلا طػؿالةػالاا"اتةػانةاط لػما"ا؛احاسػـاةػمامامل ػكلاأةػةـالحكومةػلا

ـّاحاةػػػااااماالحلبػػػؿالحباطنػػػلاةن لالالحتػػػشاوة ػػػ اتتلػػػةملاةػػػعالحةػػػبلحطانية نػػػ نامةػػػفا ػػػ
ا.(99)ب نى

 ( الثالث) املبحث
 ىعاث التي واجهت جلربث كاليتىناملىض

 :بماور وًو : ردود الاعل األولم عمم حصر حأ
رج ىارػجفاسػةخاااوة  اةبةلالحةوتيالحباطشاطةحلةهاماماخنسُىالحسنااز طا اورنتمفاااا

لحطانيػػة شافػػشام ػ احػػـاتوػػفاا–لحػاملخاالحطانية نػػلافػػشاةةػاناأفانتػػج االحتكػػةحؼالحباطػشا
لحلػػػا افنػػػىا ػػػاام بػػػ اطبػػػااطنػػػاالحلػػػمل الحطانية نػػػلا,ام ػػػاام ػػػعالحةوتػػػياةزةمبػػػلاةػػػفا
لف تالكػػػة اطرػػػجفالحايػػػميالحبةةػػػلاح سنةسػػػلالحطانية نػػػلافػػػشالحرػػػاؽاتولػػػؿاتباخػػػلارػػػومؾا

يػػػ الةتنػػػةلل اأاػػػا اح ةػػػبنم نلا؛اه ػػػىاةػػػفالحايػػػاال فامطكسػػػيالحبػػػايناماأ اأفاتب
ا. 21 لحةم ؼالحبسوا اأفانسةةاطةستنيةفانبما افشاف سينف
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 ا نة:ثان ًا : الس اسة الحوف ق ة ب ن العرة والصه  
ناطػػػؿامحنػػػااةزةمبػػػلاةػػػفالحطانيػػػة شا كػػػماف سػػػينفامحنػػػااةػػػافلاحػػػـانوػػػفالف ػػػافةعاااااا

 لػااماتػةامانامطةحت سػنؽاةػعافا سػةاملحة يةػلالحةػبنم نلاتػةام الحتاتنطة التايتبةاطانية نػةاة
ا.اااااااااااااااااااااااااااااااا 29 ا9996حبةـاا"سا كس ب كو"أاا ا,امويحؾالتلة نلا

بة  اطانية نةاب  اتسبنؿات لنياتةانةاط لمااطباالكترحبػةاحل سػينفا,ام ػاالب  ػ اااا
ترػػػػانفالفمؿابػػػػةـاا24ة رػػػػماافػػػػشاالا ػػػةببةاح كوػػػػـالحبسػػػػوا الحطانيػػػػة شا,اطإةػػػػالا

ا. 22 ـا,ام ااُبنّفالحز الؿاز طا اورنتمفا,اةانال اح الامالحبسوانلافشاف سينف9997
,اا9997ترػػانفالفمؿابػػةـاا39فػػشايل الحم ػػ الزتةبػػ الحكومةػػلالحطانية نػػلافػػشااااا

ا9997,امفػشالح ػة شاةػفاترػانفالح ػة شاا 23 مأ ا اةم لبةالح بةخشاةفاي طة الحةػبةن ل
,ابػفايانػؽاا" حصار ح بمااور "تةػانكُىالحرػبنااطػػػاأةاااط لمااطةلتِىاملنػال اح اةازنػل

 اةيواما اةتبةالحكومةلالحطانية نػلابطػّااملنػاااةازنتبػةاط لػماالحػ الح ػمااالاةم اامترػن ا
Lord Edmund Rothschildامتػـاا" الارنساي صااةة مقحارص اصادار الحصار ح" ا,

ةحي اأ اهػةاةز ػ الحبةػمـالحطانيػة شا,ام رػا افػشالحتةسػعالحنػمـا لسػب اسةؿالحةيوامافشا
ةػفالحرػباا لسػىا,امت ػةّفالحتةػانةاتبػةيؼالحكومةػلالحطانية نػلاةػعا نػةـاميػفا ػمةشا

ا.ا 24 ح نبماافشاف سينف
طا نػػػلالحػػػ از طػػػا اا9997وػػػة مفالفمؿابػػػةـا99فػػػشاااسػػػ  امللامالحاةازنػػػلالحطانية نػػػلأ

" عنادما  سامح الو ا  العساكري , :ي ط اة ىالفرةامافشالحةكؼالحػ ال ػىاا,نتمفور
فااان لجنااة مكونااة ماان مناادوب ن عاان المنظمااة الصااه ون ة سااححوجه الاام فمساا  ن , 
لمساااعد  السااام اا العساااكر ة فااي معالجاااة المشااااكل الحااي لهاااا صااامة بالمساااحو ناا 

ة السااكان جم عاًا فااي ال هود اة فاي فمساا  ن , وساوف حكارس اهحمامهااا لحةق اق معونا
ا.ا 25 المن قة المةحمة "
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حوػػفاز طػػا اورنتم إسػػت واايحػػؾاافػػشاطا نػػلالاسػػ بةالحػػ اكومةتػػِىافػػشاح ػػافا,اطتػػةان ااااا
" فالو   العسكري الةالي ,  قح ي بهن و ,ازةفافنبةا:ا9997وة مفالفمؿابةـاا94

 سامح ألي شاخص بالحوجااه الام فمسا  ن ... فالسااماص لممثماي ا اة فئااة  ااحح الباااة 
ا. 26 ألخر ن"ل

,اا 27  اMark Sykes مب ػ ا ػمفاةب مةػة الحةوتػيالحباطػشام ػعاةػةاؾاسػةنو ااا
ةيالحةم ػػؼناةسترػةاالحرػشمفالحرػا نلاح كومةػلالحطانية نػػلاايػميالحسنةسػلالحة ةسػطلاع لػ

مترا اهي الحايميافشاأفالحة يللاتتسعاح لمةنتنفالحباطنلاملحنبمانل,ام ااي ػياةػفا
ز طا اورنتم ةطاللاأهةنلالحتبةمفاطنفالحباياملحنبمااملحسبشا حػ الحتػج نااب ػ الحبػاينا
مفاسنةةالحلبةةلالحسمانلافشالحلةهام,امحوفاز طا اورنتمفامازةحىاحـانوم ملاب  الحارـا

لنيهـاهي الحسنةسلاةتلةخ نفامةيةخ نفالح ا زةكبةناطؿاوة ملانتامفمفاةفاكامثاةفات 
ةةانش اافشابر ة الحبػاياطةحك لػةفاطبػااأفاتػاؾاتةػانةاط لػمااأ ػال اوطنػال افػشالهمسػةيا

مهػػيلاةػػةاافػػعاز طػػا اورنتػػمفا حػػ الحػػتكلياتزػػة ال تػػالحامللامالحاةازنػػلالاسػػةؿاا,الحباطنػػل
اةن للكػػترؿالحلػػا املسػػتبزةؿالحةػػب,اطبػػاا9997فالفمؿاوػػة ماا99طب ػػلاةػػبنم نلافػػشا

ا. 28 ت لنيامبااط لما
 :الحهث ر عمم الشر ف ةس نثالثًا: 

سػػب الحايػػلالحطانية نػػلا حػػ ا ػػةةفا طػػمؿالحرػػانؼاكسػػنفامتجننػػا افجاسػػؿالحنػػىااااااااا
أزػاااازػةؿالحةوتػيالحباطػشاه  ةبػىامافبػىالحػ الطػالفاةملفلتػىاب ػ االحةستراؽاهمرةا 

لحسنةسلالحطانية نلاطرجفاف سينفا,امحوفاةم ؼالحرانؼاكسنفاحـانوفاةرزبة افشااأ ا
ز طا اورنتمف,امب  الحارـاةفاأ ىاوةفانا امزميالطلةخىاب  الحةسػاحافلػااطػاأاناوػلا

حكة ػػىاب ػػ الفتلػػةؽاةػػعالحنبػػمااالهتةةةػػىاب ػػ افنةػػؿامنكػػثاحػػما  اب ػػ اطػػيؿالحزبػػما
ا. 29 طكزلاأ بةافاةتىالحمكناماحز شاربةاالحكاولالحباطنل
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ا:ًا :الدعا ة في أوسا  شعة فمس  نرابع
أ رػػج اطانية نػػةالالاماةسػػتل لاحل سػػينفابػػفاةةػػانامأمو ػػ ا حػػ از طػػا اورنتػػمفااااااا

ب ػػ اأفانت لػػ الحتب نةػػة افػػشالهةػػماالحةتب لػػلااةبةػػلالح ػػةطيالحسنةسػػشاح ز ػػالؿالح  طػػش
,امي طػػ اة ػػىاتجسػػن ا 31 طةحسنةسػػلافػػشاف سػػينفاةػػفامللامالحاةازنػػلالحطانية نػػلاةطةرػػام ا

 افػػػػاعاح ةوتػػػػيالحباطػػػػشافػػػػشاف سػػػػينفاملسػػػػ ةالالاماةوتػػػػيالحلػػػػةهاما حػػػػ اون ةهػػػػة وما ملحن 
Kianhan Cornwallisةفالحلا افشاام ااطنفاز طا اورنتمفافشاأمؿاتلةانا ِاا, 39  ا

,امي ػػػ اا 32 ,اةػػبمطلالحتمةػػػؿا حػػ الحتبػػةمفاطػػػنفالحبػػاياملحنبػػما9998رػػطةيابػػةـاا4
تلةاناُ الفسطمبنلالحةةااماةػفالحلػا الحػ اكومةتػِىافػشاح ػافاتتكػاثاطةسػتةالاابػفا  ػؽا

تػشا,الحا" الس اساة الصاه ون ة "لحل سين ننفاةفالح رةيالحةبنم شامفلالفا لتبـاااااطػػػا
,اوتػػػياز طػػػا اا9998حػػػىافػػػشارػػػباارػػػطةيالن ػػػة ابػػػةـااا اطانية نػػػةا,افلػػػشاتلانػػػتتطببػػػةا

" ان المثقاا ن مان المسامم ن و زالاون قمقا ن مماا  ارون ورنتم ةح اكومةتىانلمؿافنػىا
,اوةػةاماا اتلػةاناااف ه اوف م ة في معاممة ال هود ومن اةحماال السا  ر  ال هود اة "

ا. 33 لحباطنلالحةزةمامااحة ةيؽلاافشاللاا افشالحلتامايلتبةابفااامافبؿاةةة  
 :البعثة الصه ون ة خامسًا: 

ا ػػػاا الحكومةػػػلالحطانية نػػػلا اسػػػةؿاطب ػػػلاةػػػبنم نلالحػػػ اف سػػػينفا؛احاالسػػػلا كػػػملؿااااا
لحطرااب  الحيطنبلا,امم عالحةرةانعالحتشاتتةةر اةعاتةانةاط لػماا,اموة ػ اةبةتبػةا

ا.ا 34 لفسةسنلاهمام عالُهس اع رةفالحميفا الحلمةشا الحنبما افشاف سينف
ُرػػوح  الحطب ػػلالحةػػبنم نلاةػػفاةة  ػػشالحنبػػماافػػشاطانية نػػةامفا سػػةاملنيةحنػػةا,ام ػػااة ػػؿااا

,الحػي اوػةفااخنسػة اح طب ػلا,ا 35  اChaim Weizmann انبػمااطانية نػةاكػةننـاملنلةػةف
ةػػػفالحةوتػػػيالحباطػػػشاةةػػػ ر اح كومةػػػلاOrmsby Gore)  مالفلبػػػةاأماةسػػػطشارػػػماا
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 ػةطيالتةػةؿاا James De Rothschild الحطانية نلا,امسةباُ ازنة اا اامترن ا
ا. 36 سنةسشا نةطل اأن ة ابفالحكومةلالحطانية نلا

اةن للحةػب,افةسػتلط بةاا9998ليلاابػةـاا29مة  الحطب لالحةبنم نلالحػ الحلػةهامافػشااا
,ام ػااأرػةا ا 37 لستلط تبةالحس ية الحبسوانلالحطانية نػلالسػتلطةف ااسػةنة ا,وةةاطوؿاكلةمم

 حػػػػ الحتاػػػػمؼالحػػػػي اأ ةاتػػػػىالح ز ػػػػلافػػػػشا لػػػػم الحلبةػػػػةفالحباطػػػػشاطةحلػػػػةهاما رػػػػامالحةوتػػػػيا
,ام ااا 38 لاةبةلالحةسشمحنفالحطانية ننفاحتباخلاهيلالحتامؼلحسماننفافشاةةاامةبمط

فالحةػملحنفاح كومةػلانلحسنةسننفالحسػماناهشففسةاعاز طا اورنتمفاةفازة طِىالح ال  ةعا
لحطانية نلاملحةمزمانفافػشالحلػةهاماح بةػؿافػشاسػطنؿال ةةػلاامحػلاباطنػلافػشاسػمانةا,امطػنفا

ملسػتيةعاورنتم ػةفانل ػعاوػر اا",بر  ان اة فمسا  ن "حبـاطجفاملنلةػةفانبةػؿاب ػ ا  ةةػلا
,امملكااةفاأفػالااف ر ابفالكاالفالاا ؿالح رةرنطشةفا افمل اطةرةالحطوا ا,املحبيـا,ا

طجفانتة ملاطجةا ةخبـافشاف سينفا؛ايحػؾاطلةػاالحتباخػلاةػفاةاػةمفبـاا  ؿابطاالحبةا 
ا.ا 39 متيةن بـ

وةػػةام ل ػػ ا رػػامالحةوتػػيالحباطػػشاأ  ػػةفامزػػماالحطب ػػلافػػشاةةػػاام طػػؿال تلةحبػػةا حػػ اااااا
ف سػػػينفااسػػػةخؿاهمرػػػةا ابػػػفالحلػػػا ,اموة ػػػ اتةػػػماالحل ػػػؽالحباطػػػشاملحةم ػػػؼالحبػػػالخشا

لحةسػػنكنل,امةػػما اا–ح ةػػبنم نلنالهةػػاالحػػي اافػػعالحػػ اترػػونؿالحزةبنػػة الفسػػرةنلا
ا تػىالحطب ػلالحةػبنم نلاطبػاامةػمحبةا حػ انةفػةافػشالح راماأن ة الف يطةعالحس طشالحػي اأك

ا.(41),امةاةمؼالحبايالحةتللناماةفالحةبنم نل9998 نسةفا
ان:بشهن اودار  العسكر ة في فمس  سادسًا: اقحراةاا المكحة العربي 

,اا9998مةػػ  الحطب ػػلالحةػػبنم نلالحػػ اف سػػينفافػػشالحبةرػػااةػػفا نسػػةفابػػةـاااااااااا
مللا اة ػػةيؽالحلػػا امتػػؿالطنػػيامنةفػػةا,اوةػػةاللا ا نػػةامالحلػػمل الحطانية نػػلافػػشالحاك ػػلا,ا
م ةط بػػػػةالحبػػػػاياطةيػػػػةهاماةبةانػػػػلافػػػػشاةبيػػػػـالفةػػػػةوفا,امأا ايحػػػػؾالحػػػػ اتاػػػػمؼالفالاما
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,ام ػاارػوةاملنلةػةفاةػالال ا حػ ا 49 لح ا مال اا ػاهةلحبسوانلاةفاتيماات ؾالحةيةهال ا
ملنػػاالحاةازنػػلالحطانية نػػلاط لػػمااةػػفالحةةػػةبيالحتػػشاتملزػػىاطب تػػىاةػػفالفالامالحبسػػوانلا
لحةك نل,افبشافاتترفـافشا ياِ اةعالحاييالحةبنم نل,امحتم ػنةالحةم ػؼا ػاـاز طػا ا

كلنػػػالفاا96 سػػػينفاطتػػػةان اورنتػػػمفا حػػػ اط لػػػمااتلانػػػال املفنػػػة ابػػػفالحم ػػػعالحػػػالهفافػػػشاف
إن وجود البعثة الصه ون ة بةد ذاحه دل ل عمم الدعم المقادم إلام  ,ازةفافنى:ا"9998

ا. 42 الةركة الصه ون ة " 
لحةػبنم شا حػ ابملةػؿالزتةةبنػلامل تةػةانلاا-لااأازػعاز طػا اورنتػمفالحبػالفالحباطػشح

حةالحةػػبنم نلا,افا حػػ ارػػبماا ػػمةش,امبػػالاطا ػػةةمالحبةػػؿالحةلطػػؿافػػشاف سػػينفاحةػػة
مل تػػػاحاأفانتلنػػػااو نػػػال اطلػػػمل نفامأبػػػالؼالحكػػػايالحتػػػشاتل ػػػشاطةحكلػػػةياب ػػػ الهم ػػػةعا

نام اانػشا ا حػ اةن لحؾاسنشا ا ح اانطلاأةؿالحةبلحالخةلافشالهال شالحةكت ل؛اهفاي
اكنؿالحطب ػلالحةػبنم نل,امل تػاحاطةحةلةطػؿاةػ ةالحسػ ية الحةك نػلا ػاال اةكػامال اةػفاكانػلا

عااػةؿاتغنػال اطسػنيلاتا ػشالحػاأ الحبػةـالحةػبنم شا,امفارػشفا حػ اةرػةبااالحبةؿا؛
ا. 43 لحيملخؼالهاا 

مطكػػثاز طػػا اورنتػػمفافػػشاتلػػةاناِ اةلتاكػػة الحطب ػػلالحةػػبنم نلاف ػػـانػػا اةة بػػة اةػػفااااا
,امتكلياطرجفالحةرامعالحةبنم شاح لالبلاطةسةكلاتلاااطػػا اا 44 ل رةفالحزةةبلالحبطانل

أةػػا اسػػمؼان نػػااةاػػةمؼااةن لهفاتػػمحشالحةػػب اأحػػؼاهوتػػةااةػػفاأال ػػشالحامحػػلا؛ا251
لحسػػػوةفنامل تػػػاحاحتغينتػػػىالبيػػػةفالحةرػػػامعالحةػػػللالحبسػػػوانل,امتم ػػػعاز طػػػا اورنتػػػمفا

لت ةاأانال اطباـاتمسنعالحةةةبياطرجفاة ونلاكةخيالحةطو املهال شالحةزةماماحىا,اما
لحةبةة لالحةتةنلماح نبمانامطةتطةعاأس ميالحتةننػلالحكوػنـاملحتمفنػؽالحكػان اطػنفاةةػةحةا

ا. 45 زةنعالحلخة 
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وػػةفاهػػاؼااخػػن الحةوتػػيالحباطػػشاز طػػا اورنتػػمفاأفانطػػنفاحػػمللامالحاةازنػػلالحةػػا ااااا
لحم ػ ا؛احوػػشالحػي انزػياأفانط غػىاتيػمناالحسنةسػلالحةػبنم نلافػشاف سػينفااػرؿايحػؾا

تةػػػاااأملةاهػػػةاطايػػػػمياهػػػي الحسنةسػػػلالحتػػػػشانزػػػياب ػػػ العالامالحةك نػػػػلافػػػشاف سػػػػينفا
تةػملاا26لتطةببة,ام االستزةياملناالحاةازنلاط لمااحبي ال الفافزػةف ااسػةحتىاطتػةان ا

,اطػػػةحاااب ػػػ اةيةحػػػياملنلةػػػةفاةتكليػػػلاطةػػػماماوطنػػػام,امب ػػػ الحػػػارـاةػػػفاتلػػػانا اا9998
ةبلػػاتنفافاا"األرا ااي وةااائ  المبكاام" نلافلػػااُبػػػػػػػّااةسػػجحتشاملبزةطػػىامتب ػػنا اح ةػػبنما

ا. 46 نةوفالحطافاطبةة
اف صل: –سابعًا : لقاء وا زمان 

أرةااتلانػاالحةوتػيالحباطػشالحػي اطب ػىالحػ امللامالحاةازنػلالحطانية نػلا حػ امزػميااااااا
حز ػػةحالهنةػػفاتمزنػػىاله يػػةاا حػػ اة يلػػلالحرػػاؽالفمسػػيا,ا ياتبػػاا ػػمل الح ػػمامالحباطنػػلال

ح لمل الحطانية نلنامتكاثابفا اماماتاطنااحلةفاطنفالحكاولالحةبنم نلاملحلةخةنفاب  ا
,امأوػػػااز طػػػا اورنتػػػمفاأفاةم ػػػؼاة ػػػؾالحكزػػػةلاملهةنػػػاافنةػػػؿالحةتبػػػةيؼاا 47 لح ػػػمام

سػن زةاو نػػال افػػشات سػنؽالحسنةسػػتنفالحةػػبنم نلاملحباطنػػلا,امنة ػعال تلػػةؿارػػبماالفسػػتنةفا
ا. 48 ح الحلمل الحةلةت لانامأفايحؾاسمؼانش اافشالحةةةحةالحطانية نلةفاف سينفا 

لااتـاتكانااسنةسلالحطب لالحةبنم نلاتزة الحكاولالحباطنلافشالحةشتةاالحي ابلااطتةان اح
,امك ػا ااخػن الحةوتػيالحباطػشاز طػا اورنتػمفامةسػةبا نامحػػما  ناا9998لنػةااا28

أفاااألولام :,امل ي ل ات ؾالحسنةسلاةفا رثافا ػنة ا,ا 49 مأماةسطشارمانامملنلةةف
طغػػػالا ا,اطبػػػااأفااوػػػل اا–اةرػػػؽاا–ةاوػػلالح لػػػؿافػػػشالحكاوػػػلالحباطنػػػلاهػػػماة  ػػثا ةوػػػلا

أفالحةسػػجحلالحل سػػين نلانةوػػفابلحبػػةاب ػػاال رػػةفاك ػػؼاا:ةوالثان االه ػػملفاب ػػ افنةػػؿ,ا
لحبر ػػػة املحرػػػبياأفاةسػػػجحلااوالثالثاااة:سنةسػػػشاةػػػعا ػػػةامالحكاوػػػلالحباطنػػػلافػػػشالحرػػػاؽ,ا

ا. 51 لحل سين شال تةةانلامنةوفاك بةاب ااتكسفالهم ةعالف تةةانل
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ةبػػػااز طػػػا اورنتم مهمرػػػةا امحػػػما  اةػػػفا طػػػؿاحبػػػي الحسنةسػػػلاحػػػػا امب ػػػ اأ ػػػاايحػػػؾا
لحرانؼاكسنفاطفاب شاامفنةؿ,اممزااازةؿالحةوتيالحباطشاأ ىاةفالهف ؿالفتةةؿا

ح ػػػةةفاةملفلتػػػىامتجننػػػػا امسػػػبنىاح تػػػج ناافػػػػشاطلنةػػػؿامتبنخػػػلاحلػػػػةفاطن ػػػىامطػػػنفاملنلةػػػػةفا
ا. 59 ملحا 
مالفػػؽاأماةسػػطشارػػمااملنلةػػةفاحلنػػةامافنةػػؿافػػشالحبلطػػلا,اموػػةفاز طػػا اورنتػػمفا ػػاااااا

" بهنه أةد زعماء الةركة الصه ون ة وقد  اـاملنلةةفا ح افنةؿافشااسةحلامةلىافنبةا
امالحةوتػػياةػػةازػػا افػػشا,ام ػػااتكةػػ  ا رػػاجاااء لحنم ااة الحعاااون باا ن العاارة وال هااود "

نامتكاثااخن الحةوتػيافػشااسػةحتىاا9998كلنالفابةـاا4لزتةةعافنةؿامملنلةةفافشا
 حػػػ امللامالحاةازنػػػلابػػػفاتلةشحػػػىاط تػػػةخمالحةلةط ػػػلا,امةػػػةاسػػػنشا ا حنػػػىاةػػػفاحلػػػةفالحكػػػاوتنفا
لحباطنػػلاملحةػػبنم نلنالهةػػاالحػػي اسػػنكؿاةرػػو لالحكومةػػلالحطانية نػػلافػػشات لنػػيامبماهػػةا

مل تػػاحاتػػاطنااحلػػةفاةرػػةطىاةػػعالحرػػانؼاكسػػنفاطػػفاب ػػش؛افافبةةػػىابػػفاةػػا ااح يػػافنف,
فػػػشا ةػػػةؿالحباطنػػػلافػػػشاسػػػمانلناا"رغااام كرهاااِه ا اااا  "تػػػج ناالحطا ػػػةةمالحةػػػبنم شالفنزػػػةطشا

مح كةمؿاة ىاب  البتالؼاطةهةة شالحةبنم نلافشاف سينفاةلةطؿالفبتالؼاطىالبنةػةا
ية نةامةفاارؿايحؾالح لةفالحي ازةعافنةؿا,امنا الحطةكثاأفاطانا ا52 ح كاولالحباطنل

امملنلةةفا اا زك افشام عالفس احرتلةؽالحةستلط شاطنفالحيافنفا.
 :داد المعار ة العرب ة لمصه ون ةثامنًا: اشح   
طػػةحارـاةػػفاأفازةنػػعامسػػةخؿالحابةنػػلالحتػػشالسػػتااةتبةالحسػػ ية الحطانية نػػلاح كػػانثااااا

بػػػػفافملخػػػػاالفكػػػػترؿالحطانيػػػػة شاحل سػػػػينفافلػػػػاالتسػػػػب الحةبةا ػػػػلالحباطنػػػػلاح ةػػػػبنم نلا
ملرتا ا,امأوا اتلةاناالحةوتيالحباطشاةبمطلالحةم ؼاةػعال تػاليالحبة نػة الحبسػوانلا

ل الحرةخولالحتػشاأ ػةفتبةا حػ اأم ػةعالحةرػاؽاسنةسػلاةفا بةنتبةنامتكا  ابفالحتبلنا
و  مكان حوقا  :ا"ا9998لياا2لحك لةفالحةبنم نل,ام ػاا ػةؿاهمرػةا افػشاةػيواماحػىافػش
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محبػيلاقبول الغالب ة غ ر ال هود ة لمحغمغل الصاه وني أو قباول المعامماة الحا ا م ة" ، 
,امتكلػػػؽاز طػػػا ا "" أن الحعهاااداا البر  ان اااة لمصاااه ون  ن  جاااة فر اااها باااالقو نػػػا ا

ورنتػػمفاةػػفاأفاوػػؿالحةغانػػة احػػـاتبػػاؿاةم ػػؼالحةسػػ ةنفاطرػػجفاة ونػػلاكػػةخيالحةطوػػ نا
ماأ اأفاه ةؾاايالاوطنالافشالحتلػاـاايػمماأاػا افنةػةانتب ػؽاطبػي الحةسػجحلنامأفا  ػنلا
لحةلةم ة اح تمفنؽاطنفالحةةةحةالحباطنلاملحلا سنلافشاسمانلاأو ػاالحكةكػةنامأفالحم ػ ا

ه ا رةياةبنم شااة اةةاحـانكػااام ػعالحط ػاامطرػوؿالالاتػىالح بػةخشنااحـانكفاطبا
 ةاماةاػػػةمؼالحبػػػاياط رػػػااتةػػػانكة ايةخرػػػلامةيةحػػػياةن ل لحةػػػبم ةػػػةاطػػػجفانتز ػػػيا

ةتيافلاو االحبالفامتػش اافػشا زػةكبـا,امحػـانوػفاتاػمؼاز طػا اورنتػمفاكاةػةاب ػ ا
أحلػةاةلةطػؿاا66زػةملا  ػيلؾالحةة كلالحباطنلاطؿاهفابااالحنبماافشاف سينفاحػـانوػفانت

حػػػماتلػػػاةملاطػػػةحلمماحلػػػةـاةرػػػامببـاب ػػػ ااةن ل"لحةػػػب"نامهفا”رنػػػاالحنبػػػما“أحلػػػةاةػػػفاا573
ا. 53 أسة ارنااالس 

ح لػػةفافنةػػؿاملطررػػىاا9998فػػشاةي ػػعاترػػانفالفمؿاالح  طػػشااةرػػؽلحز ػػالؿاااػػؿاااااا
ة ػػلاطرػػجفالالاماأزػػللفالحلنػػةامالحبةاةلحتاتنطػػة الحبسػػوانلالفالانػػلالحةش تػػلالحتػػشالتاػػيتببػػفا
,اموػػةفاوػػر اةػػفاز طػػا اورنتػػمفالح ػػةطيالحسنةسػػشالحػػاخن افػػشاةلػػاالحلنػػةاماةسػػمانةػػفا

لحبةةلاملحةراؼاب  الحةوتيالحباطشافشالحلا ناموما ملحن اةػاناالحةوتػيالحباطػشافػشا
,امأةػػػطةاطة ةػػػطىافػػػشاةلػػػاالحلنػػػةامالحبةةػػػلالحلػػػةهامانالفلة ػػػى,امطبػػػاالحكػػػايالكػػػتليالهمؿ

,امأةػػةالحةوتػػػيافلػػػاال تبػػ اةبةةػػػىاطتم ػػػؼاةطيالفاتطػػػةيالحطانيػػة شافػػػشالحرػػػاؽلح ػػة شا ػػػ
ا.ا 54 ا9998لحبة نة الحكاطنلافشاترانفالح ة شابةـا
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 ) املبحث الرابع (
 تفاقياث) حبرة , حذاء , جذة (في عقذ إجلربث كاليتىندور 

 :( BahrahAgreement) احااق ة بةر   –أوًو 
مأةنااراؽالهاافابطالهللاطػفالحكسػنف,اا ؿاسبماابطاالحبلنلطاأالفكتوةؾالحةطةرااطنفا

ة يلػػػػلاتطمؾنمتجسػػػػن العةػػػػةامالهاا نػػػلاتكػػػػ اكةةنػػػػلالحسػػػػ ية اأطػػػػفاسػػػبمااحطبػػػاا ػػػػـا
نامرػةاؾا 55 ـا9929ا نسػةفا99فػشالحطانية نلنات ؾالعةةامالحتشاأّحل اأمح اكومةةتبػةا

فشا Herbert Samuel  56 باطا اةةمخنؿ الحة اميالحسةةشالحطانية شاب  اف سين 
  رػػةفاهػػي العالاماحرػػاؽالهاافانامبػػنفابػػاال اةػػفالحةسترػػةانفالحسنةسػػننفالحطانيػػة ننفا

ا. 57 لهةناافشالعرالؼاب  اسناهةحةسةباما
موة  اطانية نةاطةمزياةؾالف تالياهشالحةسشمحلابفاأةفامكةةنلا ةةامارػاؽااااااا

لهاافنالحتػػػشاأةػػػطك اطبػػػاا ػػػـاةبػػػةفاملحبلطػػػلا حنبػػػةاتزػػػةمااة يلػػػلاتطػػػمؾناةػػػفازبػػػلا
لحرػػةةؿا,اوة ػػ اة يلػػلاتطػػمؾا لسػػبةاةكػػؿاأيةػػةعاأةنػػاارػػاؽالهاافنافلػػاايةحػػيااخػػن ا

لهاا شاب شاا ةاطةرةالحاوةطشاطتمسنعاكاماالعةػةامالهاا نػلاز مطػةاحوػشات ػـاالحملالف
تطػػػػمؾنامهػػػػيلاةػػػػةانت ػػػػةاةػػػػفاطا نػػػػلاأاسػػػػ بةاهاطػػػػا اةػػػػةمخنؿا حػػػػ املنػػػػاالحةسػػػػتبةال ا

 .ا 58 ا9924اترانفالفمؿا98افشالحطانية ش
 

 ػاميالحسػةةشالحطانيػة شاوة  الحكومةلالحطانية نلاةمزػمامافػشالحة يلػلابطػاالحةااااااا
ملحػػػػملناالحةلػػػػملافػػػػشازػػػػاماناموػػػػةفاهػػػػشففافػػػػشالحلاسػػػػملحةبتةاالحطانيػػػػة شافػػػػشابةػػػػةفا

لحةسشمحمفانطك مفالفةماالحسنةسنلامرناهةاةةةانتب ػؽاطبػي الحةسػةحلالمات ػؾا,امناسػ مفا
طػػػئالخبـاكمحبػػػةالحػػػ امللامالحاةازنػػػلافتػػػاا الحةمل ػػػنعالحةيامكػػػلامت ة رػػػبةاةببػػػـا,ا ػػػـا

 . 59 تب نةةتبةالحتشاوة  اتااـاةةةحكبةافشازةنعالفكملؿتلماهـاط

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA+%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84+hon.+godfrey+herbert+samuel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMouqaxS4tVP1zc0zDIuSks2KcrRkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWI1vtt_YeGMFEK9SuLH1ZuvNjhvLbnbdbFHIyM_TU0jPT0krSq1UyEgtSkotKlEoTswtTc3ZwcoIAMLytKlxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii_vKu9tHoAhWMwcQBHb3iDpoQmxMoAjARegQIEBAE
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 ؿابطػػػاالحبلنػػػلاالهةنػػػاموة ػػػ اطانية نػػػةاطبػػػااأفاتم بػػػ اسػػػلميالحكزػػػةلافػػػشانػػػااااااااا
أطػفاحرػا شالهاافالحاة ػعاف تػالطبةنامأ ػيا اا"معان والعقباة" ااسب ا ح ا ػـاسبماا
مكياتػىاةػفاةبةزةػلا ةػةامااطجفاة يللاةبةفاملحبلطلامل بلا ػةفاة يلػلال تػالطبةناسبما
,امحػيلاأةػطك اةبػةفاملحبلطػلازػلفل اةػفا ةػةامارػاؽاؽالهاافاطكاماهةالحتػشات ػةبةةراا

بنااا كب ااارًا ألن غُ ز عبااد العز اا" وجااد ف اااه لهاافاطةسػػةباماطانية نػػةنامهػػمالهةػػاالحػػي ا
 .ااااااااااااااااااااا 61 اسح تء  عمم الةجاز كان  خول له الةق في  مهما"

مأةنػػػاارػػػاؽالهاافنامي ػػػ اا ؿاسػػػبمااملسػػػتةااتػػػمتاالحبر ػػػة اطػػػنفابطػػػاالحبلنػػػلااااا
ةسػػجحلا ػػـاةبػػةفاملحبلطػػلاةػػفاأهػػـالحةسػػةخؿالحبةحلػػلاطن بةػػةنام ػػااأ نػػا اهػػي الحةسػػجحلافػػشا

مطانية نػػةناكنػػثال تاكػػ ااطػػنفالهةنػػاابطػػالحبلنللحتػػشابلػػا اا9927ةبةهػػامازػػامابػػةـا
لهةنػاانارنػااأفا ةبػةفاملحبلطػلاملحةػامام وػر اةػففات ـاأةرؾارػاؽالهاافاطانية نةاأ

تةطبلاحرػػاؽالهاافناب ػػ اأفاتطلػػ الحة يلػػلاب ػػ ام ػػببةاحػػـانبتػػاؼاطػػيحؾناحو ػػىاملفػػؽ
 .ااااااا 69 ب  اأفات ة  اهي الحةسجحلب اةةانكنفالحم  احة ة رتبة

 ؿااا الحػػ اتػػمتاالحبر ػػة اطػػنفابطػػاالحبلنػػلألموة ػػ اه ػػةؾاةسػػجحلاأاػػا اةرػػةطبااااااا
موة ػػػ اسنةسػػػلاا," وادي السااارةان "مأةنػػػاارػػػاؽالهاافنامهػػػشات ػػػؾالحةتب لػػػلاطػػػػااسػػػبما

طانية نػػةا للفاملا الحسػػاكةفاملحة يلػػلالحةةتػػاماطن ػػىامطػػنفازطػػؿارػػةااتتاوػػلاب ػػ ا نزػػةاا
بطػػاالحبلنػػلااطن ةػػةاتاوػػل اسنةسػػلزسػااأا ػػشانػػاطياطػػنفالحا ػػنمالحباطػػشاما ػنمالحبلطػػلنا

مانل,ام ػػػااكةمحػػػ اطانية نػػػةفشالحطالنػػػلا ػػػـالحػػػملا اأماب ػػ ا نزػػػةااةةػػػااطػػػا اناطيػػػىاطسػػػ
لحكلػػةياب ػػ السػػتلرحىاتكػػ اكوػػـا ؿالحرػػبرفنارنػػااأفالحة ػػؾابطػػاالحبلنػػلاسػػةاعا حػػ ا

,اطةسػػػت  ةفا انػػػة ا" ح مااااء وخ بااار والجاااوف وساااكاكا ووادي السااارةان" ػػػـاملكػػػة :ا
ا97طتػػةان انامهػػمالهةػػاالحػػي اافػػعاطانية نػػةاح ػػابمما حػػ ابلػػااةػػشتةاالحومنػػ ا 62 لحة ػػة

بطاالحبلنػلافػشا ػـا انػة الحة ػةاب ػ ااةنا اا زةالهناما 63 ا9923وة مفالفمؿابةـا
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 ػةفاأةػػرؾاا" باسااحثناء األزرق "هػةة ا ػـالحكزػػةلناموػيحؾاأةػػطةاملا الحسػاكةفا
 .اااااااااااااااااااااااااااا 64 ةناابطاالحبلنلا ؿاسبماله

بطػػػػاالحبلنػػػػلافػػػػشات ػػػػؾاله  ػػػػةفانتلػػػػاـاطسػػػػابلاح ػػػػـالحكزػػػػةلناةةػػػػةاأ ػػػػةاااةنػػػػاموػػػػةفالف
نا 65 يبالحكومةػػػلالحطانية نػػػلنالحتػػػشاأنل ػػػ اأفالحكزػػػػةلاسػػػنشمؿا حنػػػىاطجسػػػاعاةةػػػةاتتم ػػػػع

 يأاسػػ  احيحورػػاب اطانية نػػةافػػشاتػػجةنفالحكػػاماالحز مطنػػلاملحرػػا نلاعةػػةامارػػاؽالهاافنا
بطػػاالحبلنػػلاح تطةكػػثاةبػػىنالهةنػػااب  ااأ اطب ػػلا حػػ از طػػا اورنتػػم ا9925فػػشابػػةـا

مةكةمحػػلالحتمةػػؿا حػػ التلة ػػة اتت ػػةفالحك ػػمؿالحسػػ ةنلالحةا ػػنلاحزةنػػعالهيػػالؼافنةػػةا
,ام ػػػااةػػػ ةاز طػػػا اورنتػػػمفاةػػػركنلالحطكػػػثا ػػػؽاطكػػػاما اةػػػعالحبػػػالؽامرػػػاؽالهاافنتب

بطػػػاالحبلنلموػػػؿاةػػػفالحبػػػالؽامرػػػاؽالهةنػػػاالحرػػػةةؿافػػػشازةنػػػعالحل ػػػةنةالحكامانػػػلاطػػػنفا
" موة ػػػ الحطب ػػػلالحتػػػشانتاأسػػػبةاز طػػػا اورنتػػػمفات ػػػـابػػػاال اةػػػفالحاطػػػالفاةػػػ بـاالهاافن

م ػػػػااكػػػػاا امللامالحةسػػػػتبةال ا,ااالم جاااار .. ة. غمااااوة ، الكولون اااال ك. كرنااااوال س"
تبنػػػنفالحكػػػاماافػػػشاة يلػػػلاملا اااوول :لحطانية نػػػلاةبةػػػلاز طػػػا اورنتػػػمفافػػػشاأةػػػانفا

ا.اااااااااا 66 طلطمؿا حكةؽاحملفاةبةفاطراؽالهااف   ةعابطاالحبلنلااواومر الثاني :لحساكةفنا
 

ا" ةافظ وهباة "م اافةملاز طا اورنتمفالحة ؾابطاالحبلنلالحي اوةفاطةبنتىااااااااا
ةاناازاناماأـالحلا افشاةانـاطكاماطنفاةولامزامنااا"  وسف  اس ن"ةسترةا الحاةةم

نملسػػتةا ا ر ػػلا9925اترػػانفالفمؿا99مأسػػلا اهيهةحةلةم ػػة الحتػػشاطػػاأ اطتػػةان ا
نام ااتةتم نببةاطتةان اا" احااق ة بةر  "أسةطنعابفاتم نعالتلة نتنفا؛اباف الهمح اطجسـ

ا. ا67 ـناموة  اتتب ؽاطتسمنلاةرورتةحكامااطنفالحسبمانلاملحبالؽا9925أوتمطااا39

 :( Hida'aAgreement) احااق ة ةداء -ثان ًا 
سػػ ي لا,اماكومةػػلالحطانية نػػلالحسػػةةنلاةػػفازبػػل يػػال اح بر ػػة الحمانػػلالحسػػةخاماطػػنفالحااااا

نػػنفالحكػػامااطػػنفا زػػاامرػػا شالفااف,احارطتبةػػةافػػشاتب,اما زػػاامة كلةتبػػةاةػػفازبػػلالاػػا 
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اتػػػةا الحكومةػػػلالحطانية نػػػلالحسػػػنااز طػػػا اورنتػػػمف,ا,اأمتسػػػمنىالحةسػػػةخؿالحةتب لػػػلاطػػػيحؾ
ةػػعابطػػاالحبلنػػلا ؿاالتلة نػػلافػػشاهػػيلالحرػػجفاعةوة نػػلابلػػا بػػةامبن تػػىاة ػػامطة اةلم ػػة اب

 ةداء" إحااق ةطػػلفتلة نلاات ؾ,امباف احوم بةاة تاطلاب نبةا؛ نةطل ابفاراؽالفاافسبما,
ا.ا 68 ا9925ترانفالح ة شابةـاا2تـالحتم نعاب نبةافشالحكزةلافشالحتشا,اا" أو ةّد 

كتلػػةياطةةػػاالكت ػػىاطةعأ  ػػةفالحةلةم ػة افػػشاكػػالفاا ؿاسػػبماابطػػاالحبلنػػلاكػةمؿالفةنػػا
لفاػػػػمل طنفارػػػػاؽالهاافاملحبػػػػالؽنامنػػػػاطيالهال ػػػػشالحسػػػػبمانلاطسػػػػمانلنامحػػػػيحؾاتاوػػػػلا
لحارفلػػػػشاكػػػػالفاكػػػػمؿاملا الحسػػػػاكةفالحػػػػي انرػػػػوؿالحةةػػػػاالحةػػػػيوماناماةةػػػػلارػػػػةةحشا

 ةػػةاماا,اموة ػػ ا 69 لحػػملا ناأ ا وػػةؼا امةػػةان نبػػةارػػةةف نامة ػػةيؽارػػةةؿارػػايالحػػملا 
رػػاؽالهاافاتبتطػػػااهػػي الحة ةيلةبةػػػلاحبػػةناماةةػػػلال بػػػةاةمل ػػعات لػػػؿابػػاااةػػػفالحلطةخػػػؿا
لحتةطبلاحراؽالهاافنامهػمالهةػاالحػي اافػعاز طػا اورنتػمفا حػ اطػيؿازبػمااوطنػاماحوػشا

ا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 71 تومفاالاؿاكاماالعةةام
ب ػػػ اأفالحةةػػػاازػػػلفاةػػػفاأةروػػػىنال ػػػيّااا ؿاسػػػبماالمأةػػػةـا ةػػػالاابطػػػاالحبلنػػػااااا

ز طا اورنتمفا حػ اتمزنبتبانػااةػطيفاحػىنا ياأاطػا اأفاطانية نػةامفا سػةا ػاالتللتػةاب ػ ا
بطػاالحبلنػلا حػ الحتا ػشابػفاهةنػاا زرخىابفالحةةاامحماطةستاالةةحلممناحيحؾال ػياال

تكػنفافاةػلا ة نػلافػشالحةةاناوةةاأ ىاتػاؾاةم ػمبةبةفاملحبلطػلاامفاطػ ا حػ اأفايحؾا
ةلةم ػػػة اأاػػػا ناميحػػػؾاحلػػػةفالبتػػػالؼاطانية نػػػةاطسػػػنةاتىاب ػػػ از ػػػمطشاملا الحسػػػاكةفا

 .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 79 م طةخؿالحامحل
كلم ػػػىافػػػشاابػػػفوطنال اافةبػػػة ااأ  ػػػةفالحةلةم ػػػة افػػػشاكػػػالفابطػػػاالحبلنػػػلافةنػػػالاحلػػػااالفػػػع
نامنطػػػاماأفاز طػػػا اورنتػػػمفاوػػػةفاةلت بػػػةاطكلػػػىافنبػػػةارنػػػااأ ػػػىالسػػػتااةبةاما ػػػلا وػػػةؼ 

 ػػػػػغيافػػػػػشالحةلةم ػػػػػة احتكلنػػػػػؽاةوةسػػػػػيال تةػػػػػةانلاملسػػػػػتالتنزنلاحرػػػػػاؽالهاافافػػػػػشا
ا,ا 72 لحة يلل
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بطػػػااالفةنػػػااطػػػنفا نػػػل الحكامانػػػلاملحلط حػػػ اكػػػؿالحةرػػػوراهػػػيلام ػػػاال تبػػػ التلة نػػػلاكػػػالف
ب ػػػ اأفاتوػػػمفا وػػػةؼا ا ػػػـاالحبلنلمأةنػػػاارػػػاؽالهاافنام ػػػااأا اتاسػػػنـالحكػػػامااف ونػػػة ا

نامأفاتومفالحةالبشارػاياملا الحسػاكةفاعةػةامارػاؽالهااف,امي ػيا زاانمةيلؾأةرو
ناأماكة ةاح ةال طػلاز طا اورنتمفاةفابطاالحبلنلاباـالستاالـا وةؼ ا ليلابسوانل

 ػػاارػػاؽالهاا ػػإفا يلال ػػيا اةػػفاأزػػؿالحكلػػةياب ػػ الهةػػفارػػانيلا اطػػةااطانية نػػةا
ةػػػفاا ػػػمل ا ؿاسػػبمايام ػػػ اةةوػػفنامة ػػعاطكرػػاالحلػػمل الحبسػػػوانلاافػػشاوػػةؼافػػػشاأ ػػاا

 .ااااااااااااااااااااااااااااااااا 73 لحتبا اب  ا ةةاماراؽالهااف
  ةةػػػلاةاوػػػلابسػػػوا افػػػشاوػػػةؼامططػػػيؿاوػػػؿازبػػػاابطػػػاالحبلنػػػلاطبػػػاـااةنػػػام ػػػااتببػػػاالف

,ارنػػػااأفااسػػػـالحكػػػامااطةحرػػػوؿالحػػػي اتػػػـالفتلػػػةؽا ة ػػػعالحغػػػةال اب ػػػ ارػػػاؽالهاافةةو 
.ملحػػػي اتػػػاؾالحيػػػػاؼالحرػػػةةحشاةػػػػفاملا الحسػػػاكةفاطةػػػػةافػػػشايحػػػػؾالهلاؽاحلطةخػػػؿارػػػػاؽا

لافػػشالهاافنافلػااوة ػ احػىا  ػػةا الحسػ طنلاب ػ الحلطةخػػؿافػشالحة يلػلناماةةػػلا طةخػؿالحامحػ
لحزػػػمؼامملا الحسػػػاكةفالحتػػػشاة ببػػػةالحلا سػػػنمفاةػػػفالحابػػػشافػػػشاأ اة يلػػػلاتلػػػعاتكػػػ ا
 رػػالفبـنامهػػمالهةػػاالحػػي اأا ا حػػ ا لػػمؽالحبرػػال اةػػفاأر ةةبػػةاكتػػ ا نػػؿ:ا فالحوػػريا

زلالحزػمعاملحبيػ ,ام ػااأااؾامكاهةاهشالحتشا ة اطسابلب  اةةا لؽاةفالحليبةفا تن
اسنـالحكامااةفاةتةبياح لطةخؿناماةةلاب اةةانرػةابطاالحبلنلاةةاسنتاتطب  اتاةنالف

طةحةكةفيػلاب ػ ازةنػعاا-طةلت ىةحةةامالحالطبػلاةػفالتلة نػلاكػالفاا–لحةيانامحيحؾاتبباا
لحكلمؽالحةلااماحلطةخؿاراؽالهاافافنملا الحساكةفناب  اأفاتا عاهي الحلطةخػؿايػملؿا

لارػػػاؽالهاافاطةحةبةة ػػػلانامأفاتتببػػػااكومةػػػ زانػػػلماهػػػةافػػػشالحػػػملا اح لػػػمل نفالحفتػػػامامز
 .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(74) طةحة ؿافنةةانتب ؽاطلطةخؿاة يللاتطمؾامزملاهة

ةةامراؽالهاافالاتنةااطانية نةاكوةػة افػشالحػابةم الحتػشات رػجااحلا تـاطجتلةؽالحسبمانلامل 
نبيػػػشالحةكلػػػؽااة اةش تػػاة الهاافا ة م ػػػرػػػاؽالحط انفنمةػػػااافػػشابػػفالحغػػػلمل اطػػنفا طةخػػػؿا
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ةػفاابةنػةارػاؽالهاافاح ة ػمؿاأةةةػىااطانية نػةالحةػركنلاحػابمماأ ارػا الحي اتبن ى
 .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 75 ملحتكلنؽاةبى

مفلػػة افتلة نػػلاكػػالفازبػػؿاتزػػةامالحسػػبماننفاةػػعااملحزػػانااطةحػػيوااأفاتكانػػاالحكػػامااااااا
سمانلت ػػياا حػػ ابطػػمااأال ػػشا ةػػةامارػػا شالهاافاطبػػااأفاأةػػطك اكػػاماهةاةتةػػ لا
ةعاكاماالحبالؽنمحيحؾاتببا الحكومةلالحطانية نلاط ةةفاكانػلاةاماهػةافػشاأ ام ػ نا

ن امأبلػػػػ الحلملفػػػػؿاةػػػػفالح ػػػػالخيالحزةاونػػػػلناب ػػػػ اأفانا ػػػػعالحتزػػػػةاام ػػػػملف بـاح تلتػػػػ
ا. 76 لحزةاوش

 

 :( Jeddah Agreement) احااق ة جد   -ثالثًا 
,اترػغؿاافنلام طؿالفانزػؼاةػالاالتلة نػلاكػاللح زاا–أاي اةسجحلالحكاماالفاا نلاااااا

بةرػػةننفا؛اطسػطيا سػلةيالطػفاسػبمااكوػـالحلحكوػمةتنفالفاا نػلاملحطانية نػلاليهػةفاسةسػل
بر ِىافشالحكزةلام ةبةاحطرا ِا ا9926ب  الحكزةلافػشاوػة مفالح ػة شابػةـااس ية ة ا,امل 

اةفال برفالحةيةحطلاطةحبلطلاطإبتطالهةازلف  ا9926,امبلاافشاتةملافال شالحكزةلنل,امل 
ا. 77  ُىالحاتةةشاهي الحةيةحيةةشتةالا سرةشافشاةولالحةواةلا ةّفاطن

اامةفازبل الاا املةؿالطػفاسػبمااهزةةتػىاب ػ الحكػاماالفاا نػلا,الفةػاالحػي ال ػةااا
ا9927لنػةااا98لحابيافشا لم الفاا ننفا,ام االا ايحؾالح اأ ةاماا لة ازاناافػشاا

ةػػةامارػػا شالهاافااسػػ ي لا زػػاكػػمؿالحكػػامااطػػنفاا, نامحارطػػلاطانية نػػةافػػشاتمينػػاا 78 مل 
,امتم نؽات ؾالحبر ػة ,امطنفاة ؾالحكزةلام زاامة كلةتبةالحبر ة الحمانلالحسةخاماطن بة

نتبػػةا,افلػػااوة ػػ االح تنزػػلالحتمةػػؿالحػػ ابلػػااةبةهػػامام ببػػةابػػفامتػػجةنفاةةػػةحكبةامتلما
لحزة ػػػيالحطانيػػػة شاز طػػػا اورنتػػػمفنامةػػػفالحزة ػػػيالحسػػػبما ا زػػػؿالحة ػػػؾابطػػػاالحبلنػػػلا

ا21متػـاتم نببػػةافػػشاا,م ةخطػىالحبػػةـافػشالحكزػػةلالهةنػػاافنةػؿاطػػفابطػاالحبلنػػلا ؿاسػػبما
" فػشاةػملاات ػؾالحةبةهػامااةػةازػةفهػـاأ,اما 79 سـاةبةهامازػاممباف اطإاا9927لنةاابةـا
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عبااد العز ااز بااتد الةجاااز ونجااد وممةقاحهااا  الساام انإعحااراف بر  ان ااا بهسااحقتل بااتد 
ا.ا 81 مهيلاةةازةفافشالحةةامالفمح اةفالحةبةهامااسحقتًو حامًا داخم ًا وخارج ًا "

لحةبةهػػامالن ػػة اأةػػطك الحكػػامااطػػنفالحط ػػانفاتطػػاأاةػػفا ليػػلاتلػػةيعااػػياات ػػؾامطةمزػػي
ت تبػػػشالحكػػػامااطػػػنفالحسػػػبمانلاا يرػػػةةف اا 35 رػػػا ة اةػػػعاالخػػػامالحبػػػالا 38ا االحيػػػمؿ

مراؽالهاافنافتةتااب  ااػياةسػتلنةإح ا ليػلاب ػ اسػولاكانػاالحكزػةلاطبػاهةاةػنرفا
ليػػلاب ػػ ااػػياةسػػتلنـا حػػ ا ليػػلا حػػ الحز ػػمياةػػفاةكيػػلالحةػػامامنا ػػـاتةتػػااةػػفات ػػؾالح 

,امأةػػػطك الحبلطػػػلا 89 ب ػػػ اا ػػػنمالحبلطػػػلاطبػػػاهةاةػػػنرفا حػػػ الحز ػػػمياةػػػفاةان ػػػلالحبلطػػػل
بطااامهمالهةاالحي ازبؿمةبةفاملحةاماماطةمزياهيلالحتكاناا ةفالهال شالهاا نلن

الحةسػجحلات ػؾأطػا السػتبالا ااعطلػةفانارنػااأ ػىاةنتػاااافػشالفبتػالؼاطبػا ؿاسبماالحبلنل
ا. 82 ب  ام ببةالحالهفا ح اأفاتكنفالحيامؼالحة ةسطلاحتسمنتبةاطةماما بةخنل

 االستنتاجاث
لحةرػػػاؽالحباطػػػشاالح رػػػةيالحةاػػػةطالتشالحطانيػػػة شطبػػػااهػػػيلالحطكػػػثالحب ةػػػشافػػػشااالسػػػلا

اتمة  ةالح الح تةخمالحتةحنلا:
لست ةا اطانية نةاوؿالحمسةخؿالحةةو لاةفاارؿالزبلتبػةالفسػتاطةانلالحةتة  ػلا .9

,ام متبػػػػػةااز طػػػػػا اورنتػػػػػمفةػػػػػ ر اطاخنسػػػػػىالحسػػػػػناامةطةحةوتػػػػػيالحباطػػػػػشاطةحلػػػػػةهاما
لحبسػػوانلالفسػػتبةةانلا,ام لميهػػةالحػػامحشامتكةحلةتبػػةاةػػعاطبػػلالحلػػةامالحبػػايا,ا
ملح اػػػػػيالحةك نػػػػػلالحل سػػػػػين نلا,احت طنػػػػػلاةةػػػػػةحكبةالف تةػػػػػةانلاملحسنةسػػػػػنلافػػػػػشا

 لحةراؽالحباطش.
لحتػػشاتةو بػػةااههةنتبةلفسػػتالتنزنلطانية نػػةاتا ػػماططةػػاهةالحػػ اف سػػينفا؛ااطػػاأ  .2

فػػشالحة يلػػلا,امطم ػػمعالحكػػايالحبةحةنػػلالفمحػػ الحتلػػ اةػػفالحكلػػةياب ػػ اةةػػةحبةا
لحةةةحةالحطانية نلاملحةبنم نلا؛احم عاكزاالفسة اح ميفالحلمةشالحنبما ا
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فػػشاف سػػينفا,اميحػػؾاةػػفااػػرؿالةػػالااطانية نػػةاتةػػانةاط لػػماافػػشالح ػػة شاةػػفا
 .9997ترانفالح ة شابةـا

ةسػتبةالحػينفالتزبػملاحك بػةا ةح الحةرو لالحنبمانلافػشالحطنخػلالحطانية نػلالهتةػةـاس .3
حنبػػماالحػػ ا ملسػػـاان نػػلااػػةانالحزغالفنػػةالحسنةسػػنلالفماطنػػلا,اطن ةػػةالتزػػىالحلػػةامال

ةةػػػةحةالسػػػتالتنزنلاةرػػػتاولاحتكلنػػػؽاةرػػػامببـالفسػػػتنية شافػػػشاما,امل تةػػػةانل
 ف سينف.

افبػػػػػ الحةةػػػػػةحةالحطانية نػػػػػلالفسػػػػػتالتنزنلافػػػػػشا زػػػػػاامرػػػػػاؽالفاافالحكومةػػػػػلا .4
ب ػػػ التطػػػةعاسنةسػػػلااز طػػػا اورنتػػػمفوطنػػػاماةػػػفا طػػػؿالحسػػػناالحطانية نػػػلامطزبػػػماا

ابر ػة اطراهةػةا,االفةنالحةملل لاطنفا بطالهللاملطػفاسػبماا؛اح كن محػلاامفاتػجـل
ملحتمةؿالح اتسمنلا بةخنلاتل شاطإبرفالفبتالؼالحاسػةشاطن بةػةا,امت ػةفا

فالحكػاالحةةةحةالحطانية نلافشاا زااامراؽالفاافا,امهويلاتةو ػ اطانية نػةاةػ
ةػػفالفلةػػة املحةػػالةة الحبسػػوانلاطػػنفالحيػػافنفا,املحمةػػمؿالحػػ اكةحػػلال لػػالنا
ملفاوة  ام تنلافشاهي الحكةحلامحو بةاتشواالحكػا الحطانيػة شافػشاةسػؾااػنيا

 سنةسلالحط انفاحريةخ ةفاب  اةةةحكبةافنبة.
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ٝأُغزششه٤ٖ اُجش٣طب٤٤ٖٗ , اطشٝؽخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح , عبٓؼخ اّ اُوشٟ ,  اُغؼٞد٣خ , ٌٓخ 

؛ اٗٞس اُغ٘ذ١ , اُؼبُْ االعال٢ٓ ٝاالعزؼٔبس اُغ٤بع٢ ٝاالعزٔبػ٢  24, ص 2010أٌُشٓخ , 
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( ٓشٝإ كش٣ذ عشاس, ٓٞهق اُلِغط٤٤٘٤ٖ ٖٓ ٓؤعغبد اُؾٌْ اُزار٢ اُجش٣طب٤ٗخ أُوزشؽخ ك٢ 
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, ٓشًض اثؾبس  1919 – 1909( خ٤ش٣خ هبع٤ٔخ , اُ٘شبط اُص٢ٗٞ٤ٜ ك٢ اُششم اُؼشث٢ ٝصذاٙ 

 .340, ص  1973ٓ٘ظٔخ اُزؾش٣ش اُلِغط٤٘٤خ, ث٤شٝد , 

(
26

 ( أُصذس ٗلغٚ .

(
27

) ك٢ ُ٘ذٕ ًٝبٕ االثٖ اُٞؽ٤ذ ُِغ٤ش ٝاُجبسٕٝ ربرٕٞ عب٣ٌظ  1879ُٝذ ػبّ  مارك سايكس :( 

Tatyon Sykes ٝاُغ٤ذح ع٤غ٤ٌخًش٣غزخ , ) ( (Jessica Christina ّ1903,رضٝط ك٢ ػب  ٖٓ

, ك٢ اُغبٗت اُؼغٌش١ ًبٕ عب٣ٌظ ػو٤ذاً ك٢ اُغ٤ش اُجش٣طب٢ٗ (Edith Gorst)األٗغخ ا٣ذصٌٞسعذ

ٝاًَٝ ا٤ُٚ ٜٓٔخ رذس٣ت ٤ِٓش٤ب ُِٔشبسًخ ك٢ اُوزبٍ ك٢ ع٘ٞة اكش٣و٤ب , ٝر٤ٜٔذاً ُؼوذ ارلبه٤خ عب٣ٌظ 

ك٢ ٜٓٔخ ُِغ٤ش اُ٘ظب٢ٓ ٝٓ٘ؼ ٓ٘صجبً ك٢  1915ٝٓخ اسعِٚ اُِٞسد ًزش٘ش ك٢ ص٤ق ػبّ ث٤ٌٞ أُشؤ

االسًبٕ اُؼبٓخ , ًٔب اسعُِٚ ُِششم ك٢ ٜٓٔخ رؾش١ خبصخ ٝٝاعؼخ . ٝثؼذ خٔظ ع٘ٞاد ٖٓ اخش 

سؽِخ هبّ ثٜب ٝاكبٙ االعَ ثغجت اصبثزٚ ثبألٗلِٞٗضا االعجب٤ٗخ ك٢ ثبس٣ظ ًٝبٗذ ٝكبرٚ ٓزضآ٘خ ٓغ 

 . للمزيد مه التفاصيل يُىظز : 1919شجبط  16ٚ ك٢ ٓؤرٔش اُصِؼ ثجبس٣ظ ك٢ ٓشبسًز
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Shane Leslie, Mark Sykes: His Life and Letters , With an Introduction by the 

right hon . Winston Churchill and Company, LTD, London, New York, 

Toronto and Melbourne, 1923; R. Farquhar son Sharp, A Dictionary of 

English Authors : Biographical and Bibliographical, Kegan Paul, Trubner& 

Co . LTD, London, 1904, pp. 272 – 273 ; C.J. Edmonds , East and West of 

Zagros Travel, War and Politics in Persia and Iraq 1913 – 1921, Edited, and 

with an introduction by Yann Richard, Brill Leiden, Boston, 2010, p. 363.  

 

(
28

 .282( أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُؼبّ , أُغِذ اُشاثغ , ص 

(
29

 . 283( أُصذس ٗلغٚ , ص 

(
30

 ( أُصذس ٗلغٚ .

(
31

ًٝبٕ ٝاُذٙ شبػش ًٝبرت ٓخضشّ, اُٞال٣بد أُزؾذحك٢  1883ُٝذ ػبّ  كيىاٌاوكُروُاليس :(

ٖٔ أعَ رذ٣ٖٝ روش٣ش ػٖ اُششم األٝعط٠ ٝٛٞ أؽذ سعبٍ االعزخجبساد اُجش٣طب٤ٗخ، أسعِزٚ ؽٌٞٓزٚ إُ

ٕ ػٜ٘ب ٓؼِٞٓبد ه٤ٔخ ك٢ ػبّ  ّٝ ، ؽ٤ش سكؼٜب 1916ّأٝضبػٜب اُزبس٣خ٤خ ٝاُؾضبس٣خ، ٝاعزطبع إٔ ٣ذ

٢ ٓذ٣شاً ٌُِٔزت اُؼشث٢ اُجش٣طبٗ, ٝػَٔ  اُوبٛشحإ٠ُ أٌُزت اُؼشث٢ اُزبثغ ُِٔخبثشاد اُجش٣طب٤ٗخ ك٢ 

ػذ١ ٓؾغٖ ؿبكَ اُٜبش٢ٔ ,  للمزيد مه التفاصيل يُىظز : . 1959ك٢ اُوبٛشح , رٞك٢ ػبّ 

, اطشٝؽخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح ,  ٤ً1946٘بٛبٌٗٞسٗٞا٤ُظ ٝدٝسٙ اُغ٤بع٢ ك٢ اُؼشام ؽز٠ ػبّ 

 . 2000عبٓؼخ ثـذاد , ٤ًِخ اُزشث٤خ اثٖ سشذ , 

(
32

 .283اُشاثغ , ص  ( أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُؼبّ , أُغِذ

 

(
33

, داس اُلبسط ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ , ػٔبٕ ,  10( ػجذ اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ , ربس٣خ كِغط٤ٖ اُؾذ٣ش , ط 

 .91, ص  1990
(34)

 Kenneth Stein, The land question in Palestine,1939 -1948,University of 

North Carolina , Chapel Hill, NC , 1984 ,p. 35 ; Noah Lucus, The modern 

history of Israel, Praeger, New York,1975, p.p 103-104. 

(
35

, ػبُْ ٓشٜٞس ك٢  ( (Chaim Azriel Weizmannاسمً الكامل حاييم عزرائيل َايزمان( 

, ر٠ُٞ خالٍ ؽ٤برٚ اُغ٤بع٤خ ػذح ٓ٘بصت سك٤ؼخ , إر  1874ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٣ٞ٤خ , ُٝذ ك٢ سٝع٤ب ػبّ 

( , ٝاصجؼ سئ٤غبً ُِؾشًخ 1919- 1916شـَ ٓ٘صت ًج٤ش ك٢ هغْ أُزلغشاد ثجش٣طب٤ٗب ُِٔذح ) 

ٍ سئ٤ظ ٤ٌُِبٕ اُص٢ٗٞ٤ٜ , اٗزخت اٝ 1929, ٝاًُٞبُخ ا٤ُٜٞد٣خ ػبّ  1920اُص٤ٗٞ٤ٜخ اُؼب٤ُٔخ ػبّ 

س: االٕ ثبُٔش, . للمزيد مه التفاصيل يُىظ 1952, ٝظَ ك٢ ٛزا أُ٘صت ؽز٠ ٝكبرٚ ػبّ  1948ػبّ 

,  2, رشعٔخ عٞعٖ ك٤صَ اُغبٓش ٣ٝٞعق ٓؾٔذ ا٤ٖٓ , ط 1945 – 1789ٓٞعٞػخ اُزبس٣خ اُؾذ٣ش 

 .385, ص  1992داس أُإٔٓٞ ُِجبػخ , ثـذاد , 
)36 (

John Malowe, The seat of Pilate, an account of the Palestine mandate , 

Gresset press, London,1959,p.67.  ( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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(
37

( ثٜغذ صجش١ , كِغط٤ٖ خالٍ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ ٝٓب ثؼذٛب عٔؼ٤خ اُذساعبد اُؼشث٤خ , 

 .248, ص  1982اُوذط , 
)38(

 Martin Sicker , The pangs of the messiah, the troubled birth of the Jewish 

state, Praege , Westport, CT , 2000 , P. 11. 

(
39

 .92( ػجذ اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ , ربس٣خ كِغط٤ٖ اُؾذ٣ش , ص 

(
40

 أُصذس ٗلغٚ . )

(
41

, اُلِغط٤٘٤ٕٞ ص٤شٝسح شؼت , رشعٔخ : ٓؾٔذ ؽٔضح ؿبْٗ ,  ( ثبسٝخٌٔشُ٘ؾ ٝ ٣ٞئ٤ِشٔٞئ٤ِٔـذاٍ

 .105, ص  2001ٓشًض ٓذاس , ساّ هللا , 

(
42

 .26, ص  1984,  1( أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُؼبّ, أُغِذ اُشاثغ , ط

(
43

 ( أُصذس ٗلغٚ . 

(
44

اً ُِؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ خطظ اُصٜب٣٘خ إلٗشبء عبٓؼخ ػجش٣خ ك٢ اُوذط ؛ ُزٌٕٞ ٓشًض الجامعت العبزيت :(

 Leon) االعز٤طب٤ٗخ ك٢ كِغط٤ٖ , ًٝبٕ اٍٝ ٣ٜٞد١ دػب ا٠ُ ضشٝسح رأع٤غٜب اُذًزٞس ٤ُٕٞ ٓ٘ذُغزبٕ

Mandelstan )  ٝضغ ؽب٤٣ْ ٝا٣ضٓبٕ ؽغش األعبط ُِغبٓؼخ اُؼجش٣خ  1918رٔٞص ػبّ  24, ٝك٢

ُغبٓؼخ خطٞح ثؼ٤ذح ثؾضٞس اُغ٘شاٍ اُجش٣طب٢ٗ اُِ٘ج٢ ػ٠ِ عجَ عٌٞثظ ك٢ اُوذط , ٣ٝؼذ رأع٤ظ ا

, ُٝػ٤ٖ  1923أُذٟ ػ٠ِ طش٣ن رؾو٤ن االطٔبع اُص٤ٗٞ٤ٜخ ك٢ كِغط٤ٖ , ثذأد اُذساعخ ك٤ٜب ػبّ 

ػجذ هللا ػجذ اُغالّ  للمزيد مه التفاصيل يُىظز :اٍٝ سئ٤ظ ُِغبٓؼخ. ( Maganes) اُذًزٞس ٓبؿ٘ظ

, داس اٌُشَٓ ُِ٘شش 2ط, 1948- 1920اُوطشبٕ , اُزؼ٤ِْ اُخبص ا٤ُٜٞد١ ٝأُغ٤ؾ٢ ٝاالعال٢ٓ 

 .52-22,ص ص  1988ٝاُزٞص٣غ ,ػٔبٕ , 

؛أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُشاثغ , 96ػجذ اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ , ربس٣خ كِغط٤ٖ اُؾذ٣ش , ص (  45)

.285, ص 4ط
 

(
46

 .283( أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُؼبّ , أُغِذ اُشاثغ , ص 

(
47

)Arab Office papers 1916-1918 in the British General Documents under 

No. 0.882. 

(
48

( ٓؾٔذ ػ٢ِ اُشٝعبٕ , اُزؾبُق اُجش٣طب٢ٗ اُص٢ٗٞ٤ٜ اُطش٣ن ا٠ُ اؿزصبة كِغط٤ٖ , ٓغِخ 

؛  119, ص  2012( , 20اُغ٤بعخ ٝاُذ٤ُٝخ , ٤ًِخ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ , اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ , اُؼذد ) 

 .286, ص  4, طأُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُشاثغ 

(
49

 .249( ثٜغذ صجش١ , أُصذس اُغبثن , ص 

(
50

 .283( أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُؼبّ , أُغِذ اُشاثغ , ص 
 

(
51

)Polly Mohs, Routledge ,Military Intelligence and the Arab Revolt: The 

First Modern Intelligence War  , New York, 2008. P.34. 

(
52

, أُؤعغخ اُؼشث٤خ ُِذساعبد  4, ط 2اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ ٝآخشٕٝ , ٓٞعٞػخ اُغ٤بعخ , ط( ػجذ 

 .680, ص  1989ٝاُ٘شش , ث٤شٝد , 

(
53

 .284( أُٞعٞػخ اُلِغط٤٘٤خ , اُوغْ اُؼبّ , أُغِذ اُشاثغ , ص 

(
54

 ( أُصذس ٗلغٚ .
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(
55

, ٓشًض اٌُزت 2( ,  ط 1946- 1921( ػ٢ِ ٓؾبكظخ , ربس٣خ االسدٕ أُؼبصش )ػٜذ االٓبسح 

 . 28- 25, ص ص  1986االسد٢ٗ , ػٔبٕ , 

(
56

 ): ُٝذ ك٢ ٓذ٣٘خ ٤ُلشثٍٞ   (Herbert Edwin Luis Samuel )  ٌزبزتادَن لُيس صمُئيل:( 

(Liverpool  ح ٣ٜٞد٣خ ثش٣طب٤ٗخ ػش٣وخ , رخشط ٖٓ , ألعش 1870رشش٣ٖ اُضب٢ٗ ػبّ  6اال٤ٌِٗض٣خ ك٢

, ؽبصالً ػ٠ِ ٓشرجخ اُششف اال٠ُٝ ك٢ اُزبس٣خ , ٝٛٞ أٍٝ ٣ٜٞد١ ٣ذخَ  1893عبٓؼخ اًغلٞسد ػبّ 

ػٖ ؽضة االؽشاس ,  1903اُؾٌٞٓخ اُجش٣طب٤ٗخ , أر اٗزخت ػضٞاً ك٢ ٓغِظ اُؼّٔٞ اُجش٣طب٢ٗ ػبّ 

(, ٝاصجؼ ٝص٣شاً ُِجشم ٓشر٤ٖ )  1909- 1905ُٝػ٤ٖ عٌشر٤شاً ثشُٔب٤ٗبً ُٞصاسح اُذاخ٤ِخ ُِٔذح )

,   1916( , ٝاصجؼ ٝص٣شاً ُِذاخ٤ِخ ك٢ ٝصاسح ٣ُٞذ عٞسط ػبّ 1916- 1915( ٝ)1914 -1910

ٍّ ثش٣طب٢ٗ ك٢ كِغط٤ٖ رُي ك٢ ػبّ  , ًبٕ ُٚ اٛزٔبّ شخص٢ ًج٤ش ثبُلِغلخ  1920ٝٛٞ اٍٝ ٓ٘ذٍٝة عب

للمزيد مه . 1963رٞك٢ ك٢ اُخبٓظ ٖٓ شجبط ػبّ اُجش٣طب٢ٗ ,  –, ًٝبٕ سئ٤غبً ُِٔؼٜذ اُلِغط٢٘٤ 

 التفاصيل يُىظز :

The New Encyclopedia Britanica , London,Vol.1,1984.,P.382 ; Viscount 

Herbert Samuel ,Memoirs , London ,The Great Press , 1945  , P. 139 ;  

, ٓ٘شٞساد ٝصاسح اُضوبكخ 2صبُؼ ٓغؼٞد ثٞ ٣ص٤ش , عٜبد شؼت كِغط٤ٖ خالٍ ٗصق هشٕ , ط

؛ٗغذح كزؾ٢ صلٞح , ٛزا ا٤ُّٞ ك٢ اُزبس٣خ , أُغِذ اُضب٢ٗ , داس اُغبه٢ 98,  2001اُلِغط٤٘٤خ , ؿضح , 

 .95 -94, ص ص  2016, ث٤شٝد , 

 

(
57

 . 28- 25( ػ٢ِ ٓؾبكظخ , ربس٣خ االسدٕ أُؼبصش , ص ص 

(
58

, ٌٓزت أُؾزغت, 3دساعخ ٝصبئو٤خ ,ط 1925– 1921( ع٤ِٔبٕ ٓٞع٠, رأع٤ظ االٓبسح االسد٤ٗخ  

 .175,ص  1989ػٔبٕ, 

(
59

, ٌٓزجخ  3, ط 1932- 1922(خبُذ ثٖ ص٤٘بٕ ثٖ ٓؾٔذ آٍ عؼٞد , اُؼالهبد اُغؼٞد٣خ اُجش٣طب٤ٗخ 

 .  137 – 136, ص  2002اُؼج٤ٌبٕ , اُش٣بض , 

(
60

 – 1920ػذٗبٕ اُـبٓذ١ , ػالهخ إٓبسح ششه٢ األسدٕ ثغِط٘خ ٗغذ ِٝٓؾوبرٜب صبُؼ ػٕٞ ٛبشْ (  

 –, سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسح , عبٓؼخ االٓبّ ٓؾٔذ ثٖ عؼٞد , ٤ًِخ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ  1933

 .161, ص 1981اُزبس٣خ ٝاُؾضبسح ,

(
61

 .162( أُصذس ٗلغٚ , ص 

(
62

اُؾذٝد ث٤ٖ اُغؼٞد٣خ ٝششم االسدٕ, ٌٓزجخ  ( ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔذ اُصجبؽ , ثش٣طب٤ٗب ٝٓشٌالد

 . 88, ص 1999ٓذث٢ُٞ , اُوبٛشح, 

(
63

 .22(اٌُزبة االخضش اُ٘غذ١ , ٓؤرٔش ا٣ٌُٞذ , ٌٓخ أٌُشٓخ , )د.د( , ص 

(
64

 .88( ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔذ اُصجبؽ , أُصذس اُغبثن , ص 

(
65

عؼٞد , ٓطجؼخ ٓصش ,  ( ػجذ اُشؽٖٔ ٗصش , ػبَٛ اُغض٣شح ػجذ اُؼض٣ض ػجذ اُشؽٖٔ اُل٤صَ آٍ

 .199اُوبٛشح , )د.د( , ص 

(
66

 . 90 – 89( ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔذ اُصجبؽ , أُصذس اُغبثن , ص ص 

(
67

 .91( أُصذس ٗلغٚ , ص 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA+%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84+hon.+godfrey+herbert+samuel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMouqaxS4tVP1zc0zDIuSks2KcrRkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWI1vtt_YeGMFEK9SuLH1ZuvNjhvLbnbdbFHIyM_TU0jPT0krSq1UyEgtSkotKlEoTswtTc3ZwcoIAMLytKlxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii_vKu9tHoAhWMwcQBHb3iDpoQmxMoAjARegQIEBAE
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(
68

ا٤ٖٓ اُش٣ؾب٢ٗ , ع٤شح ػجذ اُؼض٣ض ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ اٍ ك٤صَ اٍ عؼٞد , ٓ٘شٞساد اُلبخش٣خ ,  (

٘ص٤ش١ , اُؼالهبد اُغ٤بع٤خ ث٤ٖ ٗغذ ٝششم ك٤صَ ػجذ اُغجبس ػجذ ػ٢ِ اُ؛  441ث٤شٝد , ص

, ص  2007( ,  1( , اُؼذد )5, ٓغِخ عبٓؼخ ًشثالء اُؼ٤ِٔخ , أُغِذ ) 1933 -1921االسدٕ 

87. 

(
69

 . 92 - 91( ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔذ اُصجبؽ , أُصذس اُغبثن , ص ص 

(
70

 ( أُصذس ٗلغٚ.

(
71

 .201( ػجذ اُشؽٖٔ ٗصش , أُصذس اُغبثن , ص 

(
72

 .167ػٕٞ ٛبشْ ػذٗبٕ اُـبٓذ١ , أُصذس اُغبثن , ص ( صبُؼ 

(
73

؛  صبُؼ ػٕٞ ٛبشْ ػذٗبٕ  89( ك٤صَ ػجذ اُغجبس ػجذ ػ٢ِ اُ٘ص٤ش١ , أُصذس اُغبثن , ص 

 .167اُـبٓذ١ , أُصذس اُغبثن , ص 

(
74
 . 92 - 91ػجذ اُِط٤ق ٓؾٔذ اُصجبؽ , أُصذس اُغبثن , ص ص (  

(
75

 . 170أُصذس اُغبثن , ص  ( صبُؼ ػٕٞ ٛبشْ ػذٗبٕ اُـبٓذ١ ,

(
76

 ( أُصذس ٗلغٚ .

(
77

 89( ك٤صَ ػجذ اُغجبس ػجذ ػ٢ِ اُ٘ص٤ش١ , أُصذس اُغبثن , ص 

(
78

,  1968,  ٌٓزجخ اُ٘صش اُؾذ٣ضخ , اُش٣بض ,  2( كؤاد ؽٔضح , اُجالد اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ ,ط

 .130ص

(
79

 . 450- 448( ا٤ٖٓ اُش٣ؾب٢ٗ  , أُصذس اُغبثن , ص ص 

(
80

 ٗلغٚ .( أُصذس 

(
81

,  1973( ػ٢ِ ٓؾبكظخ , اُؼالهبد االسد٤ٗخ اُجش٣طب٤ٗخ , داس اُٜ٘بس ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ , ث٤شٝد , 

 .63ص 

(
82

,  2, ط 1959 - 1900( ٤٘ٓت أُبض٢ ٝع٤ِٔبٕ ٓٞع٠ , ربس٣خ االسدٕ ك٢ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ 

  .255, ص  1988ٌٓزجخ أُؾزغت , ػٔبٕ , 
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لكرـاط  اب شاطفالكةاالطما ةناا,الحامحلالحسبمانلالفمح اةفاارؿاوتةطة ا .1
ا اليامكل املحةسترا نفالحطانية ننفا, الـالحاكةحل ازةةبل ا, ارنااة رمام اوتمال 

 . 2191لحلا ا,االحسبمانلا,اةولالحةواةلا,ا
ا زاا .2 ارا شالهاافاطس ي ل ا ةةام ابر ل ابا ةفالحغةةا ا, ةةحةابمفاهةرـ

ا الفةةـاا9933ا–ا9921مة كلةتبة ازةةبل ا, اةةزستناارنااة رمام ااسةحل ,
الفزتةةبنلا  .9989,االحتةان املحك ةاما–ةكةااطفاسبماا,او نلالحب ـم

الحبالؽا .3 افش الحسنةسش اون ةهة وما ملحن اماما  ا, الحبةرةش ارةفؿ اةكسف با 
,اليامكلااوتمال ارنااة رماما,ازةةبلاطغالاا,او نلالحتاطنلاا9946كت ابةـا
 .2111,االطفاارا

اف ؿاةبة شا,الحبر ة الحةبنم نلالحطانية نلافشاف سينفا .4 ػػاا9998ب شالوـا
رماما,الحزةةبلالحسرةنلاطغلما,او نلال الياـ,ااسةحلاةةزستناارنااة 9936

 .2191,اف سينفا,
 ًا : الكحة العرب ة :لثثا

ؿاسبماا,اة رمال ارلةنفالحانكة شا,اسنامابطاالحبلنلاطفابطاالحاكةفالؿافنة .1
 لحلةاانلا,اطنام ا,ا ا.  .

ال ماالحز ا ا,الحبةؿالفسرةشاملفستبةةاالحسنةسشاملفزتةةبشاملح لةفشا,اةوتطل .2
 . لفسو اانلا,اا. 

 لحوتةيالفا االح زا ا,اةشتةاالحومن ا,اةولالحةواةلا,ا ا.  ا. .3
الب .4 ا, الحل سين نل الحةمسمبل ا, الحل سين نل الحةمسمبل اهنخل الحةز ااالا ا, الحبةـ لحلسـ

 .9984,ااةرؽا,اا9لحالطعا,اي
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طبز اةطا ا,اف سينفاارؿالحكايالحبةحةنلالفمح امةةاطباهةازةبنلالحاالسة ا .5
 . 9982باطنلا,الحلا ا,الح

اةوتطلا .6 ا, الحسمالف افش الحطانية نل الحسنةسل امأةمؿ الحةبانل الح مام ا, انكن  زرؿ
 .9959لح ب لالحةةانلا,الحلةهاما,ا

 . 9991اةحاابةناا,الحتمسبنلالحةبنم نلاملسالخنؿالحوطا اا,اطنام ا,ا .7
ا9932-ا9922نةفاطفاةكةاا ؿاسبماا,الحبر ة الحسبمانلالحطانية نلا اةحااطفا  .8

 .2112,اةوتطلالحبطنوةفا,الحانةلا,اا3,اي
,اا9999ا–ا9919انانلا ةسةنلا,الح رةيالحةبنم شافشالحراؽالحباطشامةال ا .9

 . 9973ةاولالطكةثاة يةلالحتكاناالحل سين نلا,اطنام ا,ا
اتجس .11 انسس نةةفاةمس ا, ا9925-ا9929ةفةةاملفاا نل ا,يا ام ةخلنل ,ا3االسل

 .9989ةوتيالحةكتسيا,ابةةفا,ا
اي .11 ا, ا ةؼا اف اارؿ اف سينف اربي ازبةا ا, انةنا اطم اةسبما ,ا2ةةحة

 ة رمال امللامالح لةفلالحل سين نلا,ارلما.
بطاالهللابطاالحسرـالحليرةفا,الحتب نـالحاة الحنبما املحةسنكشاملفسرةشا .12

 . 9988,ااالاالحواةؿاح  رااملحتملنعا,ابةةفا,ا2,نا9948-ا9921
لحزلنامابطاالحبلنلابطاالحاكةفالحلنةؿا ؿاسبماا,ابطاالحاكةفا ةاا,ابةهؿا .13

 .ةيطبلاةةاا,الحلةهاما,ا ا.  
بطاالح ينؼاةكةاالحةطةغا,اطانية نةامةرور الحكامااطنفالحسبمانلامراؽا .14

 .9999لفاافا,اةوتطلاةاطمحشا,الحلةهاما,ا
ا .15 اولةحالحربيالحل سين شاكت ابةـ الحلةااانةسنفا, ايا9948بطا االااا3, ,

 .اا9984يطةبلاملح را,ااةرؽا,الحز نؿاح 
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الحونةحش .16 الحمهةي انام اامفابطا ا, الحسنةسل اةمسمبل الحباطنلاا6, الحةشسسل ,
 . 9994ح االسة املح را,اطنام ا,ا

اي .17 ا, الحسنةسل اةمسمبل ا, ام اامف الحونةحش الحمهةي انا2بطا الحةشسسلاا4, ,
 .9989لحباطنلاح االسة املح راا,اطنام ا,ا

,االاالحلةا اح  رااا91ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا,اتةان اف سينفالحكانثا,اياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .18
 .ا9991ملحتملنعا,ابةةفا,ا

ا,ا .19 املحتملنع اح  را الح بةا االا ا, الحطانية نل الحبر ة الفاا نل ا, ب شاةكةفيل
 .9973طنام ا,ا

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .21 الفةةام ا ببا الحةبةةا الفااف اتةان  ا, ا,ااا9946-ا9929ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .9986,اةاولالحوتيالفاا شا,ابةةفا,ا2ي
,ااةوتطلالح ةاالحكان لا,الحانةلا,اا2فشلااكةلما,الحطراالحباطنلالحسبمانلا,ي .21

9968. 
ا .22 الحطانية ش املف تالي اف سينف ا, اا ل الحة رجما2,يا9939ا–ا9922وةةؿ ,

 . 9982لحبةةلاح يطةبلاملح رااملحتملنعا,ايالط  الحغايا,ا
اي .23 ا, الحةبانل افش الحلوانل الحكاول ا, اس نـ الطالهنةةطم الحزةةبلاا2ةكةا االا ,

ا,ا  . 9989ح  را,الحاايـم
سالخنؿا,االاالحرامؽا,ا .24 ةكةااكس نفاهنوؿا,الحةلةم ة الحسانلاطنفالحبايامل 

 . 9996لحلةهاما,ا
اتةان الفاافافشالحلافالحبرانفاة نيا .25 ا-ا9911لحةة شامس نةةفاةمس ا,

 .9988,اةوتطلالحةكتسيا,ابةةفا,اا2,ايا9959
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ا,ا .26 الحسة ش االا ا, الح ة ش الحةز ا ا, الحتةان  افش الحنمـ اهيل ا, افتكشاةلمم  زام
 . 2196طنام ا,ا

 ًا : الكحة المعربة :رابع
فنةؿاا:سمسف,اتازةلا9945ا–ا9789لففاطةحةا,اةمسمبلالحتةان الحكانثا .1

 .ا9992,االاالحةجةمفاح طةبلا,اطغالاا,اا2لحسةةاامنمسؼاةكةاالةنفا,ان
ا:ا .2 اتازةل ا, اربي اةنامام الحل سين نمف ا, انمخن رةمخن ةغالؿ ام طةاماةواح غ

 . 2119ةكةااكةلمارة ـا,اةاولاةالاا,االـالهللا,ا
ا .3 اطا نثا, الحبايا,اطنتا الح اطرا ااكر الحةسترا نف ا: الحبايالحلةةنل طرا

املح راا اح يطةبل ا تنطل االا ا, اسطة م ارسةف املكةا ابنس  السبا ااةحا تازةل
 . 9991ملحتملنعا,اطنام ا,ا

لا,الحةوتيالحتزةا اح يطعاملح را,اتمةة الاملاااحما  ا,البةامالحكوةلالحسطب .4
 .9963,اطنام 

 : ًا : المصادر اوجنب ةخامس
0. Jon E. Mandaville, Middle East Journal, Vol. 25, No. 1 (Winter, 
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4. Spencer C. Tucker , World War I : The Definitive Encyclopedia 
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 ed., Volume 1 : A-C, ABC-

CLOO,LLO, (California Oxford) , 2014. 

6. JenabTutunji, Encyclopedia of the Modern Middle East and 

North Africa, August  2004. 
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 : البةو  المنشور  : سادساً 
اب شالح ةنا  .1 الحزطةاابطا امراؽاافنةؿابطا اطنفا زا الحبر ة الحسنةسنل ,

 ا,الحبااا5,اةز لازةةبلاواطرفالحب ةنلا,الحةز اا ا9933ا-9929لفاافا
 .2117 ا,اا9 

الحطانية نلا .2 الحيلتش اةفاةشسسة الحكوـ اةم ؼالحل سين ننف ازالا, افانا ةاملف
ا9921لحةلتاكلافشاف سينفا ا الفاتك ن نلافشالحايةيالحسنةسشالحل سين شاا

ا  ا,ا2 ا,الحباا 21 ا,ازةةبلالحلا الحةلتمكلا,اف سينفا,الحةز اا ا9935ػػ
 .ا2192تةملا

ةةلفا ةسـاةب بؿا,امبااط لماالهسطةياملح تةخما,اةز لالحتالثالحب ةشالحباطشا .3
 .اا2199 ا,ا41 ,الحباا 9,ازةةبلاطغالاا,الحةز اا 

الرت .4 الح  الحيانؽ الحةبنم ش الحتكةحؼالحطانية ش ا, الحامسةف اب ش ةةياةكةا
الحسنةسنلا,الحزةةبلالحةست ةانلا ف سينفا,اةز لالحسنةسلاملحامحنلا,او نلالحب ـم

 .ا2192 ا,ا21,الحبااا ا
 


