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  شكر وتقدير
  
  الشكر هللا سبحانه وتعاىل الذي أعانين على إمتام هذا البحث

 معي، ولوال سعة أفقها، مث للمشرفة على الرسالة األستاذة الدكتورة دالل بنت خملد احلريب على جهودها الصادقة
فاهللا أسأل هلا عمراً مديداً، . ورحابة صدرها، وثاقب فكرها، وغزارة علمها، ملا وصل هذا البحث إىل هذه الصورة

  .وعيشاً سعيداً، وعطاء منه غري جمذوذ، على ما قدمته يل من عون وجهد وتوجيه
 إمساعيل  األستاذ الدكتور معايلبال مناقشة هذه الرسالةكما أتقدم خبالص الشكر والتقدير ألستاذي الكرميني اللذين ق

   سهيل صابان األستاذ املشارك جبامعة امللك سعودالدكتورالبشري مدير جامعة اجلوف و
           . كلية اآلداب والتربية للبنات–أتقدم خبالص الشكر والتقدير جلامعة امللك خالد بأا كما 

  
  
 



      
 

 



  
  
  
  

  ملخص الرسالة
  

   جامعة امللك خالد:اجلامعة
  كلية اآلداب والتربية للبنات بأا: الكلية املاحنة
  التاريخ واحلضارة: القسم العلمي
  تاريخ حديث ومعاصر: التخصص

  حماضرة: الدرجة العلمية
 – ١٣٣٤(حصار املدينة املنورة وانعكاساته الداخلية وموقف احلامية العثمانية: عنوان الرسالة

  )م١٩١٩ – ١٩١٦/ هـ ١٣٣٧
  مىن بنت قائد آل ثابتة: اسم الطالبة
  ٣٤٥٠:الرقم اجلامعي
  دالل بنت خملد احلريب/ د . أ : اسم املشرفة
  هـ١٤٣٤:    /     / تاريخ املناقشة

    :                 امللخص
                     :امللخص     

 وذلـك يف الفتـرة مـن        ،امية العثمانيـة   وموقف احل  ، وانعكاساته الداخلية  ،     تتناول هذه الدراسة حصار املدينة    
 .  وهو تاريخ خروج العثمانيني من املدينة ودخول األشراف،م١٩١٩/ هـ١٣٣٧م إىل ١٩١٦/ هـ١٣٣٤

     وقد أقدمت الباحثة على دراسة هذه الفترة من تاريخ املدينة؛ لتأثريها الكبري يف الوجود العثمـاين يف املدينـة؛ إذ                    
  . تقرار األوضاع الداخلية يف ظل القيادة العثمانيةمثّلت بداية النهاية الس

  .     وقد قسمت الدراسة متهيداً وأربعة فصول
  .     فاختص التمهيد بتسليط الضوء على األوضاع العامة يف املدينة قبل احلصار

  . وإجراءات حكومة احلسني من أجل إحكام ذلك، فناقش حصار املدينة،     أما الفصل األول
 ويئة القوات العسكرية، وحماولة استمالة      ، وذلك بتحصينها  ،قش الفصل الثاين التجهيزات العسكرية يف املدينة           ونا
  .القبائل

  .     أما الفصل الثالث فاختص بانعكاسات احلصار الداخلية، ومواجهة اآلثار واملشكالت املختلفة اخلاصة بذلك
 ينـاير   ١٠ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٧ يف  وخروج العثمانيني  ،ثمانية     وخصص الفصل الرابع الستسالم احلامية الع     

  . وعاد بعض األهايل الذين هاجروا سابقاً،م؛ إذ دخلتها حكومة احلسني١٩١٩
  :    ومن أهم نتائجها،     مث جاءت خامتة الدراسة



      
 

 



 ومت تعـيني  ، يف املدينـة  أوضحت الدراسة أن أوضاع احلجاز العامة أثرت يف إعادة تشكيل القيادة العسكرية     -١     
  .  لقوة محلة احلجاز يف املدينةفخري باشا قائداً

 من التدابري اليت كان هلا أبلغ األثر يف         اًداختذ مبجرد أن وصل إىل املدينة عد       أوضحت الدراسة أن فخري باشا       -٢     
بفـضل  تطاع احلسني بن علـي      ا حكومة احلسني يف البداية، ومع ذلك اس         تإفساد حركة التمرد والعصيان اليت قام     

أن يشدد احلصار علـى املدينـة،        و ،املساعدات اليت تلقاها من بريطانيا أن يسيطر على كل من مكة وجدة والطائف            
 بشكل أكرب فيما بعد؛ بسبب ضعف االستخبارات العثمانية، والتباطؤ يف اختاذ            ان التمرد والعصي   توسيع دائرة  استطاعو

  . التدابري الالزمة
 من تشديد احلصار على املدينة من خـالل          كشفت الدراسة إجراءات حكومة احلسني العسكرية اليت مكنتها        -٣     

 احلصار وإحكامه على املدينة من      ليت أدت يف النهاية إىل تشديد     العمليات العسكرية اليت قام ا كل من أبناء احلسني، وا         
  .  خالل قطع صالت املدينة باجلنوب والشمال والشرق

، وقـد   لى املدينة أطول فترة ممكنة على الرغم من حصارها         أثبتت الدراسة أن فخري باشا متكن من احلفاظ ع         -٤     
 عن احملافظـة علـى      هقواتية، إال أنه فشل يف إاء احلصار؛ بسبب عجز          سكة احلديد الساعده على ذلك وجود خط      

  .   القوات يف املدينةان له آثار عكسية يف مما ك؛ل خمططات الربيطانيني يف تدمريها، وإفشا احلديديةالسكة
 ويئة القـوات    ، أوضحت الدراسة أعمال فخري باشا من أجل الدفاع عن املدينة واملتمثلة يف حتصني املدينة              -٥     

 وتوفري احتياجات قوة احلملة، كما عمل على حماولة استمالة القبائل، ومصادرة املواد الغذائيـة، وإقامـة                 ،العسكرية
  . دعات للذخائرمستو
ينة أسهمت يف محايتها فتـرة       أثبتت الدراسة أن القوة العسكرية اليت هيأها فخري باشا ألجل الدفاع عن املد             -٦     

لكن مل يلبث األمر يف النهاية مع اشتداد ضغط احلصار وانسحاب القوات أن تالشى دور تلك القوة العسكرية                  زمنية،  
  . دينة يف النهايةمما أدى إىل ايار الوضع يف امل

لبية القبائل كانت مع احلسني؛ بسبب اإلغـراءات        أغلكن  والئها للطرفني،    أثبتت الدراسة تأرجح القبائل يف       -٧     
أما الدعاية اليت   . وأعياا يطانيا لشيوخ القبائل  املالية واهلدايا السخية من السالح وغريه اليت بذهلا احلسني ومن خلفه بر           

ئل إال عـدد   فلم يؤيد فخري باشا من القبا؛عثمانيني من أجل استمالة القبائل فقد انتهت بال جدوى         علي حيدر لل   بثها
  .   ن للحسنيقليل ممن كانوا معادي

ه اجلنـود   تمثلة يف النقص احلاد يف الطعام، ومـا عانـا          كشفت الدراسة اآلثار املترتبة على حصار املدينة وامل        -٨     
  .أثر احليوانات من نفاد الغذاء واملؤنوالضباط من هزالة اجلسد، وت

 كما حبث عن     أوضحت الدراسة دور فخري باشا يف وضع خطط توزيع الطعام لضمان متتني اجلبهة الداخلية،              -٩    
إىل املدينـة،   إال أن كمية الغذاء بقيت حمدودة يف ظل تدين دخـول املـؤن   ،حلول أخرى للتخفيف من شدة احلصار     

  . منها الغذاءاليت ميكن إدخالفذ امنوتدمري قوات احلسني لل
  من احللول اليت تستطيع قهر احلصار، لكن ذلك مل         أن فخري باشا نظر إىل الزراعة على أا حل         أثبتت الدراسة    -١٠

 وهو ما مل يتمكن مـن  حتتاج إىل استصالح لألراضي يف البداية،كانت  الزراعة   ألن   ؛يكن جمدياً يف حالة حصار املدينة     
يـاه وارتفـاع    شح امل ملخصصة للزراعة، إضافة إىل ذلك كان       مما أدى إىل صغر مساحة األرض ا       ؛احملاصرونالقيام به   

  .صول كاٍف يشبع أفواه احملاصرين اخنفاض معدل إنتاج حمدرجة احلرارة من أسباب



      
 

 



ين مـستوى    ساهم يف تد   ستقصي للشؤون الصحية يف املدينة يالحظ أن نقص املاء         أوضحت الدراسة أن امل    -١١     
األمـراض    من األدوية زاد من إمكانية تفـشي       انتشار أمراض خمتلفة، كما أن انعدام أنواع      من مث   النظافة الشخصية، و  

  . أولئك الذين أُكت أجسادهم بفعل نقص الغذاء خصوصاً، احلماةوارتفاع درجة تأثريها يف
عد يقدم خـدمات صـحية      مل ي الذي  فاها  ستش     كما أن شدة احلصار ساعدت على تردي اخلدمات الصحية يف م          

 ملوت حمتم، وهذا ما حدث بالفعل        مما عرضهم  ؛ الذين كانوا يعانون أمراضاً متنوعة وهزاالً يف األجسام        دافرمالئمة لأل 
  .مع احلماة من ضباط وجنود

، ومن تأثريها حمدوداً إال أن ثبات احملاصرين جعل        أثبتت الدراسة أنه على الرغم من سوء األوضاع املادية وترديها          -١٢
 ممـا   ؛يف إضعاف نفوس جنود احلامية     متمثالً   قوى لدى حكومة احلسني   هنا فقد كانت احلرب النفسية هي السالح األ       

م مـن الطعـام      أو سد حاجا   ،، متحججني بالرغبة يف العودة إىل أوطام      دفع ببعضهم من ضعاف النفس إىل الفرار      
  .      تهمب أصا أو االستشفاء من أمراض،والشراب

دة موندروس الـيت     أثبتت الدراسة أنه بعد استسالم الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل وتوقيعها معاه             -١٣      
الرغم اليت تعمل على استمرار املقاومة على        واختذ اإلجراءات    ، بقي فخري باشا يف دفاعه املستميت      أت حالة احلرب  

  . رأشهمدة ثالثة  وبقي بعدها مياطل ،ت احلسنيالستسالم لقوامما القاه من صعوبات، ورفض ا
 كشفت الدراسة أن العالقة بني فخري باشا وبعض جنوده كانت يف اية املطاف تشهد خالفاً كبرياً، وقد                  -١٤     

  عن منصبه، وبنـاًء عليـه      بك رئيس األركان الذي أقصي    اتضح ذلك من خالل سوء العالقة بني فخري باشا وأمني           
  .الوضع برمتهتوضح  نشورات وبيانات ووزع على اجلنود م،انتهج أمني بك أسلوباً وسلوكاً مضادين لفخري باشا

ري باشا بقيام معارضة    انتهت مقاومة فخ  إذ   أوضحت الدراسة أن الوضع الداخلي يف املدينة اار يف النهاية؛            -١٥     
 ومت إخالء   ،سرى إىل مصر، ودخلت حكومة احلسني     نقلوا كأ   إذ ؛هو ورجال حاميته  استسالمه  داخلية ضده أدت إىل     

  .  األهايل الذين هاجروا سابقاًعاد بعضاملدينة، و
 ولـيس مـن     ، من الناحية الدينية   مكانة مهمة جداً يف تلك الفترة     أوضحت الدراسة أن فخري باشا احتل        -١٦     

فاظ علـى أراضـي الدولـة        احل ت شديدين دف  ك الدفاع من حرص وثبا     وذلك ملا أبداه يف ذل     ،الناحية العسكرية 
  . كل الظروف حيفظ هيبة دولته ومكانتهامن رغم على ال، فكان يرى أن بقاءه صامداً يف املدينة العثمانية

 واستمر حىت اية    ، عروض إخالء املدينة   أوضحت أنه عارض كل     إذ ؛  كشفت الدراسة حقيقة فخري باشا      -١٧     
  .فيهااحلرب 
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Abstract  
This study dealed with Al-Madina siege,  it's internal implications and the 
situation of Ottoman protector, within the period from 1334H/1916M to 
1337H/1919M which is the date of Ottomans exit from Al-Madina and the 
Sharifs entrance.  
The researcher studied that period as it has a significant effect on the 
Ottoman existence in Al-Madina. It presented the beginning of the end of 
the internal situations stability under the Ottoman leadership. 
 
The study divided into introduction and four chapters. The introduction 
focused on the general situations in Al-Madina before siege. The first 
chapter discussed Al-Madina siege and Al-Hussein government procedures 
to tighten the siege.   
 
The second chapter discussed the military preparations in Al-Madina which 
presented on Al-Madina immunization, creation of military forces and the 
trial of lobbying tribes. 
 
The third chapter specialized in the internal implications of the siege. The 
fourth chapter concentrated in the surrender of Ottoman protector and the  
exit of Ottomans on 7th of  Second Rabea'a 1337 H / 10th of January 1919 
as Al-Hussein government came on and the return of some lately 
immigrated residents. 
     
The study ended with a conclusion which contained the results and here are 
the most important results :  



      
 

 



1- The study clarified El-Hijaz general situations effected on reforming the 
military leadership in Al-Madina and the appointment of Fakhri Basha as a 
leader of El-Hijaz force in Al-Madina.  
 
2- The study clarified that Fakhri Basha decided as he reached Al-Madina, 
some arrangements which maximize the effect in revocation the rebellion 
movement done by Al-Hussein government over Al-Madina. Despite of 
this Al-Hussein controlled Mecca, Jeddah and Al-Ta'ef with some help 
from Britain as he tighten the siege over Al-Madina. The rebellion 
disseminate more and more as a result of the weakness of Ottoman 
intelligence and the slowness of conducting necessary arrangements.  
 
3- The study discovered Al-Hussein government military procedures which 
enabled them to tighten the siege over Al-Madina through the military 
operations done by Al-Hussein sons. These procedures implied to 
strengthen the siege around Al-Madina as cutting Al-Madina connections 
from South, North and East.  
 
4- The study approved that Fakhri Basha saved Al-Madina as long as he 
can, despite it's siege. The train line help Fakhri Basha to achieve his goals. 
Although he failed in ending the siege because the inability of his forces in 
keeping the train lines and could not success in failure of the British plans 
in destroying the train lines. This reflected badly on Al-Madina forces.  
   
5- The study clarified the procedures of Fakhri Basha in Al-Madina 
defending which were presented in immunization of Al-Madina, preparing 
the military forces, providing the needs of protector force. He also tried to 
lobby tribes, confiscation of food materials and establishing of 
ammunitions warehouses.   
 
6- The study proved that the military force prepared by Fakhri Basha to 
defend Al-Madina, contributed in keeping Al-Madina safe for a while but 
this could not be longer as the pressure of siege and the withdrawal of 
forces. Finally this implies to a breakdown on Al-Madina. 
  
7- The study proved the teeter of tribes loyalty to both sides but the 
majority of tribes were with Al-Hussein as a cause of financial temptation, 
honorable weapon gifts and others introduced by Al-Hussein and Britain to 
tribes shakhes and leaders. The propaganda broadcasted by Sharif Ali 
Haider in favor of Ottomans to lobby the tribes didn't make any impact as 
just few tribes were against Al-Hussein.  



      
 

 



8- The study covered the effect on Al-Madina siege as hard lack in food 
and the officers and soldiers suffering from body weakness. Animals also 
suffered from the vanish of food and supply. 
 
9- The study clarified Fakhri Basha role in sitting plans to distribute foods 
to strength the internal front and he sought for other solutions to mitigate 
the siege hardness but the food amount still limited upon the lack of food 
supply in Al-Madina and Al-Hussein forces destroying to every possible 
entrances of food supply. 
 
10- The study proved that Fakhri Basha considered agriculture as a solution 
to face siege but this was not applicable in Al-Madina case. Agriculture 
begins with land reforming and this was not notable by the protectors. As 
result of this the area of agriculture was minimized. In addition the lack of 
water and the increased temperature contributed in the decreased rate of 
enough crop production for all siege people. 
 
11- The study clarified that inquiring health issues implies lack of water 
which caused a decreased level of personal cleanliness. Also spread of 
different diseases, absence of several kinds of medicine caused a high 
possibility of worse levels of diseases and high effects over protectors 
specially those who had a weak body as result of lack of food. Also the 
hardness of siege contributed in the deterioration of health services in Al-
Madina hospital which could not introduced suitable healthy services to a 
multi-disease persons whom are very closed to death and that happened 
with the protectors, officers and soldiers. 
 
١٢- The study proved that despite the badness of financial issues, the 
trapped consistency limited their effects . therefore the psychological war 
was the strongest weapon among Al-Hussein government as weakness of 
protector soldiers morale. This caused in self weakness people to escape   
malingered that they want to go back home or seeking for water, food or 
cure from diseases. 
  
13- The study proved that after the surrender of Ottoman state in the World 
First War and it's signature on Mondros agreement which ended the war, 
Fakhri Basha stayed on his strong defending and he consider the 
procedures that works on the continuity of resistance despite what he faced 
difficulties and refusing the surrender to Al-Hussein forces, procrastinating 
them for three months.   
 
14- The study showed that the relation between Fakhri Basha and some of 
his soldiers was in a huge conflict. This was clear in the bad relation 



      
 

 



between Fakhri Basha and Ameen Bick the commander of staff even Fakri 
Basha fired Ameen Bick. As a result of this, Ameen Bick consider an 
opposite behavior and methodology against Fakhri Basha and he 
distributed leaflets and data to clarify the situation.  
 
15- The study showed that the internal situation in Al-Madina broke down 
at the end. The resistance of Fakri Basha ended by forming internal 
opposition against him and the surrender of him and his protectors as they 
were transferred to Egypt as prisoners. Al-Hussein government entered Al-
Madina and many lately immigrant people returned back. 
    
16- The study showed that Fakhri Basha had a very important status in that 
period from a religious domain and not from a military domain. This comes 
as he showed a high consistency in defending over Ottoman state lands as 
he was thinking that his existence in Al-Madina over all conditions  should 
keep the status of the state. 
 
17- The study showed the fact of Fakhri Basha as he refused all the 
proposals to withdraw from Al-Madina and continued in war until it's end. 
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  : الدراسةضوعوم
اهتمام كـثري   ) م١٩٢٤ -١٩٠٨/ هـ١٣٤٣ -١٣٢٦(جذبت أحداث ثورة احلسني بن علي       

 الداخلية يف املدينة الـيت       ويف املقابل يالحظ أن األوضاع     ،ة حوهلا كتبت دراسات كثري  من الباحثني، و  
قوة محلـة   لسكرية  أثناء احلرب العاملية األوىل يف فترة تويل فخري باشا القيادة الع          يف  ن احلصار   نتجت م 
 ومساعيه للسيطرة على    ،)م١٩١٩ -١٩١٦/ هـ١٣٣٧ -١٣٣٤( اليت دامت ثالث سنوات   احلجاز  

 مثلت   على الرغم من تأثريها الكبري يف الوجود العثماين يف املدينة؛ إذ            حتظ باهتمامهم   مل ،تلك األوضاع 
  .بداية النهاية الستقرار األوضاع الداخلية يف ظل القيادة العثمانية

 وانعكاساا على أهايل املدينـة     ، فإن الطالبة رأت أن جتعل آثار حصار املدينة        ،يف ضوء ما تقدم   و
 فتعراالً لدراستها اليت سوف تتركز يف        جم ، يف الدفاع عنها    ودور فخري باشا   ،ية العثمانية وعلى احلام 

  .الوضع الداخلي للمدينة يف تلك الفترة بشكل أفضل
 : اإلجابة عن األسئلة اآلتيةركزة يفكون حماور الدراسة موسوف ت

ما تأثري أحداث احلجاز يف إعادة تشكيل رئاسة القيادة العـسكرية يف املدينـة؟ ومـا الظـروف                   -
 .واألسباب اليت أدت إىل تعيني فخري باشا قائداً لقوة محلة احلجاز يف املدينة؟

 .ما موقف فخري باشا من الوضع يف املدينة بعد دخوله مباشرة؟ -
  . من أجل تشديد احلصار على املدينة؟اءات حكومة احلسنيما إجر -
  . دور يف االحتفاظ باملدينة ومقاومة احلصار فترة أطول؟يةسكة احلديدلهل كان ل -
 .أكانت تنظيمية أم عسكرية؟ سواء ،ما األعمال اليت قام ا فخري باشا -
املدينة من التفكـك    هل أسهمت القوة العسكرية يف تكوين جهاز أمين قوي أسهم يف حفظ كيان               -

  .الداخلي ومن التهديد اخلارجي؟
علي حيدر للعثمانيني بني القبائـل  هل كان للدعاية اليت بثّها    ما موقف القبائل من حصار املدينة؟ و       -
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 . أن تلك الدعاية انتهت بال جدوى؟ فخري باشا ود القبائل، أو كسبدور يف
 ؟صار عليها من قبل حكومة احلسنيمرار احل على املدينة جراء استآلثار اليت وضحتاما  -
 أثناء احلصار؟ وكيف كان وضع التجارة يف تلك الفترة؟يف هل كانت املؤن تصل إىل املدينة  -
-  ا من املؤن؟ وهل كان مقدار املؤن املوجودة               إىل أيمدى استطاعت قوة احلملة أن تدبر احتياجا 

 ؟د إحصائية لذلكيف مستودعات املخزن كافية هلم؟ وهل توج
 ؟ وهل متكن من مواجهة ذلك؟ما موقف فخري باشا من نفاذ املؤن يف املدينة -
 هل كان للزراعة دور يف التقليل من وطأة احلصار؟ -
  يف املدينة؟كيف كان الوضع الصحي -
  املادي على محاة املدينة؟احلصار  حصاراً نفسياً إىل جانب هل اتبعت حكومة احلسني -
ـ ١٣٣٧احملرم   ٢٤نة موندروس يف    هل استمرت مقاومة فخري باشا بعد هد       -  أكتـوبر   ٣٠/ هـ

 م، اليت نصت يف إحدى موادها على ضرورة تسليم املدينة؟١٩١٨
 كيف كانت عالقة فخري باشا جبنوده يف األيام األخرية من وجوده يف املدينة قبل استسالمه؟ -
  يف اتمع؟  وما أثر ذلك  كيف اار الوضع الداخلي يف النهاية؟ وكيف دخلت احلكومة اجلديدة؟            -
  ال؟سابقاً أود األهايل الذين هجروا هل عاو

  مهمة لدى الدولة العثمانية نتيجة ذلك الدفاع؟ةهل احتل فخري باشا مكان -
كيف استقبل علي بن احلسني فخري باشا بعد خروجه من املدينة؟ وكيف كانت نظرة خـصوم                 -

 فخري باشا له؟
دراسة، ومن خالهلا عملت الطالبة على تقدمي صورة إن اإلجابة عن األسئلة السابقة متثل حمور ال

  .، ومدى تأثريها يف أهايل املدينة وما مت فيها من تدابري،متكاملة عن تلك الفترة
אאW 

  : تعود أمهية هذه الدراسة إىل كوا عملت على ما يأيت
  .جاز الظروف واألسباب اليت أدت إىل تعيني فخري باشا قائداً حلملة احلتعرف )١(
 . يف املدينة اليت جنمت عن احلصارالكشف عن األوضاع الداخلية )٢(
 .استجالء مدى تأثري أهايل املدينة وتأثرهم بتلك األوضاع الداخلية )٣(
 .الكشف عن اإلجراءات اليت اختذها فخري باشا من أجل الدفاع عن املدينة )٤(
  والرد على ما كان يوجه،إظهار ما اختذته القيادة العثمانية يف سبيل الدفاع عن وجهة نظرها )٥(

 .إليها من دعايات من قبل حكومة احلسني
 والثقة اليت كان يشعر ا فخري باشا فيما خيص ،الوقوف على الوضع النفسي تمع املدينة )٦(

  .القدرة على االنتصار ومواجهة املوقف
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אאאW 
   :ثل فيما يأيتهناك جمموعة من األهداف اليت سعت هذه الدراسة إىل حتقيقها تتم

)١( ع مراحل احلصار وموقف القيادة العثمانية منهتتب. 
 .دور فخري باشا كقائد عسكري مث كمحافظ يف ترتيب األوضاع الداخلية يف املدينة )٢(
 .مدى انعكاس األوضاع الداخلية على أهايل املدينة )٣(
)٤( ينة الداخلية يف املدع التدابري اليت جلأ إليها فخري باشا ملواجهة األوضاعتتب.  
توضيح دور اإلعالم يف تلك الفترة، وموقف فخري باشا من الدعايات اليت كانت تروجها  )٥(

 .حكومة امللك احلسني
 والقيادة العثمانية وتداعيات ذلك على سكاا، تتبع مراحل الدفاع عن املدينة حىت تسليمها )٦(

  .واجلنود
אאאאW 

  يونيو١ /هـ١٣٣٤  رجب٣٠(زمنية على الفترة املمتدة من تقتصر الدراسة يف حدودها ال
أثناء احلرب العاملية األوىل، يف  وبدء حصار املدينة ،وهي فترة خروج احلسني على العثمانيني، )م١٩١٦

ة وهو تاريخ انتهاء الوجود العثماين يف املدين، )م ١٩١٩يناير  ١٠/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٧(إىل 
  .ودخول حكومة احلسني

الفترة مرحلة حرجة يف تاريخ الدولة العثمانية؛ إذ أدت شدة احلصار إىل استسالم  تعد تلكو
بدأ  منهية بذلك وجود العثمانيني يف احلجاز الذي ، وخروجها من املدينة،احلامية اليت كانت ترابط فيها

  .م١٥١٧/ هـ٩٢٣منذ عام 
الفترة مل تدرس دراسة مستقلة، كما وقد تبني للطالبة أن األوضاع الداخلية يف املدينة يف تلك 

تناثر يف ثنايا تبني أن تلك الفترة ثرية باألحداث الكبرية، وأن املادة العلمية املتوافرة عنها غزيرة أيضاً، ت
  .املصادر املتنوعة

  . مبفهومها اجلغرايف)١(أما احلدود املكانية فتقتصر على املدينة املنورة
אאאW 

                                                 
ريب من شبه اجلزيرة العربية إىل الشمال من مكة املكرمة، وهي حماطة من الغـرب               تقع يف اجلزء الغ   : املدينة املنورة  )١(

وتقوم املدينة على هضبة    . عري ومن الشمال جبل أحد    الغريب جبل سلع ومن اجلنوب جبل       جببل احلجاج ومن الشمال     
مـساحات كـبرية   جبلية مسطحة عند تقاطع ثالثة أودية هي وادي العقول و العقيق و احلمض مما جنم عنه وجـود   

/ هـ١٣٩٩دار مكة،   : مكة. معجم معامل احلجاز  . البالدي، عاتق بن غيث   : راجع. خضراء وسط منطقة جبلية جافة    
  .٧٤ـ ٧٠، ص ص ٨م، ج١٩٧٩
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 بإجراء مسح للدراسات السابقة يف هذا املوضوع، فلم تقف على دراسة تناولت قامت الطالبة
إال أا وقفت على دراسة تطرقت إىل بعض جوانب هذا املوضوع، ، العناصر اليت ترغب يف التعرض هلا

   :وهي
واحتوت على معلومات عن السلطة العثمانية يف احلجاز، وثورة ، )١(دراسة مرمي فريح املهوس -
موقف احلامية العثمانية يف املدينة منذ قيام الثورة  وكذلك وموقف زعماء جزيرة العرب منها،احلسني 

مع  اليت واجهت قوات احلسني، والعقبات والصعوبات والوقائع املختلفة اليت حدثت بني الطرفني،
  .اإلشارة إىل دور بريطانيا وفرنسا يف مسرية األحداث

  .حداث اليت أدت إىل حصار املدينة معرفة األوأمكن االستفادة من هذه الدراسة يف
אאW 

 ؛اعتمدت الطالبة على جمموعة من املصادر األولية اليت تضمنت معلومات عن أحداث تلك الفترة
  :مثل

  . الوثائق العربية واألجنبية- ١
  . الروايات الشفهية- ٢
  .جنبية الكتب العربية واأل- ٣
  .بية  الدوريات العربية واألجن– ٤

وقد احتوت املصادر يف جمملها على معلومات ثرية، استفادت منها الطالبة باالعتماد على املنهج 
التحليلي القائم على النقد والتمحيص والتحليل للمراجع واملصادر األصلية، واستبعاد ما ال يثبت صحته 

اسة، واستخالص ما فيها من  البحث عن الوثائق اخلاصة بالفترة احملددة للدركما أا ركزت يف. منها
 وقد اعتمدت الطالبة يف الوثائق العربية .ومشلت الوثائق العربية واألجنبيةمعلومات تتعلق باملوضوع، 

ومعهد اإلدارة ، يف الوثائق احملفوظة يف دارة امللك عبد العزيزعة كبرية منها غري منشورة تتمثل على جممو
 اهتمت يف جمملها حبصار  إذ؛ت البحث مبادة علمية غزيرةودز، ومكتبة امللك فهد الوطنية، العامة

املدينة، وآثار ذلك احلصار، ودور احلامية العثمانية يف الدفاع عن املدينة ومواجهة ذلك احلصار، 
  .واألحداث اليت أدت إىل استسالم احلامية العثمانية

ستنارت الطالبة بوثائق تيسر هلا أما الوثائق غري األرشيفية فقد ا ،لوثائق األرشيفيةهذا ما يتعلق با
كما  ،و أقارب هلم يف أحداث تلك الفترةاحلصول عليها من قبل بعض األشخاص الذين شارك آباؤهم أ

  .ول عليها من مكتبات لبعض األفرادمتكنت من احلص
                                                 

ـ ١٣٣٧-١٣٣٤(موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثـورة الـشريف حـسني              ) ١(  -١٩١٦/هـ
  .هـ١٤٢٢مللك سعود ، قسم التاريخ واحلضارة، جامعة ا: الرياض.  رسالة ماجستري).م١٩١٩
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إذ  ؛الوثائق الربيطانية غري املنشورةأما الوثائق األجنبية، فقد اعتمدت الطالبة بصورة أساسية على 
احملفوظة يف األرشيف لوثائق العثمانية غري املنشورة وا ،Archives The Nationalحصلت عليها من 

 ومكتبة امللك فهد ،ستانبولستراتيجي ومركز الفرقان بإري واإلالعثماين وأرشيف التاريخ العسك
ة، فقد اعتمدت  أما املنشور.فايز بن موسى احلريب ومنهم ،وثائق حصلت عليها من األفراد و،الوطنية

 سريته وفترة حكمه يف الوثائق :امللك عبد العزيز آل سعود"نشرت يف كتاب على الوثائق الربيطانية اليت 
 ما يتعلق عن تطورات األحداث يف املدينة، خصوصاًهذه الوثائق تتضمن بعض املعلومات و". األجنبية

  . ودور فخري باشا يف الدفاع عن املدينة،منها باحلصار وآثاره
ية، فقد اعتمدت الطالبة على االستماع املباشر إىل أحاديث أشخاص شارك أما الروايات الشفه

 إذ شغلوا مناصب مهمة يف تلك الفترة ؛تلك الفترةآباؤهم وأجدادهم وأقارب هلم يف صنع أحداث 
رواية  لتان أقارب حسني بن مبرييك أمري رابغ، وأبناء عزيز ضياء، وقد ك: مثل، األوضاع فيهاوأثّروايف

 ،كثري من الثغور وتوضيح الصورة، واعتمدت عليها الطالبة بعد متحيصهاهؤالء أمهية كبرية يف سد 
ية اليت دونت يف  ذلك االعتماد على الروايات الشفهإىل جانبومت  .والتأكد من حقيقة ما جاء فيها

  ".أمني مرشد طيبة وذكريات األحبة" مثل كتاب ،بعض الكتب
ة على جمموعة من الكتب بالكتب بشقيها العريب واألجنيب، فقد اعتمدت الطالبأما ما يتعلق 

حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب  أمهها ما كان معاصراً لفترة الدراسة، ويأيت يف مقدمتها كتابالعربية، 
 ،ةفة إىل الكتب األجنبية املعرب، إضاامد حسني زيدان وغريمهذكريات العهود الثالثة حملزيز ضياء وعل

 Edwardإدوارد لورنس  توماسلالثورة العربية ب ا وكت،)١( مذكرات أمحد مجال باشا:مثل

Thomas Lawrence)ريمي ولسون جل  لورنس العرب السرية الذاتية وكتاب،)٢Jeremy 

Wilson. ا،األجنبيةالكتب  أما فقد كان من أمهها كتب باللغة التركية ملن عاصر تلك الفترة وتأثر ، 
ناجي كاشف ل Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasilها كتاب رزومن أب

 Pey و ،الذي كان يعمل ضابط خمابرات لقوة محلة احلجاز Kiciman Naci Kasifقيجيمان 

Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi) فريدون قاندمري لFerudon 

Kandmirالذي كان يعمل يف هيئة اهلالل األمحر .  
:  أمهها من،لى جمموعة من الدوريات العربيةلدوريات، فقد اعتمدت الطالبة عا بالنسبة إىل اأم

 Askeri اموعة العسكرية : مثل،لدوريات التركية من جرائد وجمالتإضافة إىل ا ،القبلة، واملنهل

Mecmua، وبلنت Belleten، وجمموعة حياة التارخيية Hayat tarihi Mecmuasi  اليت غطت
                                                 

  .١٧توجد ترمجة له ص )١(
  .٤٦توجد ترمجة له ص )٢(
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 الهتمامها بتتبع بعض األحداث اخلاصة باملدينة يف ؛ليت مل تغطها الوثائق أو املراجع من األوضاع ااًريكث
  .تلك الفترة

אאW 
 تناول فالفصل التمهيدي.  ومخسة فصول، إضافة إىل اخلامتة والنتائج،قسمت الدراسة إىل متهيد

  .األوضاع العامة يف املدينة قبل احلصار بالتحليل 
تم احلديث عن األوضاع العامة وأثرها يف تطور فحلصار املدينة، فخصص  أما الفصل األول

 حلصار ألوضاع، وإجراءات حكومة احلسنياألحداث داخل املدينة، والتدابري اليت اختذت ملواجهة تلك ا
ا بالشمال  وقطع صال، ومن مث إحكام حصار املدينة،املعارك األوىل حول املدينة وآثارهاو ،املدينة

  .واجلنوب والشرق
، ويئة اليت متثلت يف حتصينها التجهيزات العسكرية يف املدينة ملناقشةفقد أفرد  أما الفصل الثاين

وحماولة ،  وتوفري احتياجات قوة احلملةً، وتعزيز اجليش عدداً وعتادا،القوات العسكرية بطلب اإلمدادات
  .واد الغذائية، وإقامة مستودعات للذخائراستمالة القبائل، كما متثلت يف مصادرة امل

 التمـوين    املتمثلة يف نفـاد    ، احلصار يه حتليل االنعكاسات اليت نتجت عن     مت ف  أما الفصل الثالث  
 ،ال الزراعة  وإمه ، واخنفاض قيمة العملة التجارية    ، وارتفاع األسعار  ، وتوقف النشاط التجاري   ،واإلعاشة

اليت مشلت طلـب    دابري فخري باشا ملواجهة احلصار      فة إىل تتبع ت   إضا ، اجلنود  وفرار ،وانتشار األمراض 
 ، وحماولة توفري الـذهب    ، وشراء املواد الغذائية من القبائل القاطنة حول املدينة        ،املؤن من شيوخ القبائل   

إعادة حتقيق االرتباط مع اخلارج، وحتقيق انضباط اجلنود داخل املدينة           والسعي إىل    ،وطلب قرض داخلي  
 ،والتـهجري   والتشجيع على الزراعة وأكل اجلـراد      ، وفتح سجل أحباء احلجاز    ،تصاريح الغياب بإلغاء  

  .ووضع تدابري وقائية للمرضى
 قامت الطالبة بتتبع كيفية استسالم احلامية العثمانية بقيادة فخري باشا يف ويف الفصل الرابع

 إحدى موادها بضرورة  قضت اليتMondres ما نصت عليه هدنة موندروس ابتداء من رفضهاملدينة، 
تسليم املدينة، وموقف بريطانيا من رفض فخري باشا االستسالم، وإعطائه مهلة لتسليم املدينة، وإرسال 

  .السفراء إليه، مث احلديث عن ظهور معارضة داخلية ضده، ومن مث استسالمه
  .ضوع الدراسةد من النتائج املهمة ملواخلامتة والنتائج توصلت الطالبة إىل عدويف      
  .د من اخلرائط التوضيحيةعدكما زودت الدراسة ب     
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 األوضاع العامة يف املدينة املنورة قبل احلصار
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 ،)١(من قبل الدولة العثمانية م١٩٠٨/ هـ١٣٢٦ يف سنة عني احلسني بن علي أمرياً على احلجاز
دمات للدولة ، وقدم خ)٢(وىل عقب تسلمه اإلمارة أظهر تأييداً كامالً لسياسة االحتادينيويف الفترة األ

  .)٤( املناوئة للحكم العثماين)٣(قضى على الفنت والثوراتيف تلك األثناء، ف

 نته من تقوية مما أكسبه شعبية كبرية مكّ؛وجنح احلسني يف تكوين عالقات جيدة مع أهايل احلجاز
 ، يف فترته الذين تعاقبوا على احلجاز)٥( مع الوالة العثمانيني الستةأدى إىل خالفه الدائم على حنو نفوذه

 وبذلك اقتصرت مهمة الوايل على ،وقد بلغ من قوة احلسني ونفوذه أن سلب أولئك الوالة سلطام
                                                 

دار الكنوز األدبية،   : بريوت. زياد املال : ترمجة. م١٩١٤ -١٩٠٨احلركة العربية يف املشرق     . ليف، كوتلوف  )١(
دراسة يف األوضاع   ) م١٩٢٥ -١٩١٦(مملكة احلجاز   . وهيم، طالب حممد  . ٢٠٣احلميد، ص . ٣٦م، ص ٢٠٠١
  .٣٦ -٣٥م، ص ص١٩٨٢/ هـ١٤٠٢مركز دراسات اخلليج، : البصرة. السياسية

ـ ١٣٣٣م واستمروا إىل عام     ١٩٠٨/ هـ١٣٢٦وصل االحتاديون إىل السلطة يف إستانبول عام         )٢( . م١٩١٤/ هـ
ـ ١٣٣٧ -١٣٣٤ (موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشريف حسني         . املهوس، مرمي فريح   / هـ

 -١٤٢٢جامعة امللك سعود، قسم التاريخ واحلضارة،       : الرياض. رسالة ماجستري غري منشورة   . )م١٩١٩ -١٩١٦
  .٢٣هـ، ص١٤٢٣

يوليو ٢١/ هـ١٣٢٩ويف ربيع اآلخر . م على جند١٩١٠/ هـ١٣٢٨من مثل، احلملة اليت قادها احلسني يف عام       )٣(
محـزة،  . ٥٠ليف، ص : راجع. ديبية اليت وجهت إىل امة عسري ضد اإلدريسي       م توىل قيادة احلملة التأ    ١٩١١) متوز(

  .٣٢٨ -٣٢٧م، ص ص١٩٦٨/ هـ١٣٨٨مكتبة النصر احلديثة، : الرياض. ٢ط. قلب جزيرة العرب. فؤاد
معهد البحوث والدراسات   : القاهرة. م١٩٠٩_ ١٨٤٠الدولة العثمانية وشبه اجلزيرة العربية      . حراز، رجب  )٤(

  .١٢٥م، ص١٩٧٠العربية، 
كاظم باشا، حازم باشا،    : تعاقب على الوالية يف مكة أثناء السنوات السبع األوىل من حكم احلسني ستة والة هم               )٥(

: راجع. فؤاد باشا، أمحد راتب باشا، ندمي باشا، وهيب باشا، غالب باشا الذي أعلنت ثورة احلسني يف مطلع واليته                 
ـ ١٤٢٠نـادي مكـة الثقـايف،    : مكة. ٨ط. تاريخ مكة. السباعي،أمحد  .٥Bayur,Y، ص٢م، ج١٩٩٩/ هـ

Hikmet..Türk İnkılabı Tarihi. II/3,T.T.K.Yay. Ankara, 1991, ss 193-196.   
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  .)١( وكتابة التقارير عن أعماله ورفعها إىل احلكومة املركزية،مراقبة احلسني

 ينص على فصل متصرفية املدينة إدارياً عن اًن قرارم أصدر االحتاديو١٩١٠/ هـ١٣٢٨ويف سنة 
 .)٢( املتصرفيات غري امللحقة أو املتصرفيات املمتازة: وربطها مباشرة بإستانبول حتت اسم،والية احلجاز

 ؛ايل املدينةجاء استجابة لرغبة أهوجتنباً إلثارة احلسني، فقد حاول االحتاديون تصوير ذلك القرار بأنه 
لذلك صدرت األوامر إىل حمافظ املدينة بأن حيث األهايل على كتابة املعاريض املطالبة بفصل املدينة عن 

إضافة إىل ذلك فقد سارع االحتاديون إىل طمأنة احلسني  و،)٣( وربطها بالعاصمة مباشرة،والية احلجاز
  .)٤(بأن مسؤوليات اإلمارة باقية كما هي من مكة إىل مدائن صاحل

  وهو ما دفعهم إىل،تباع سياسة مركزية جتاه مجيع الواليات العربيةوقد اجته االحتاديون حنو ا
وهو تأكيد  ، قبيل احلرب العاملية األوىل: أي؛م١٩١٣/ هـ١٣٣١إصدار قانون الواليات اجلديد سنة 

 والسعي إىل ، احلجازاليت حاول االحتاديون من خالهلا تشديد قبضتهم على ،)٥(لتلك السياسة املركزية
  .)٧(من املدينة إىل مكة وجدة )٦(حديد احلجازإيصال خط سكة 

تلك قسمت اليت  ،وقد قسمت والية احلجاز مبوجب قانون الواليات إىل عدد من املتصرفيات
وطبقاً لذلك .  وقسمت األقضية إىل نواٍح،وقسمت األلوية إىل أقضية، بدورها إىل ألويةاملتصرفيات 
ويتبع متصرفية . )٨( ومتصرفية املدينة، متصرفية جدة: مها،صبحت احلجاز تضم متصرفيتنيالتقسيم أ

  .)١٠( والعقبة، ورابغ،)٩( والوجه،ينبع البحر : هي،املدينة أربع أقضية

  من الناحية اإلدارية والعسكرية واالقتصادية يف املدينة يف تلك الفترة وكانت األوضاع الداخلية 
                                                 

م، ١٩٨٩دار طالس،   : دمشق. م١٩١٨ -١٩١٤القضية العربية يف احلرب العاملية األوىل       . برو، توفيق علي   )١(
  . ٢١١ص

  . ٣٧ -٣٦، ص ص٣م، ج١٩٩٤املؤلف، : املدينة املنورة. مل للمدينة املنورةالتاريخ الشا. بدر، عبدالباسط )٢(
  . السابق )٣(
  . ٥٣ت، ص.ن، د. م، د.د. مذكرات امللك عبداهللا. ابن احلسني، عبداهللا )٤(
  . ٩٨م، ص١٩٨٧دار طالس، : دمشق. الثورة العربية الكربى. طالس، مصطفى )٥(
   ).١( اخلريطة رقم انظر )٦(
  . ٤٢صوهيم،  )٧(
  . ١٤٦ت، ص.ن، د. د: دمشق. الرحلة اليمانية. الربكايت، شرف بن عبد احملسن )٨(
  .٨٠محزة، ص: راجع. تقع على ساحل البحر األمحر مشاالً،ويتبعها قبائل بلي: الوجه )٩(
  . ٢٤١م، ص١٩٦٥دار العلم للماليني، : بريوت. البالد العربية والدولة العثمانية. احلصري، ساطع )١٠(
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  : على النحو اآليتوالصحية

 وهو من ذوي الرتب ، قمة اجلهاز اإلداري كان احملافظ يأيت على،فيما يتعلق باألوضاع اإلدارية
 وكان آخر من توىل حمافظة املدينة قبيل ، جيمع يف يديه السلطتني املدنية والعسكرية،العسكرية العالية
 يشكلون ،ارة شؤون احملافظة جمموعة من املوظفني إد يساعده على،)١( حسن بصري باشاثورة احلسني
 السلطة العليا يف احملافظة، وكانت تلك اهليئة متثل ،)٢("هيئة أركان اللواء" ما يسمى يف جمموعهم

 وإجياد ، اليت تعترض الشؤون اإلداريةتكالاك جملس إدارة خيتص مبناقشة املشإضافة إىل ذلك كان هنو
  .)٣(احللول املناسبة هلا

 ومهمتها ، مديرية احلرم النبوي يف تلك الفترة يف املدينة اليت كانت أهم اهليئات اإلداريةومن
  .)٤( واإلشراف على خدمته يف النواحي املختلفة،العناية بشؤون احلرم

 واليت كان ، اليت كان هلا رئيس من األهايل)٥(ويف أواخر العهد العثماين مت استحداث البلديات
  .غري ذلك و،ملخالفني للنظام، ومراقبة األسواقمن مهامها معاقبة ا

 فقد حرصت الدولة العثمانية على إنشاء بعض احلاميات ،أما ما يتعلق باألوضاع العسكرية
. ملساندة يف القضاء على الثورات وا، وتأمني طرق احلج، دف محاية احلجاج؛العسكرية يف املدينة

 بقايا القوات العثمانية يف انية يف املدينة مل يكونوا سوىذلك فإن جنود احلاميات العثممن رغم على الو
قوات غري كانت  وهذا يعين أن القوات العثمانية يف املدينة ،)٦( أو ضمن من أخذ من السجونسورية
   إال أنه عند قيام احلرب العاملية األوىل زاد اهتمام ،غري أكفياء ألداء مهام عسكرية وجنودها ،منظمة

                                                 
م بعد أن عمل فيها فتـرة       ١٩١١ فرباير   ١٤/ هـ١٣٢٩ صفر   ١٤عني حمافظاً للمدينة يف     : حسن بصري باشا   )١(

مكتبـة  : الرياض. مداخل بعض أعالم اجلزيرة العربية يف األرشيف العثماين       . صابان، سهيل : راجع. نائباً للمحافظ 
  .٤٤بدر، ص. ٣٦م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥امللك عبدالعزيز العامة، 

فـصول  . حافظ، علي . مطبعة احلجاز ) م١٣٩٠ -١٣٠٦ -١٣٠٥ -١٣٠١( للسنوات   ة والية احلجاز  سلنام )٢(
  .٤٠م، ص١٩٨٤/ هـ١٤٠٥شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر، : جدة. ٢ط. من تاريخ املدينة املنورة

  ٣٠حافظ، ص )٣(
  .مطبعة احلجاز) م١٣٩٠ -١٣٠٦ -١٣٠٥ -١٣٠١( للسنوات سلنامة والية احلجاز )٤(
  ).٢(نظر مكتب البلدية يف املدينة خريطة رقم ا )٥(
)٦(Al Amr, Saleh Mohammed. The Hijaz Under The Ottoman Rule 1869- 1914. 

Riyadh,University,1974,p90.                                                                                              
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وكان إلنشاء . بيل ثورة احلسني بشكل أكرب ق فزيدت أعدادها ومت إمدادها بالعتاد،الدولة بتلك القوات
 - ١٩٠٤/ هـ١٣٦٧ -١٣٢٢(حيىي بن محيد الدين   وثورة إمام اليمن،خط السكة احلديدية

كة احلديدية بعد وصول الس ف؛)١( يف تدعيم الوجود العسكري العثماين يف املدينة دور فعال،)م١٩٤٨
 حلماية السكة ، واملدينة خاصة،إىل املدينة حرصت الدولة العثمانية على زيادة قواا يف احلجاز عامة

 يف احلجاز يف املدينة ذلك فقد تركزت معظم القوات العثمانية ل؛ هجوم القبائل واعتداءاماحلديدية من
 ستة آالف جندي، منهم نحو تلك الفترة ب قدرت أعداد القوات العثمانية يف احلجاز يف إذ؛وما حوهلا

  .ن على مدن احلجاز األخرىاملدينة وما حوهلا، والبقية موزعوثالثة آالف جندي ينتشرون يف 
 ارتفع عددها إىل  إذ؛وبعد قيام حكومة االحتاديني زادت الدولة العثمانية أعداد قواا يف املدينة

بلغت ف ، األوىل أخذت القوات العثمانية بالتزايد آالف جندي، ومع اقتراب احلرب العامليةةعشر
  .)٢( يتمركز معظمهم يف املدينة وحول السكة احلديدية، مخسة عشر ألف جنديحنوأعدادها 

 وبطاريتني ، جمهزة مبدافع ميدان فكانت، بعتاد تلك القوات وجتهيزااما يتعلقأما بالنسبة إىل 
  .)٣(ني بغالً ومخس،حتتويان على اثين عشر مدفعاً جبلياً

مع اقتراب احلرب  خصوصاً ،فقد جعلت الدولة العثمانية من املدينة قاعدة عسكريةمن ثَم و
. إضافة إىل انتشار القبائل حوهلا ،أمهية املدينة كمركز لنهاية خط السكة احلديدية بسبب ؛العاملية األوىل

 أصبحت مركزاً  إذ؛نية يف املدينةكما كان لقيام ثورة عارمة يف اليمن دور يف تركيز القوات العثما
  .لتجمع قوة عسكرية كبرية متهيداً لنقلها إىل اليمن لقمع الثورة

 وتعـاظم   ، فقد كانت املدينة تتميز مبركزيتها التجارية      ،أما ما يتعلق بالتجارة والوضع االقتصادي     
تفوقـت   و ،ع التجاريـة   وتزايد القوافل يوماً بعد يوم وهي حتمل البضائ        ،التجارة واالزدهار االقتصادي  

  .)٤(فقد كان كل شيء فيها أرخص من بالد الشام ؛املدينة عمن قورن ا

 فما من حضري له خنيل خارج املدينة إال ؛لف بني سكاا من احلضر والقبائلتآوكان يف املدينة 

                                                 
  .٢٩٠م، ص١٩٨٥ن، .م، د.د. سكة حديد احلجاز احلميدية. الدقن، السيد حممد )١(
)٢( p93.  ،Al Amr   
)٣(Loc. Cit.   
)٤(Kandmir, Ferudon. Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi). 

Istanbul ,1994,s37.                                                                                                                
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 بالتوسع كثريون من احلاضرة يعنون بنخيلهم، فبدأ )١(وله حليف من القبيلة ذات الشأن يف ذلك املوقع
 حىت الشعري، بل أكثر من ذلك مجع النوى ،)٢(ة وكذلك يف زراعة احلنطة بأنواعها الثالث،يف زراعته

 كان ميثل جتارة رائجة، وكذلك استخدام اجلريد لألسقف واجلذوع،  إذ؛ليعطى علفاً للحيوانات
انت تتمتع باكتفاء  وهذا يعين أن املدينة ك،)٣(ة واملكاتلوكذلك مجع السعف لصنع اخلصف واألسر

واللنب، واللحم،)املضري(قط  واأل، والسمن،واجلنب ،)٤( وعلف احليوانات، واملكاتل،ةذايت من األسر ، 
  .)٥( والبيض، والتمر،احلنطةو
 إذ  ؛ فقد متتعت املدينة مبستوى الئق من العناية واالهتمام الصحي         ،أما ما يتعلق باألوضاع الصحية          

ك، وذلك  ي السم يتكون من جدران من احلجر     منتظماً ال بأس به       وكانت بناءً  مستشفى اجلرحى، وجد  
توسطها حديقة السـتراحة املرضـى      تمن أجل محاية املرضى من احلر اخلانق يف تلك اجلهات، وكان            

ر وأشجار العنرب العالية اليت ترتفع بقدر طابقني من املستشفى،          ازهخيل واأل نوجتوهلم، وكانت مزدانة بال   
. أشجار العنرب هذه تسعد املرضى برائحتها الزكية يف فصل الربيع، وكانت بؤبؤ عني املستشفى             وكانت  

مئـة  إضـافة إىل   إا منتظمة مقارنة مبا يف املدينة،    :وكان بداخل املستشفى غرفة عمليات ميكن القول      
  بك من صـفوة     خمتلفة اجلراح راسخ   وقد توىل رئاسة األطباء فيها يف أزمنة      . ة للمرضى غرفة ذات أسر 

دار إضـافة إىل     فؤاد بك، وأسديا خدمات عظيمة ـا،         )املرياالى(أمري اللواء   أطباء وزارة احلربية، و   
وكان علـى رأس    . حجاج والزوار للأقيم يف أول األمر كرتل      الذي  ،   األمحر اهلاللمستشفى   و ،النقاهة

                                                 
كثرة زراعة النخيل من مثل ذياب ناصر يف العقيلية وسعود دشيشة يف الدوار، اخلواجة يف الغرس، شـحات يف                    )١(

جانب من مسجد قباء، اخلاشقجي يف      سواله، ناصر يف البدرية، صاحل القاضي يف احلسنية، عبداهللا بن مسلم يف بستانه              
الربعي، واجلذع للرفاعي، والعباسية للعباسيني، والشريف عون يف قباء مث بالشراء أصبح ملكاً للسيد طه حممد حسني                 
عثمان، وهناك بساتني يف أبيار علي ويف اجلرف ميلكها السراين سواء أهل أبيار علي أو أهل اجلرف واألنـصاري يف                    

عابدين مدين يف املصرع مشال املدينة، ويوسف خشريم يف اخلشريمية جانب املصرع، وابن جوعـان               الناعمة، وزين ال  
وعبد اهللا بن دخيل وأخوه حمماس يف اجلوعانية، واملفيت الداغستاين يف املفتية، والوسـيدي يف أم البـيض، ومعتـوق                    

مطـابع  : الريـاض . لعهود الثالثـة  ذكريات ا . زيدان، حممد حسني  : راجع. خاشقجي جد اء الدين يف الشنيبلية     
  .٩٠ -٨٩م، ص ص١٩٨٨الفرزدق، 

  .٨٨زيدان، ص: راجع.  املعبة- احلنطة-اللقيمي: أنواع احلنطة )٢(
الزنابيل والزنبيل كلمة طارئة وكان أهل املدينة القدامى من النخليني والبادية واحلاضرة خارج الـسور               : املكاتل )٣(

  .٨٨زيدان، ص: راجع. ل القفةيقولون املكتل بدل الزنبيل أو بد
  .٨٨زيدان، ص )٤(
  .٨٩السابق، ص )٥(
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وعة من جريد النخيل وكـثري      ة املصن ومت فرش املستشفى باألسر   .  التشكيالت الدكتور غالب بك    تلك
  .)١(من وسائل اهلالل األمحر، وكان املرضى يف هذا املستشفى يظنون أنفسهم يف كنف عائالم

لكـن   ، فقد كانت املدينة مستقرة سياسياً يف ظل تلك السياسة،أما ما يتعلق باألوضاع السياسية   
 ،ارضة شديدة لتلك السياسة املركزية    بعد أن أصبح احلسني على قدر من النفوذ والقوة بدأ يف إظهار مع            

كما حفز أهـايل  . )٢(معلناً متسكه مبا منح للحجاز من امتيازات يف الفترات السابقة من احلكم العثماين         
جتمهـر األهـايل     و ، فاضطرب األمن  ،)٤( الوايل العثماين آنذاك   )٣(احلجاز على الثورة ضد وهيب باشا     

ا احلجاز منذ فترة طويلة، إضـافة إىل        تيازات اليت يتمتع    مطالبني بعدم سحب االم   معلنني احتجاجهم،   
كثري من املنافع واملـصادر     ملا له من قضاء على       ؛)٥(إىل مكة وجدة   يةسكة احلديد المعارضتهم مد خط    

قوافل احلجـاج وعـدم     ت حتصل على أموال مقابل محايتها       اليت كان عيشة القبائل القاطنة يف احلجاز      مل
 استفادة بعض أهايل احلجاز من احلج بتأدية بعض اخلدمات للحجاج كالعمـل             التعرض هلا، إضافة إىل   

  .)٦(أدالء هلم

 إقامة عالقات جيدة مع احلسني، ولكنوكان الباب العايل يوصى وهيب باشا بصفة مستمرة ب
  يف مواقفهإصالح عالقته مع احلسني كان األخري مستمراًقت الذي كان يسعى فيه وهيب باشا إىل الو

                                                 
)١( ss171- 172. Kiciman,   
)٢(Al Amr, p86.   
ـ ١٨٧٧/هـ١٣٦٠ـ١٢٩٥( وهيب باشا )٣( أحد أشهر القادة العسكريني العثمـانيني يف احلـرب   ): م١٩٤٠ 

ـ ١٣٣٢يف اليمن، مث عني والياً على احلجاز عام       عني قائداً على احلملة املوجهة حملاربة اإلمام حيىي         .العاملية األوىل  / هـ
 ٢٤Ihsan Ilgar: Dunyaصموسـى،  : راجـع . م، إال أنه مل يستمر طويالً؛ إذ نقل إىل جبهة البسفور١٩١٤

Savasi,nin Unlu Komutanlarindan: Vehib Pasa, Hayat Tarih,. Yil: 8, Cilt: 1, 1 
Subat 1972, ss13-21.                                                                                                            

وحىت تقلل احلكومة من نفوذ احلسني وفرت لوهيب باشا الفرقة العسكرية رقم اثنان وعشرون وأمـرم بـأال                   )٤(
 :راجـع . ثورة بسيطة قامت ضـده يطيعوا أمر أحد من رجال الدولة إال القائد وهيب باشا، وجنح يف القضاء على 

Arar,İsmail "Macera Dolu Bir Hayat: Vehib Paşa" Tarih ve Toplum, nr48, ss361- 368.   

كانت الدولة العثمانية ترغب يف مد خط السكة احلديدية إىل مكة؛ ألن ذلك سينقل سيطرا إىل تلك املدينة،  )٥(
. بائل القاطنة بني مكة واملدينة على الثورةوقد خاف احلسني من ضياع سلطانه؛ لذا حرض الق

   .Gülsoy,Ufuk. Hicaz Demiryolu. Eren yay. İstanbul,1994, ss 212-223:راجع
   .Gülsoy, ss 212-223 ٣٥ -٣٤املهوس، ص ص )٦(
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  )١(. ضد وهيب باشابيةالسل
بدأت حتاول استمالة احلسني إىل     ف ،العالقة بني العثمانيني واألشراف   أرادت بريطانيا استغالل توتر     

 رغب يف ذلك، ويف الوقت نفسه تعاملت معـه حبـذر رغبـة يف    حة له بدعم استقالله إذاجانبها، ملو 
  .)٢(احلفاظ على مصاحلها مع الدولة العثمانية يف تلك الفترة

م ظلت الدولة العثمانية على ١٩١٤/ هـ١٣٣٢ام احلرب العاملية األوىل سنة وبعد إعالن قي
اين يف احلياد، وحىت تتمكن من محاية نفسها أعلنت حالة االستعداد للحرب بصفة عامة يف اجليش العثم

  يف احلجازالثانية والعشرينم، ومت استثناء الفرقة ١٩١٤ )آب(  أغسطس٢/ هـ١٣٣٢ رمضان ١٠
  .كما أُرسل إعالن االستعداد للحرب إىل احلسني ، يف عسري من ذلك األمراحلادية والعشرينوالفرقة 

 )٣(Ronald Storresبني عبداهللا بن احلسني ورونالد ستورس  وعقب اندالع احلرب حدث لقاء
من السلطات  سلم عبداهللا خطاب شكر     م،  ١٩١٤ )آب (أغسطس/ هـ١٣٣٢يف القاهرة يف رمضان     

  .)٤(ما قدمه من خدمات للحجاجبسبب ؛ طانيةالربي
 ،م أعلنت الدولة العثمانية احلرب إىل جانب أملانيـا        ١٩١٤ نوفمرب/ هـ١٣٣٣ويف مطلع سنة      

 -١٣٢٧(أرسل برقية إىل السلطان حممد رشاد       إذ  ؛  )٥(معارضته ملوقف الدولة العثمانية    وأظهر احلسني 

                                                 
) (1  Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi IV, Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri ve 

Libya Harekatı. A.T.A.S.E. yay. Ankara 1978,ss75-79.                                                    
  . ٧٥ -٧٤ابن احلسني، ص ص )٢(
ـ ١٣٧٤ -١٢٩٨(رونالد هنري ستورس أمهرست      )٣( ختـرج يف جامعـة كمـربدج     ): م١٩٥٥ -١٨٨١/ هـ

ئفها مخس سنوات درس خالهلا اللغة م مث دخل اخلدمة املدنية الربيطانية يف مصر وقضى يف وظا         ١٩٠٣/ هـ١٣٢٠عام
ـ ١٣٣٥م عني سكرترياً شرقياً للوكالة الربيطانية يف القاهرة مث عني عـام             ١٩٠٩/ هـ١٣٢٦ويف عام   . العربية / هـ
م مث عني حاكماً لقربص، مث حاكمـاً        ١٩٢٠/ هـ١٣٣٨م حاكماً عسكرياً للقدس، مث حاكماً مدنياً هلا عام          ١٩١٧

. م تقاعد عن العمل لسوء صحته وعاد إىل بريطانيا        ١٩٣٢/ هـ١٣٥٠هاء خدمته عام    لشمال روديسيا وعلى أثر انت    
دار : بـريوت . م١٩١٦) جنـد واحلجـاز   (اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانيـة       . صفوة، جندت فتحي  : راجع

  . ٧٧ -٧٦، ص ص٢م، مج١٩٩٦الساقي،
  .٢٢، ص١ج ،م١٩٧٣، املؤلف: عمان. املراسالت التارخيية. موسى، سليمان )٤(
، ٢ت، ج.دار الثقافة، د:بريوت: لبنان. العرب والسياسة الربيطانية يف احلرب العاملية األوىل. شبيكة، مكي )٥(
املؤلف، : عمان:األردن.م١٩١٨ـ١٩١٦احلرب يف احلجاز.الثورة العربية الكربى.موسى،سليمان. ٩٠ص

  :وملزيد من املعلومات راجع. ٢٤م، ص١٩٨٩
 Aybars,Ergiin.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. E.Ü.E.F. yay., İzmir 1984, 
= 
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ل الدولة العثمانية يف احلرب لعدم جاهزية       حيذره فيها من عواقب دخو    ) ١٩١٨ -١٩٠٩/ هـ١٣٣٧
قواا لذلك، وأوضح رأيه ذلك لوهيب باشا عندما سأله عن رأيه يف دخول الدولة العثمانية احلرب إىل                 

 فالدولـة حماطـة     ؛ن هذه احلرب ال ناقة للدولة فيها وال مجـل         إ: " فكانت إجابة احلسني   ،جانب أملانيا 
  .)١("ليفتها أملانيا بصورة مباشرةبأعدائها يف حني أا غري متصلة حب

 الشهر األول من دخول الدولة العثمانية احلرب أعلنت السلطات العثمانية الدعوة إىل             وبعد مضي 
ستانبول فتوى تنص على أن اجلهاد ضد       إ، فأصدر شيخ اإلسالم يف      )٢(هاوتشجيع اجلهاد مبساندة أملانيا  

وبعد صدور  . )٣(ايا الدولة العثمانية مبختلف أجناسهم    بريطانيا وروسيا وفرنسا فرض عني على مجيع رع       
تلك الفتوى أخذت السلطات العثمانية متارس ضغوطاً شديدة على احلسني بغية احلصول على تأييـده               

  .)٤(للجهاد، فأحلت عليه إلعالن اجلهاد يف احلجاز، وإرسال ااهدين من احلجاز لالشتراك يف احلرب

يف تلك األثناء اهلجوم على قناة السويس ملساندة أملانيا، وتوجيه وكان هدف الدولة العثمانية 
 مما يؤدي إىل استعادة السيطرة على مصر مرة أخرى، ولتنفيذ تلك اخلطة عني ؛ضربة قوية لربيطانيا

قيادة اجليش الرابع يف  م يف١٩١٤ )كانون األول(  ديسمرب١٨/ هـ١٣٣٣ احملرم ٣٠ يف )٥(مجال باشا
فرقة احلجاز واحلسني بذلك األمر، وسعى مجال باشا إىل مجع القوة اليت متكنه من ، وأخربت وريةس
=                                                      

s62. Sander,Oral. Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine 
Bir Deneme. A.Ü.S.B.F. yay. Ankara 1987, ss 183-186. Göyünç,Nejat. Atatürk ve 
Millî Mücadele. Turhan Kitabevi İstanbul,1984, s21.                                                          

 ,Klasör nr 164 (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  :وراجع. ٩٩ابن احلسني، ص )١(
Dosya 144/719,28 Teşrin-i sâni 1330 tarihli şifre.                                                           

)٢( Mckale, Donald. "Germany And The Arab Question In The First World War" 
Middle Eastern Studies, Vol29, April1993, p263.                                                               

 Fahir Armaoğlu,. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980. Türkiye İş. ١٠٨طــالس، ص )٣(
Bankası Kültür yay, Ankara 1992, s111.                                                                               

 ,Klasör nr 164, Dosya nr 144/719 ( A.T.A.S.E.) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي )٤(

  .م١٩١٤ نوفمرب ٣٠يادة فرقة احلجاز يف الرسالة املشفرة املرسلة من القيادة العامة إىل ق
وعضواً من أعـضاء    . كان يعمل وزيراً للبحرية   ): م١٩٢٢ -١٨٧٣/ هـ١٣٤١ -١٢٨٩( أمحد مجال باشا     )٥(
م قاصـداً دمـشق؛     ١٩١٤/ هـ١٣٣٣غادر اآلستانة عام    . الذين كانوا ميثلون مجعية االحتاد والترقي     ) تركيا الفتاة (

عني حاكمـاً   .  الدولة العثمانية واملشاركة يف احلرب العاملية األوىل إىل جانب أملانيا          للعمل على كسب العرب ملواالة    
علي أمحد سليمان   : تعريب.  مذكرات مجال باشا السفاح    :م راجع ١٩١٥/ هـ١٣٣٤على سوريا وبالد الشام عام      

ـ ١٤٢٥الدار العربية للموسوعات،    : بريوت: لبنان. عبد ايد حممود خالد   : حتقيق. شكري م، ص ص   ٢٠٠٤/ ـه
  .٧٢، ص ٢صفوة، مج: راجع. ٩ -٨
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القيام حبملة على قناة السويس، ولتحقيق ذلك طلب من الفرقة املوجودة يف احلجاز االنضمام إىل حرب 
 كبرية ليس هلا أمهيةالقناة حتت قيادة وهيب باشا، وكان مجال باشا يرى أن القوات املوجودة يف احلجاز 

  .)١(ملنطقةبالنسبة إىل ا
 كما أنه واجب    ،حلرب له أمهية معنوية كبرية    رب مجال باشا احلسني أن انضمامه إىل ا        عليه أخ  وبناًء
األول تلبية دعوة اجلهاد والوقـوف يف صـف         :  أمام احلسني طريقان   وأمام ذلك الوضع بقي   . سياسي

 مث انتظار مساعدم له يف حرب االسـتقالل،         الدولة العثمانية، واآلخر دخول احلرب يف صف احللفاء       
 أن احلسني   خصوصاً غري معروفة،    ة ألن نتائجه مرتبطة بعناصر كثري     ؛جداًوكان االختيار األخري أصعب     

، وىف )٢(ذلك كان على درجة كبرية مـن احلـذر  من رغم  على ال  و ،قد اختذ قرار الثورة منذ زمن بعيد      
 والعراق واألماكن املختلفة يف اجلزيـرة       رجاله إىل سورية   أرسل    بل ،يقف موقفاً سلبياً   الوقت نفسه مل  

  .)٣(ليعرف ردود فعل األهايل العربية
دون إعالن ذلك؛ خشية من أن يقـوم     من  ويستنتج من إجابات احلسني وردوده أنه يؤيد اجلهاد         

سيؤدي إىل ثورة   األمر الذي   وهو  األسطول الربيطاين املرابط يف البحر األمحر بضرب املوانئ احلجازية،          
  .)٤(واضطراب يف احلجاز

نية فقد قال احلسني لوهيب ونتيجة ملا كان ميارس من ضغط على احلسني من قبل السلطات العثما    
حاكم حائـل قـد     ) ١٩٢٠ -١٩٠٨/ هـ١٣٣٨ -١٣٢٦(ن سعود بن عبدالعزيز بن رشيد       إ: باشا

 على ذلك   نه لن يظل صامتاً   إارته، و  على حقوق إم   ن ذلك األمر يعد تعدياً    إ و ،تعدى على قبائل احلجاز   
ألفـاً  ذلك أوضح أنه ميكنه أن يشارك يف احلرب بفرقة من الفرسان اهلجانة تبلغ         من  رغم  على ال األمر، و 
إظهـار تبعيتـه للدولـة       ابنه علي، وكان احلسني بسلوكه ذلك يسعى إىل           فارس حتت قيادة   ومخسمئة

لذلك السبب قام بتحريض اإلمام      و ،)٥(خرآن جانب    ويستمر يف أفعاله الضارة م     ،العثمانية من جانب  

                                                 
 Dosya nr. 52/2085, Vehib ( A.T.A.S.E) Kasörأرشيف التاريخ العـسكري واالسـتراتيجي    )١(

nr533.                                            Bey'den Başkumandalık'a 9 Eylül1914tarihli şifre   
)٢(Arar,İsmail "Macera Dolu Bir Hayat: Vehib Paşa" Tarih ve Toplum, nr48, s361.   
 Dosya nr. 52/2085, Vehib ( A.T.A.S.E) Kasörأرشيف التاريخ العـسكري واالسـتراتيجي    )٣(

nr533, Bey'den Başkumandalık'a 9 Eylül1914tarihli şifre   
. يقظة العرب . أنطونيوس، جورج . ٣٨ت، ص .املكتب العاملي، د  : بريوت. امللوك اهلامشيون . موريس، جيمس  )٤(

  . ٢٢٥ -٢٢٤ت، ص ص.دار العلم للماليني، د: بريوت. إحسان عباس، ناصر الدين األسد: ترمجة
 ,Klasör nr 164, Dosya nr 144/719 ( A.T.A.S.E.) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي)٥(

  .م١٩١٤ نوفمرب ٣٠احلجاز يف الرسالة املشفرة املرسلة من القيادة العامة إىل قيادة فرقة 
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على ابن رشيد املؤيـد     ) م١٩٥٣ -١٩٠٢/ هـ١٣٧٣ -١٣١٩(سعود  بن  عبدالعزيز بن عبدالرمحن    
 أوصى مجال باشا بعدم تصديق كالم      لذا ؛للدولة العثمانية، وأدرك وهيب باشا املوقف املتناقض للحسني       

 جندي من قبل احلـسني، إال أن        ألفاً ومخسمئة بالغ عددهم   احلسني، وقطع األمل يف مشاركة اهلجانة ال      
وهيب باشا بإصرار شديد بأن يـدبر        مجال باشا أصر على انضمام احلسني إىل احلرب، وأمر مجال باشا          

  .)١( وإن اقتضى األمر خروجه مع احلسني لالنضمام إىل محلة القناة،ذلك مع احلسني
 وتزايد يقينهم بانزالقها    ،النفوذ الربيطاين يف إستانبول   بعد تعاظم   –يف تك األثناء وجدت بريطانيا      

 واستغالل التوتر القائم بينـهم      ، ضرورة فتح باب املفاوضات مع األشراف      -يف احلرب إىل جانب أملانيا    
وملا كانت السلطات الربيطانية تعلم أن احلسني كان متطلعاً إىل إقامة كيان عـريب              . )٢(وبني العثمانيني 

موثوق أرسلت إىل ستورس ليقوم بإرسال مندوب        )٣(ة العثمانية حتت سلطته املباشرة    مستقل عن الدول  
 إىل عبداهللا، يبدو من )٤(Horatio Herber Kitchenerهوراشيو هربرت كيتشنر  به إليصال رسالة من

ه قد أبدى استعداد السلطات الربيطانية للتعاون مع احلسني يف سبيل حتقيق استقالل            أن كيتشنر مضموا  
، ووعدت مبساعدته وحتقيـق     )٥(عن الدولة العثمانية، وإمداده بكل ما حيتاج إليه لتحقيق ذلك اهلدف          

 وحيرك قواته والقبائل اليت تدين له بالوالء لقتال         ،)٦(ةاستقالله مقابل أن يعلن احلرب على الدولة العثماني       
                                                 

)١( a. g. e.  
  . ٤٨وهيم، ص )٢(
)٣(I.H. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. IV, Turkiye yay,Istanbul, 

1955, ss332- 334.                                                                                                                 
ولد يف إيرلنـدة، وختـرج يف الكليـة         ): م١٩١٦ -١٨٥٠/ هـ١٣٣٤ -١٢٦٦(هوراشيو هربرت كيتشنر     )٤(

م وعمل يف فلسطني وقربص، مث أحلق باجليش        ١٨٧١/ هـ١٢٨٧العسكرية يف دوليتش، والتحق بسالح اهلندسة عام        
قاد محلـة   . قائداً عاماً للجيش املصري   م وتدرج يف الرتب العسكرية إىل أن عني         ١٨٩٣/ هـ١٣١٠املصري يف عام    

. إعادة فتح السودان مث قاد احلملة الربيطانية يف حرب البوير يف جنوب أفريقيا، مث عني قائداً للقوات الربيطانية يف اهلند                   
. م، مث عني وزيراً للحربية يف وزارة آسـكويث        ١٩١١/ هـ١٣٢٩عني معتمداً وقنصالً عاماً لربيطانيا يف مصر عام         

. د إىل روسيا يف مهمة حربية، واصطدمت الطرادة اليت كانت تنقله بأحد األلغام يف حبر الشمال، ومـات غريقـاً                أوف
  .٨٧صفوة، ص:راجع

 Klasör nr 164 ( A.T.A.S.E)أرشيف التـاريخ العـسكري واالسـتراتيجي    . ١٠١ابن احلسني، ص )٥(
Arşivi, Dosya nr 144/179, VIII. .من قيادة الفيلق إىل وكالة القيادة العامـة يف  الرسالة املشفرة املرسلة 

  .١٣٣٠ نوفمرب ٥
 ,Klasör nr 164 Dosya nr ( A.T.A.S.E) Arşiviأرشيف التاريخ العـسكري واالسـتراتيجي    )٦(

144/179, VIII. . ١٣٣٠ نوفمرب ٥الرسالة املشفرة املرسلة من قيادة الفيلق إىل وكالة القيادة العامة يف.  
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 أن احلسني   على رسالة كيتشنر مبا يؤكد    وقد رد عبداهللا    . )١(العثمانيني وإخراج قوام من البالد العربية     
ـ       التزامات تتعارض مع مصاحل الدولة واخلالف      ال يستطيع القيام بأي    ن ة إذا امتنعت السلطات العثمانية ع

، وهذا األمر يتوقف على السلطات العثمانية، وأعرب عبداهللا عـن           هوامتيازات التدخل يف مصاحل احلجاز   
 بـشرط أن    ،انية يف حالة وقوع أي صدام مع الدولة العثمانيـة         رغبته يف التقارب مع السلطات الربيط     

وقد رد ستورس على رسالة عبداهللا السابقة       . )٢(تضمن بريطانيا عدم التدخل يف شؤون احلجاز الداخلية       
م أكد فيها أن أهداف     ١٩١٤ )تشرين اآلخر (  نوفمرب ١/ هـ١٣٣٢ ذي احلجة    ١٢يف  برسالة أخرى   

ـ      ،العرب وبريطانيا أصبحت واحدة    ون الدينيـة   دخل بريطانيـا يف الـشؤ      كما تعهد ستورس بعدم ت
  .)٣( والدفاع عنه ضد أي اعتداء خارجي، وأعطى وعوداً بضمان استقالل احلجاز،للمسلمني

ومن خالل تلك املراسالت اليت متت بني عبداهللا وستورس أظهرت السلطات الربيطانية توجهاً 
الل عن الدولة العثمانية بعد دخول الدولة العثمانية احلرب االستقيف أكرب لالستفادة من رغبة احلسني 

 أن بريطانيا سوف تقف إىل جانب األشراف أكيد ستورس يف رسالته السابقةوبعد ت. إىل جانب أملانيا
نشطت بريطانيا يف بث الدعايات حول أا لن تقوم بأي هجوم على مكة واملدينة لتحقيق استقالهلم 

 يف بث رب املؤن، وحرضت العرب ضد الدولة العثمانية، كما كثفت جهودها وأا ستوفر للع،وجدة
م، وذكرت يف البيان الذي ألقته بالطائرة فوق ١٩١٥أواخر / هـ١٣٣٣ تلك الدعايات يف بداية سنة

سبب دخولنا هذه : "م أن١٩١٥) أيار(  مايو٦/ هـ١٣٣٣ مجادى اآلخرة ٢١ اجلزيرة العربية يف
بغتة على حكومة صغرية وبريئة صديقة لنا، السيما أن أملانيا  انيا مرجعه هجومهااحلرب اهولة ضد أمل

  .)٤("قد تعهدت حبماية استقالل تلك احلكومة املذكورة بصورة دائمة
 احلرب إىل جانب أملانيا هو خداع األملان هلم، كما نشروا وأوضحت أن سبب دخول العثمانيني
 العثمانيني، وأشاعوا أن املؤن اليت أرسلوها إىل احلجاز وما بعض األخبار الكاذبة إلثارة العرب ضد

 وأم ،م قد صادرها املوظفون العثمانيون١٩١٥ )أيلول ( سبتمرب٤/ هـ١٣٣٣ شوال ٢٤وحوهلا يف 
  .)٥( أخرى هلماًسوف يرسلون مؤن

                                                 
  .٢٥ -٢٤، ص ص احلرب يف احلجاز. رة العربية الكربىالثو موسى، )١(
  .٢٦، صاملراسالت التارخييةموسى،  )٢(
  . ٢٨ -٢٧السابق، ص ص )٣(
البيان  ,Klasör nr 533 Dosya nr 52/2085 (A.T.A.S.E ) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي)٤(

  .١٣٣١ مارس ٢٤املرسل من وكيل قائد احلجاز إىل القيادة العامة يف 
 Klasör nr 533, Dosya nr 52/2085 ( A.T.A.S.E) ,أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي )٥(

= 
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٢١

ـ ١٣٣٣ رمضان ٢على إثر ذلك بادر احلسني بإرسال رسائل سرية إىل بريطانيا بدأت يف              / هـ
ـ ١٣٣٤ مجاد ى األوىل     ٦ وانتهت يف    ،م١٩١٥) متوز( يوليو   ١٤  ،م١٩١٦ )آذار(  مـارس  ١٠/ هـ

  .)١(باالتفاق معها على إعالن الثورة يف احلجاز

=                                                      
  .١٣٣١ يونيو ٢١الرسالة املشفرة من اجليش الرابع إىل القيادة العامة يف 

  . ١٤٤ -١٣١، ص ص ١ت، مج.مكتبة مدبويل، د: القاهرة. الثورة العربية الكربى. سعيد، أمني )١(
Troeller, Gary. The Birth of Saudi Arabia. London: Frank cass,1976, p77.   
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  الفصل األول
  حصار املدينة املنورة

 األوضاع العامة وأثرها يف تطور األحداث داخل املدينةمراقبة الدولة العثمانية : أوالً

   ومهامهفخر الدين باشا قائداً عسكرياًتعيني عمر  :ثانياً
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  : بن علي انسحاب قوات احلسني-٢
   انسحاب جيش علي-  أ
   انسحاب جيش فيصل- ب
  ):وطأة احلصار( إحكام حصار املدينة -٣
  من مكة إىل وادي العيص) اجليش الشرقي( حترك قوات عبداهللا -  أ
   التراجع العثماين وتغري الوضع العثماين العسكري يف املدينة-  ب
   تنسيق خطط قوات احلسني إلحكام حصار املدينة-  ج
   عمليات جيش علي اجلنويب- قطع صالت املدينة باجلنوب-  د
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   األوضاع العامة وأثرها يف تطور األحداث داخل املدينةمراقبة الدولة العثمانية : أوالً

ـ ١٣٣٤ مراسالته مع بريطانيا يف مجادى األوىل        ما كاد احلسني ينتهي من     ) آذار(مـارس   / هـ
م حىت شرع اعتماداً على وعود بريطانيا وتعهداا مبساندته يف البحث عن فرصة مناسبة لإلعالن               ١٩١٦

عن مآربه يف إثارة اخلالف مع الدولة العثمانية دف مواجهتها، فاستغل دعوة وزيـر احلربيـة أنـور                  
ومع أنه كان يهدف حتقيق مطالبـه  . ن اجلهاد لطرح مطالبه كشرط لتأييد تلك الدعوة    له بإعال  )١(باشا

بالدرجة األوىل إال أنه وضع يف مقدمتها العفو عن املتهمني السياسيني من الزعماء العرب، ومن مث إقامة                 
ئلتـه  نظام المركزي يف سورية والعراق، عرج بعدها إىل هدفه الشخصي يف جعل اإلمارة وراثية يف عا               

 بإرسال ابنه فيصل لإلسـهام يف جبـهات         -إذا أجيب طلبه  -بكل احلقوق واالمتيازات القدمية، واعداً      
: مث نشط هو وأبناؤه الثالثة    . )٢(العراق وفلسطني، وإال فال جمال له سوى الدعاء للدولة بالتوفيق والنصر          
 بينهم،كما تـضاعف نـشاط      عبداهللا، وفيصل، وعلي، يف اإلعداد للمعركة الفاصلة، ووزعوا املهمات        

احلسني يف مكة، فكانت اجتماعاته تغص بكبار األهايل وأعيام وشيوخ احلارات والبارزين من رجال              
كثرة اجتماع احلسني مع رؤساء      وقد الحظ وهيب باشا   . )٣(القبائل؛ لتحريضهم على الدولة العثمانية    

 املسؤولني يف إستانبول بـشكوكه، لكنـه مل         القبائل، وحتركات ابنه عبداهللا وارتاب فيها، وأبلغ كبار       
                                                 

من رجال حزب االحتاد والترقي، خترج يف املدرسة احلربية وخاض غمار السياسة يف مرحلة مبكـرة                : أنور باشا  )١(
ـ    . أعلن العصيان على استبداد عبداحلميد، وأرغمه على إعالن الدستور        . من عمره  بح وزيـراً   عاد إىل استانبول وأص

م، كان له دور يف إقناع الدولة العثمانية بالدخول يف احلرب العامليـة األوىل إىل               ١٩١٣/ هـ١٣٣١للحربية يف عام    
م انضم إىل   ١٩٢٢/ هـ١٣٤٠ويف عام   . م١٩١٨/ هـ١٣٣٦جانب أملانيا، وبعد انتهاء احلرب غادر تركيا يف عام          

 -٦٩، ص ص    ٢، مـج   صـفوة :  راجع.  واألربعني من عمره   وقتل يف خبارى يف الثانية    . حرب عصاة ضد البالشفة   
٧٠ .  

البحر األمحر واجلزيرة العربية يف الصراع العثماين الربيطاين خالل احلـرب           .  ، عبد اللطيف بن حممد      احلميد )٢(
  .٤٣بدر، ص. ٥٧وهيم، ص. ٢٤٢م، ص١٩٩٤/ هـ١٤١٥مكتبة العبيكان، : الرياض. العاملية األوىل

  .٢٠٣احلميد، ص . ٤٣ -٤٢ بدر، ص ص )٣(
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  .)١(يتوصل إىل معرفة خطة احلسني احلقيقية
وينظرون إىل طلباتـه    انيني يرتابون يف تصرفات احلسني،      ويف إستانبول بدأ كبار املسؤولني العثم     

ويف ذلـك يقـول أحـد       ،  )٢(بشك كبري، ورأوا أن الركون إليه هو أمر غري مقبول سياسياً           املتكررة
  :احثنيالب

إن احلسني كان يعلم حق العلم أن املطالب اليت طلبها من تركيا ال ميكن ألي دولة ذات سـيادة تلبيتـها إال                      
بالطرق الدستورية، وهذه يف زمن احلرب؛ فإصراره عليها ليس إال تعنتاً مقصوداً، بل مؤامرة قدمية يدل عليهـا                  

ه إىل أحد الزعماء العرب؛ حيث اعترف بأن رغبته منـذ           اعترافه بنفسه يف جريدة القبلة يف اخلطاب الذي أرسل        
  .)٣(تبوئه عرش اإلمارة هي حترير العرب من احلكم التركي
مبتابعة تصرفات ابنه فيصل، ومراقبة حتركاتـه،        وبناًء عليه، عهد كبار املسؤولني إىل مجال باشا       

إىل القدس والتقى   م، مث سافر    ١٩١٥) آذار(مارس  / هـ١٣٣٣وكان فيصل قد وصل سورية يف صفر        
جبمال باشا، وأكد أن والده يعمل على مساعدة الدولة العثمانية يف احلرب ضد احللفاء، ووعده بتجهيز                

، مث  )٤(ألف ومخسمئة من املتطوعني من أهل احلجاز، وقيادم بنفسه إىل جبهة القتال يف قناة السويس              
  .)٥(عاد إىل احلجاز

ينيف على مخسني أو ستني ألف جنيه ذهباً لتجهيـز          كما كان حتت تصرف احلسني يف مكة ما         
وقد أرسل مجال باشا البنـادق الالزمـة إىل         . فرقة املتطوعني البالغة ألفاً ومخسمئة شخص حلملة القناة       

م؛ إذ كان مـن املقـرر أن        ١٩١٥) نيسان(أواخر إبريل   / هـ١٣٣٣املدينة يف أواسط مجادى اآلخرة      
سني جعلت احلذر مطلباً أساسياً؛ لذا اعتذر مجال باشا بصعوبة          ترسل منها إىل مكة، لكن تصرفات احل      

النقل، وكتب إىل احلسني خيربه أنه رأى من الصواب أن يرسل املتطوعني لديه إىل املدينة سـرياً علـى                   
  .)٦(األقدام ومن دون سالح، وهناك تصرف إليهم البنادق

 مبكة، وتدارس معهـم مـا مت         العثماين الوايلاجتمع احلسني بأبنائه يف الطائف بعيداً عن مراقبة         
ـ ١٣٣٤وعاد فيصل إىل سورية يف ربيع األول        . إجنازه، وقرروا إاء االستعدادات بأقصى سرعة      / هـ

                                                 
  .٤٣ بدر، ص )١(
  . ١٢، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٢(
  . ١٤ السابق، ص )٣(
 -١٧٩ ، ص ص   مذكرات مجال باشـا الـسفاح     :  ، راجع  اة السويس ـلة قن ـات عن مح  ـ ملزيد من املعلوم   )٤(

١٩٤.  
  .٤٣ بدر، ص)٥(
  . ٢٦٠، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٦(
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م، واصطحب معه قوة من املتطوعني تبلغ مخسني رجالً للتمويه على الدولة            ١٩١٦) كانون اآلخر (يناير  
 مجـادى   ١٩بينما سافر علي إىل املدينـة يف        . لعثمانيةالعثمانية، وأخذ يكمل خطة الثورة على الدولة ا       

م ليقود املتطوعني، وليعمل علـى االتـصال بأهلـها          ١٩١٦) نيسان( إبريل   ٢٤/ هـ١٣٣٤اآلخرة  
وقد نزل مبرتل سليم مصطفى     . )١(وبالقبائل املقيمة حوهلا وإعدادهم للثورة يف الوقت الذي حيدده والده         

؛ ليسهل  )٢(ة الشمالية على درب التجار جبوار سقيفة بين ساعدة        الذي كان يقع خارج السور من اجله      
  .)٣(عليه التحرك، وليكون بعيداً من رجال بصري باشا

 يتدخل يف بعض الشؤون اإلدارية للمدينة، ويعطل بعض أوامر          -بتوجيهات من والده  -وبدأ علي   
 )٦(وآبار علي  )٥( العوايل كما أنه خالل إقامته ا شرع يف االتصال باألشراف وأهل         . )٤(بصري باشا 

صالت وثيقة مع شيوخ     ورؤوس عدد من عائالت املدينة وشيوخ القبائل احمليطة باملدينة، فأنشأ            )٧(وقباء
وأخذ عليهم العهود سراً بـأن ينـضموا إىل         ،  )٩(، وقبيلة جهينة وبلي   )٨(قبيلة حرب، ومنهم مسروح   

ات بن علـي  ـراف، ويف مقدمتهم شحـألشوكان أول من استجاب له ا     . الثورة ويقاتلوا يف صفوفها   
  ل وادي ـوأه،)١٠(روـين عمـض بـر، وبعـوه ناصـ وأخ-ةـدينني يف املـل احلسـوكي –

                                                 
  .٤٣بدر، ص. ٢٧م، ص١٩٣٩املؤلف، : دمشق. رايت عن الثورة العربية الكربى مذك. الغصني، فايز)١(
، ٤البالدي، ج : راجع. يف املدينة، وهي ظُلة كانوا جيلسون حتتها، فيها بويع أبو بكر الصديق           :  سقيفة بين ساعدة   )٢(
  . ٢١١ص

  .٤٤ بدر، ص)٣(
  . السابق)٤(
البالدي، : راجع. سكاا خليط من حرب والنخاولة    . البساتنيوهي أرض زراعية عامرة ب    . أعلى املدينة :  العوايل )٥(

  ).٣(انظر خريطة رقم . ١٨٦ -١٨٥ ، ص ص٦، جمعجم معامل احلجاز
  ).٣(انظر خريطة رقم . يقع ضمن امتداد وادي العقيق، وهو ميقات أهل املدينة:  آبار علي)٦(
، ٧البالدي، ج : راجع. كانه جلهم من قبيلة حرب    س. حي يقع جنوب املسجد النبوي، يتصل شرقاً بقُربان       :  قُباء )٧(
  )٣(انظر خريطة رقم . ٨٣ص

وبالدهـم  . بطن من حرب، وينقسم إىل بين بين عمرو، وزبيد، وبين عوف، وبين السفر، وبين علـي               :  مسروح )٨(
. ليمامـة دار ا : الريـاض . معجم قبائل اململكة العربية الـسعودية     . اجلاسر،محد: راجع. متفرقة يف احلجاز ويف جند    

  . ٦٧٢، ص٢م،ج١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
وهلا جذمان كبريان مها خملـد      . تنتشر مساكنها يف مشال احلجاز حول الوجه، ممتدة شرقاً إىل العال ونواحيها           : بلي )٩(

  . ٤٣، ص١اجلاسر، ج: راجع. وخزام
عجم قبائل  م. كحالة، عمر رضا  : راجع. بطن من حرب، يقيم بعضهم يف جند وبعضهم يف احلجاز         :  بين عمرو  )١٠(

  . ٨٢٨،ص٢م،ج١٩٩١/ هـ١٤١٢. ٦ط. مؤسسة الرسالة: بريوت. العرب القدمية واحلديثة
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وأخوه ناصر؛ لذلك تضايق بصري      ، وعلى رأسهم أمحد بن مجيعان     )٢(الفُرع ـة، وأهل قري  )١(ريانـال
يشكو من تصرفات علي، فتلقى فيصل تنبيه مجال باشا واستنكاره؛          باشا وأرسل برقيات إىل مجال باشا       

  :إذ قال
بعد عوديت من املدينة يف معية أنور باشا قام أخوك علي بك الذي ذهب إىل املدينة بالتدخل يف شؤوا، وملـا                     

سن علي  رفض القيام ببعض األوامر اليت أعطيت له باسم شؤون اإلمارة يف املدينة محلت هذا األمر على صغر                  
وعدم تقديره لألمور، وحذرته بواسطة حمافظ املدينة بأن عليه االبتعاد عن القيام مبثل هذه األفعال، كما أنـين                  

  .)٣(أرسلت طلبا ألبيكم خبصوص هذا األمر
م ١٩١٦) نيسان( إبريل   ٢٩/ هـ١٣٣٤ مجادى اآلخرة    ٢٥كما أبرق أنور باشا إىل احلسني يف        

تجهيز املتطوعني من احلجاز، وإرساهلم لالشتراك      ويطلب منه أن يعجل ب    حيذره من عاقبة تصرفات ابنه،      
جيب على كل مواطن أن يلزم حدود وظيفته فال يتجاوزهـا، وال يتـدخل يف      : "يف محلة القناة؛ إذ قال    

شؤون الدولة، وإال اضطررت الختاذ اإلجراءات املقتضية يف مثل هذه األحوال، وإنـه جيـب إرسـال          
وأرسل برقية أخرى إىل مجال باشا لتشديد املراقبـة         . )٤("د، واستدعاء علي من املدينة    املتطوعني بال ترد  

على فيصل، ومنعه من مغادرة سورية، ومراقبة حتركاته، فاستطاع احلسني أن يستفيد من الربقية األوىل               
رسالة خيربه  ؛ إذ أرسل احلسني إىل أنور باشا        )٥(يف ختليص ابنه فيصل الذي استبقاه مجال باشا يف سورية         

أصروا على عدم السفر إال إذا حضر فيصل ليأخذهم، فإذا كانت الرغبـة حقيقيـة       "فيها بأن ااهدين    
  .)٦("فابعثوا به ليستصحبهم

وقد أدت مطالبة احلسني بذهاب ابنه فيصل من سورية إىل املدينة بطريقة مفاجئة إىل أن مجال 
  .)٧(باشا بدأ يشك ىف نواياه وأفعاله

                                                 
. ١١٢، ص ٤البالدي، ج : راجع. سكانه بنو عمرو من حرب    . صدر وادي الفُرع، جنوب املدينة    : وادي الريان  )١(

  ).٤(انظر خريطة رقم 
، ٧البالدي، ج. سكاا العنينات من جهينة   . مى اخلوجة قرية يف رأس وادي الِعيص، ويطل عليها جبل يس        :  الفُرع )٢(
  . ٤٦ص

)3 (Erden,Ali Fuat "Çölde Son Türk Destanları" Dünya, nr1298 (7 Ekim 1955)   
  .١٢٠ سعيد، ص)٤(
  .٤٥ -٤٤ بدر، ص ص)٥(
م، ١٩٧٩حدة للنـشر،    الدار املت : بريوت. ٢ط. اآلثار الكاملة للملك عبداهللا بن احلسني     .  ابن احلسني، عبداهللا   )٦(

  .١١٥ -١١٤ص ص
)٧( Altuğ,Yılmaz "Arap Ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğundan Ayrılışı" Belgelerle 

Türk Tarihi Dergisi (Ekim 1969) nr25, ss 25-26.                                                             
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وعند النظر إىل الوضع بصورة عامة سنجد أن مجال باشا كان حمقاً يف شكوكه؛ ألنه كان 
باملدينة حنو مخسمئة متطوع من القبائل، قدموا من مكة لالشتراك يف محلة القناة ظاهراً، بينما كانوا 

، وكان علي على )١(جد سيدي محزةيرمون إىل االستيالء على املدينة، فأقاموا هلم معسكراً جبوار مس
، ويف ذلك يقول )٣( اليت ظلت يف املدينة شهرين ومل خترج؛ مما يضيف الشكوك)٢(رأس تلك القوة
كان مع علي قوة تتألف من مخسمئة أو ستمئة جندي، وهذه القوة خبالف قوة : "فريدون قاندمري

  .)٤("ااهدين الذين سيشتركون يف محلة مصر، وهي تابعة لعلي فقط
ومن ناحية ثانية، كان مجال باشا يعلم أن حكومة احلسني غري صادقة يف وعودها، خصوصاً بعد 
وصول تقارير بصري باشا اليت حتذر من خطر حكومة احلسني، وتنصح بالقبض عليها قبل أن يستفحل 

نيا واتصاالته ، إضافة إىل ما كانت تشيعه صحيفة الطان التركية عن احلسني وتواطئه مع بريطا)٥(أمرها
  .)٦(م

ويف الفترة نفسها قدم فيصل من سورية إىل املدينة متظاهراً برغبته لقاء أولئك ااهدين، إضافة 
إىل جلب القوة املكونة من ألف ومخسمئة هجان اليت سريسلها احلسني إىل مقر اجليش الرابع عند مجال 

  .)٧(باشا
يغادر لرغم من ارتيام املتزايد فيه واشترطوا أن         على ا   طلب احلسني  من مث افق العثمانيون على    و

علي املدينة لعدم انسجامه مع بصري باشا، فأجاب احلسني بأنه عند وصول فيـصل سـيترك علـي                  
  .)٨(املدينة

ويتبني لنا مما سبق أنه على الرغم من أن احلسني كان يسعى إلخفاء نيته إال أن مجال باشا كـان      
مجال باشا آثر التريث      األمر حجة ليخلص احلسني ابنه من يديه، لكن        يشك يف أمره؛ فقد فهم أن ذلك      

                                                 
بداملطلب يقع يف سفح جبل أحد من اجلنوب مما يلي وادي قناة، يقابل             مشهد سيدي محزة بن ع    :  سيدي محزة    )١( 

  ).٣(و ) ٢(انظر خريطة رقم . ٦٢، ص٣البالدي، ج: راجع. جبل الرماة من الشمال الغريب
 )٢(Kiciman, Naci Kasif. Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, Istanbul,1971, 

s39.                                                                                                                                 
)٣(a.g.e.   
) 4 (Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s38.  
  .٤٥ بدر، ص)٥(
  .٥٩ وهيم، ص)٦(
  . ٢٦١، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٧(
  .١١٥ -١١٤، ص صثار الكاملة للملك عبداهللا بن احلسنياآل ابن احلسني، )٨(
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وأوضح يف مذكراته سبب إعطائه اإلذن علـى        وتنفيذ أوامر العاصمة واإلذن لفيصل بالسفر إىل املدينة،         
على الرغم من أنين شعرت على الفور أن اهلدف من حركة فيصل بـك              : "الرغم من شكه فيه؛ إذ قال     

 يدي فإنين تظاهرت بأنين قد خدعت من الشريف حسني وأوالده؛ فقـد فـضلت               هذه هي الفرار من   
  .)١("االستمرار يف هذا األمر حىت النهاية

واستمر مجال باشا يف اتباع سياسة غض الطرف عما يفعله احلسني وأبناؤه منذ بدء احلرب؛ ألن                
؛ فقد كان مجال باشا يعلم      )٢(لةالدولة العثمانية يف تلك الفترة كانت ال تريد االنشغال بأكثر من مشك           

حبساسية املوقف، واعتقد أن اإلمساك بفيصل يف سورية، وعدم إرساله إىل املدينة، سيجعله احلسني سبباً               
التقى بفيصل وأبلغه موافقته على سفره إىل املدينـة لقيـادة           ، ف )٣(لثورته؛ لذلك مل يعطه تلك الفرصة     

  .)٤(املتطوعني
. حسناً، لقد صرحت لك: " لفيصل بالذهاب إىل املدينة بقولهوأوضح مجال باشا سبب مساحه

وسآمر مصلحة السكة احلديدية بنقل . فاغد إىل املتطوعني يف املدينة، واستقبلهم بامسي، واستقبلهم هنا
اجلنود، وأرسل معك بعض العلماء يف دمشق ليكونوا يف ركابك، وبذلك تستطيع أن تؤلف وفداً خاصاً 

وقد تأكدت ريبة مجال باشا عندما الحظ سرور فيصل بذلك القرار، فهو . )٥("ينالستقبال ااهد
وما كدت أفرغ من هذه الكلمات حىت برقت أسارير وجهه، وكاد فؤاده يطري : "يقول يف هذا الصدد

 أنه موقن بأن الثورة :)٧(وبني مجال باشا لعلي فؤاد بك. )٦("فرحاً، فتجلت يل احلقيقة وتكشفت
ا يف احلجاز يف القريب العاجل؛ ألنه رأى فيصالً قد فرح أشد الفرح العتقاده بأنه خدعه سيشب ضرامه

  .)٨(حىت إنه مل يستطع إخفاء شعوره
م اجتمع بأخيه ١٩١٦) أيار( مايو ١٦/هـ١٣٣٤ رجب ١٣وحال وصول فيصل إىل املدينة يف 

                                                 
  . ٢٦١، صمذكرات مجال باشا السفاح )١(
)2( Erden, " Çölde Son Türk Destanları" Dünya, nr1301-1302.(10-11 Ekim) 1955.  
 .Klasör nr 3221, Dosya nr H. 33. f (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  )٣(

nr 1-2  
  .٤٥ بدر، ص)٤(
  . ٢٦١، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٥(
  .  السابق)٦(
  . ٢٦١، ص مذكرات مجال باشا السفاح: راجع. رئيس أركان حرب مجال باشا:  علي فؤاد بك)٧(
  .٢٦١، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٨(
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 جبمع املتطوعني، وإقناع ، ونزل معه يف مرتل مصطفى سليم، وواصل الشقيقان التظاهر)١(علي فيها
رؤساء القبائل والبيوت الكبرية يف املدينة بإرسال أبنائهم معهما إىل السويس، بينما كانا جيتهدان يف 

  .)٢(إقناع من يلتقيان ما بالثورة على الدولة العثمانية
وعقب وصول فيصل إىل املدينة طلب احلسني من مجال باشا قدراً من املال؛ لتغطية نفقات 

، ومنح أولئك املتطوعني )٣(اهدين، فكلف مجال باشا بصري باشا أن يسلم إىل علي املبلغ املطلوبا
  .)٤(مخسمئة بندقية من طراز موزر السريع الطلقات

وملا كان بصري باشا يعلم نوايا حكومة احلسني تأخر يف تنفيذ أمر مجال باشا، فشكا فيصل 
نه أن يؤكد عليه منح املتطوعني من أبناء القبائل السالح  م بصري باشا إىل مجال باشا، وطلباوعلي

ما أعدوه من اجلمال لذلك اهلدف، الذي أمر به، وجنحا يف محل مجال باشا على أن يعطيهم نصف عدد 
  .)٥(ثالثة آالف ومخسمئة قطعة ذهبية بدالً من النصف اآلخرمع 

  :مه ومها قائداً عسكرياً)٦(تعيني عمر فخر الدين باشا: ثانياً
ملا كان فيصل سيذهب إىل املدينة ليلتقي بأخيه علي الذي كان ينتظره هناك مع ااهدين الذين 

، وبناًء على حتذيرات بصري باشا، اختذ مجال باشا عدة تدابري اة املشقات والغوائل، فقرر )٧(معه

                                                 
  .٢٠٣ احلميد، ص)١(
  .٤٦ -٤٥ بدر، ص ص)٢(
  .٢٦٣ -٢٦٢، ص ص مذكرات مجال باشا )٣(
)٤(Kıcıman, s39.  
 .٢٦٣، صمذكرات مجال باشا )٥(
ولد يف مدينة   : )م١٩٤٨ ــ   ١٨٦٨/ هـ١٣٦٧ ــ   ١٢٨٤( عمر فخر الدين بن حممد ناهد بن عمر          )٦(

ـ ١٣٠٥التحق باملدرسة احلربية يف إستانبول وخترج فيها عـام          . روسجوق يف مشال تركيا، وتلقى تعليمه فيها       / هـ
م كان عضواً يف جلنة حتديد احلدود العثمانية        ١٩٠٣/ هـ١٣٢ع يف أرزجنان، ويف عام      عمل يف اجليش الراب   . م١٨٨٨

ـ ١٣٢٦م اضطلع مبهام منصبه كقائمقام ورئيس، رقي عام         ١٩٠٦/ هـ١٣٢٤الروسية، ويف عام     م إىل  ١٩٠٨/ هـ
 عني وكيالً لقائد    رتبة وكيل رئيس أركان اجليش الرابع ، وشارك يف حرب البلقان ، ويف مطلع احلرب العاملية األوىل                

اجليش الرابع املرابط يف سوريا، مث كلف بالسفر إىل املدينة للوقوف على أحواهلا، فوصلها وامللك احلسني يعد لثورتـه              
) روملـي حـصار   (تويف ودفن بناء علـى طلبـه يف قلعـة           . على العثمانيني، مث توىل عدة مناصب سياسية وإدارية       

   .Kiciman, ss23-31: راجع.الشهرية
) (7 Kandemir, s38.  
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 لريتب مع بصري باشا وسائل ؛)١(إرسال الفيلق السابع املوجود يف معيته برئاسة فخري باشا إىل املدينة
وقد أخذ فخري باشا أمر . )٢(الدفاع عن املدينة يف حالة شعورمها بأي حركة من جانب احلسني وأبنائه

م بناًء ١٩١٦) أيار( مايو ١٠/ هـ١٣٣٤ رجب ٧الذهاب إىل املدينة بقرار سرى ببالغ مؤقت يف 
  .)٣(على رغبة مجال باشا

ب إىل املدينة بقرار سري إال أنه مت إخباره مبسؤولياته، وما  ومع أن فخري باشا أخذ أمر الذها
م تلقى ١٩١٦) أيار( مايو ٢٣/ هـ١٣٣٤ رجب ٢٠؛ ففي )٤(عليه القيام به إذا واجه أي أمر سليب

أوضح له فيها حقيقة الوضع، وشكوكه حول علي وفيصل، وأمره فخري باشا برقية من مجال باشا 
ومراقبة األوضاع فيها، وكان من املقرر أن يعهد إليه بالقيادة والصالحية إذا بالتوجه حنو املدينة لزيارا، 

اذهب إىل املدينة ومعك القدر : "؛ إذ قال له)٥(دعا األمر، لكن من دون التدخل يف الشؤون السياسية
الالزم من الرجال يف معسكرك وكأنك تريد أن تفتش على من يف العقبة واخلطوط احلديدية اليت يف 

قتك، وكأنك مررت باملدينة املنورة صدفة، وخذ معك شفرة قيادة الفيلق، وكن يف املدينة كأنك منط
  .)٦("زائر فيها، وال تتدخل يف أي أمر من األمور، ودبر أمور فيلقك من املدينة
 تامة هو عدم إعطاء الفرصة كان اهلدف األساسي من قيام مجال باشا بتلك األعمال يف سرية

ن تلك األعمال سبباً للقيام بالثورة عند حبثه عن حجة هلا؛ فقد كان احلسني يشك يف للحسني بأن تكو
كل شيء؛ ألنه كان يتبع سياسة ذات وجهني، خصوصاً أنه شك حىت يف الكتيبة اليت جاءت إىل املدينة 

بلطف وحىت ال يعطي مجال باشا جماالً لتلك الشكوك قال يف خطابه الذي خطّه . )٧(إلرساهلا إىل اليمن
لقد مسحت لفخر الدين باشا قائد : "م١٩١٦) أيار( مايو ٢٦/ هـ١٣٣٤ رجب ٢٣بالغ إىل فيصل يف 

                                                 
)١(Kandemir, ss 36-37.٢٦٢، ص  مذكرات مجال باشا السفاح.  
 .١١، صمذكرات مجال باشا. ٢٤٦احلميد، ص. ٩٤ زيدان، ص)٢(

)3 (Orbay,Rauf "Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nm Medine Müdafaası" Yakın Tarhimiz, 
I, ss152-153.  

لعثمانية جتاه احلسني منذ بداية احلرب العاملية األوىل، فإن سـلوك احلـسني              على الرغم من حسن نوايا حلكومة ا       )٤(
جتاهها ظل غري واضح بسبب عدم إعالن نواياه احلقيقية يف القيام بأي حترك مضاد هلا، ووضع العثمانيون يف حسام                   

ان سـيتم مواجهتـه     مواجهة أي أمر سليب أو عصيان ضد الدولة العثمانية أو إذا حدث هجوم على قوات الدولة ك                
  .بأسلوب جاد

)٥(Kıcıman, s26.  
) (6 Kandemir, ss37- 38.  
 . سيأيت احلديث عنها الحقاً)٧(
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الفيلق السابع الذي يقوم بالتفتيش يف جنوب سورية بزيارة املدينة املنورة، وهو كما نعرفه متدين للغاية 
ه الكرم واملودة الالزمة طاهر القلب من األشخاص الذي أثق فيهم بشدة، وهلذا أرجو معاملته بكل أوج

  .)١("له بامسي يف املدينة املنورة
ـ ١٣٣٤ رجـب    ٢٦يف  ) ٢(ووصل فخري باشا بالقطار إىل املدينة      ) أيـار ( مـايو    ٢٩/ هـ

  .)٤( ليشرع يف تنفيذ املهام اليت أسندت إليه)٣(م١٩١٦
 فخري باشا وبوصول. وما لبث أنور باشا أن وصل بالقطار إىل املدينة أيضاً لتفقد األحوال فيها

، وأخرب مجال باشا حمافظ املدينة بصري باشا مبهمة فخري باشا )٥(إىل املدينة مت تقسيم الوظائف واملهام
، وأعطى مجال باشا كال من بصري باشا وفخري باشا )٦(ووظيفته؛ حىت ال حيدث أي خالف بينهما

 قيادة القوات ضد أبناء تعليمات سرية تقضي بأن يتسلم فخري باشا عند أول إنذار بقيام الثورة
، وأعطى مجال باشا فخري باشا صالحية )٧(احلسني، وأن يقوم بصري باشا بأعباء اإلدارة امللكية

استخدام النقود اليت يريدها عند اللزوم يف أثناء تلك املهمة، كما مسح له بإعطاء النقود واملنح إىل شيوخ 
  .)٨(ودهمالقبائل متشياً مع سياسة الدولة العثمانية لكسب 

لقائه والترحيب به، وأظهرا له كل املدينة سارع فيصل وعلي إىل وعقب وصول فخري باشا إىل 
، هو وبصري باشا، يف حماولة )١٠(دعياه إىل مأدبة طعام، وتبودلت الدعوات والوالئم؛ إذ )٩(مودة

                                                 
) (1 Kandemir, s38.  
 وصلت معه أول مركبة تدخل املدينة ، وهي مركبته اليت ينتقل ا وقد شحنها معه، وهي املركبة الوحيـدة يف                     )٢(

  .٤٦بدر، ص: راجع. املدينة سنوات عدة
)٣(Kıcıman, s26.   
) (4 Kandemir, s38.  
) (5  Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi IV, Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri ve 

Libya Harekatı.,ss835-837. Kandemir, SS36-38. ٢٦٢، صمذكرات مجال باشا السفاح.  
 .٢٦٢، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٦(
 (7) Kandemir, ss36-38٢٦٢، ص ات مجال باشا السفاح مذكر.  
 .Klasör nr3221, Dosya nr H. 33, f (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالسـتراتيجي   8)(

nr 3-5.                                                                                                                                   
  .٤٦در، ص ب)٩(
)١٠( Kandemir, ss36-38.  
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هرة، وبعدما زارها ، لكن فخري باشا فضل الذهاب أوالً إىل زيارة الروضة املط)١(منهما للقبض عليهما
 اليت أعدها فيصل وعلي من أجله يف )٢(من الضباط واخليالة وذهب إىل املأدبةمعه جمموعة اصطحب 

من يوم وصويل إىل هنا ما زالت : "، وقال فخري باشا)٣(املعسكر املوجود يف منطقة مسجد محزة
 محزة زيارة مقام سيديواين منذ يومني لععالقايت حسنة مع كل من الشريف علي وفيصل بك، وقد د

حيث هناك معسكر ااهدين، فتغدينا معاً، وجعل املتطوعون يلعبون ألعاب سكان البوادي، وأخذوا 
  .)٤("يترمنون باألغاين احلماسية والضربات القاصمة اليت سيرتلوا باإلجنليز

ه ومل يذهب  قد دعي إىل تلك املأدبة إال أنه حتجج مبرض-حمافظ املدينة-ومع أن بصري باشا 
، وبناًء عليه مل يتمكن أبناء )٥(إليها؛ حىت ال يشعر أبناء احلسني الذين حاربوه منذ قدومه بنيته احلقيقية

، ويوضح ذلك )٦(تلك املأدبةطتهم اليت اعتزموها؛ لعدم حضور بصري باشا احلسني من القيام خب
كام أثناء الوليمة أم على أهبة وقد بدا واضحاً من تصرفات املتطوعة العرب وحر: "فيقول قيجيمان

االستعداد لتلقي إشارة إطالق النار، غري أن عدم تلبية بصري باشا الدعوة وانتظاره على رأس القوة 
، ومن ثَم فإن ما أبداه فيصل وعلي )٧("التركية املنتظرة للهجوم حال دون تطبيق برنامج اهلجوم املزمع

  .بة منهما يف عدم اكتشاف خطتهممن احترام وتقدير لفخري باشا كان رغ
وكانت خطة الثورة يف املدينة قائمة على أساس أن ينسحب فيصل وعلي ورجاهلما من املدينـة                
من دون أن يشعر ما فخري باشا، وأن يذهبا إىل منطقة قريبة عند أنصارمها جلمع الرجال من القبائل،                  

نما يهامجها من الداخل جمموعات مـن الرجـال         ومن ثَم مهامجة اجليش العثماين من خارج املدينة، بي        
  .)٨(بقيادة شحات بن علي يف العوايل، وأمحد بن مجيعان يف آبار علي

وكان علي قد أنشأ خالل إقامته باملدينة صالت وثيقة مع شيوخ حرب وجهينة وغريمهـا مـن                 
م يف ذلـك الـشريف      القبائل، وأخذ عليهم العهود بأن ينضموا إىل الثورة، ويقاتلوا يف صفوفها، وأسه           

                                                 
)١(Kıcıman , s40. a. g. e, ss36-38.  
: راجـع .  رغم أن بصري باشا رجا من فخري باشا أن يعتذر عن تلبية تلك الدعوة والتذرع بأي شيء مثلـه                   )٢(

Kıcıman, s40.  
)٣(Kıcıman, s40. Kandemir, ss 36-38.  
 .٢٦٣، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٤(
)٥( Kandemir, ss36-38.  
)6 (Kıcıman, ss39-40.  

 )(7   Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s 40. 
  ٥٠ـ ٤٩ بدر، ص ص )٨(
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  .)١(شحات بن علي وأخوه ناصر كما ذكرنا سابقاً
كان خرب تلك العالقات اليت أقامها أبناء احلسني يف املدينة قد انتشر بني رؤساء األسر والقبائل،                
وانتقل منهم إىل كثريين، وكاد يفشو بني الصغار والكبار، لكنه مل يبلغ فخري باشا ورجاله؛ مما ساعد                 

 وعلى الرغم من أن فخري باشا كانـت تـساوره           .)٢(الً على عدم الكشف عن تصرفاما     علياً وفيص 
الريبة فيهما، كما هو حال مجال باشا يف سورية، إال أن احليلة جازت عليه كما جازت علـى مجـال                    

 واسـتأذناه   ،)٣(إذ جنحا يف جتميد شكوك فخري باشا إىل حني، بل أشعراه بأما رهينتان عنده              باشا؛
عا باملتطوعني إىل القناة وفلسطني حبجة أن كبار املسؤولني يف تركيا هددوا والدمها، وأن الوالـد                ليسر

-ويف مساء األمس    : " وقد تعرض فخري باشا هلذا املوضوع قائالً       ،)٤(أمرمها باإلسراع يف تلبية األوامر    
، وكان   دعيت إىل مرتل علي بك وفيصل بك       -م١٩١٦) أيار( مايو   ٣٠/ هـ١٣٣٤ رجب   ٢٧يقصد  

  .)٥("قد تقرر أن نذهب إىل درعا ملشاهدة أول كتيبة من ااهدين
ـ  يون ١/ هـ١٣٣٤ رجب   ٢٩وهكذا ترك علي وفيصل املدينة يف        م إىل  ١٩١٦) حزيـران (و  ي

 محزة على رأس فريق كبري من املتطوعني للقناة بعد أن تسلما من فخري باشا مبلغاً من                 معسكر سيدي 
م يف  ١٩١٦) حزيران( يونيو   ٢/ هـ١٣٣٤ رجب   ٣٠ومضيا باملتطوعني يف    املال وقسماً من الذخرية،     

) حزيـران (يونيـو   ٣/ هـ١٣٣٤ شعبان   ١، مث عادا والتفا يف      )٧( حىت بلغا اخلانق   )٦(الطريق الشرقي 
، وأرسـال الرسـل إىل القبائـل        )٨(م إىل آبار علي، فعسكرا هناك انتظاراً ألمر الثورة يف مكة          ١٩١٦

  .)٩(، ومل ينقِض أسبوع حىت وافامها حنو ستة آالف مقاتليدعوام ملوافاما

                                                 
 مـن هـذه     ٢٥ص: راجـع . ٥٥، ص م١٩١٨ـ  ١٩١٦احلرب يف احلجاز  . الثورة العربية الكربى   موسى،   )١(

  .الدراسة
  .٥٠ السابق، ص)٢(
  . ٤٦ بدر، ص)٣(
  .٦٠٥ السباعي، ص )٤(
  .٢٦٣، ص مذكرات مجال باشا السفاح )٥(
  . ٦٠٦ السباعي، ص)٦(
من الشرق، فيصب فوق غدير الغربة      ) وادي اجلحفة (واد للبالدية يسيل من الشراء فيدفع يف وادي اخلرار          :  اخلانق )٧(

  .٩٧، ص٣البالدي، ج: راجع. من الشرق
م، ١٩٩١رياض الـريس،    : لندن.  الطريق إىل دمشق   .املعارك األوىل . أوراق الثورة العربية  .  العمري، صبحي  )٨(
  . ١٢١سعيد، ص. ٦٠٦السباعي، ص. ١٠٥ص

  . ١٢١ سعيد، ص)٩(
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كان سفر علي وفيصل واملتطوعة من معسكر سيدي محزة مشال املدينة إىل آبار علي جنويب غرا 
م أول نذير للعثمانيني خبروج حكومة احلسني عليهم، ١٩١٦) حزيران( يونيو ٣/ هـ١٣٣٤ شعبان١

  .)١(ينةوانفضاضهم من حوهلم، وبدء حصار املد
/  شعبان ٢ محزة يف     التايل بعد خروجهم من معسكر سيدنا      يف اليوم وبدأ أمر الثورة أكثر وضوحاً      

، ويف أثناء ذلك تسلم فخري باشا ثالث برقيات؛ اثنتان منها موجهتان من احلـسني               )حزيران( يونيو   ٤
فموجهة مـن علـي إىل      إىل كل من مجال باشا والصدر األعظم وكانتا مشفرتني، أما الربقية األخرية             

فخري باشا يذكر فيها أنه بناًء على أوامر والده فقد أوقف نقل املتطوعني إىل سورية، وقرر العودة إىل                  
  .)٢(مكة بدالً من إضاعة الوقت هناك

وبعد وصول تلك الربقيات أرسل فخري باشا كتيبة استطالعية إىل معسكر املتطوعني، فوجـده              
ن فخري باشا أا الثورة، فسارع باالتصال جبمال باشا، فأرسـل إليـه             خاوياً على عروشه، عندها تيقّ    

 شـعبان   ٢رساليت احلسني املوجهتني إليه وإىل الصدر األعظم، كما أرسل إليـه رسـالة مـشفرة يف                 
م شرح له فيها حقيقة الوضع، وأخربه بأن ما كتبه بصري باشا            ١٩١٦) حزيران( يونيو   ٤/ هـ١٣٣٤

ام احلسني وأبنائه القيام بالتمرد كان صحيحاً، وأنه كان ينبغي أن يصدقوا كـل          حمافظ املدينة حول اعتز   
، وذكر يف الرسالة أنه طبقاً للتعليمات فقد حتمل قيادة الوحدات املوجودة يف املدينة مباشـرةً،                )٣(ذلك

  .)٥(، وطلب منه تزويده باإلمدادات الكافية)٤(وأنه اختذ كل التدابري الدفاعية حتسباً ألي احتمال
وبعدما وصلت الرسالة املشفرة من فخري باشا إىل مجال باشا اطلع على حقيقة الوضع؛ إذ 

اعتذاره عن املشاركة يف محلة القناة إىل أن يتم االستجابة لطلباته اليت سبق أن تضمنت برقية احلسني إليه 
إنه ال يعرف هل يصدق :  فيهاطلبها من الدولة العثمانية، أما الثانية املوجهة إىل الصدر األعظم فقد قال

مجال باشا الذي أظهر له ااملة والود أو أنور باشا الذي استعمل معه ألفاظاً جارحة معيبة يف الربقية 
م، ولفت نظره فيها إىل ١٩١٦) نيسان( إبريل ٢٩/ هـ١٣٣٤ مجادى اآلخرة ٢٥اليت أرسلها إليه يف 

، وتضمنت أن احلسني سوف يقطع عالقته بالدولة )٦(وجوب تغيري سلوك ابنه علي حيال حاكم املدينة
                                                 

  .١٤٦ السابق، ص)١(
  Kandemir, s 41. ٢٤٧احلميد،ص . ٢٦٤، صمذكرات مجال باشا السفاح )٢(
)٣(Kıcıman, s26.    
)(4) Güngör, Selahattin. Kumandanlarımızın Harp Hatıraları. İstanbul,1937, ss84-

  .٢٦٤ صمذكرات مجال باشا السفاح، .85
  . ٥١ بدر، ص)٥(
  .  من هذه الدراسة٢٧ص راجع نص الربقية املوجهة من أنور باشا إىل احلسني )٦(
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  .)١(ما مل تتم االستجابة لطلباته
وينبغي أن نذكر هنا أن احلسني ملا مل جيد ذريعة أخرى للقيام بالثورة اعتزم أن يـستغل هلجـة                   

. اخلطابات إىل أقصى حد؛ ألن اخلطابات اليت أرسلها مجال باشا كتبت بأسلوب ال يدع جماالً للخالف               
 جهة أخرى، مل تكن هناك كلمة جارحة يف خطاب أنور باشا، وإن كان مل يكتـب بعبـارات                   ومن
ويف الواقع أن النية    . )٢(ذلك نرى أن هلجة خطاب أنور باشا كانت ذريعة إلعالن الثورة          ومن  . ااملة

دة أيام؛   قبل ذلك احلدث بع    -وايل مكة - )٣(احلقيقية وراء سلوك احلسني قد قاهلا عبد اهللا لغالب باشا         
ويف . )٤("عندما يأيت فخري باشا إىل مكة سيعلق لنا املشانق أمام بـابكم           : "فقد قال بوضوح وصراحة   

كان من املؤكد أن يوم العصيان قد أصبح وشيكاً، وأنه يف حالة احتجاز ابـين               : "ذلك يقول قيجيمان  
ي باشا وفخري    عمل شيء، وقد طلب بصر     -احلسني: أي-احلسني علي وفيصل لن يكون يف مقدوره        

باشا من مجال باشا أن يسمح هلما بالقبض على األخوين املذكورين، إال أما مل يتلقّيا رداً حىت ذلـك                   
  .، ومن ثَم فإن تصرفات احلسني وأبنائه تلك ليست إال بداية ثورة مل يوضع هلا اسم)٥("الوقت

املدينة، إال أن مجال باشا ظل وعلى الرغم من تلك التطورات، إضافةً إىل املعلومات املستقاة من 
غري متيقن من موقف حكومة احلسني، فسأل غالب باشا عن الوضع، وأخربه بالوثائق واألدلة اليت 

وجاء رد غالب باشا إىل . حصل عليها بصري باشا بأن مكة قد أُشعرت بيوم بدء العصيان وبرناجمه
 وأنه من -يقصد احلسني-يف مسو األمري ليس هناك أدىن شك "مجال باشا وبصري باشا على السواء أنه 

املستبعد وقوع حركة عصيان كهذه، وأن املعلومات املتحصل عليها يف هذا الصدد ال نصيب هلا من 
الصحة، وال أساس هلا من الواقع، وأن احلسني يدين بكامل الوالء والطاعة ملقام اخلالفة العظمى، وال 

جيب أال نشغل بالنا : كما قال. )٦("ره، وازدياد شوكتهيفتر عن الدعاء باخلري للسلطان، ودوام عم
ومل يقدم غالب باشا أي احتمال لقيام احلسني . )٧(كثرياً يف الفترة اليت جيري فيها االستعداد للحرب

ويف تلك األثناء جاء خطاب إىل . بثورة؛ هلذا وجد التدابري اليت مت اختاذها من قبل مجال باشا ال معىن هلا
                                                  ذكر فيه أن -متصرف جند-  بواسطة إبراهيم باشا -شيخ رابغ- )١(ن حسني بن مبرييكغالب باشا م

  Kandemir, s 41. ٢٤٧احلميد، ص. ٢٦٤، صمذكرات مجال باشا السفاح )١(
  .٢٦٥ــ ٢٦٤ ص صمذكرات مجال باشا السفاح، )٢(
  .جتد الطالبة ترمجة له مل )٣(
)٤(Güngör, ss 84-85.   
)5 (Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s 40.  
)6  (a. g. e, s 41.  
 nr 6-8446, Klasör nr 1/4953, Dosya (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  )٧(

nr H-l, f. nr 2-4.                                                                                                                   
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أمري " ذكر فيه أن -متصرف جند- بواسطة إبراهيم باشا -شيخ رابغ- )١(ن حسني بن مبرييكباشا م
 يونيو ٧/ هـ١٣٣٤ شعبان ٥مكة الذي اتفق مع بريطانيا سيقوم بثورة يف املدينة وجدة والطائف يف 

تبدأ م، وقد طلب إيلّ بواسطة علي املوجود يف املدينة االنضمام إىل تلك الثورة، وس١٩١٦) حزيران(
  .)٢("الثورة يف املدينة وجدة والطائف يف اليوم نفسه

ومع ذلك مل يكن غالب باشا يرغب يف تصديق أن احلسني سيقوم بثورة؛ هلذا كلف املقدم 
 بالبحث عن صحة ذلك اخلرب، وأرسله إىل مكة، -رئيس فرقة اإلنشاءات-سليمان بك ) البكباشى(

وم بثورة مع بريطانيا، لكن غالب باشا ظلّ يعتقد بعدم وأخرب سليمان بك غالب باشا أن احلسني سيق
صحة ذلك األمر، وقد كان لليمني الذي أقسمه احلسني بإخالصه للدولة العثمانية دور يف ذلك 

  .)٣(الوضع
 إال أن ،وعلى الرغم من أن تلك التطورات الواقعة يف املدينة كانت متثّل بشري ثورة وعصيان

 واخلالف بني حكومة احلسني والدولة أال يتبع سياسة توسيع اهلوةمجال باشا أوصى فخري باشا ب
العثمانية، وأبلغ مجال باشا أوامره إىل املدينة بعدم التحرك بأي شكل من األشكال ما مل يندلع عصيان 
احلسني وأبنائه فعلياً، وأنه إن مل يتم التصرف على هذا األساس فإن ذلك من شأنه إحداث أثر سيئ يف 

جيب أن تموا بأال تشرعوا يف حركات قد تفتح ثغرة بيننا : "عام يف العامل اإلسالمي، فقد قالالرأي ال
، وتوعد )٤("وبني احلسني يصعب سدها، أما إذا بدأت هذه احلركات من قبلهم فيجب أن جتابه بشدة

  :، وطلب من فخري باشا القيام بالتدابري اآلتية)٥(من خيالف أوامره بأشد العقاب
  . تطور املوقف، والقيام بالدفاعانتظار -١
  .محاية السكة احلديدية، وتقوية احلراسة يف احملطات الضعيفة -٢
  .ختزين القدر الالزم من املاء واملؤن من أجل القوات اليت ستدافع عن احملطات -٣
محاية املدينة من نريان مدفعية قوات احلسني، ويدخل يف خط الدفاع ذلك محاية منابع املاء  -٤

 .بساتني النخيل املوجودة بقرب املدينةوالبساتني و
                                                 

من زبيد من مسروح من حرب وشيخ بلدة رابـغ          ) : م  ١٩١٩ –/....هـ١٣٣٧ –(.... حسني بن مبرييك     )١(
ون عامـاً،   كان من أهم شيوخ حرب وأكثرهم نفوذاً دامت مشيخته تسع وعشر          . توىل مشيخة قبيلته بعد أخيه عرايب     

  . ٩١، ص٢صفوة، مج: راجع. وكان ميتلك عدة سفن جتارية، ويعمل يف جتارة السالح
)٢( Güngör, ss 86-91.  
)٣(Abdullah, Kral "Hatıraları" (Çev. Ö. Erektiren) H.T.M., nr. 8,s. 41-42, Bayur,s271.  
)٤( Kandemir, s38.   
)٥( Kıcıman, s41.   
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 ).١( إذا ظهرت ثورة معلنة، وتعرضت املدينة لعشرات اهلجمات، فيجب صدها بشدة -٥
وكما لوحظ فقد حدثت ثورة فعلية، لكن مل حيدد امسها، ومع كل ذلك ظل مجال باشا يتبع 

إن : "لوك مجال باشا قائالًسلوكاً متفائالً إىل حد ما جتاه حكومة احلسني، وقد قيم أحد الباحثني س
: مجال باشا كان يف حالة غريبة من التفاؤل مل يتمكن من التخلص منها، أو أنه أراد أن يقول للتاريخ

إن : "، بينما يقول أحد الباحثني)٢("إنين فعلت كل ما بوسعي كي أمنع سفك دماء املسلمني يف احلجاز
بعد أن يقدموا وهم من ساللة الرسول صلى اهللا عليه مجال باشا أفرط يف الثقة باحلسني وأوالده، واست

وسلم على مناوئة دولة اخلالفة وهي مشتبكة يف حرب نتيجتها احلياة أو املوت، أو ميالئون العدو عليها، 
 دولة العثمانية أو مجال باشا على ذلك النحو يفإن أكرب عامل لتصرف ال. )٣("ويشقون عصا اإلسالم

ع احلسني هو إعالن اجلهاد األكرب مع دخول احلرب العاملية األوىل، وأن تأثري احليطة الشديدة يف موضو
سلوك احلسني على العامل اإلسالمي أمر جمهول، حىت إن الدولة العثمانية كانت تعتقد أن ذلك املوقف 

هذا من جانب، . سيدفع ا إىل مأزق، وبناًء على ذلك الظن واالعتقاد كانت تعامل احلسني بسماحة
 .ن جانب آخر كان مجال باشا وفخري باشا يقومان بالتدابري املطلوبة ملواجهة أي تطور يف املوقفوم
  اخلطط اإلستراتيجية العثمانية يف املدينة:  ثالثاً

 يتبع سلوكاً متفائالً إىل حد ما جتاه احلسني -كما أوضحنا من قبل-املالحظ أن مجال باشا كان 
طة الالزمة ألي احتمال؛ فقد كان باملدينة عند وصول فخري باشا قوة وأبنائه، إال أنه كان يأخذ احلي

عسكرية مؤلفة من ثالثة آالف جندي، عززها بنجدات جديدة أخرى؛ إلرساهلا إىل اليمن؛ مما زاد يف 
خماوف احلسني وأبنائه؛ ألم أدركوا أن حشد تلك القوات يف املدينة، وتوايل وصول النجدات إليها، 

ثمانيني يريدون الفتك م، وضرم الضربة القاضية، فيزحفون بذلك اجليش إىل مكة حبجة معناه أن الع
السفر إىل اليمن، ويدخلوا باالتفاق مع القوة العثمانية الباقية فيها، وهكذا تنهار آمال احلسني وأبنائه، 

  .)٤(رةإن حياته تصبح يف خطر؛ لذلك قرر التعجيل بإعالن الثو: ويضعف مركزه إن مل نقل
وبناًء عليه، بالغ علي يف إكرام كتيبة اليمن وضباطها، واجتهد حىت ال يشعر مجال باشا بالنوايا 

أمرين والدي الباشا بأن أمضي بكم إىل اليمن على : "، وقال هلم)٥(واألهداف احلقيقية حلكومة احلسني

                                                 
)١(Orbay ,ss279-280. Kandemir, ss457- 458.    
)٢(Orbay, s 280.   
  .١٢، صمذكرات مجال باشا السفاح )٣(
  . ١١٩ سعيد، ص )٤(
)٥( Kıcıman, s39.  
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٤٠

  .)١("الرحب والسعة، وأن أوفر لكم كل ما متس إليه احلاجة لراحتكم يف الطريق
أما الواقع، فإن البدو املسلحني كانوا قد أحكموا سيطرم على الشعاب، واستعدوا الستقبال 

 النية  على يقني تام منكانإذ  ؛)٢(تلك الكتيبة برصاص بنادقهم، وكان بصري باشا يعلم ذلك جيداً
وة اليت كانت هناك إشاعة بأن تلك الق" أخرب بصري باشا مجال باشا أن احلقيقية لعلي وفيصل؛ إذ

ناقصة التمرين، واليت ال يكاد عدد املقاتلني يف كل فصيلة من فصائلها يزيد على مخسني رجالً وضابطاً 
من ضباط االحتياط، سيسوقها البدو إىل شرك أعد هلا فيما بني مكة واملدينة على إثر اخلطب املهيجة 

 )٤( أمراً إىل بصري باشا بأال تغادر املدينةوبناًء على ذلك أرسل مجال باشا .)٣("اليت ألقاها احلسني
قوات اإلعانة البالغ عددها حنو ثالثة آالف، املرسلة من إستانبول إلكمال النقص يف منطقة اليمن، 

، وأمر بأن يقوم الضباط املوجودون مبباشرة مترين اجلنود وتسليحهم )٥(وذلك اة املشقات والغوائل
، كما أمر مبراقبة كل من علي وفيصل عقب )٦(إرساهلا إىل متطوعي مكةبالبنادق اليت كان يف النية 

األخبار اليت نقلها بصري باشا عن الكمائن اليت نصبتها القبائل املوالية للحسني يف طريق القوات املتجهة 
  .)٧(إىل اليمن

يله إىل قام بصري باشا بتأخري كتيبة اليمن اليت كان من املتعني أن خترج باملال والعتاد لتوص
منه أن يؤكد على بصري باشا إىل مجال باشا، وطلبا القوات املرابطة يف اليمن، فشكا فيصل وعلي 

 أن كتيبة اليمن مل  إدعى بصري باشاة اليمن إىل اجلنوب فوراً، إال أنبصري باشا بضرورة إنفاذ كتيب
، ومنع خروج )٨( للمجاهدينتنتِه من استعداداا للخروج بعد، وأنه مل جيهز األسلحة اليت سوف تعطى

الكتيبة حلمايتها من ذلك املصري، واحليلولة كذلك دون اهلجوم املتوقع أن يشنه البدو على املدينة؛ إذ مل 

                                                 
)١( a. g. e, s40. 
)٢( a. g. e. 
 .٢٦١، صمذكرات مجال باشا السفاح )٣(
تاد واألموال إىل القوات    ملا مل يعد يف اإلمكان إرسال مفرزة اليمن اليت عبأت حلمل الع           : s94) (Kıcımanيقول   )٤(

املوجودة باليمن قبل بداية الثورة، كلف أشرف بك قائد ااهدين بتوصيل املـال إىل القـوات املـذكورة بطريـق                    
  .الصحراء

  .٢٦٢، صمذكرات مجال باشا السفاح )٥(
  . السابق)٦(
  .٦٠ -٥٩ وهيم، ص ص)٧(
)٨(Kıcıman, s39.  
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٤١

  .)١(يكن يف املدينة قوة سوى فرقة احملافظ املعنية حبماية خط السكة احلديدية
ل كتيبة اليمن لدعم القوات املرابطة ويتبني لنا مما سبق أن العثمانيني الذين كانوا يرغبون يف إرسا

فيها توقفوا عن ذلك عند اكتشافهم أن حكومة احلسني خططت للقضاء عليهم، وأم ينوون ضرب 
القوة؛ لذا تركت يف املدينة من باب احليطة للدفاع عنها إذا تعرضت هلجوم؛ فقد بعث مجال باشا إىل 

، وهو ما خيالف )٢(االستعداد للدفاع عن املدينةبصري باشا حيذره من سلوك علي، وأن يكون على أمت 
  .)٣(ما ذكره سعيد أن فخري باشا عزز القوة العسكرية يف املدينة بنجدات حتت شعار إرساهلا إىل اليمن

وعقب دخول فخري باشا إىل املدينة أمر مجال باشا بإبقاء كتيبتني إىل ثالثة كتائب عسكرية 
 حتت قيادة )٤(جاهزة للزحف إىل املدينة يف حال وقوع أمر سليبوبطاريتني جبليتني يف سورية تكون 

القائمقام سليمان شوكت بك، ومل تكن تلك القوات على علم باملكان الذي ستتجه إليه، لكنها كانت 
إن تلك القوة كانت : ، ويف ذلك يقول مجال باشا)٥(جاهزة لركوب القطار عقب أول أمر يصل إليها

  .)٦(ا خالل نصف ساعة من وصول أول إشارةمتأهبة حبيث يتم إرساهل
 وعندما أيقن فخري باشا أن املواجهة مع حكومة احلسني أصبحت قاب قوسني أو أدىن عمل 
على اختاذ إجراءات مضادة، فأرسل برقية إىل مجال باشا خيربه مبا حدث، ويطلب منه إمداده بالذخائر 

يف الربقيات (ت مجال باشا من قبل فخري باشا وبعد األخبار اليت وصل. )٧(واملؤن على وجه السرعة
حول خروج احلسني عليهم أصدر أوامره إىل القوات العسكرية اليت كانت تقف على أهبة ) الثالث

 وحتركت تلك القوة إىل .)٨(ااالستعداد يف سورية بالسفر إىل املدينة، واالنضمام إىل قوات فخري باش

                                                 
)١(a. g. e, s40. 
  .٢٦٢، صالسفاحمذكرات مجال باشا  )٢(
  .١١٩، ص١، مجالثورة العربية الكربى )٣(
)٤( Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi IV, Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri ve Libya 

Harekatı, ss834-837.                                                                                 
)5(Orbay, s2.  
  .٢٦٢، ص  مجال باشا السفاحمذكرات )٦(
  .٥١ بدر ، ص)٧(
)٨(Yılmaz Altuğ, "Arap Ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğundan Ayrılışı" Belgelerle 

Türk Tarihi Dergisi (Ekim 1969) nr25, ss28-33.مذكرات مجال باشا الـسفاح .١٥٧ سعيد، ص ،
  .٢٦٤ص
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م على منت قطار، وكانت تتكون من فرقة ١٩١٦) حزيران( يونيو ٤/ هـ١٣٣٤ شعبان ٢املدينة يف 
املشاة رقم مئة وثالثني، وفرقة جمهزة بالبنادق اآللية، وتلغرافني السلكيني، ووصل القطار حيمل كميات 
كبرية من األسلحة والذخائر واملؤن، فأفرغ بسرعة، ووزعت محولته على مستودعات عدة يف أماكن 

، وعقب تلك القافلة أرسل إىل حمطة مدائن فرقة املشاة، )١(راسة قويةمتفرقة من املدينة حمروسة ح
  .)٢(مدائنوكتيبة تضم بغاالً لتقوية محاية السكة احلديدية الواقعة بني معان و

وكانت تلك القوات اليت أرسلت إىل املدينة هي القوة األصلية اليت مجعت يف سورية حملاربة 
ية األوىل، وقد دعمت بريطانيا احلسني، ووصلوا إىل هدفهم بالتدريج؛ بريطانيا يف القناة يف احلرب العامل

وقد جلأت الدولة العثمانية . ألن هدفهم كان تقليل القوة العثمانية يف القناة، والسيطرة على ذلك املكان
 شعبان ١إىل تدابري جديدة حيال تلك التطورات، السيما أن فخري باشا أوصى يف األمر الوارد منه يف 

م باستدعاء شيوخ القبائل، ومنحهم النقود، وختصيص رواتب ١٩١٦) حزيران( يونيو ٣/ هـ١٣٣٤
هلم إذا لزم األمر؛ حىت يعطيهم أكثر مما يعطيهم احلسني وأبناؤه، وأرسل إليه مخسة آالف من الذهب 

سافر إىل  )٤(، كما ألف وفداً)٣(اعتقد أا ستكون كافية لذلك األمر؛ لكسب ثقتهم وارتباطهم بالدولة
املدينة على الفور ملقابلة شيوخ القبائل، وإقناعهم باإلقامة على الوالء للدولة، واالنضمام إىل 

خبالف ذلك، فقد طلب إىل إستانبول إرسال طائرتني حربيتني الستخدامهما يف احلجاز . )٥(جيوشها
  .د، وبعد ذلك متت متابعة حتركات احلسني وأبنائه باهتمام شدي)٦(عند اللزوم

م بدأت املعركة األوىل بني حكومة احلسني       ١٩١٦) حزيران( يونيو   ٨/ هـ١٣٣٤ شعبان   ٦ويف  
، واشتبكوا مع حاميتها، وشنت     )٧(واحلكومة العثمانية، وبدأ اهلجوم بستة آالف مقاتل على حمطة احمليط         

ري  على حمطة احمليط، وكان فخ     )٨(م١٩١٦) حزيران( يونيو   ٩/ هـ١٣٣٤ شعبان   ٧غارة يف صباح    
باشا قد استعد للقائهم على رأس قوة كبرية، فدارت بني اجليشني معركة حامية امتدت من الصباح إىل                 

ويف تلك املعركة ظهر الفرق بني القوتني؛ فلم تكونا متكافئتني؛ ألن قوات احلسني مل تكـن يف                 . الظهر
                                                 

  .٥١ بدر، ص)١(
)2 (Orbay, s2.  

3)(Erden,Ali Fuad "Çölde Son Türk Destanları" Dünya, nr1304 (13 Ekim 1955) .  
 . ١٥٧سعيد، ص : راجع.  تألف ذلك الوفد من حممد فوزي العظم وعبدالرمحن اليوسف و أسعد الشقريي)٤(
  . ١٥٧ سعيد، ص )٥(

6) (Erden, "Çölde Son Türk Destanları" Dünya, nr1304(13 Ekim 1955)   
  .٤٦، ص٨البالدي، ج: راجع.  بالد للخلد بطن من هذيل، يف شفا هذيل: حمطة احمليط)٧(
  .١٤٦ سعيد، ص )٨(



  الفصل األول
 

 

٤٣

ان، وسـالحهم مؤلـف مـن    تلك الفترة سوى جمموعة قليلة من البدو الذين مل يعتادوا الثبات يف امليد    
البنادق القدمية والبنادق ذات الفتيل، يف حني أن قوات العثمانيني كانت أسلحتهم مؤلفة من البنـادق                

؛ )٢(وقد انتهت تلك املعركة بارتداد قوات احلسني إىل بئـر املاشـي           . )١(احلديثة والرشاشات واملدافع  
 املدينة بني حكومـة احلـسني واحلكومـة         ، وعلى ذلك املنوال بدأت املعارك حول      )٣(لنفاد ذخائرهم 

  .)٤(العثمانية قبل أن تعلن الثورة رمسياً يف مكة
تأثرت احلكومة العثمانية عندما بدأت املعارك حول املدينة، وكان مجال باشا أشدهم حسرة 

ن يده وتأملاً؛ ألنه أدرك أنه كان خمدوعاً، وعرف أنه مل حيسن التصرف مع احلسني وأبنائه الذين أفلتوا م
  .)٥(بعدما أخذوا السالح واملال

م أعلنت الثورة يف مكة والطائف وجدة ١٩١٦) حزيران( يونيو ١٠/ هـ١٣٣٤ شعبان ٨ويف 
، يف حني متركز )٦(وينبع والوجه وسائر مدن احلجاز، وبدأت معها مناوشات فيصل وعلي حول املدينة

م يف جتهيز ١٩١٦) حزيران(ونيو  ي١٤/ هـ١٣٣٤ شعبان ١٢فخري باشا داخل املدينة، وبدأ منذ 
 وتوىل قيادة اجلنود املرابطني هناك، وأخذ يستعد ملنازلة قوات حكومة ،)٧(وسائل الدفاع عن املدينة

  .)٨(احلسني الذين بدؤوا قتاله من دون توقف، وجاءته تعليمات مجال باشا بأن يعجل يف العمل

                                                 
  .١٩٤سعيد، ص. ٥٦، صم١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز. الثورة العربية الكربى موسى، )١(
يف ديار  منسوبة ملن يسري على قدميه، وهي حمطة للقوافل على ضفة وادي العقيق الغربية، وهي واقعة                :  بئر املاشي  )٢(

  ).٤(انظر خريطة رقم . ١٦٦ -١٦٥، ص ص١البالدي، ج: راجع. عوف من حرب
  .٥٦، صم١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز. الثورة العربية الكربىموسى، . ١٠٦ العمري، ص)٣(
م دراسة يف األوضاع السياسية     ١٩٢٦ - ١٩١٤/ هـ١٣٤٤ - ١٣٣٣احلجاز  .  اجلابري، حاسن حمسن   )٤(

ـ ١٤٠٧جامعة األزهر، كلية اللغة العربية، قسم التاريخ،        : القاهرة. رسالة ماجستري . اعيةواالقتصادية واالجتم  / هـ
  .١٤٦سعيد، ص . م١٩٨٧

  . ١٥٧ السابق، ص )٥(
ـ ١٩١٦حروب الثورة العربية الكربى يف احلجاز وبالد الشام         .الروسان، ممدوح عارف   )٦( جامعـة  .م١٩١٨ـ

 ,kürkçüoğlu. ١٤٧سـعيد، ص . ٦٠٧ـــ  ٦٠٦الـسباعي، ص ص   .٣٦ـ ٣٥املؤلف،ص ص : الريموك
Ömer. osmalnlıdevletine karşı arap bağımsızlık hareketi ( 1908-1918). Ankara 
1982, ss115-120. winstone, H.V.F. ortadoğu serüveni, 1898- 1926 yılları arasında 

ortadoğu siyasi ve askeri istihbaratin öyküsü. Istanbul, 1999, ss315- 362.                  .  
)٧(Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina - Filistin Cephesi, IV, Ankara 1979, 

ss177-179.                                                                                                                             
  . ١٥٧  سعيد، ص)٨(
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ـ ١٣٣٤ إىل رمضان    م١٩١٦) حزيران(يونيو  / هـ١٣٣٤من شعبان   (يف الفترة   و يوليـو  / هـ
بدأت حماوالت حكومة احلسني لالقتراب من املدينـة، ويف الوقـت نفـسه شـن               ) م  ١٩١٦) متوز(

ـ ١٣٣٥م إىل احملرم    ١٩١٦) آب(أغسطس  / هـ١٣٣٤العثمانيون يف الفترة من شوال       نـوفمرب  / هـ
 حملاولة إبعاد خطر حكومـة      م هجوماً مضاداً بالفرقة الثانية والعشرين يف املدينة؛       ١٩١٦) تشرين اآلخر (

  . كما سيأيت ذكره)١(احلسني عنها
  مراحل حصار املدينة: رابعاً
  : املعارك األوىل حول املدينة وآثارها-١

رة على الدولة العثمانية، يف العمل      بدأت قوات احلسني بقيادة كل من علي وفيصل، على إثر إعالن الثو           
. إخراج العثمانيني منها  من مث   ، و ؛ رغبةً يف تشديد احلصار    ينةحول املد على االستيالء على بعض املناطق      

 :كان من بني تلك املناطق ما يأيتو

  :)٤( والعالوة)٣( والدرسية)٢( اجلفر-أ
اجلفر، والدرسية، والعالوة،   : حاولت قوات علي االستيالء على بعض املواقع غرب املدينة، مثل         

 شـعبان   ٢٢نتيجة لذلك قـرر فخـري باشـا يف          و. وبالفعل مت هلا ذلك، ومتركزت يف تلك املواقع       
، وبناًء عليه وضع خطة     )٥(م التحرك للقضاء على تلك القوات     ١٩١٦) حزيران( يونيو   ٢٥/ هـ١٣٣٤

 ويهاجم معسكر العدو، ومينع جبل عري، قائمة على أساس أن يتحرك اجلناح األيسر من اجليش حنو مشال            
لي مروراً بشمال غرب جبل عري؛ حىت يكون اللقاء باجلناح          أما اجلناح األمين فيتوجه حنو آبار ع      . فرارهم

 ويف  .)٦(األيسر يف منطقة العالوة، وبذلك يتم حصر قوات علي بني القوتني حىت تضطر إىل االستسالم              
م هامجت قوات فخري باشا قوات علـي يف         ١٩١٦) حزيران( يونيو   ٢٦/ هـ١٣٣٤ شعبان   ٢٣يوم  

                                                 
)١( El – Edroos, Syed Ali. The Hashemite Arab Army 1908- 1979. The Publishing 

Committee, Jordan, 1980, pp69- 70.                                                                                    
لفقارة ويصب يف وادي ملل غرب املدينة، سكانه احملاميـد          واٍد زراعي من أودية املدينة، يسيل من جبل ا        :  اجلَفر )٢(

  . ١٥٣، ص٢البالدي، ج: راجع. من حرب
  . مل جتد الطالبة ترمجة هلا)٣(
قرية تقع يف عقيق احلسا بسفح جبل عري من اجلنوب الغريب، سكاا عوف من حرب، فيها زراعـة                  : :  الِعالوة )٤(

  . ١٥٦، ص٦البالدي، ج: راجع. على اآلبار
 )٥(Yatak, Suleyman. Fahrddin Pasa Ve Medine Mudfaasi. Marmara Universitesi, 

Fen-Edebiyat Fakultesi Tarih Bol, Istanbul, 1990, s42.                                                      
 )٦(a. g. e.وملزيد من التفاصيل عن اخلطة اليت وضعت الحتالل العالوة، راجع  :Kıcıman, s60.  
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٤٥

 .)١(زمية قوات علي بعد معركة سريعة وخاطفةمنطقة العالوة، وانتهت تلك املعركة 

  : والعوايل)٢( قباء وقُربان-ب
أخذ فخري باشا بعد ذلك يف مهامجة القوات املتمركزة يف قباء وقربان اليت اختـذا حكومـة                 

 أمرا  ققا املباغتة اليت خططا هلا؛     بأما مل حي   ، وعندما أدرك علي وفيصل    )٣(احلسني مع العوايل مركزاً هلا    
واما بإطالق النار متهيداً للهجوم، ودوت أصوات االنفجارات، ورد جنود فخري باشا بعنف، وعلى              ق

إثر ذلك اندفع بعض اخليالة املهامجني من قوات حكومة احلسني القتحام املواقع األوىل جليش فخـري                
ـ ١٣٣٤ رمضان   ٦، لكنهم فوجئوا حبضور قوات فخري باشا من املدينة والعالوة يف            )٤(باشا  ٧/ هـ

، اليت واجهت قوام بنريان غزيرة من اخلنادق واملتاريس، سقط على إثرهـا             )٥(م  ١٩١٦) متوز(يوليو  
، وسقط عدد من جـيش حكومـة        )٦(عدد من القتلى واجلرحى، وأصيبت اخليل فارتدت على أعقاا        

:  فيقول قيجيمـان   أما خسائر العثمانيني،  . )٧(احلسني بني قتيل وجريح، وجنح عدد آخر منهم يف الفرار         
أما عساكرنا من فتيان األناضول فقد كانوا يهابون الشمس أكثر من هيبتـهم للرصـاص، وأصـيبوا                "

  .)٨("بالغثيان، وتعرضوا لإلصابة كذلك بضربات الشمس
مث زحف املشاة من قوات حكومة احلسني ليعوضوا هجمة اخليالة الفاشلة، فواجهوا ما واجهـه               

مبا وجده من صخور ومرتفعات ترابية، وأخذ املهامجون يتحركون بـبطء           سابقوهم، وتترس كل فريق     
شديد، يغريون على املواقع اليت تنطلق منها النريان، لكنهم ماكانوا ليتقدموا خطوة واحدة حىت يتراجعوا               
خطوتني، وكثرت اإلصابات فيهم، وتوالت قذائف املدفعية تنصب عليهم، فلجـأوا إىل البـساتني يف               

 مـن القيـادة     )١٠( واجته فخري باشا إىل حماصرا، واقتربت جمموعات من قبيلة بين علي           ،)٩(العوايل
                                                 

 )١(Yatak, s42. 
 . ١١١، ص٧البالدي، ج: راجع. قرية يف اجلنوب الشرقي للمدينة جماورة لقرية قُباء من الشرق:  قُربان)٢(
 )٣(Yatak, s43. Kıcıman, s60.  
  .٥٢ بدر، ص )٤(
)٥(Kıcıman, s60.  
 . ٥٢ بدر، ص )٦(
)٧(Kıcıman, s60.  
)٨(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s60.  
  . ٥٢ بدر، ص )٩(
. ويسكنون حول املدينة ويف جند ويف قبة والطراق       . من مسروح من حرب ومنهم ولد مرير واجلبور       :  بين علي  )١٠(

   ٤٨٦ -٤٨٥، ص ص٢اجلاسر، ج: راجع
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٤٦

، إال أن قوات فخـري      )١(العثمانية وهي تقدم عرضاً لالستسالم إذا ما جنبت قراها االقتحام والتدمري          
مـن  باشا جاتهم، وانصبت قذائف املدفعية على البساتني واجلنود، واستقدم فخري باشا عدداً آخـر               

، وبدأ حياصر البساتني ومن بداخلها مـن        )٣(، ورأى أنه البد من تطهري تلك القرى منهم متاماً         )٢(قواته
 أن فخري باشا أمر قواته أن تشن هجوماً علـى العـوايل،             )٤(ويذكر لورنس . جنود حكومة احلسني  

كما بالغ  . )٥(مواتاألحياء واأل بح وتقتل كل شيء حي فيها، مع إحراق املنازل، وإشعال النار يف             وتذ
إن ذلك النموذج البشع من احلرب أوجد نوعاً من الصدمة يف           : "لورنس يف وصف معركة العوايل، فقال     

اجلزيرة العربية؛ فألول مرة يف قواعد احلرب العربية تنتهك حرمة النساء، ومل تـصن أرواح األطفـال                 
، بينما جند قيجيمان يذكر أن فخـري        )٦("الصغار جداً، وأيضاً مل تصن أو تترك املمتلكات دون تدمري         

باشا كان يرغب يف تطهري تلك القرى منهم متاماً؛ ألم اختذوها مأوى هلم، وكانوا متترسني فيها دف           
ويتفق حممد حسني زيدان مع قيجيمان، فيذكر أنه عنـدما نـودي يف             . )٧(مهامجة قوات فخري باشا   

هاد، ومنهم والده حسني    ل املدينة إىل بيوم استعداداً للج     املدينة للجهاد إىل السويس ذهب كثري من أه       
ذلك فخرجت إىل بيت أمحد بن مجيعان، وأخربته أن زوجهـا يريـد             الذي تأثرت زوجته من      زيدان،

مل يبق سـوى ثالثـة أيـام        : الذهاب إىل اجلهاد، فذهب أمحد بن مجيعان إىل حسني زيدان، وقال له           
إذ يبدأ احلسني يف مكة، وابن مجيعان يف آبـار علـي، وشـحات يف               ويبدؤون الثورة على العثمانيني؛     

                                                 
  . ١٠٣ لورنس، ص )١(
  . ٥٢ بدر، ص )٢(
)٣(Kıcıman, s60.  
ولد بإقليم ويلز، ودرس اآلثار يف جامعـة        ): م١٩٣٥ -١٨٨٨/ هـ١٣٧٨ -١٣٠٦(  توماس إدوارد لورنس     )٤(

وملا دخلت الدولة العثمانية احلرب العاملية األوىل أرسلت احلكومة الربيطانية لورنس، بـسبب معرفتـه               . أوكسفورد
 ودبر عمليـة  . بالعرب واللغة العربية للعمل يف املكتب العريب يف القاهرة ومن هناك تعاون مع فيصل وعمل مع قواته                

ودخل دمشق مع فيصل وصحبه إىل      . ختريب سكة حديد احلجاز، كما اشترك مع قوات القبائل لالستيالء على العقبة           
التحـق  . مؤمتر الصلح يف باريس بصفة مترجم ومستشار، مث عمل مستشاراً لوزارة املستعمرات يف الشؤون العربيـة               

م اختذ اسم شو بدالً عن لورنس إلخفـاء         ١٩٢٧/ هـ١٣٤٦م، ويف عام    ١٩٢٢/ هـ١٣٤١بالقوة اجلوية يف عام     
 .٩٠-٨٩، ص ص٢صفوة، مج: راجع. قتل يف بريطانيا. هويته

  .١٠٣، ص الثورة العربية )٥(
  .  السابق)٦(
)٧(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s60.  
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٤٧

إن فخري باشا أراد الدفاع عن املدينة؛ ألنه كان يعلم نواياهم باختاذ العـوايل              : وهنا نقول . )١(العوايل
ومن ذلك يتضح أم كانوا متترسني      . مأوى هلم لشن اهلجوم على العثمانيني يف املدينة وإخراجهم منها         

؛ لذلك أمر فخري باشا بإحراق البساتني للقضاء على املتترسني فيها، فارتفعت النريان مـن               يف العوايل 
بعض البساتني، وحوصر جنود حكومة احلسني فيها، وحاول بعضهم اهلرب يف أثناء إطـالق النـار،                

، )٤(، واستسلم آخرون  )٣(، فسقط عدد منهم بني قتيل وجريح      )٢(فحصدهم رصاص اجلنود العثمانيني   
 إىل البيوت القريبة، وتبعهم اجلنود، وأمر فخري باشا بإحراق البيوت اليت            )٥(ح عدد آخر يف الفرار    وجن

وبدأ فيصل ورجاله يف الصفوف اخللفية االنسحاب حتـت وطـأة املقاومـة             . )٦(يطلق منها الرصاص  
التقهقـر  الشديدة، اليت حتولت إىل هجوم ضخم تدعمه املدفعية، وسقط عدد كبري من رجاله، وجنح يف        

  .)٧(مع الناجني منهم جنوباً
وهكذا انتهى اهلجوم على العوايل بفشل قوات احلسني، إضافةً إىل خسائرهم يف الرجال والنخيل              

  .)٨(والبيوت
  : آبار علي-ج

يف الوقت الذي كانت فيه املعركة يف أوهلا يف العوايل اشتعلت معركة أخرى يف آبار علي، وهذا                 
نوايا قوات احلسني اختاذ تلك األماكن مأوى هلم لشن اهلجوم على املدينة؛            يؤكد ما ذكره زيدان حول      

إذ كان فخري باشا يف ذلك الوقت منشغالً يف قيادة اجلنود الذين يواجهون قوة فيصل وعلي وشحات                 
، فقـد   )٩("عرب خيانات خيانات  "يف العوايل، فاستشاط غيظاً، وقال كلمته اليت رددها كثرياً فيما بعد            

وات احلسني بقيادة أمحد بن مجيعان وأخوه ناصر، ومعهم عدد كبري من املوالني حلكومة احلسني               قامت ق 
من جهينة وحرب، باهلجوم على نقاط احلراسة املتقدمة للعثمانيني، فقتلوا اجلنود العثمانيني، وتقدموا إىل              

                                                 
 . ٩٦، صذكريات العهود الثالثة )١(
  . ٥٢ بدر، ص )٢(
)٣(Kıcıman, s60.  
  . ٥٢ بدر، ص )٤(
)٥(Kıcıman, s60.  
 .٩٦زيدان، ص. ٥٢ بدر، ص)٦(
  . ٥٢ بدر، ص )٧(
  . ٥٣ السابق، ص )٨(
  . ٥٣ بدر، ص )٩(
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٤٨

 وبلغ اخلرب فخري باشا، .)٢(، ووصلوا إىل قصر سعد، وهامجوا مراكز املراقبة عند عروة      )١(وادي العقيق 
فوجه أحد كبار ضباطه العثمانيني ليقود قوة كبرية من ثكنة العنربية وقلعة سـلع ملواجهتـهم، وأمـر                  

وانصبت احلمم على ابن مجيعان ورجاله،      . بقصفهم باملدفعية من مجيع املرابض اليت تصل قذائفهم إليهم        
 يزحف باجتاههم، فتوقف زحف ابن مجيعان       مث هدأت لتفاجئهم نريان كثيفة من حشد كبري من اجلنود         

وعندما شعرت قوات احلسني أن اجلنود العثمانيني بدؤوا حييطون م          . ورجاله؛ إذ مل تكن القوة متكافئة     
من األطراف الثالثة، وبدأت جمموعة منهم يف اجلهة الشمالية حتاول االلتفاف وراءهم، أمر ابن مجيعان                

إىل هزمية عشوائية؛   ان، وسقط عدد كبري منهم، مث حتول االنسحاب         رجاله باالنسحاب حتت وابل النري    
وهكذا انتهى اهلجوم بالفشل، وخبسائر فادحة      . )٤( غرباً )٣( بنفسه، وليتوجهوا إىل الفريش    لينجو من جنا  

  .)٥(يف الرجال يف آبار علي
قـاف  ونتيجة ملا وجدته قوات حكومة احلسني من مقاومة فخري باشا وجنوده اضطروا إىل إي             

: املعارك بعض الوقت بانتظار مزيد من العتاد والذخائر واملؤن واألموال، ويف ذلك يقـول قيجيمـان               
 علي، وباتت حكومة احلسني علـى       رياً من مصادمات وادي العقيق وآبار     أحدثت وقعة العوايل أثراً كب    "

رجـال والـسالح    ؛ إذ أرسلوا الرسل طلباً لنجـدة ال       )٦("يقني من أم جيب أن خيشوا سطوة الدولة       
والذخائر، وتوجه علي بنفسه الستمالة قبائل أخرى، وإشراكها يف اهلجوم على املدينة، وحث شـيوخ               

  .)٧(القبائل الذين ساعدوهم يف عمليام السابقة على حشد أعداد أخرى من املقاتلني من قبائلهم
. يه فيصل وعلي يف املدينة    سارع عبد اهللا إىل طلب املعونة من حلفائه الربيطانيني إلمداد أخو           كما

ومل يتأخر احللفاء يف إرسال املطلوب، وأفرغت بعض البواخر الربيطانية صناديق األسـلحة والـذخائر               
وبعض املدافع قرب شاطئ ينبع، ومحلها رجال القبائل املوالون حلكومة احلسني إىل القوة املرابطة يف بئر                

                                                 
 -١٣٥، ص ص  ١٢٩ -١٢٨، ص ص    ٦البالدي، ج : راجع. واٍد بناصية املدينة فيه عيون وخنيل     :  وادي العقيق  )١(

  ). ٣(انظر خريطة رقم . ١٣٦
  ).٣( انظر خريطة رقم :عروة )٢(
واٍد من روافد ملل، يأخذ أعلى مساقط مياهه من السفوح الشرقية جلبل ورقان، يقطعه طريق املدينة إىل                 : يش الفُر )٣(

  ).٣(انظر خريطة رقم . ٤٩، ص٧البالدي، ج: راجع. فيه بئر درويش. مكة
  .٥٣ـ ٥٢ بدر، ص ص )٤(
  .٥٣بدر، ص. ٩٦ زيدان، ص )٥(
)٦(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s60.  
  .٥٣ بدر، ص)٧(
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٤٩

  .)١(املاشي
ذائف املدفعية تنصب على قوات فخري باشـا، وبـدأ          ما إن وصلت اإلمدادات حىت انطلقت ق      

هجوم قوات حكومة احلسني تغطّيه نريان غزيرة، وتقدم املهامجون حىت بلغوا آبار علـي، وجتاوزوهـا                
  .متقدمني إىل املدينة، ووصلت قذائف املدفعية إىل أسوارها، وإىل عدد من البيوت القريبة من السور

م قويّ رد املهامجني مرة أخرى على أعقام، وأوقع فيهم          وكإجراء مضاد قام فخري باشا جو     
خسائر كثرية، وسقط عدد من القتلى واجلرحى بني جنود فخري باشا، وعاش أهل املدينة أياماً جديدة                

  .)٢(من الرعب والنريان واجلدران املهدمة
  : بئر املاشي-د

ى تدريب قـوات    م عل ١٩١٦) متوز( يوليو   ١٠/ هـ١٣٣٤ رمضان   ٩عكف العثمانيون حىت    
ـ ١٣٣٤ رمضان   ١٤، مث صدرت األوامر يف      )٣(فخري باشا واستكمال االستعدادات    يوليـو  ١٥/ هـ

م بتجمع تلك القوات وحتركها يف اجتاه جمهول لشن هجوم على قوات حكومة احلسني؛              ١٩١٦) متوز(
معـت  وجت. علي وفيـصل  ألن فخري باشا مل يكتِف مبا أحرزه من نصر، بل استمر يف مطاردة قوات               

م بـدأ   ١٩١٦) متوز( يوليو   ١٨/ هـ١٣٣٤ رمضان   ١٧علي، ويف صباح يوم االثنني      القوات يف آبار    
الزحف بقوة تشكّلت من لواء هجني، وطابور البغالة، واللواء الثاين واألربعني، واللواء املئة والـثالثني،               

؛ مما جعل قـوات     )٤(شاوالطابور األول، وسرية البنادق اآللية، وكان على رأس تلك القوات فخري با           
 قرب حلول عيد الفطر، ومل يبـق مـع          ، فتفرقوا لدى القبائل ووافق ذلك     )٥(علي وفيصل تلوذ بالفرار   

وشعب  )٦(رؤسائهم إال حنو سبعمئة أغروهم باملال، وكان هؤالء يرابطون يف نواحي شعب رابغ وجمز             
وبناًء عليه  .  على رأسهم علي   اإلعصار على مسافة أربع ساعات أو مخس من جنوب بئر املاشي، وكان           

  .)٧(دخلت قوات فخري باشا يف الساعة التاسعة والنصف صباحاً موقع بئر املاشي بال معارك
 اليت حققها فخري باشا يف املعارك األوىل حول املدينة ضد حكومة احلسني ونتيجة لالنتصارات

                                                 
  .٥٥ السابق، ص)١(
  . السابق)٢(
 )٣(Kıcıman, s60.  
 )٤(a. g. e.  

. ١٧٧، ص ٢م،ج١٩٢٥املكتبـة العـصرية،     : بغداد. تاريخ مقدرات العراق السياسية   .  املوصلي، حممد طاهر   )٥(
yatak ,S43. Kıcıman, s60.                                                                                                   

  . ٢٩، ص٨البالدي، ج: راجع. غدير يف وادي النقيع بني مدفع اليتيمة وآبار املاشي:  جمز)٦(
)٧(Kıcıman, s62.  
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  .)١(ائداً حلملة احلجازم ق١٩١٦) متوز( يوليو ١٧/ هـ١٣٣٤ رمضان ١٦فقد عني خالل ذلك يف 
وبعد أيام شهدت املدينة هجوماً من اجلهة اجلنوبية، لكنه مل يكن أحسن حظاً من سابقيه؛ بسبب                
يقظة جنود فخري باشا وضباطه، وفشل املهامجون يف مباغتة املدافعني على الرغم من وجود بـساتني                

  .)٢(النخيل اليت ميكن أن تساعدهم على التستر والتمويه
لهم ذلك الفشل يعيدون حسابام، ويؤثرون التريث إىل حني وصول املزيد من القوات             وقد جع 

واإلمدادات، غري أن توقفهم كانت له نتائج سلبية على بعض القبائل املوالية هلم؛ فرجال القبائل ال صرب                 
ملدينـة  هلم على الكر والفر ومعاودة القتال، وكانوا يتوقعون حسب وعود حكومة احلسني أن يدخلوا ا              

بعد أول هجوم، ويقتسموا الشيء الكثري مما سيتركه العثمانيون، كما كانوا يتوقعون أن تصلهم أمـوال      
وافرة من حكومة احلسني، غري أن ما وصلهم كان دون طموحهم بكثري؛ لذلك بدأ بعـضهم يظهـر                  

اهلجوم األخـري،   التململ، ويلوح بترك الساحة إىل مضارب القبيلة، ونفذ بعضهم ديداته عندما فشل             
، ومن ثَم فقد كـان النتـصارات        )٤(، مثل قبيلة بين علي    )٣(وسقط عدد من أبناء قبيلته قتلى وجرحى      

، ونتيجة لذلك استنجد    )٥(فخري باشا دور يف إضعاف احلملة الدعائية لعصيان القبائل يف تلك املرحلة           
  .)٦(احلسني بربيطانيا بشكل كبري

ن الدفاع إىل اهلجوم، وأخذ يعمل على تـشتيت قـوات           ومن هنا بدأ يتحول موقف فخري م      
  .احلسني إلبعاد خطرها من املدينة كما سيأيت ذكره

 اليت قامت ا قوات احلسني بقيادة علي وفيصل         -املعارك األوىل -ويصف لورنس اهلجوم األول     

                                                 
)١( a.g.e, s27 3 -44/8 -1. ٤٤ -١/ ٨ -٣قلـم خمـصوص   / األرشيف العثماين، داخلية DH. KMS. .

 رومي بشأن إسـناد اإلدارة    ١٣٣٣/ ٢٥/٣ك إىل بصري باشا حمافظ املدينة يف        برقية من ناظر الداخلية طلعت ب     
 -١/ ٨ -٢قلم خمصوص   / األرشيف العثماين، داخلية  . العسكرية لفخري باشا وتعيينه حمافظاً يف املدينة بالوكالة       

٤٤ .1- 44/8- 2 DH. KMS. . سـناد   رومي بشأن إ١٣٣٣/ ٢٠/٣برقية من مجال باشا إىل الباب العايل يف
 -1. ٤٤ -١/ ٨ -١قلـم خمـصوص   / األرشيف العثماين، داخلية. اإلدارتني العسكرية واملدنية لفخري باشا

44/8- 1 DH. KMS. . رومـي بـشأن   ١٣٣٣/ ٢٠/٣برقية من ناظر الداخلية طلعت بك إىل مجال باشا يف 
  .إسناد اإلدارة العسكرية لفخري باشا وتعيينه حمافظاً يف املدينة بالوكالة

  . ٥٥ بدر، ص)٢(
  .٥٦ السابق، ص)٣(
  . ١٠٢ لورنس، ص)٤(
 )٥( Yatak, s44.  
 )٦( a.g.e.  
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ات العثمانية على   بأا عمل يائس؛ فقد كانت قواما تفتقر إىل األسلحة احلديثة يف وقت كانت فيه القو              
درجة جيدة من التسليح، يضاف إىل ذلك ختلي قبيلة بين علي عن تأييدها قوات احلسني، وهو األمـر                  

  .)١(الذي كان له أثر كبري يف نتائج املعارك األوىل حول املدينة
  : انسحاب قوات احلسني بن علي-٢

راب منها وإخراج العثمـانيني     كانت املعارك األوىل حول املدينة حماولة من حكومة احلسني لالقت         
إال أن قوات فخري باشا أخذت تطاردهم بعد تلك املعارك، وتعمل على تشتيتهم، بداية مـن شـوال                  

وعزم . الفريشم رداً على هجومهم حىت وصلت إىل معسكرهم يف          ١٩١٦) آب(أغسطس  / هـ١٣٣٤
حام، وحشد قـوة كـبرية      فخري باشا على القضاء عليهم، فأمر باستمرار املعركة ومتابعتهم يف انس          

وجنح هجوم فخري باشا، وبدأت قوات احلسني بالتقهقر خلف الفريش، وسقط           . لذلك معززةً باملدفعية  
  .)٢(عدد كبري، وتبعهم اجليش يطاردهم من سهل إىل جبل، ومن تلة إىل واٍد

أدركت قوات حكومة احلسني فداحة املوقف بعد ذلك، مع ضعف السالح ونقص الـذخرية؛              
كان من الصعب جداً أن يكسبوا املعركة؛ لذا انسحبوا من السهول احمليطة باملدينة إىل التالل احملاذية           فقد  

، فاستراحوا هناك فترة قليلة     )٤( وبئر عباس  )٣(للطريق السلطاين الواقعة بني املدينة والساحل حول الرحا       
 نفوس احلسني وأبنائه؛ خوفاً من    إلعادة تنظيم قوام، وقد أثار ذلك االنسحاب شعور القلق واخلشية يف          

، وكان تقـدير قـادة      )٥(أن يتمكن العثمانيون من اختراق املناطق الوعرة والسري عرب الطريق السلطاين          
 -تبعاً لذلك -الثورة أنه إذا وصل العثمانيون إىل رابغ فإن الطريق إىل مكة تصبح مفتوحة أمامهم، وأنه                

عنها؛ حىت يصبح يف مقدورها صد اهلجمات العثمانية املتوقعة،         جيب حتصني رابغ ودعم القوات املدافعة       
  .)٦(ومنعها من الوصول إىل الساحل

                                                 
 . ١٠٢، صالثورة العربية )١(
  .٥٨ بدر، ص)٢(
  . ٣٧، ص٤البالدي، ج : راجع. مرتفعات تقع شرق جبل حضن:  الرحا)٣(
بل املسيجيد، مث انتقلـت احملطـة إىل        بئر قدمية منسوبة إىل عباس أمري الظواهر كانت احملطة الرئيسة ق          :  بئر عباس  )٤(

  ). ٤(انظر خريطة . ١٦٣، ص ١البالدي، ج : راجع. املسيجيد وهجرت بئر عباس
 الطريق السلطاين متر يف سريها مبواقع بئر درويش وبئر عباس وبدر واحلمراء ووسيطة ووادي الصفراء ومـستورة                  )٥(

احلرب .  الثورة العربية الكربى   راجع، موسى، . قضيمة وعسفان إىل أن تصل إىل ثغر رابغ مث تتجه إىل مكة مروراً بال           
  ).٤(انظر خريطة رقم . ٦١، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦يف احلجاز 

  ٦١، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٦(
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، وأخذا  )١(كان علي وفيصل يدركان تلك املسلمات؛ لذلك متسكا مبواقعهما يف سلسلة اجلبال           
دات  ليستعلما عن موعد وصـول اإلمـدا   -قاعدم البحرية وقتذاك  -يرسالن موفداً إثر موفد إىل رابغ       

واألموال والسالح إليهما، لكن مل تصل إليهما سوى مؤنة قليلة من األطعمة، وبعض البنادق اليابانيـة                
 على املعنويات اتبع فيـصل      ومن أجل احلفاظ  . فيما بعد، معظمها معطوب أو حمطم، ومل ترسل أموال        

كم، ووضـع عليهـا      مأل صناديقه وخزائنه اخلاصة باحلجارة، وأقفل عليها بشكل حم         خطة متثلت يف أن   
حراس حلراستها يف النهار، وكان يدخلها إىل خيمته يف الليل؛ ليوهم أتباعه أن فيها ماالً وفرياً؛ رغبةً منه                  

  .)٢(ومن أخيه علي يف احلفاظ على قواما متماسكة
لكنهما آثرا بعد ذلك أن يفترقا من أجل مواجهة جناحي فخري باشا، فاحناز علي إىل اجلنـوب                 

  .)٣(وجعل ارتكازه إىل رابغ، بينما اجته فيصل حنو الغرب، وجعل ارتكازه إىل ينبعالغريب، 
  : علي جيش انسحاب-أ

اضطر علي إىل التراجع نتيجة النتصارات فخري باشا حول املدينة، فانسحب حىت وصـل إىل               
  أمـراً مـن احلـسني يف أوائـل شـوال       )٤(، ويف أثناء وجوده هناك تلقى نوري السعيد       وادي األثب 

م بأن يلتحق جبيش علي، الذي كان يتألف من حنو أربعـة            ١٩١٦) آب(أوائل أغسطس   / هـ١٣٣٤
وصدع السعيد  . آالف رجل من أبناء العشائر واملتطوعني املكيني، إضافة إىل وحدة هجانة من العقيالت            

 تضم أربعة آالف مجـل، وحتمـل املـؤن          لألمر، وحترك مع قافلة كبرية كانت بقيادة أحد األشراف        
                                                 

  .٦٢ السابق، ص)١(
  .١٠٤ـ ١٠٣ لورنس، ص ص )٢(
  .٦٢، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦حلجاز احلرب يف ا. الثورة العربية الكربى موسى، )٣(
درس املرحلتني االبتدائية والعسكرية    . ولد يف بغداد  ): م١٩٥٨ -١٨٨٨/ هـ١٣٧٨ـ  ١٣٠٦(  نوري السعيد    )٤(

م، ١٩٠٦/ هـ١٣٢٤يف بغداد مث التحق بعد خترجه بالكلية العسكرية يف اآلستانة، حيث خترج منها برتبة ضابط عام                 
ـ ١٣٢٨التحق بكلية األركان يف استابول عام       وبعد خترجه عني يف وحدة عسكرية، مث         شـارك يف   . م١٩١٠/ هـ

انتقل إىل  . م ويف العام التايل انضم إىل مجعية العهد العربية السرية         ١٩١٢/ هـ١٣٣٠حروب البلقان ضد البلغار عام      
ـ       . البصرة، والتحق مبجموعة ثورية ضد احلكم العثماين، بزعامة طالب النقيب          دي وعندما سـقطت البـصرة يف أي
م، مث سافر إىل جـدة      ١٩١٥/ هـ١٣٣٣الربيطانيني، اقتيد نوري إىل بومباي يف اهلند مث نقل بعدها إىل القاهرة عام              

بدعوة من احلسني ومل متض فترة وجيزة على ذلك حىت تسلم منصب رئيس أركان امللك فيـصل يف سـوريا عـام                      
ويف عـام   . ش العراقي املشكل حـديثاً    م تسلم رئاسة أركان اجلي    ١٩٢٠/هـ١٣٣٨م، ويف عام    ١٩١٨/ هـ١٣٣٦
م عني رئيساً للوزراء وتناوب على ذلك املنصب ثالث عشرة مرة قبل أن يصبح رئيساً لوزراء االحتاد اهلـامشي         ١٩٣٠

احلجاز وسوريا  . مذكرات نوري السعيدعن احلركات العسكرية للجيش العريب      . السعيد، نوري : راجع. قبل وفاته 
  . ٦ -٥م، ص ص١٩٨٧لدار العربية للموسوعات، ا: م.د. ٢ ط.م١٩١٨ -١٩١٦
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والذخائر والبنادق، وكان مع السعيد عدد من ضباط الصف العراقيني، وجنود املدفعية املـدربني، مـع       
، بطارية مدافع جبل، وأربعة رشاشات، ومئة صندوق من القنابل اليدوية، وفوج من املـشاة املكـيني               

عني بسبب   ا، وقد استغرق االنسحاب مدة أسبو      )٢(، مث حلق شاكر بن زيد     )١(فسلك الطريق الشرقي  
  .)٣(وعورة الطريق

وبعد وصول الـسعيد إىل     . ويف ذلك الوقت كانت القوات العثمانية قد متركزت يف مضيق جمز          
وادي األثب لفت نظره أن املواد الغذائية اليت كانوا حيملوا قد استهلك أكثر من نصفها، وهـو أمـر                   

؛ ألن ما بقي لديهم منها ال يكفـي         حيوي ال ميكن جتاهله، فظلت قضية التموين واإلعاشة تشغل فكره         
أكثر من عشرين يوماً على أكثر تقدير، ووصول املؤن من مكة إليهم يتطلب شهراً، فتداول يف األمر مع                  

، فقام علي على رأس قوة صغرية       )٤(علي، وعرض عليه ضرورة تنظيم املواصالت بني معسكرهم ومكة        
بنـاًء  -جمز ال تزيد على كتيبة واحدة، ومل يلبث علي          بعملية استطالع عرف منها أن القوة العثمانية يف         

 أن انتقل إىل موقع آخر على الطريق السلطاين بني املدينة ورابغ؛ ألن القوة الرئيسة           -على نصيحة السعيد  
. للعثمانيني كانت حتتشد على تلك الطريق، وكان البد هلا من سلوكه إذا أرادت أن تتقدم حنو رابـغ                 

 وجد أن   )٥(فبعد وصول علي إىل رابغ ليستطلع أمر الوضع هناك          ابن مبرييك،  وقد فاجأت تلك احلركة   
وما إن أنزلت اإلمدادات واملؤن اليت      . ابن مبرييك احناز إىل جانب العثمانيني؛ ألم سيكونون املنتصرين        

م حـىت   ١٩١٦) آب(منتصف أغـسطس    / هـ١٣٣٤أرسلها الربيطانيون إىل الرب يف منتصف شوال        
وقد قام علي عندما وصل رابغ بإرسال       .  ابن مبرييك، وقام بتخزينها بشكل سري يف بيوته        استوىل عليها 

، وملا وجد ابن    )٦(برقيات مستعجلة ألخيه زيد يف جدة لإلسراع لالنضمام إليه ومعه تعزيزات عسكرية           
 فبعـد   مبرييك نفسه يف وضع حرج استسلم لزيد، وأقسم مع رجاله ميني الوالء، لكن األمر مل يطُل به؛                

                                                 
  ).٣( انظر خريطة رقم )١(
خـاض  . من األشراف العبادلة  ): م١٩٣٤ – ١٨٨٥/ هـ١٣٥٣ – ١٣٠٣(  شاكر بن زيد بن فواز بن ناصر         )٢(

، الـزبن : راجـع . معركة تربة وهو يف العشرينات، هاجر مع عبد اهللا بن احلسني، فصار أمرياً يف إمارة شرقي األردن                
البالدي، عـاتق بـن     . ١٠٠ -٦٥م، ص ص  ١٩٩٨دار الينابيع،   : عمان. من تأريخ اجلهاد اهلامشي   . عدنان ساري 

  . ٦٨٦هـ، ص١٤٢٣دار النفائس، : بريوت. اإلشراف على تاريخ األشراف. غيث
  .٦٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٣(
  . ٣٣ـ ٣٢ السعيد، ص ص )٤(
  .٣٤ السابق، ص)٥(
  . ١٠٤ لورنس، ص)٦(
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، )١(م١٩١٦) آب(أواخر أغـسطس    / هـ١٣٣٤أن متلّكه اخلوف هرب إىل اجلبال يف أواخر شوال          
، مث قام علي وزيد باالستيالء على القريتني اللتني كانتـا حتـت             )٢(وترك كل ما لديه من مؤن وذخرية      

مـا  سيطرة ابن مبرييك، فوجدا فيهما كميات ضخمة من األسلحة، وكميات من األطعمة تكفي قوا             
 اليت حتولت منذ ذلك احلني إىل مقر لقيادة جيش علي الذي            )٣(شهراً، فدفعهما ذلك إىل البقاء يف رابغ      

  .)٤(أصبح يسمى اجليش اجلنويب وقاعدةً لتموينه
  :)٥( فيصل جيش انسحاب-ب

ويلـسون  م إىل ينبـع ملقابلـة    ١٩١٦) آب(أغسطس  / هـ١٣٣٤توجه فيصل يف شهر شوال      
ا يف ظل   يف جدة وطلب منه إمداده باألسلحة؛ ليتسىن لقواته مواجهة قوات فخري باش           املعتمد الربيطاين   
وبناء عليه قامت السلطات الربيطانية بإرسال بعض اإلمدادات إىل قوات فيـصل،            . )٦(ظروف متكافئة 

م، وكانـت تتكـون مـن ألفـني     ١٩١٦) آب(أوائل أغسطس / هـ١٣٣٤وصلت يف أوائل شوال     
، وهو األمر الذي كان له تـأثري يف الـروح           )٧(ني جبليني، ومدفعني مصريني   ومخسمئة بندقية، ومدفع  

، يعود صنعها إىل عشرين     )٨(املعنوية لتلك القوات، إال أن تلك املدافع كانت قدمية الصنع عدمية الفائدة           
عاماً، ومداها ثالثة آالف ياردة فقط، كما أن طواقمها مل تكن معنويام ومحاستهم للقتال مرتفعـة؛                
بسبب عدم حتمسهم للقتال غري النظامي، ومع ذلك فقد مضوا قدماً، واندفعوا ملهامجة املواقع العثمانية،               
تدعمهم قوات حكومة احلسني، وعندما شعر فخري باشا باخلطر حضر ليستطلع اجلبهة بنفسه، فعمـل   

لدى القوات العثمانية   وكان  .  ثالثة آالف جندي   بنحو يف بئر عباس  على تعزيز الكتيبة العثمانية املهددة      
مدافع ميدان وهاوتزر، إضافة إىل موقعهم املرتفع املتميز، فبدؤوا بتشويش قـوات حكومـة احلـسني                

ـ               ـ  ـبفتحهم نريان مدافعهم بشكل غري مباشر، مث قاموا بتصويب قذيفة حنو خيمة فيصل بين ان ـما ك
  الق النارـيني أن يردوا على إطدفعيني املصرـب من املـاً للتشاور مع قواده يف الداخل، وطُلـجمتمع

                                                 
  .٩١، ص٢ صفوة، مج)١(
  .٣٤ السعيد، ص)٢(
مركـز الكتـب   : ، األردنم١٩١٨ ـ  ١٩١٧احلـرب يف األردن  . مذكرات األمري زيد.  موسى، سليمان)٣(

  .١٠٤لورنس، ص. ١٤٩م، ص١٩٩٠األردين، 
  . ٦٠ص ، م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
  ).٥( انظر خط سري وانسحاب فيصل خريطة رقم )٥(
  ١٠٤ لورنس، ص)٦(
  .١٨٠املوصلي، ص . ٥٧، صم١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٧(
  ١٠٤ لورنس، ص)٨(
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 وإسكات مدافع العثمانيني، فأفادوه بأنه ال جدوى من ذلك؛ ألن مدافعهم عدمية الفائـدة يف ذلـك                 
وجنحت قوات فخـري باشـا يف       . )١(اال؛ ألا التصل إىل بعد تسعة آالف ياردة؛ مما أزعج فيصالً          

) تـشرين األول  ( أكتوبر   ٢٢/ هـ١٣٣٤ ذي احلجة    ٢٤ واستولت عليه يف     هجومها على بئر عباس،   
 أكتـوبر   ٢٤/ هـ١٣٣٤ ذي احلجة    ٢٦يف  باركر  ، وتضمنت رسالة بعث ا لورنس إىل        )٢(م١٩١٦

إن فيصل غري ممنت من عمل املصريني يف        : "م وصفاً لوضع قوات فيصل، جاء فيه      ١٩١٦) تشرين األول (
 إنشات، ويتمىن لـو أـم ليـسوا         ٦عيار   إسكات مدفع هاوتزر تركي   بئر عباس؛ ألم أخفقوا يف      

  .)٣("معه
وبناء عليه فقد تراجعت قوات فيصل إىل اخللف مرة أخرى؛ فلم يكن ذلك الوضع مشجعاً على                

. القيام جمات إضافية؛ إذ كان رجاله منهكني، وفقد كثرياً من اجلمال نتيجة تلك الغارات املكلّفـة               
واإلمداد من شقيقه عبداهللا يف مكة، وشقيقه علي، وأخيه زيد يف رابغ، فقد قرر أخرياً               ومع تأخر الدعم    

أن يسحب معظم قواته، تاركاً بعض مجاعات من قبيلة حرب الذين كانوا يعيشون حول منطقـة بئـر                  
 عباس؛ ليبقوا على عنصر الضغط، وإعاقة أرتال اإلمدادات العثمانية ووسائل النقل بواسطة شن الغارات             

  .)٤(املتكررة
 تراجع فيصل إىل قرية     )٥(م١٩١٦) تشرين األول ( أكتوبر   ٢٣/ هـ١٣٣٤ ذي احلجة    ٢٥ويف  

؛ ألنه سئم عجزه العسكري الواضح، وكـان أيـضاً          )٧(، ومل يكن تراجعه إليها إال متويهاً      )٦(احلمراء
  .)٨(مصمماً على منح قواته فترة قليلة من الراحة
مادامت املدينة واقعة حتـت سـيطرة       :  خططه آنذاك، فقال   ويذكر لورنس أنه سأل فيصالً عن     

                                                 
  .١٠٥ السابق، ص)١(
  . ٨٨، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، )٢(
  .٩١السابق، ص  )٣(
  .١٠٥ لورنس، ص)٤(
  . ٨٨، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، )٥(
، معجم معامل احلجـاز   البالدي،  : راجع. قرية بوادي الصفراء، سكاا احلوازم من بين سامل من حرب         :  احلمراء )٦(
  ).٤(انظر خريطة رقم . ٥٨ -٥٧، ص ص٣ج
، املراسالت التارخييةموسى، . ٨٨، صم١٩١٨ ـ  ١٩١٦احلرب يف احلجاز . رة العربية الكربىالثو موسى، )٧(
  .٨٥ص

  .١٠٥ لورنس، ص)٨(



  الفصل األول
 

 

٥٧

  .)١(العثمانيني فإن األشراف سيظلون يكافحون ليخرجوا القوات العثمانية منها
، )٣(، مث حترك إىل بئر سـعيد      )٢(وبعد تراجع فيصل إىل احلمراء كانت قواته الرئيسة يف اخليف         

وبتجنيد . حيث تسكن هناك قبيلة جهينة الكبرية، إىل حد وادي ينبع    )٤(وخطط للتراجع إىل منطقة أبعد    
قوات إضافية منهم فإنه سيمكنه الزحف باجتاه الشرق حنو اخلط احلديدي خلف املدينة، يف اللحظة اليت                
يكون فيها شقيقه عبداهللا متقدماً عرب الصحراء ليهاجم املدينة من الشرق، كما كان يأمـل أن يتوجـه                  

 ليشتبك مـع    )٥(بغ، يف حني سيتحرك أخيه زيد إىل وادي الصفراء        شقيقه علي يف الوقت نفسه من را      
وبتلك اخلطة فإنه ميكـن     .  املعركة الرئيسة  دة يف بئر عباس، ويبقيها خارج     القوة العثمانية الكبرية املوجو   

 ٦ يف مذكرة بتـاريخ    ولسون   ، وقد أشار إىل ذلك    )٦ (مهامجة املدينة من اجلهات كافة يف وقت واحد       
  :م، جاء فيها١٩١٦) تشرين اآلخر( نوفمرب ٢/ هـ١٣٣٥احملرم 

فيصل اآلن يف بئر سعيد، إنه يود الذهاب باجتاه الشمال لقطع خط مواصالت العدو بني املدينـة وسـورية،                   
عبداهللا ما يزال   . علي يف رابغ، ومعه عزيز علي     .  والزعماء اآلخرين يف تلك اجلهات     بنوري الشعالن ولالتصال  

 رجل ومدفعني، وسوف يزحف على الطريق الشرقي، وهدفه منـع           ٨٠٠ل أيام مع    يف مكة، وسيغادرها خال   
  .)٧()عاصمة ابن رشيد(االتصال بني املدينة والشمال والشرق، وخاصة حايل 

ومهما كانت نسبة النجاح يف تلك اخلطة فإا إذا نفّذت، ومت حشد جيوش أبناء احلسني الثالثة،                
 للهجوم، ومينح قوات احلسني يف رابغ ومنطقة جنوب احلجاز          فإن ذلك سيضعف من االستعداد العثماين     

  .)٨(فرصة لتجهيز نفسها من أجل الدفاع الفعال، أو شن هجوم معاكس
                                                 

  .١٠٦، صالثورة العربية )١(
، معجم معامل احلجـاز   البالدي،  : راجع. قرية بوادي الصفراء عند املضيق من الغرب، سكانه قبيلة حرب         :  اخليف )٢(
  . ١٨١ -١٨٠، ص ص٣ج
وانظـر  . ١٦٢، ص ١، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع. يقع يف وادي الرشا بني احلمراء وينبع      : ر سعيد  بئ )٣(

  ).٤(خريطة رقم 
  .٨٨، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
بال ورقان وعـار والفقـارة   واد من أكرب أودية احلجاز الغربية، يأخذ أعلى مساقط مياهه من ج           :  وادي الصفراء  )٥(

، ص  ٥، ج معجـم معـامل احلجـاز     الـبالدي،   : راجع. والطريق من مكة إىل املدينة مير يف وادي الصفراء        . والفقرة
  ).٤(وانظر خريطة رقم . ١٥٠ -١٤٨ص

  .١٠٧ـ ١٠٦ لورنس، ص)٦(
ص لـورنس،  . ٩٦ -٩٥، ص صم١٩١٨ ـ  ١٩١٦احلرب يف احلجـاز  . الثورة العربية الكربى موسى، )٧(
  .١٠٧ -١٠٦ص

  .١٠٧ لورنس، ص )٨(
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وبالفعل تراجع فيصل إىل ينبع، لكنه وقع هو ورجاله يف حصار مل يكن يف حسبام؛ فقد وصل                 
التقهقر أكثر من ذلك؛ فوراءه ينبع البحـر        فخري باشا جبيشه ومدافعه إىل ينبع النخل، ومل يعد بإمكانه           

بشري السعداوي أحد املوالني للدولة سيخرج لـه برجالـه،   اليت مازالت يف أيدي العثمانيني، وحاكمها       
، وبذلك متكنت قوات فخري باشا من السيطرة على مجيع الطرق املؤديـة             )١(فيكون بني فكي كماشة   

  .)٣(ضي فيها على فيصل ورجاله، وكانت تلك فرصة لفخري باشا يق)٢(إىل ينبع
. أحس فيصل باخلطر الشديد، فأرسل بعض رجاله يتسللون من منطقة احلصار إىل أكثر من جهة              

ذهب بعضهم إىل والده يف مكة، وذهب بعضهم اآلخر إىل العياشية يستصرخ أبناء عمـه األشـراف،                 
، فجمع ابن بـديوي     رمي بن بديوي  وجنح الرسول يف النفاذ إىل العياشية، وأوصل االستغاثة إىل عبد الك          

الرجال من جهينة، وهاجم جيش فخري باشا من اخللف، وجنح يف مباغتته، وإيقاع بعـض اخلـسائر                 
  .)٤(فيه

ويف الوقت نفسه كان احلسني يطلب من حلفائه الربيطانيني بواسطة ابنه عبـد اهللا أن يتـدخلوا                 
امرها إىل البوارج املوجودة يف البحر األمحر أن        ويفكوا احلصار عن فيصل، فأصدرت القيادة الربيطانية أو       

  .)٥(تتجه إىل شاطئ ينبع، ومن هناك بدأت تقصف اجليش العثماين
وبذلك جنحت قوات فخري باشا يف التقدم حنو مئة وأربعني ميالً عن املدينة باجتاه ينبع ورابـغ،                 

ت فخري باشا، وتراجعهـا     لكن قوات احلسني جنحت أيضاً مبساعدة بعض القوات النظامية يف صد قوا           
  .)٦(بعد ذلك

                                                 
  .٥٨ بدر ، ص)١(
 )٢(Yatak, s64.  
 .٥٨ بدر، ص)٣(
  . السابق)٤(
  .٥٩ السابق، ص)٥(
)٦( El – Edroos, pp69- 70..  
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  ):وطأة احلصار( إحكام حصار املدينة -٣

  :)٢( من مكة إىل وادي العيص)١( حترك قوات عبداهللا-أ
) تـشرين اآلخـر   ( نوفمرب   ١٢/ هـ١٣٣٥ احملرم   ١٦أمت عبد اهللا استعداداته، مث غادر مكة يف         

، متجهـاً حنـو     )٣(اسم اجليش الشرقي  م على رأس قواته، اليت أخذت تعرف منذ ذلك احلني ب          ١٩١٦
 احملـرم   ٢١بعـد مخـسة أيـام يف        )٥(، سالكاً الطريق الشرقي الوعرة، فبلغ وادي الليمون       )٤(املدينة
وكان فخري باشا يضغط آنذاك على قوات علـي         . م١٩١٦) تشرين اآلخر ( نوفمرب   ١٧/ هـ١٣٣٥

ولكي خيفف فخري باشا ضـغطه      . )٦(وفيصل، بينما كان ابن مبرييك يقيم مع بعض عشائره يف حجر          
) تـشرين اآلخـر   (نوفمرب  / هـ١٣٣٥على قوات علي وفيصل يف ينبع ورابغ أرسل عبداهللا يف احملرم            

 وهـو يف طريقـه إىل       )٩(، وهي احملطة الثالثة علـى الطريـق       )٨( بعد وصوله إىل الربكة    )٧(م١٩١٦
ملهامجة حسني بـن مبرييـك يف        )١١(فوزان احلارثي األوىل بقيادة   : ، جمموعتني من جيشه   )١٠(احلناكية

                                                 
  ).٥( انظر خط سري جيش عبداهللا خريطة رقم )١(
ع، مث يتجه مشـاالً حـىت   واٍد من روافد إضم، يأخذ أعلى مياهه من حرة بين سنان مشال وادي ينب      :  وادي العيص  )٢(

، معجم معامل احلجـاز   البالدي،  : راجع. سكانه بنو عروة من جهينة    . عند قرية املربع  ) إضم(يصب يف وادي احلمض     
  .٢٠٠، ص٦ج
وفئة خيالة معها   ) أي األشراف امللتحقني به   (  كان عماد ذلك اجليش فئتان من اهلجانة املدربني والشوكة اهلامشية            )٣(

احلـرب يف احلجـاز     . الثورة العربية الكـربى   موسى،  : راجع.  عشائر عتيبة ومطري وحرب وهتيم     بطارية جبلية مث  
  . ٩٩، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦

  .١١٠، ص م١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
  ).٥(و ) ٤(انظر حريطة رقم . يقع على الطريق الشرقي:  وادي الليمون)٥(
 شرق رابغ، ذو خنيل وقرى وعيون جارية لزبيد من حرب، يقع شرق رابغ ويعترب أحد الروافـد                  واٍد يقع :  حجر )٦(

  .٢٣٢، ص٢، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع. ، له روافد عديدة)وادي رابغ ( الرئيسة لوادي مرعنيب 
  .٣٩ الروسان، ص )٧(
  ). ٥(و ) ٤(انظر خريطة رقم . يقع على الطريق الشرقي:  الربكة)٨(
  .١١٨، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٩(
معجم معـامل   البالدي،  . سكاا قبيلة حرب  . بلدة حجازية تقع على طريق القصيم من املدينة املنورة        :  احلناكية )١٠(

  ).٥(و ) ٤(انظر خريطة رقم . ٦٧، ص٣، جاحلجاز
  . مل جتد الطالبة ترمجة له)١١(



  الفصل األول
 

 

٦٠

، واموعة األخرى بقيـادة عبـداهللا بـن ثـواب           )٢(، وكانت مكونة من مخسمئة هجان     )١(حجر
، وهي قوة سريعة احلركة؛ لكي تسبق قلب اجليش وتعمل على شن الغارات علـى خمـافر                 )٣(احلارثي

، وكلفها  )٦( يف وادي الصفراء    وراء اخلط األمامي للعثمانيني    )٥( وجبل أحد  )٤(العثمانيني يف جبل وعريه   
إيقاد النريان يف املرتفعات، وأسر كل خارج من املدينة، وإعادته إليها؛ كي يقوموا بإبالغ أهلها وغريهم                

أما هو فقـد توجـه بقواتـه    .  مبا شاهدوه)٨( الذين أيدوا العثمانيني وعلي حيدر)٧(من رجال القبائل 
حـرب، وبلـغ      تشكلت من قبائـل    أيام جتمعت حوله قوات   ، وأقام ا ثالثة     )٩(األخرى إىل احلناكية  

، )١٠(جمموع ما معه عشرين ألف رجل، وكان معه من كبار القوم شاكر بن زيد، وخالد بـن لـؤي                  

                                                 
. ١١٩ــ   ١١٨، ص ص    ٩٩، ص م١٩١٨ــ   ١٩١٦احلرب يف احلجاز    . الثورة العربية الكربى  وسى،   م )١(

  .٣٩الروسان، ص 
  .٣٩ الروسان، ص )٢(
ـ ١٣٤٤من األشراف احلرث الذين شاركوا احلسني يف حروبه سـنة           :  عبداهللا بن ثواب أبو يابس احلارثي      )٣( / هـ

العقود اللؤلؤية يف   . احلسين، حممد بن علي   : راجع. مشقم ورافقوا فيصل بن احلسني يف حروبه وتقدمه إىل د         ١٩٢٥
  .٢٧٠م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥ن، .د: م.د. ط.د. بعض أنساب األسر احلسنية باململكة العربية السعودية

جبل ذو رأس مقعر يقابل أُحداً من الشمال الشرقي، بينهما فج املفهق، وهي من جبـال املدينـة                  :  جبل وعرية  )٤(
  ).٣(انظر خريطة رقم . ١٤٦، ص٩، جمعجم معامل احلجازدي، البال: راجع. املنورة

وهو أحد جبال املدينة املشرف عليها من الشمال، وأهـل          . اسم اجلبل الذي كانت عنده غزوة أحد      :  جبل أُحد  )٥(
انظر .٦٠، ص ١، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع. ويقع حي الشهداء بسفحه اجلنويب    ) ِحن  ( املدينة يسمونه   

  ).٣(ريطة رقم خ
  .١٠٠صم،١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٦(
  .سيأيت احلديث عن علي حيدر ودوره يف استمالة القبائل يف الفصل الثاين من هذه الدراسة )٧(
 مـن ): م  ١٩٥٣ –١٨٦٣/ هـ١٣٥٣ –١٢٨٠(  علي حيدر باشا ابن جابر بن عبداملطلب بن غالب احلسين            )٨(

وتقدم عند العثمانيني، فجعلوه وزيراً لألوقاف مث وكـيالً أول          . ولد باآلستانة وتعلم فيها   . أشراف مكة من ذوي زيد    
م صدر مرسوم من الـسلطان      ١٩١٦/ هـ١٣٣٤وبعد ثورة احلسني على العثمانيني مبكة عام        . لرئاسة جملس األعيان  

وبعد بلوغه املدينة،   .  أنصار يف قبائلها، يقاومون ثورة احلسني      حممد رشاد بتعيني علي حيدر أمرياً هلا، على أمل أن جيد          
مـداخل  صـابان،   : راجع. شكل عبئاً على احلامية العثمانية فيها، فعاد إىل الشام، واستقر يف لبنان، وتويف يف بريوت              

  .١٤٠ -١٣٩، ص صبعض أعالم اجلزيرة العربية يف األرشيف العثماين
  .١٠٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . ىالثورة العربية الكرب موسى، )٩(
يعـود يف نـسبه إىل      ): م  ١٩٣٢ – ١٨٧١/ هـ١٣٥١ – ١٢٩٠(  خالد بن منصور بن عبد اهللا بن لؤي          )١٠(

األشراف العبادلة، وكان أمرياً على اخلرمة شارك يف الثورة العربية، ولكنه ثار على ابن عمه امللك احلـسني لـسوء                    
= 
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 علـى   )٣(، ومت االتفاق يف تلك األثناء بني لـورنس وفيـصل          )٢( حرب  من شيوخ  )١(وناهس الذوييب 
 العيص الذي يشكل ديداً خلطوط مواصالت فخري         من احلناكية لالستيالء على وادي     استدعاء عبداهللا 

باشا احلديدية مع الشام، وملنع اإلمدادات اليت ترسل إىل املدينة من جهة الشرق، إضـافة إىل وقوعـه                  
وبالفعل توجه عبداهللا بقواته    . )٤(بالقرب من ينبع؛ إذ من املمكن أن يزوده فيصل هناك بالذخرية واملؤن           

 إىل وادي العيص، ويف أثنـاء       )٦( وهدية )٥( احلديدية بني حمطيت أبو النعم     حنو الغرب لعبور خط السكة    
) كانون اآلخـر  ( يناير   ١٣/ هـ١٣٣٥ ربيع األول    ١٩ التقى يف    )٧(عبور اجليش من منطقة حرة خيرب     

حتمل هدايا إىل سعود     ، كانت يف طريقها إىل حائل     )٨(م بقوة من العثمانيني يقودها أشرف بك      ١٩١٧

=                                                      
-١٣٤٣شارك يف دخول اجليش السعودي الطائف ومكة وجـدة عـام            . ك عبد العزيز  حكمه، وأعلن الوالء للمل   

. م، مث قاد اجليش املتجه إىل عسري إلمخاد ثورة األدارسة، فتويف يف الطريق قبل أن يصل إىل صبيا                 ١٩٢٤/ هـ١٣٤٤
ـ ١٤٢٠مكتبة امللك فهد الوطنية،     : الرياض. رجال يف الذاكرة  . الطويان، عبد اهللا زايد   : راجع ، ٣م، ج ٢٠٠٠/ هـ

، ٢م مـج  ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦دار العلم للماليني،    : بريوت. ٨ط. األعالم. الزركلي، خري الدين  . ٤٣ –٣٨ص ص   
  .٣٠٠ –٢٩٩ص ص

  .مل جتد الطالبة ترمجة له) ١ (
  .١٠٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربىموسى، ) ٢ (
حرك عبداهللا من احلناكية إىل منطقة خيرب ليهدد خط السكة احلديدية            كانت خطة لورنس تقوم على أساس أن يت        )٣(

وبعد أن تأكد لورنس    . يف جنوب املدينة، إال أن فيصل رأى أن يوسع تلك اخلطة حبيث يتجه عبداهللا إىل وادي العيص                
ن االنتظار لتلقي   من تبين فيصل لتلك اخلطة أشار عليه أن يتحرك من ينبع باجتاه الشمال كخطوة أوىل حنو الوجه، دو                 

  . ١٦٣ ـ ١٦٢لورنس، ص ص : راجع. الرد من عبداهللا
  .١٦٣ـ ١٦٢لورنس، ص ص  )٤(
. واقع يف ديار ولد حممد من حـرب       . فيه حمطة هلا مشال غريب املدينة     . واٍد تقطعه سكة حديد احلجاز    :  أبو النعم  )٥(

  ).١(م انظر خريطة رق .٦٩ـ ٦٨، ص ص ٩، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع
كانت حمطة للجمال مث أصبحت حمطة لـسكة احلديـد يف وادي            .حمطة تقع مشال املدينة بينها وبني العال      :  هدية )٦(

  ).١( انظر خريطة رقم .١٦٩، ص٩، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع. الطبق
 سالح مشاالً،وتتصل شرقاً حبرة     حرة تشتمل على معظم أودية خيرب وقراه، متتد من الصلصة جنوباً إىل           : حرة خيرب  )٧(

وهي حرة تشترك فيها قبيلتا عرتة من الـشمال،         . النار املعروفة اليوم حبرة هتيم، يسري منها الطريق من املدينة إىل تبوك           
  .٢٦٨، ص٢، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع. وبين رشيد يف اجلنوب

. ٣ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ٢٢ (٥٣، ع ١، س  القبلة "تفصيل جديد عن املعركة اليت أسر فيها أشرف بك        ") ٥(
  . ١٠٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربىموسى ، 
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واعتـزم عبـداهللا أن يباغـت       . )١(م عبد العزيز بن سعود واإلمام حيىي بن محيد الدين         بن رشيد واإلما  
األعداء، فأرسل فرسانه لاللتفاف من ورائهم، مث بعث مشاة القبائل بقيادة األشراف زيد بـن شـاكر                 

، وسرعان ما وقع االشتباك، فقضت قوات احلسني على القوة العثمانية            احلارث وزانوخالد بن لؤي وف   
 ومعه أربعة وثالثون من جنوده، كما غنموا مدفعاً ورشاشات وذخائر ومبلغ            )٢(اؤوا بقائدها أسرياً  وج

وغنمت قوات احلسني مخسة آالف قطعة ذهبية،       . )٤(، وخيل، ومجال    )٣(مثانية وثالثون ألف لرية ذهباً    
 ذهبية ومثانني   وثالثني ألف لرية ورقية كانت قد أرسلت إىل أشرف بك، إضافة إىل مخس وعشرين لرية              

  .)٥(ألف لرية ورقية كانت قد تبقت معه يف األصل
وبعـد  . )٦(وعرب عبداهللا خط السكة احلديدية، فقام رجاله باقتالع أعمدة اهلاتف ونزع القضبان           

إن : "عبوره خط السكة احلديدية بني حمطيت هدية وأبو النعم كتب إىل فخري باشا خيربه مبا حدث قائالً                
، وأنه قضى على قوة أشرف بك، وأعرب عـن عجبـه            )٧("ن ما بني الشام واملدينة    احلرب انتقلت اآل  

إىل فخري    نفسه كتب رسالة    بك كما أن أشرف  . إلرسال تلك القوة وما حتمل من أموال يف بالد ثائرة         
  .)٨(باشا أبلغه فيها مبا وقع معه

/ هـ١٣٣٥اآلخر   ربيع   ٢٣وبعد عبور عبداهللا خط السكة احلديدية وصل إىل وادي العيص يف            
؛ إذ أقام معـسكره     )١٠(، وهنا بدأت ذروة حركة جيش عبداهللا      )٩(م١٩١٧) كانون اآلخر ( يناير   ١٧

كما أصبح يهدد جناح    . )١١(بوادي العيص، وأخذ رجاله يشنون اهلجمات املتكررة ضد اخلط وحمطاته         

                                                 
   ٤٠٥احلميد ،ص . ١٢٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، )١(
  .٩٨، صاملراسالت التارخيية موسى، )٢(
  ٣٩الروسان، ص . ١٠٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . بية الكربىالثورة العر موسى، )٣(
  . ٣، ص٥٣، ع١، س القبلة"تفصيل جديد عن املعركة اليت أسر فيها أشرف بك" )٤(
)٥(Kıcıman, s94.  
 .١٠٠، ص م١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٦(
  .٤٠ـ ٣٩الروسان، ص ص  )٧(
  .١٢١، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى  موسى ،)٨(
الثـورة  موسى،  ،  راجع. جدير بالذكر أن ذلك الزحف من مكة إىل وادي العيص استغرق شهرين ومخسة أيام              )٩(

  .١٢١، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . العربية الكربى
  .١٢١ ص ،م١٩١٨ ـ ١٩١٦ز احلرب يف احلجا. الثورة العربية الكربى موسى، )١٠(
  .١٠٠السابق، ص  )١١(
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  .)١(فخري باشا األمين ومؤخرته ديداً مباشراً
  :الوضع العثماين العسكري يف املدينة التراجع العثماين وتغير -ب

 إىل تبدل واضح يف الوضع العسكري يف     -منذ بدء خروجه من مكة    -أدت حركة جيش عبد اهللا      
، بينمـا كانـت     )٢(ميدان املدينة؛ فقد أصبح فخري باشا يواجه ثالثة جيوش عربية يف ثالث جهات            

تشن الغـارات علـى مواقعـه وخطـوط         القبائل يف سلسلة اجلبال احمليطة بالطريق السلطاين ال تزال          
، وسرعان ما أدرك أنه إزاء ذلك ال يستطيع مواصلة هجماته علـى             )٣(مواصالته، وتبعث فيها االرتباك   

إنه جرى قـصف    : "، ويوضح ذلك لورنس قائالً    )٤(قوات احلسني، وأنه البد له من اختاذ خطة الدفاع        
 حلقتـا   ئرتني حبريتني بريطـانيتني،   بل طا  بشكل عنيف يف قرية خنل مبارك من ق        -يقصد فخري -قواته  

. )٥("بصعوبة فوق الصحراء وقصفتا جتمع العدو يف طليعتني، بالرغم من إطالق القذائف املضادة عليهما             
وهكذا تراجعت قوات فخري باشا من ينبع النخل ووادي الصفراء وبئر سعيد إىل بئر درويش، وهـو                 

وهنا شعر فخري باشا باخلطر، وخـشي أن يهامجـه    ،اجلناح األمين الذي كان يعمل ضد قوات فيصل 
رجال القبائل من اجلهة اجلنوبية، فيستحكم احلصار عليه وهو بعيد من مركز قيادتـه ومـستودعات                 
ذخريته، وليس معه من الذخرية واملؤن إال ما يكفي لقتال أيام معدودة؛ لذلك غير خطتـه، وأوقـف                  

 بديوي الذي عسكر يف الشمال الشرقي من مناطق انتشار          اهلجوم على فيصل ومن معه، والتفت إىل ابن       
جنوده، وشن هجوماً واسعاً عليه، ومل يكن يف مقدور ابن بديوي أن يواجه جيش فخري باشا؛ لذلك                 
سارع باالنسحاب، وأمر فخري باشا مبتابعتهم وهو ينوي سحب جيشه بعيداً من قذائف املـدمرات               

  .)٦(ملدينة من دون أن يقطع الطريق عليه أحدالربيطانية؛ ليعود به تدرجيياً إىل ا
 فخري باشـا يف     ويف تلك األثناء كان علي قد قرر التحرك مشاالً بكامل جيشه؛ ليهاجم قوات            

معه حنو سبعة آالف رجل، وشعر فيصل أنه إذا تزامن حتركه مع حترك أخيه علي فإن                وادي الصفراء، و  
ىل شقيقه علي مقترحاً عليه ذلك، وطالباً منه تـأخري          قوات فخري باشا ستدمر بني اجلبال؛ لذا أبرق إ        

حتركه بضعة أيام حىت يكون رجاله مستعدين، إال أن علياً كان قد جهز نفسه، ومل يتمكن من االنتظار؛                  

                                                 
  .١٣٥اجلابري، ص  )١(
  .١٠٠، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٢(
  .١٢١السابق، ص  )٣(
  .١٠٠السابق، ص )٤(
  .١٥٥، صأعمدة احلكمة السبعة )٥(
  .٥٩ بدر، ص)٦(
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لذا فقد دفع فيصل أخاه زيداً إىل وادي ينبع ليجري االستعدادات هناك، وعنـدما مت ذلـك أرسـله                   
ز ذلك بنجاح، مث طلب من ابن بديوي وقبيلته جهينة املـساندة، كمـا              لالستيالء على بئر سعيد، وأجن    

حشد رجال قبيلة حرب يف إحدى املمرات العتراض التراجع العثماين يف وادي الصفراء، وكان لديـه                
حنو ستة آالف رجل، ومن ثَم ستكون قوات فخري باشا بني فكي كماشة هناك؛ إذ جاءت أخبار من                  

 سلماً ضعفت مهة رجاله عند مساع تقارير كاذبة عن         )١(الء على بئر ابن حصاين    علي أنه بعدما مت االستي    
  .)٢(حدوث تراجع يف موقف بعض القبائل، فتم التراجع سريعاً وبغري انتظام إىل رابغ

 وبذلك جنحت خطة فخري باشا، وعاد اجليش خالل أيام إىل املدينة بعد أن هرب ابن بديوي                
  .)٣(ورجاله

 وسطح  )٥( من بئر القاضي   )٤(اجلناح األيسر الذي كان يعمل ضد قوات علي       كما تراجع أيضاً    
، وعمد فخري باشا إىل إقامة خط دفاعه اجلديد يف بئر درويش وجمز وآبار       )٨( وعبود )٧( وبرام )٦(الغائر
  .)٩(علي

ركة يذكر عبد اهللا بن احلسني يف مذكراته أنه نتيجة تقدمه بقواته عرب الطريق الشرقي، وقيامه حب               
التفاف مشهودة إىل الشرق من املدينة، فإن فخري باشا تراجع إىل الوراء من املواقع املتقدمة اليت كـان                  

                                                 
قامت على آبار حفرها أحد أمراء صبح أهل تلـك          . وادي غيقة، حمطة قدمية للجمال يف وسط      :  بئر بن حصاين   )١(

وانظر خريطـة رقـم     . ١٥٩، ص ١، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع. الديار ويدعى ابن حصاين فنسبت إليه     
)٤.(  
  . ١٥٦ -١٥٥ لورنس، ص ص)٢(
  .٥٩ بدر، ص)٣(
  .١٣٦ـ ١٣٤ابن احلسني، ص ص  )٤(
معجـم معـامل    البالدي،  : راجع. يف وادي الفرع بني بئر مبرييك وأيب ضباع       حمطة كانت للجمال    :  بئر القاضي  )٥(

  . ١٦٥، ص١، جاحلجاز
ريع يأخذه الطريق بني بئر ماشي والقاحة، يقسم ماءه بني رئم يف وادي النقيع، واحللقة يف وادي اِجلي مث                   :  الغاِئر )٦(

انظـر  . ٢١٩، ص   ٦، ج   معجم معامل احلجـاز    البالدي،: راجع. والغائر من ديار الصواعد من عوف     . يف الصفراء 
  ). ٥(و ) ٤(خريطة رقم 

. برام وعبود، يطؤه الطريق من املدينـة إىل الفـرع         : جبل أمحر يف وسط سيح النقيع يقرن مع عبٍِِود فيقال         :  برام )٧(
  . ١٩٧، ص١، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع

. برام وعبود، يطؤه الطريق من املدينة إىل الفـرع        : ن مع فيقال  جبل آخر صغري يف وسط سيح النقيع يقر       :  عبود )٨(
  . ٣٨، ص٦، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع

  . ١٠٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٩(
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  .)١(قد استوىل عليها
وإذا كان عبداهللا يشري إىل أن انتصاره األخري حدث بعده التراجع العثماين الذي كان مركزاً ضد                

يطانية أشارت إىل أسباب أخرى أحدثت مثل ذلك        فيصل يف ينبع، وعلي يف رابغ، فإن بعض الوثائق الرب         
، بينمـا   )٢(التراجع قبل انتصار عبداهللا بأيام، ومنها انتشار بعض األمراض يف صفوف اجليش العثمـاين             

يشري لورنس إىل أن وجود نسبة كبرية من اجلنود املرضى، وازدياد ضعف الدواب لديهم، سواء مـن                 
ها، وهجمات القبائل، محلت فخري باشا إىل التراجع والتحول         كثرة حتميلها أو من نقص العلف إلطعام      

  :ويف موضع آخر يقول لورنس. )٣(إىل الدفاع السليب يف املدينة
كان الوضع غري واعد بالنسبة للقوات التركية، ذلك أن فخري باشا كان نصف مـسرور عنـدما غـريت                   

م املفهوم اإلسـتراتيجي للحـرب يف       ١٩١٦ام  التحركات املفاجئة لقوات عبداهللا وفيصل يف األيام األخرية لع        
) م١٩١٧بعد الثامن عشر من كانون الثـاين        ( منطقة احلجاز، وعجلت يف جمريات احلرب، أو يف اإلسراع ا           

على مقربة من أسوار املدينـة؛      + راجعاً عن الطريق السلطاين وفاراً وسالكاً وادي الصفراء؛ ليقيم خط دفاعي          
ما وضعت اهلدنة اية للحرب، وأجربت تركيا على تسليم املدينة املنورة وحاميتها            ذلك اخلط الذي ثبت لغاية      

  .)٤(العاجزة
ويف بعض الوثائق إشارة إىل أن جناح بريطانيا يف عمليات سيناء ضـد العثمـانيني، وصـعوبة                 

بينما ": ، بينما يقول قيجيمان   )٥(اإلمدادات عليهم، أثر بشكل واضح يف التحركات العثمانية يف احلجاز         
كان الدفاع عن املدينة مستمراً بتلك الصورة سقطت مكة والطـائف يف أيـدي العـصاة، ومل خيـلُ      

وقدم البدو إىل جبهة املدينة، وأحضروا معهم       . على الدفاع عن املدينة   + سقوطهما من إحداث أثراً سلبياً    
سون باملزيـد مـن الثقـة يف        ما احتووه من عسكر العثمانيني من املدافع والبنادق اآللية، وبدأ البدو حي           

  .)٦("أنفسهم
واملؤكد أن التراجع العثماين مهما كانت أسبابه يعد مرحلة حامسة يف جمريات املعركة؛ إذ نـتج                
من ذلك تعثر التهديدات العثمانية اليت كانت سبباً يف القلق الربيطاين، لكن اخلطة العثمانية عن تقـسيم                 

ث يف معان وتبوك واملدينة سيكون هلا تأثري بال شـك؛ بـسبب   دفاعات السكة احلديدية إىل مراكز ثال    

                                                 
  .١٢١ السابق، ص )١(
)٢( FO.371/3044.Arabian Report. 24 January 1917.(NOXXII).  
  ١٥٨، صثورة العربيةال )٣(
  .  السابق)٤(
)٥( FO.371/3080.Eastern Report. 31 January 1917.(NO1).   
)٦( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, ss91- 92.  
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  .متركزها يف نقاط مهمة على طول السكة احلديدية
  : تنسيق خطط قوات احلسني إلحكام حصار املدينة-ج

بدأ علي وفيصل يف تنسيق خططهما بعد بدء حترك قوات عبداهللا ويف أثناء التراجـع العثمـاين،                 
 نوفمرب  ١٦/ هـ١٣٣٥ احملرم   ٢٠اع لتنسيق خططهما املقبلة، ويف يوم       واستقر رأيهما على عقد اجتم    

 وصل فيصل إىل رابغ ومعه مثانية وعشرون شيخاً من شيوخ جهينة؛ بقـصد              م١٩١٦) تشرين اآلخر (
مشاهدة املدافع والسفن احلربية لرفع معنويام، وعقد األخوان اجتماعاً على ظهر الـسفينة سـكوتيا،               

وقررا أن يتوجه زيد على رأس قوة من حرب وجهينة والعقيالت إىل بئر سـعيد،               وتداوال يف املوقف،    
وأن يتحرك علي إىل بئر ابن حصاين، ويبدأ عملياته من هناك، وأن تتحرك قوة من جيش فيصل بقيادة                  

  .ناصر بن علي حنو الوجه؛ كي يعد العدة ملهامجتها
، وأخذ يستعد للعمل املكلف به، كما       وبعد تنسيق اخلطة السابقة وصل عبداهللا إىل وادي العيص        

 يستعد لالنطالق للقيام بعملياته احلربية، أما فيصل فقد         ن حصاين سلماً  بابدأ علي الذي استوىل على بئر       
  .رأى ضرورة االستيالء على الوجه أوالً؛ حىت يتسىن له البدء بأعماله اهلجومية على السكة احلديدية

بادرة يف يد قوات احلسني بعد أن مت هلم القضاء على ابـن             ويف ظل تلك األوضاع أصبح زمام امل      
. مبرييك، واالستيالء على رابغ والطائف، واستسالم حاميتهما العثمانية؛ مما عزز وضعهم العـسكري            

وكان فيصل يعلـق    . )١(وبذلك أتيحت الفرصة لقوات فيصل املرابطة يف ينبع للتحرك مشاالً حنو الوجه           
 على الوجه؛ ألنه سيؤدي إىل مجع القبائل حوله، كما كان خيطط ملهامجـة              أمهية عظمى على االستيالء   

خط السكة احلديدية بعد االستيالء على الوجه؛ لذلك طلب من بريطانيا تزويده بأربع سيارات مسلحة               
مث بدأ فيصل باالستعداد للزحف مشاالً بعد أن اختذ         . )٢(لكي يستعني ا يف اإلغارة على السكة احلديدية       

  .)٣(ع الوسائل املمكنة لتأمني ينبع ضد أي هجوممجي
ـ ١٣٣٥ربيع األول   ٢٣ يف   )٤(استولت قوات فيصل وهي يف طريقها إىل الوجه على أملج          / هـ

) كـانون اآلخـر   ( يناير   ٢٣/ هـ١٣٣٥ ربيع األول    ٢٥، ويف   )٥(م١٩١٧) كانون اآلخر (يناير  ١٧
                                                 

ـ ١٨٤م، ص ص    ٢٠٠٠األهلية،  : عمان. حممد جنار : ترمجة. لورنس العرب السرية الذاتية   .  ولسون، جريمي  )١(
١٨٥ . 

  . ١٠١، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، )٢(
  . ١٨٥ـ ١٨٤ ولسون، ص ص )٣(
) ٤(انظر خريطـة رقـم      . ٨٠محزة، ص : راجع. بني الوجه وينبع، ويتبعها بعض أقسام من قبيلة جهينة        : أملج )٤(
  ).٥(و
  . ٤٠ الروسان، ص )٥(
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، وإنزال اجلنود العرب إىل الرب، فتم هلم        م وصل األسطول الربيطاين الذي بدأ بضرب ميناء الوجه        ١٩١٧
السيطرة على الوجه بعد أن انسحبت احلامية العثمانية إىل العال خملفةً وراءهـا كـثرياً مـن القتلـى                   

كـانون  ( ينـاير    ٢٥/ هـ١٣٣٥ ربيع األول    ٢٧، مث وصلت قوات فيصل إىل الوجه يف         )١(واجلرحى
  .)٣(مقراً للجيش الشمايل بقيادة فيصل نفسه، وأصبحت الوجه منذ ذلك الوقت )٢(م١٩١٧) اآلخر

يعد استيالء فيصل على الوجه نقطة حتول مهمة كبرية يف تاريخ ثورة احلسني، بل ميكـن عـده                  
بداية االنتصار على القوات العثمانية يف املدينة؛ بسبب ما ترتب عليه من نتائج كان هلا أثر فعال يف سري                   

ه قاعدة إمداد ومتوين جليش احلسني على الساحل الـشمايل؛ إذ           األحداث فيما بعد؛ فقد أصبحت الوج     
 ربيع اآلخـر    ١٥يف  ) ٥( واملويلح )٤( أعقبها االستيالء على املوانئ املهمة يف مشال البحر األمحر؛ كضبا         

ـ ١٣٣٥ رمضان   ١٩، والعقبة يف    )٦(م١٩١٧) شباط( فرباير   ٨/ هـ١٣٣٥ ) آب(أغـسطس   / هـ
واآلن أصـبحت   : "ة إىل ذلك التقدم جليش ثورة احلسني قائلةً       ، وقد أشارت صحيفة القبل    )٧(م١٩١٧

الراية العربية اهلامشية خافقة على ثغر العقبة الذي سيكون مركزاً لسوقيات جيش مسو األمـري فيـصل                 
الزاحف على األعداء يف عقر مراكزهم، وقد انقطعت بذلك املواصالت بني قوات األعداء اليت وضعها               

 وما بعدها من احملطات إىل املدينة املنورة وبني مرجعها األصـلي يف الـشمال،               املتغلبة يف جنوب معان   
من اآلن هذه القوات الفرعية املنفصلة عن جسمها األصـلي أصـبحت يف حكـم               : وميكننا أن نقول  

  .)٨("العدم
 على فيصل يف الوجه معلنةً انضمامها إىل      وأدى انتصار قوات احلسني يف الشمال إىل وفود القبائل        

                                                 
  . ٨٩ ولسون، ص )١(
م، ١٩٩٠األهلية للنـشر والتوزيـع ،       : عمان. شعبان بركات : ترمجة. ورة العربية الث.  لورنس، إدوارد توماس   )٢(
  .٦١١ص ، السباعي. ٣ص) هـ ١٣٣٥ ربيع اآلخر ٥ (٤٨،ع١، سالقبلة" نئة احلكومة اهلامشية . " ١٠ص

:  بغداد .مولود خملص باشا ودوره يف الثورة العربية الكربى ويف تاريخ العرب املعاصر           .  الزبيدي، حممد حسني   )٣(
  . ٨٢م، ص ١٩٨٩دار احلرية، 

  ).٤(انظر خريطة رقم .٨٠محزة، ص: راجع. من موانئ مشال البحر األمحر، ويتبعها كافة حويطات التهم: ضبا )٤(
  ).٥(و ) ٤(انظر حريطة رقم .من موانئ مشال البحر األمحر: املويلح )٥(
االستيالء علـى   . " ٣ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ١٢ (٥٠،ع١، س القبلة" زحف اجليش اهلامشي إىل املويلح       " )٦(

. ٢، ص ٥٢،ع١، س القبلة" االستيالء على ضبا  . "٢ص) هـ  ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ١٩ (٥٢،ع١، س القبلة" املويلح  
  .٤٠٨احلميد،ص 

   .٢٢١سعيد، ص  .٦١١ السباعي، ص )٧(
  . ١ص) هـ ١٣٣٥ رمضان ٢٧ (٩٦،ع١س" الثناء هللا واحلول والقوة له " )٨(
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، )٤(، وبنـو صـخر    )٣(، واحلويطـات  )٢(، والـشرارات  )١(القبائل الرولة ثورة، وعلى رأس تلك     ال
  .)٦(وغريهم ،)٥(والعمارات

كما أصبحت الوجه واملوانئ األخرى قاعدة مهمة النطالق العمليات اهلجومية على خط السكة             
ية من الوجه وضبا    أصبح فيصل يهدد خط السكة احلديد     ؛ و )٧(احلديدية، وقطع أجزائه بصورة متكررة    

 إىل ترك مواقعهم جنوب املدينة إذا       انيني أن يدافعوا عن خطهم، مماسيضطرهم     والعقبة، وكان على العثم   
مل تصل إليهم التعزيزات، وسيضطرهم أيضاً إىل إضعاف حاميتهم يف املدينة، وكلما زاد طـول اخلـط                 

م، وبذلك سيحل م الـضعف      الذي يدافعون عنه ضد هجمات قوات احلسني اضطروا إىل توزيع قوا          
  .)٨(يف كل مكان

ترسخت أقدام ثورة احلسني يف احلجاز، وأخذت بيدها زمام املبادرة، بينما التزمـت احلاميـة               
، وقسم  )٩(العثمانية يف املدينة موقف الدفاع عن قواعدها يف املدينة بعد أن ختلت متاماً عن فكرة اهلجوم               

  :قيادة أبنائهاحلسني قواته بعدها ثالثة جيوش حتت 
  .بقيادة علي، ومقره رابغ، ومهمته حصار املدينة من اجلنوب: اجليش اجلنويب -١
بقيادة فيصل، ومقره الوجه، ومهمته قطع الـسكة احلديديـة وخطـوط            : اجليش الشمايل  -٢

  .مواصالت املدينة مع الشمال
 احلديدية  بقيادة عبد اهللا، ومقره وادي العيص، ومهمته اهلجوم على السكة         : اجليش الشرقي  -٣

  .وقطع خطوط مواصالت املدينة من جهة الشرق
                                                 

اجلاسر، : راجع. الدغمان، والفرحية، واملرعض، والقعقع، وآل مانع     : ومن عشائرهم . من مسلم من عرتة   : ة الرول )١(
  .٢٥٤، ص ١ج
اجلاسـر،  : راجع. الصبحي، الرشايدة، والصبيحات، والقوينات، والعمرو، والصباحنة     : من فروعهم :  الشرارات )٢(
  .٣٤٠ -٣٣٩، ص ص١ج
احلجاز مشال الوجه على ساحل البحر األمحر إىل داخل جزيرة سيناء، ومن تيماء         متتد منازهلم يف مشال     :  احلويطات )٣(

  .١٦٣ -١٦٢، ص ص١اجلاسر، ج: راجع. جنوباً إىل الكرك مشاالً
اجلاسـر،  : راجع. ومنهم آل ساعد، وآل عيضة، وآل عايض،وآل حجي       ). ثقيف(من قريش احلضر    :  بنو صخر  )٤(
  .٣٧٩، ص ١ج
  .٤٩١، ص ٢اجلاسر، ج: راجع. السلقا، واجلبل، والدهامشة: ومنهم. عرتةمن وايل من :  العمارات)٥(
  .١٠٠، ص املراسالت التارخيية موسى، )٦(
 )٧(Yatak, s97.  
 . ١٦٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٨(
  .٢١٨ سعيد، ص )٩(
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وسنفصل فيما يأيت أعمال اجليوش الثالثة؛ إذ أصبحت قوات فخري باشا يف املدينة يف مواجهـة              
تلك اجليوش، وكان ذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة يف املواجهات بني قوات احلسني واحلامية العثمانية               

 .يف املدينة

  :)١( عمليات جيش علي اجلنويب-ينة باجلنوب قطع صالت املد-د
أخذت قوات علي على عاتقها مهامجة املواقع اجلنوبية القريبة منها، وكان علي قد تراجـع إىل                

، وأخذ يعد العدة للتقدم مرة أخرى حنو سلسلة اجلبال؛ إذ بدأ علي عملياتـه               )٢(رابغ كما ذكرنا سابقاً   
م، وبدأ حركته بقواته من رجال      ١٩١٧) كانون اآلخر (ير   ينا ١/ هـ١٣٣٥ ربيع األول    ٧اجلديدة يف   
  )٣(.القبائل فقط

اليت هي يف األصل جزء مـن       (قضت الترتيبات للعمليات اجلديدة بأن ينتقل زيد على رأس قواته           
؛ لكي حيل يف ذلك املوقع، يف الوقت الذي كان علي يقوم يف أثنائه بعملياتـه                )٤ (إىل رابغ ) جيش علي 

  :، ومتثلت تلك العمليات يف اآليت)٥(بهةاحلربية يف اجل
  : جمز-أ

) كانون اآلخـر  ( يناير   ٨/ هـ١٣٣٥ ربيع األول    ١٤ يف    اهلفة تقدم علي شرقاً فوصل إىل موقع     
وعندما الحظ أن العثمانيني أقوياء يف اهلفـة        . )٦(م، ويف اليوم التايل وصل إىل موقع أبو الضباع        ١٩١٧

 ربيع األول   ٢٤تهم من الشمال الشرقي، وبعث إىل والده يف         عقد عزمه على االلتفاف حوهلم، ومهامج     
  .)٧(إن العثمانيني أخلوا اهلفة، وأخذوا يتراجعون: م يقول١٩١٧) كانون اآلخر( يناير ١٨/ هـ١٣٣٥

) كـانون اآلخـر   ( يناير   ١٨/ هـ١٣٣٥ ربيع األول    ٢٤ومضى علي يف تقدمه حىت كان يوم        

                                                 
  ). ٥( انظر خط سري علي خريطة رقم )١(
  .٥٤ -٥٢ راجع ص ص)٢(
  ١٣٣، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . بية الكربىرالثورة الع موسى، )٣(
م ١٩١٧) كانون اآلخـر  (أول يناير   / هـ١٣٣٥ تدل يوميات زيد أنه حترك من خنل مبارك يف أول ربيع األول              )٤(

الثـورة  سـى،   مو: راجع. م ومتركز فيها  ١٩١٧) كانون اآلخر ( يناير   ٥/ هـ١٣٣٥ربيع األول   ١١فبلغ رابغ يوم    
  ١٣٤، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . العربية الكربى

  ١٣٤ ، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٥(
تسكنها قبيلة جهم   . عني جارية من أكرب عيون وادي الفُرع بعد أم العيال، ويف منتصف وادي الفرع             : أبو ضباع  )٦(

  . ١٨٤ـ ١٨٣، ص ص ٥، ج معجم معامل احلجازالبالدي، : راجع. من بين عمرو
  ١٣٤ ، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٧(
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وأنه خرج من عابود بينما خرج       ،)١(ه عسكر يف غدير عابود    إن: م، فكتب إىل أبيه احلسني يقول     ١٩١٧
 ٢٧، وجرت معارك بني الطرفني، منها املعركة اليت حدثت بالقرب من جمـز يف               )٢(العثمانيون من جمز  

وجاء يف  . م، وانتهت زمية قوات فخري باشا     ١٩١٧) كانون اآلخر ( يناير   ٢١/ هـ١٣٣٥ربيع األول   
 ربيـع األول    ٢٧الئع قواته اتصلت مبواقع العثمانيني قرب جمز يـوم          رسالة أخرى بعث ا علي أن ط      

م، وبعد قتال استمر نـصف سـاعة حلقـت اهلزميـة            ١٩١٧) كانون اآلخر ( يناير   ٢١/ هـ١٣٣٥
بالعثمانيني، واستمرت قوات احلسني تالحق فلوهلم حىت املساء، ويف اليوم التايل شنت قـوات علـي                

ت قوات فخري باشا على ترك مواقعها احلصينة، والتراجع إىل غدير           هجوماً على موقع جمز ذاته، فأرغم     
، مث انسحبت قوات فخري باشا إىل بئر        )٣(جمز، وبعد يومني من القتال مت االستيالء على املوقع بأكمله         

وتذكر املصادر التركيـة    . )٤(م١٩١٧) كانون اآلخر ( يناير   ٢٥/ هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ١درويش يف   
شا إىل بئر درويش كان حماولة منه إلعادة تنظيم قواته، ودراسة أوضاع جيـشه              أن انسحاب فخري با   

إنه أرسل مجاعة من رجاله إىل      : وقال علي يف رسالته   . )٥(بعد أن مت لقوات فيصل االستيالء على الوجه       
  .)٦(املدينة، فنسفوا خمزناً للسالح يف باب القبة، وكانت خسائر األشراف قتيالً، وإصابة ثالثة جبراح

واستمر جيش علي يف مواصلة هجماته على قوات فخري باشا بشكل مكثف؛ مما اضطر فخري               
  .)٨(؛ إذ كانت يف أماكن متقدمة يف الغائر وجمز)٧(باشا إىل سحب قواته إىل بئر درويش

  : سطح الغائر-ب
كـانون  ( يناير   ٢٥/ هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ١نشطت طائرات الفريقني يف احلرب الدائرة؛ ففي        

م قامت الطائرات العثمانية بإلقاء مخس قنابل على معسكر علي، ومل حتدث تلك القنابل              ١٩١٧) خراآل
                                                 

 ـ  ١٩١٦احلرب يف احلجـاز  . الثورة العربية الكربىراجع موسى، . تقع يف الشمال الشرقي من رابغ:  عابود)١(
  . ١٣٦، ص م١٩١٨

  .١٣٤، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . لكربىالثورة العربية ا موسى، )٢(
 القبلـة، " االستيالء علـى اـز    . "٢ص) ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ٥ (٤٨،ع١ س القبلة،" هزمية األعداء . " السابق )٣(
  .٢ ، ص٤٨،ع١ سالقبلة،" التضييق على العدو. "٢، ص٤٨،ع١س
  .١٣٥ص، م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
 )٥(Yatak, ss101- 103.  
 .١٣٥ ـ ١٣٤ ص ص م،١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٦(
الـبالدي،  : راجـع . بئر كبرية دائرية الفوهة واسعة غزيرة املاء عذبته، تقع يف صدر وادي الفُريش            :  بئر درويش  )٧(

  ).٥(و) ٤(انظر خريطة رقم . ١٦١، ص١، جمعجم معامل احلجاز
 )٨(Yatak, s109.  
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 قنبلة على معسكر العثمانيني الرئيس يف      ١٦أضراراً، بينما قامت طائرتان بريطانيتان يف اليوم نفسه بإلقاء          
ألقت تسع قنابـل    م و ١٩١٧) شباط( فرباير   ٢/ هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ٩سطح الغائر، كما عادتا يف      

م قامت بغارة أخرى    ١٩١٧) شباط( فرباير   ١٥/ هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ٢٢على ذلك املعسكر، ويف     
  .وألقت إحدى عشرة قنبلة على معسكر سطح الغائر؛ مما أدى إىل وقوع خسائر جسيمة

م دارت معركـة بـني      ١٩١٧) شـباط (أوائل فرباير   / هـ١٣٣٥ويف أوائل شهر ربيع اآلخر      
وقوة من العثمانيني، واستمر القتال طوال اليوم، وكان النصر حليف قوات           ) من جيش علي  ( )١(احلوازم

  .احلسني، وخسر العثمانيون عدداً من جنودهم
  : بئر درويش-ج

وبعد . )٢(يف رابغ؛ ملواصلة املعارك حول املدينة      قرر علي بعد املعارك حول جمز إعادة تنظيم قواته        
م مع مجيع   ١٩١٧) شباط( فرباير   ٢٦/ هـ١٣٣٥ مجادى األوىل    ٤ا يوم   أن أمت تنظيمها يف رابغ غادره     

 عبـد اهللا     بئر درويش حيث سيتعاون مع أخويـه        زاحفاً حنو  )٤( واألسلحة الثقيلة  )٣(القوات النظامية 
  .وفيصل على تطويق املدينة

، )٥(م وصل علي إىل بئر ابن رايق      ١٩١٧) آذار( مارس   ١٤/ هـ١٣٣٥ مجادى األوىل    ٢٠ويف  
 يلبث أن متكن من االستيالء على موقع بئر عباس، وتطويق موقع بئر درويـش، مث قـام جـوم                    ومل

، ودار قتال عنيف استمر يومني، تقـول عنـه          )٧(، واشتبكت قواته مع ثالث كتائب عثمانية      )٦(شامل
لطرق منذ سنة، فأحسنوا يف أثنائها حتصينه طبق ا       ) بئر درويش : أي(اعتصم األعداء به    : "صحيفة القبلة 

                                                 
، ١اجلاسـر، ج  : راجـع . بطن من مروح من بين سامل من حرب يسكنون احلمراء بوادي الـصفراء            :  احلوازم )١(
 .١٦٠ص

  .٤١ـ ٤٠ السعيد، ص ص )٢(
أن القوة كانت تقدر بأربع كتائب نظامية مع ثالثة آالف من املتطـوعني البـدو               ):"٤٠الروسان، ص ( ويذكر   )٣(

، م١٩١٨ -١٩١٦احلـرب يف احلجـاز    . الثورة العربيـة الكـربى    موسى،  (أما   "ة مدفعية جبلية  تساندهم سري 
  ".رجل من نظاميني ورجال قبائل٧٠٠٠تتألف من أكثر من"فيذكر أن القوة اليت زحف علي على رأسها )١٣٦ص

  ١٣٦، صم١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
 ـ  ١٩١٦احلـرب يف احلجـاز   . الثورة العربية الكـربى موسى، . يقع مشال شرقي بئر عباس:  بئر ابن رايق )٥(

  .137َ صم،١٩١٨
  .١٣٧،ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٦(
  .٤٠ الروسان، ص )٧(
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 مجـادى األوىل    ٢٥وأسفر القتال عن استيالء قوات احلسني على بئر درويش يـوم            . )١("الفنية احلديثة 
 )٣(، مث إىل جليجلة   )٢(م، وانسحاب العثمانيني إىل موقع املنجور     ١٩١٧) آذار( مارس   ١٩/ هـ١٣٣٥

ضت إحـدى   ، وتعر )٤(م، ومنها إىل املدينة   ١٩١٧) آذار( مارس   ٢٤/ هـ١٣٣٥ مجادى األوىل    ٣٠يف
 هلجوم من جانب قوات احلسني، وأسر -يف املنجور: أي-الطوابري املتقهقرة من بئر درويش إىل جليجلة       

، وكان اجلنود املكلفني تعقب     )٦(وغنموا مئة مجل، وثالث عشرة بندقية     ،  )٥(ضابطان وحنو مئة جندي   
ني اإلمدادات اآلتية إليهم مـن      العثمانيني املنهزمني قد وصلوا م إىل املنجور، وقابل جنود قوات احلس          
  .)٧(املدينة، ومتكنوا من هزمية القوة العثمانية اليت عادت أدراجها حنو املدينة

كان من نتائج معركة املنجور أن جنود قوات احلسني قطعوا على اجلنود العثمانيني خط رجعـة                
يف برقية من علـي إىل      أما عن نتيجة معركة بئر درويش، فقد جاء         . )٨(آخر مركز هلم يف بئر درويش     

، وعـدداً مـن     )٩(والده احلسني عقب انتهائها أن خسارة العثمانيني فيها بلغت مخسة وثالثني قتـيالً            
ويـشري  . )١١( مئتني وسبع وثالثني بندقية، وكمية من العتاد       ، كما غنمت قوات احلسني    )١٠(األسرى

  :السعيد إىل نتائج املعركة قائالً
أما خسائر األتراك يف املـضيق  . جرحى من القوة النظامية٣اً من العشائر، و جرحي٢٠قتلى، و١٠كانت خسائرنا   

وجتهيـزات تركوهـا يف       أسري، وغنمنا عتاداً وبنـدقيات     ٢٠٠ قتيل، وأسرنا حوايل     ٣٠٠فكانت ال تقل عن     
 ٩أو  ٨ جرحياً مصابني جبروح خطرية، بينهم       ٢٠كان بني اجلرحى األتراك حنو      . معسكرام وبينها أدوات الطبخ   

                                                 
  . ٢ص ) هـ ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ٣ (٦٤،ع ١س " احتالل بئر درويش  " )١(
، ص  ٨، ج   معجـم معـامل احلجـاز     الـبالدي،   : راجع.  ريع يف مفرحات بني الفُريش وذي احلُليفة       :املنجور )٢(
  . ٢٨١ـ ٢٨٠ص

، ٢، ج   معجم معامل احلجـاز   البالدي،  : راجع. جبل مشال غرب املدينة املنورة بني ملل وخيف اخليار        : جلَيجلة )٣(
  . ١٦٥ص

   .Kıcıman, s 96 Yatak, s 41. ٢ ، ص ٦٤،ع ١، س القبلة" احتالل بئر درويش  " )٤(
)٥( Kıcıman, s 99.  
  . ٢، ص ٥٢،ع ١، س القبلة" وقعة املنجور  ")٦(
  . ٢، ص ٦٤،ع ١ س القبلة" ازام األعداء  " )٧(
  . ٢، ص ٥٢،ع ١، س القبلة" قطع خط الرجعة  " )٨(
  . ٢، ص ٦٤،ع ١، س القبلة" خسائر األعداء  " )٩(
  . ٢، ص ٦٤،ع ١س ، القبلة" أسرى األعداء  " )١٠(
  . ٢، ص ٦٤،ع ١، س القبلة" غنائم جيوشنا  " )١١(
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ضباط، فقررنا إعادم إىل القيادة التركية لالعتناء م؛ نظراً لطول خطوط مواصالتنا، واحتمال مـوم أثنـاء                 
  .)١(النقل

ويتفق أحد الباحثني مع ما جاء يف مذكرات سعيد، فيذكر أن قوات احلسني جنحـت يف قتـل                  
  .)٢(وجرح وأسر مخسمئة مقاتل عثماين

ويش إىل اختاذ احلكومة اهلامشية قراراً مبكافأة أفراد القوة، كمـا           وأدى احتالل قوات علي بئر در     
اجتمع جملس الوكالء وقرر جعل مرتب كل واحد منهم معادالً ملن           : "ورد خرب يف صحيفة القبلة يقول     

هو فوقه بالرتبة، ولدى عرض هذا القرار على احلضرة العلية اهلامشية أجازته، وصدرت اإلرادة امللوكية               
  .)٣("ىل وكالة احلربية اجلليلة للتنفيذبتبليغه إ

وقد بلغ من ثقة علي بأمهية ذلك االنتصار أنه بعث على أثره رسالة إىل فخري باشا يعرض عليه                  
أن يستسلم حقناً للدماء بعد أن أصبحت النتيجة واضحة، لكن فخري باشا رفض العـرض اهلـامشي،                 

ويـورد علـي   . )٤( من اخلارجني عن الدولـة ورفض االعتراف بقوات احلسني جيشاً نظامياً، وعدهم   
إم أثناء قتاهلم مع زيد يف معركة بئر املاشي إذا برجل حيمل علمـاً              : "جودت خرب تلك الرسالة فيذكر    

فضضناه، فكانت فيه   أبيض فإذا هو رسولنا إىل فخري باشا حيمل اجلواب على كتاب الشريف علي، ف             
  .)٥("ي سوى فتح النار على طول اجلبهة فلم نر جواباً على هذا التحدعبارات كم

 أن فخري باشا على الرغم من رفضه االستسالم كان يدرك خطورة الوضع؛ إذ قال               ومن املرجح 
إنكم تقاتلون اآلن قوة منظمة هي كفء لكم، وليست         : "جلنوده تعليقاً على نتيجة معركة بئر درويش      

  .)٦("حبرب عصابات
ملهمة يف تاريخ معارك ثورة احلسني؛ إذ استطاعت قوات         كانت معركة بئر درويش من املعارك ا      

كمـا  . احلسني ألول مرة يف الثورة أن تستويل على موقع عثماين حصني بعد مواجهة عسكرية مباشرة              
متيزت تلك املعركة بقيام تعاون تام بني القوة النظامية والقوة القبلية يف حتقيق هدف عـسكري، كمـا                  

                                                 
، م١٩١٨ -١٩١٦احلجـاز وسـوريا     . مذكرات نوري السعيد عن احلركات العسكرية للجيش العـريب         )١(
  .٤٣ص

  ٤٠ الروسان، ص )٢(
  . ٣ص ) هـ ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ١٣ (٦٧،ع ١س " مكافأة أبطال بئر درويش  " )٣(
، م١٩١٨ ـ  ١٩١٦احلـرب يف احلجـاز   . الثورة العربية الكربىموسى، . ١٠٧، ص ١٠١ املوصلي، ص )٤(
  . ١٤٠ص

  .٤٤م، ص ١٩٦٧مطابع الوفاء،: بريوت. ذكريات )٥(
  ٤٠ الروسان ، ص )٦(
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 احلرب يف احلجاز، وجعلت للمتطوعني العرب النظاميني مركزاً كـبرياً يف            كان هلا تأثري كبري يف نتيجة     
نظر القبائل وأهايل احلجاز؛ مما زاد يف احترامهم وتقديرهم للضباط، وجعل احلسني يفكر يف إحـداث                

  .)١(وسام النهضة على إثر تلك املعركة
  : بئر املاشي-د

ر على جيش فخري باشا، شـنت قـوات         يف إطار حماولة االقتراب من املدينة، وتضييق احلصا       
من الواضـح أن قـوات احلـسني        ، و احلسني هجوماً على بئر املاشي بعد معركة بئر درويش بأسبوع         

إذ طلب علي    ؛)٢( القوات العثمانية يف بئر املاشي     استغلت جناحها يف بئر درويش فواصلوا هجومهم على       
عد عن تلك اآلبار بنحو أربعة عشر كيلـومتراً،         من زيد أن يلتقي بقواته، ويكون على ميمنتها مبسافة تب         

  .)٣(وكانت قوة زيد تتألف من حنو ألف من رجال القبائل، وفوج من املتطوعني
بدقة تزيد  ) ١(استطلع األشراف قوة العثمانيني، واتضح هلم أم قد حصنوا مواضعهم على اجلبل           

الوادي، وكانت قوة العثمانيني تقـدر      ، إضافة إىل وجود ألغام يف       )٤(على دقتهم يف حتصني بئر درويش     
بلواء، إضافة إىل قوة تقدر بفصيل واحد كانت ترابط على التل اجلنويب املنفرد، وكان يف إمكام جلب                 

وعليه، قررت  . )٥(احتياط من املدينة، وكان املاء متيسراً للقوات املرابطة هناك أكثر منه يف بئر درويش             
نوب بقواته من اجلنود النظاميني ومن رجال القبائل، وعلي مـن           حكومة احلسني أن يزحف زيد من اجل      

  :الغرب، وكانت اخلطة كما يأيت
 جم قوة القبائل التابعة لزيد من اجلنوب إىل األمام، وتكون القوات النظاميـة يف اخللـف                 -أ

  .احتياطاً هلا
، وجـم القـوات      جم قوة القبائل التابعة لعلي من الشمال الغريب حنو مواضع العثمانيني           -ب

  .النظامية من جنوب الطريق
، وانتخبت مواضع املدفعيـة      املخفر وبناًء على تلك اخلطة تقدمت قوات احلسني، واستولت على        

وراء اجلبل، وحصلت يف اليوم األول مناوشات بسيطة، وكان املقرر إاء املعركة يف اليوم التايل، إال أن                 
 مجادى ٨فقد استمرت معركة بئر املاشي من يوم  ت تصبو إليه؛    قوات احلسني مل تنجح يف حتقيق ما كان       

                                                 
  .١٤٠م، ص ١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )١(
  .٤٠ الروسان ، ص )٢(
  .٤٤ السعيد، ص )٣(
  .ابقالس )٤(
  .٤٨ السابق، ص )٥(
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ـ ١٣٣٥ مجادى اآلخـرة     ١٩م حىت   ١٩١٧) نيسان( إبريل   ١/ هـ١٣٣٥اآلخرة    إبريـل   ١٢/ هـ
؛ نتيجة وصول جندة قوية للعثمانيني يف اليوم التايل؛ فقد فوجئوا بانـصباب نـار               )١(م١٩١٧) نيسان(

مما أدى إىل إخفاق هجوم قوات احلسني وانسحام إىل         احلسني؛  مدفعية عثمانية قوية على مدفعية قوات       
ويعزو السعيد أسباب إخفاق هجوم قوات احلسني إىل أن املدفعية العثمانية كانت أبعد             . )٢(بئر درويش 

  :مدى، وأقوى فاعلية من املدفعية املوجودة لدى قوات احلسني، وقد أوضح ذلك يف مذكراته قائالً
. ن املنصبة من اجلبهة واجلناح الشمايل أن بدأت العشائر تشعر بضعفها؛ فلم جترؤ على التقدم              كان من تأثري النريا   

وأذكر أن املرحوم داود صربي كان آمراً للبطارية املصرية، وكانت أحسن من البطارية اجلبلية املوجودة لـدينا،                 
صيب مدفعيتنا رأيت داود صـربي يـأمر        ومل يكن مداها املؤثر يزيد عن ألفني متر، وملا بدأت املدفعية التركية ت            

بقطع النار، وخيرج منديله ويضعه على وجهه وينام، فظننت يف بادئ األمر أنه يريد أن يثبت للجنود برودة دمه،                   
  .)٣(ولكن مل ألبث أن تبينت أنه نام من التعب واإلعياء

يا جليش علي؛   وجند رأياً آخر يعزو سبب إخفاق قوات احلسني إىل عدم وصول جندة من بريطان             
ـ ١٣٣٥ مجادى اآلخـرة     ١٩إذ ذكر احلسني يف برقية بعثها إىل املعتمد العريب يف القاهرة يف               ١٢/ هـ

 ة موقعها وحاكميتها على اجلهات    العدو حضر بئر املاشي بنصف قواه ألمهي      "م أن   ١٩١٧) نيسان(إبريل  
رة قنابل، لسقطوا يف اليوم التـايل       لو أسعفونا ببقاء جزء من الطيارات مبعسكراتنا اجلنوبية، وقذفهم بعش         

  .)٤(علي ملواجهة املوقف، ويبدو أن احلسني طلب من بريطانيا تعزيز جيش "وغنمناهم
ـ               . امأما قوة القبائل التابعة حلكومة احلسني، فلم يتقدم منهم أحد للهجوم؛ لتضعـضع معنوي

ولة، وتباحث مـع رؤسـاء      ب إىل املضيق للمدا    على اهلجوم قرر علي االنسحا     وبسبب تعذر إجبارهم  
إضافية وعتـاد كـاٍف؛      االنسحاب إىل بئر درويش انتظاراً للحصول على مدافع          القبائل ومن مث تقرر   

 من تأثري نار املدفعية يف معنويات القبائل، إضافةً إىل أن قلة املاء اضـطرت عليـاً إىل                  بسبب ما لوحظ  
  .)٥(التراجع

اشـي،  املستيالء على مواقع العثمانيني يف آبـار        وكانت النتيجة أن قوات احلسني فشلت يف اال       

                                                 
  . ١٥٠، صم١٩١٨ـ ١٩١٧احلرب يف األردن. مذكرات األمري زيد موسى، )١(
  .٤٩ـ ٤٨ص  السعيد، )٢(
 م،١٩١٨ -١٩١٦احلجـاز وسـوريا     . مذكرات نوري السعيد عن احلركات العسكرية للجيش العـريب         )٣(
  .٤٩ص

  .١٩٠، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
  .١٠٧، ص ١٠١ املوصلي، ص )٥(
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، ومل تتمكن قوات احلسني من أخذ أكثر من بضعة أسرى، وجرح عدد يسري     )١(وعادوا إىل بئر درويش   
  .)٢(جداً

  : عمليات جيشي فيصل وعبداهللا الشمايل والشرقي- قطع صالت املدينة بالشمال والشرق-هـ

سني يتوىل قطع مواصالت املدينـة مـن اجلنـوب          يف الوقت الذي كان فيه قسم من قوات احل        
للتشديد على القوى املرابطة فيها، وإرغامها على االستسالم، كان هناك قسم آخر من تلك القـوات                
يقوم مبناوشة قوات فخري باشا شرق املدينة ومشاهلا على السكة احلديدية، يف حماولة منـه إلاكهـا                 

سها، مث إرغام حامية املدينة على االستسالم، وكان على رأسها   وإضعاف معنوياا وإدخال اليأس يف نفو     
  .قوات اجليش الشمايل بقيادة فيصل، وقوات اجليش الشرقي بقيادة عبداهللا

، ومتر بعدد مـن احملطـات يف        )حمطة دمشق ( السكة احلديدية تبدأ بعد حمطة مزيريب من         كانت
، ومعان، وغدير، واحلج، وبطن الغول،      )قطرانةال(الديرة، وعمان، وجزا، وعطرانة     : طريقها، من أمهها  

، )احلجـر (، ومدائن صـاحل     )٥(، ودار احلمراء  )٤(، وتبوك، واألخضر، واملعظم   )٣( )املدورة(ومدوارة  
والعال، وهدية؛ لتنتهي السكة احلديدية مبحطة املدينة، وهناك حمطات فرعية أخرى على امتداد طـول               

فخري باشا كان له تفكري يف إيصال الـسكة احلديديـة مـن             وجدير بالذكر أن    . )٦( احلديدية السكة
، وكان اهلدف األول منها إخراج مجيع موجودات احلجرة النبوية الـيت            )٧(األستصيون إىل باب السالم   

كانت مملوءة دايا السالطني واألمراء وامللوك، وترحيلها إىل العاصمة العثمانية، وكان اهلدف اآلخر هو              
  .)٨(ن رفض اخلروج من أهل املدينةالترحيل اإلجباري مل

  

                                                 
  .٤٠ الروسان، ص )١(
  .٤٩ السعيد، ص )٢(
 انظر خريطـة    .٦٦، ص ٨، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع . حمطة للسكة احلديدية مشال تبوك    : املُدورة )٣(

  ).١(رقم 
: راجـع  .حمطة للـسكة احلديديـة    سهل واسع جنوب تبوك تسيل فيه أودية وهو من ديار بين عطية و            : املُعظم )٤(

  ).١(انظر خريطة رقم . ١٩٩، ص٨، جمعجم معامل احلجازالبالدي، 
: راجع .حمطة للسكة احلديدية جنوب تبوك وتعترب احلد بني قبيلة بين عطية مشاالً وعرتة جنوباً وشرقاً              : دار احلمراء  )٥(

  ).١(انظر خريطة رقم . ١٩٤، ص٣، جمعجم معامل احلجازالبالدي، 
  .٤٥، ص٥م، ج٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨املؤلف، : املدينة املنورة. طيبة وذكريات األحبة. مرشد، أمحد أمني )٦(
  ).٦(انظر مد السكة احلديدية خريطة رقم  )٧(
  .٦٥، ص٥ مرشد، ج)٨(
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 حىت أصبحت قريبـة     )٢( مث املناخة  )١(بشارع العنربية وفعالً، أوصل خط السكة احلديدية مروراً       
  .)٣(من باب السالم؛ إذ أوصلها إىل طرف شارع العيينية الشرقي

  : احملاوالت األوىل لقطع السكة احلديدية-
ة احلديدية هدفاً لقوات احلسني منذ بداية املعارك حول املدينة قبل تغـري موقـف               كانت السك 

 الذي اضطرت إليه قوات احلسني دفعهم إىل توزيع         )٤(؛ ألن التراجع  من اهلجوم إىل الدفاع   فخري باشا   
، واألخرية قـرب    )٥(األوىل قرب حمطة احمليط، والثانية قرب حمطة حفرية       : قوام على ثالث جمموعات   

وعمدت حكومة احلسني إىل تبديل أسلوب القتال بعد أن تبني هلا أن القبائل ال تستطيع               . )٦(طة بواط حم
الدخول يف معارك جماة مع القوات النظامية، وقامت اخلطة اجلديدة على مهامجة خط السكة احلديدية،               

ـ ١٣٣٤  شعبان ٢ و ١؛ ففي   )٧(والعمل على نزع قضباا، بقصد تطويق املدينة وحماصرا         ٣ و ٢/ هـ
م بدأت قوات علي وفيصل مبحاوالا األوىل لقطع خط الـسكة احلديديـة،             ١٩١٦) حزيران(يونيو  

 شـعبان   ٧ويف  . )٨(فاستطاعت ختريب خط السكة احلديدية اليت تربط بني حمطات هدية وأبو الـنعم            
 واشتبكوا  م هاجم علي وفيصل بستة آالف مقاتل حمطة احمليط،        ١٩١٦) حزيران( يونيو   ٨/ هـ١٣٣٤

 ٨مع حاميتها، فدارت أول معركة بني قوات احلسني وقوات فخري باشا، واستأنفا الغـارة صـباح                 
باهلجوم على حمطة احمليط وموقع احلسا، وكان فخري         م١٩١٦) حزيران( يونيو   ٩/ هـ١٣٣٤شعبان  

ن الصباح إىل   باشا قد استعد للقائهم على رأس قوة كبرية، فدارت بني اجليشني معركة حامية امتدت م              
ـ ١٣٣٤ شعبان   ١١، ويف   )٩(لنفاد ذخائرهم  الظهر، وانتهت بارتداد قوات احلسني إىل بئر املاشي        / هـ

                                                 
  ). ٦(انظر خريطة رقم . من أحياء املدينة:  العنربية)١(
معجم البالدي،  : راجع.  النبوي، وجياورها مسجد الغمامة    حي من أحياء املدينة له سوق غرب املسجد       :  املناخة )٢(

  ). ٦(انظر خريطة رقم . ٢٧٠، ص٨، جمعامل احلجاز
  .٦٥، ص٥ مرشد، ج)٣(
  .السابق )٤(
معجـم  البالدي،  : راجع .تصغري حفرة جبل وواد غرب جبل غمرة بينهما الطريق من املدينة إىل الشام            : حفرية )٥(

  ).١(خريطة رقم انظر . ٣٦، ص٣، جمعامل احلجاز
: راجـع  .واديان أحدمها يدفع يف وادي إضم واآلخر يف ينبع غرب املدينة كان حمطة للـسكة احلديديـة   : بواط )٦(

  ).١(انظر خريطة رقم . ٢٥٦، ص١، جمعجم معامل احلجازالبالدي، 
  .٥٦، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٧(
)٨(Yatak, s 319.   
  . من هذه الدراسة٤٣-٤٢ صراجع ص )٩(
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م متكنوا من تدمري مئة وأربعني عموداً من أعمدة التلغراف بني أبو الـنعم              ١٩١٦) حزيران( يونيو   ١٢
؛ إذ إا مل    )٢(تلك اخلطة عد مضي بضعة أيام اضطرت قوات احلسني إىل التخلي عن           لكن ب . )١(وبواط

، كما أن العثمانيني أخـذوا      )٣(تكن ذات فاعلية تذكر بسبب قيام القوات العثمانية بإصالحها بسرعة         
، ومن ثَم تـأخر     )٤(يطاردوم حتت حراسة قطارات مسلحة مل تكن قوات احلسني متلك حيلة جتاهها           

ت تواجهها قوات احلسني من قبل قوات       تنفيذ خطة قطع خط السكة احلديدية بسبب املقاومة اليت كان         
  .فخري باشا

  : وفرض حصار عليهايةسكة احلديدال قطع -
نتج من نزول عبداهللا يف وادي العيص، ونزول فيصل يف الوجه، تبدل واضح يف أوضاع القوات                

ن ذلك املتقابلة يف احلجاز؛ إذ حتول مركز الثقل حنو الشمال من املدينة إىل خط السكة احلديدية، ونتج م             
ختفيف الضغط كلياً عن اجلنوب، وكانت احملصلة النهائية أن رابغ وينبع والوجه أصبحت موانئ لإلمداد               

 .)٥(والتعزيز ال غري
وبسبب فشل قوات احلسني يف إجبار حامية املدينة على االستسالم على الرغم من حتسن وضع               

الوجه، استقر رأي القيـادة العـسكرية       قوات احلسني حول املدينة، خصوصاً بعد االستيالء على ميناء          
لقوات احلسني على أنه ال سبيل إىل إجبار حامية املدينة على االستسالم إال عن طريق فـرض حـصار                   
حمكم عليها بقطع خط السكة احلديدية، وظهر أن تلك الفكرة قابلة للتنفيذ بشكل مؤثر؛ لذا كانـت                 

 ربيـع اآلخـر     ١٩بعد االستيالء على الوجه يف      أول غارة شنتها قوات احلسني على السكة احلديدية         
 بقيـادة   م؛ إذ حتركت قوة مكونة مـن العقـيالت وجهينـة          ١٩١٧) شباط( فرباير   ١٢/ هـ١٣٣٥

؛ إذ  )٧(، وكانت هلا نتائج مؤثرة يف خط السكة احلديديـة         )٦( حمطة طويرة  هاهدفعبدالكرمي البديوي،   

                                                 
)١(Yatak, s 319.   
  .٥٦، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٢(
)٣(Yatak, s 41.   
  .٥٦، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٤(
  .١٨٦السابق، ص  )٥(
انظر خريطـة   . ٢٤٢، ص ٥، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع .دية مشال املدينة  حمطة للسكة احلدي  : طويرة )٦(

  ).١(رقم 
رسالة من وكيل ناظر . .DH. KMS 3 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٣قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية) ٧(

سكة احلديديـة    بشأن بدء األشراف يف التعدي على ال       ١٣٣٢/ ٢٥/٥األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف       
= 
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قطار بأكمله مبن فيه، ودمي جسر كبري من        متكنت قوات احلسني من ختريب السكة احلديدية، ونسف         
وبعد عشرة أيام من تنفيذ الغارة األوىل       . )١(جسور السكة احلديدية يف طويرة بني مدائن صاحل واملدينة        

انطلقت محلة أخرى من ميناء الوجه بقيادة الشريف ناصر بن علي مؤلفة من مئـة وسـتني رجـالً،                   
لفرق ملشاغلة احلامية يف حمطة دار احلمراء، بينما عملت         انقسمت إىل ثالث فرق، تقدمت إحدى تلك ا       

الفرقتان األخريان على تدمري خط السكة احلديدية بواسطة املتفجرات، ونتج من ذلك تـدمري مئـتني                
ومخسني قضيباً ومخسة عشر عموداً من أعمدة التلغراف، إضافة إىل نسف قاطرتني بني حمطيت خـشم                

  .)٣( واملعظم)٢(الصفا
 مجادى  ١٥قوات اجليش الشمايل بقيادة فيصل يف مهامجة خط السكة احلديدية؛ ففي            واستمرت  

م هامجت تلك القوة حمطة دار احلمراء، وخربـت مـسافة           ١٩١٧) آذار( مارس   ٨/ هـ١٣٣٥األوىل  
 .)٤(، وأسرت ستة عشر جندياًوخشم الصفاألفني ومخسمئة متر من اخلط احلديدي بني دار احلمراء 

م السكة احلديدية   ١٩١٧) آذار(مارس  / هـ١٣٣٥فيصل يف مجادى اآلخرة     كما هامجت قوات    
بنقطة تبعد عدة أميال من حمطة العال إىل اجلنوب، وتوقفت لتدمري ثالثة جسور ضخمة مبنيـة علـى                  

ويف مجـادى اآلخـرة     . )٥(املسيالت الواقعة قرب العال، مث خربت قسماً كبرياً من السكة احلديديـة           
م مت ختريب السكة احلديدية بني دار احلمراء وخشم الصفا ختريباً تاماً،    ١٩١٧ )آذار(مارس  / هـ١٣٣٥

  .)٦(وخرب أيضاً مئة وعشرة قضبان أخرى، وقُطعت األسالك الربقية
كثفت قوات احلسني هجماا على خط السكة احلديدية، ومل يعد العمل مقتصراً على اجلـيش               

=                                                      
، ص م١٩١٨ ـ   ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، .وحماولة العثمانيني استمالة القبائل

  . ١٥٧ -١٥٦ص 
نسف سكة احلديد   ". ٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل  ٧(٥٧، ع   ١، س القبلة "نسف سكة احلديد يف الطويرة    " )١(

  .٢ص) هـ١٣٣٥وىل مجادى األ١١(٥٨، ع ١، سالقبلة "يف الطويرة
  ).١(انظر خريطة رقم . حمطة للسكة احلديدية: خشم الصفا )٢(
 .Goulsy, Ufukِ.١٥٧، ص م١٩١٨ ـ  ١٩١٦احلـرب يف احلجـاز   . الثورة العربية الكربى موسى ، )٣(

Hicaz Dmirlyan.Eren Yay. Istanbul, 1994, s230.                                                               
ـ ١٣٣٥ مجـادى األوىل     ١٧ (٦٠، ع ١، س القبلة" قطع السكة احلديدية بني الدار احلمرا وخشم صنعاء       " )٤( ) هـ
  .٢ص

  .٢، ص٦٤، ع ١، س القبلة"قطع السكة احلديدية قرب العال" )٥(
  .٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ١٣(٦٧، ع ١، سالقبلة "ختريب السكة احلديدية" )٦(
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 أصبحت تشكل خطراً علـى خـط الـسكة          )١(داهللالشمايل، بل إن قوات اجليش الشرقي بقيادة عب       
م مت اهلجوم على حمطة أبـو الـنعم،         ١٩١٧) آذار(مارس  / هـ١٣٣٥ففي مجادى اآلخرة    احلديدية؛  

م هامجت القوات حمطة    ١٩١٧) نيسان(إبريل  / هـ١٣٣٥ويف رجب   . )٢(وحطم قطار على إثر ذلك    
باب تشديد نطاق احلصار على العثمـانيني يف        ، ومن هنا أخذ عبداهللا يف أس      )٤( املدينة ، مشال )٣(بوئرية

م ذكر عبداهللا أن السكة احلديديـة       ١٩١٧مايو  / هـ١٣٣٥؛ ففي شعبان    )٥(املدينة من اجلهة الشمالية   
منقطعة متاماً منذ شهر، وأصبح العثمانيون يف عزلة تامة عن الشمال، ويؤيد ذلـك تقريـر زيـد أن                   

 السكة احلديدية إىل داخل املدينة؛ ليأسهم مـن إمكـان           العثمانيني سحبوا قوام اليت كانت على خط      
  .)٦(انتفاعهم من اخلط بعد ذلك

وللتنسيق بني األنشطة اليت تقوم ا كل من قوات عبداهللا وقوات فيصل مت عقد اجتماع بني كل                 
م لوضع خطـة    ١٩١٧) متوز( يوليو   ١٦ و ١٥/ هـ١٣٣٥ رمضان   ٢٦ و ٢٥من عبداهللا وفيصل يومي     

طرفني، تقوم مبوجبها مجيع القوات باهلجوم الشامل على حمطات السكة احلديدية بدءاً من             مشتركة بني ال  
  .م١٩١٧) متوز( يوليو ٣٠/ هـ١٣٣٥ شوال ١٠

م مـن  ١٩١٧) متـوز ( يوليو   ٢٧/ ١٣٣٥ شوال   ٧وبعد ذلك االتفاق متكنت قوات عبداهللا يف        
وواصلت قوات  . )٨(أربعة كيلومترات  وهدية مسافة    )٧(تدمري قضبان السكة احلديدية بني حمطيت املدرج      

ختريب مخسة عشر كيلومتراً من السكة مبا فيها        : " احلديدية، حىت جنحت يف    عبداهللا هجماا على السكة   

                                                 
م بقطع السكة احلديدية من بعـض النقـاط         ١٩١٧) كانون اآلخر (يناير/ هـ١٣٣٥يع اآلخر   قام عبداهللا يف رب    )١(

ااورة ملعسكره على سبيل التجربة، وذكر أنه مضى على ذلك مدة مل يظهر فيها أي حركة من طـرف العثمـانيني           
لسكة احلديدية وعـدم    قطع ا " :راجع. إلصالحها، وقد انقطعت بذلك املواصالت بني العثمانيني واجلهات الشمالية        

  .٢ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر ٨(، ٤٩،ع ١، س القبلة"تعرض األعداء إلصالحها
  .٢ص٦٧، ع ١، س القبلة"اهلجوم على حمطة أيب النعم وحتطيم قطار ")٢(
  ).١(انظر خريطة رقم . حمطة للسكة احلديدية مشال املدينة إىل الغرب: بوئرية )٣(
  .٢ص) هـ١٣٣٥ رجب ٩(٧٤، ع ١، سلةالقب "معركة يف حمطة البوير" )٤(
  .٢، ص٧٤، ع ١، س القبلة"حماصرة األعداء من الشمال ")٥(
  .٣ص) هـ١٣٣٥ شعبان ٧(٨٢، ع ١، سالقبلة "حول املدينة املنورة" )٦(
انظر . ٦٣، ص ٨، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع .حمطة للسكة احلديدية مشال املدينة إىل الغرب      : املُدرج )٧(

  ).١(طة رقم خري
  .٢٢٧، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، )٨(
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  .)١("اجلسور وأسالك التلغراف
م إىل خـط الـسكة      ١٩١٧) آب( أغـسطس    ٢/ هـ١٣٣٥ شوال   ١٣كما وصلت قوة يف     

فاً وأربعمئة شحنة، وكانت مسافة التـدمري حنـو سـتة           احلديدية بالقرب من حمطة طويرة، وفجرت أل      
م وصلت ١٩١٧) آب( أغسطس ٩/ هـ١٣٣٥ شوال ٢٠ويف. كيلومترات، ومن ضمنها سبع عبارات   

 ١٦ويف  . )٢(، ومتكنت من تدمري مئة من قضبان خط السكة احلديدية          عنتر قوة عسكرية إىل سفح جبل    
 قوات شاكر بن زيد بعملياا بـني حمطـيت          م قامت ١٩١٧) أيلول( سبتمرب   ٣/ هـ١٣٣٥ذي القعدة   
 وأبو النعم، ودمرت حنو مخسمئة قضيب من خط السكة احلديدية وعدة أميال من خط               )٣(إسطبل عنتر 
م أبلغ عبداهللا والده احلسني     ١٩١٧) أيلول( سبتمرب   ٢٨/ هـ١٣٣٥ ذي احلجة    ١١ويف  . )٤(التلغراف

 وبواط، أسفرت عن تدمري ثالثـة جـسور   )٥(صيفأن قواته قامت بعمليات هجومية بني حمطيت أبار ن   
  .)٦(ومسافة مثانية كيلومترات من اخلط

م شنت قوات عبداهللا وزيد هجمات      ١٩١٧) تشرين األول (ويف األيام العشرة األوىل من أكتوبر       
) تشرين األول ( أكتوبر   ٤/ هـ١٣٣٥ ذي احلجة    ١٧يف مواقع خمتلفة، وأوقعت ختريبات واسعة؛ ففي        

، ومت تدمري مئتني وثالثني قضيباً مـن خـط          )٨( وسهل املطر  )٧(اخلط بني حمطيت زمرد   م هوجم   ١٩١٧
السكة، ومسافة ثالثة كيلومترات من أسالك اهلاتف، وسبعة أعمدة تلغراف، وجسرين، كما قطعـت              
املواصالت بني حمطيت إسطبل عنتر وبؤيرة، وهومجت قوة عثمانية بالقرب من حمطة املعظم، وقامت قوة               

 الشريف شاكر مبهامجة اخلط بني حمطيت أبو النعم وإسطبل عنتر، فدمرت حنو ألف قضيب مـن                 بقيادة
صيف مت تدمري مثامنئة قضيب، وقامت قوة من جيش زيد          ويف جهات إسطبل عنتر وآبار ن     .  السكة قضبان

بني حمطيت سـهل املطـر وقلعـة        احلديديةبتدمري سبعة كيلومترات ونصف الكيلومتر من خط السكة         
                                                 

  . ٢٨٢، ص ٣ صفوة ،مج)١(
 .٢٢٨، ص م١٩١٨ ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى ، )٢(
، ٦، جمعـامل احلجـاز  معجـم  البالدي، : راجع .حمطة للسكة احلديدية مشال غرب املدينة     كانت  : إسطبل عنتر  )٣(
  ).١(انظر خريطة رقم . ١٨٢ص

  .٢٣٠السابق، ص  )٤(
  ).١(انظر خريطة رقم . حمطة للسكة احلديديةكانت : آبار نصيف )٥(
  .٢٣٢السابق، ص  )٦(
انظـر  . ١٣٨، ص ٤، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع .حمطة للسكة احلديدية جنوب العال    كانت  : زمرد )٧(

  ).١(خريطة رقم 
  ).١(انظر خريطة رقم . حمطة للسكة احلديديةكانت : سهل املطر )٨(
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  .)١(ظماملع
م اشتبكت قوة من    ١٩١٧) تشرين األول ( أكتوبر   ٢٠ و ١٩/ هـ١٣٣٦ احملرم   ٤ و ٣ويف يومي   

استطاعت تدمري خط السكة احلديديـة      واجليش الشرقي مع قوات فخري باشا بالقرب من حمطة هدية،           
ـ ١٣٣٦كما قامت قوات احلسني يف احملرم       . )٢(وأعمدة التلغراف على مسافة مخسة كيلومترات      / هـ

 )٣(م بتدمري مثامنئة قضيب من خط السكة بـني حمطـيت أبـو طاقـة              ١٩١٧) تشرين األول (وبر  أكت
  .)٥(، وقوة أخرى دمرت تسعني قضيباً بالقرب من حمطة طويرة)٤(ومطالع

م هامجت قوات علي حمطة بـواط       ١٩١٧) تشرين اآلخر ( نوفمرب   ١١/ م١٣٣٦ احملرم   ٢٦ويف  
 مثامنئة من قضبان خط السكة احلديدية، ومشـل التخريـب           وحتصيناا، وأحرقت مجيع أبنيتها، ونسفت    

) تشرين اآلخـر  ( نوفمرب   ١٦/ هـ١٣٣٦ صفر   ١ويف  . مجيع املراكز الصغرية بني بواط وحمطة حفرية      
م هاجم علي خط السكة احلديدية بني حمطات أبو النعم وإسطبل عنتر وبؤيرة، ومتكـن جنـود               ١٩١٧

السكة، واحتلوا تلة تشرف على حمطة إسطبل عنتر بعـد أن           اجليش الشرقي من تدمري مئتني من قضبان        
  .)٦(استسلم العثمانيون فيها

م مل تتوقف املعركة باهلجوم علـى       ١٩١٧) تشرين اآلخر ( نوفمرب   ١٩/ هـ١٣٣٦ صفر   ٤ويف  
حمطة إسطبل عنتر؛ إذ قامت قوة بقيادة الشريف شاكر بتخريب واسع يف خط السكة احلديدية علـى                 

  .)٧(يلومتراً، إضافة إىل أربعة جسور، وكان ذلك التخريب بالقرب من حمطة هديةمسافة اثين عشر ك
ونتيجة للضغوط املتزايدة عل خط السكة احلديدية من قبل قوات احلسني أصـبحت القـوات               

مجال باشـا   العثمانية يف حرية من أمرها، وصارت يف حالة من اليأس، ويتضح ذلك من برقية بعث ا                 
 إمداده باملزيد من القـوات؛       إىل مجال باشا قائد اجليش الرابع يطلب فيها        -ر العال قائد معسك - الصغري

التحلي بالـصرب    موضحاً ضرورة    رد مجال باشا  ن السكة احلديدية بشكل جيد، ف     ليتمكن من الدفاع ع   
كما جاء يف صـحيفة     . )٨("ليتمكن من املدافعة عن اخلط بشكل مرضي      "واهلمة العالية والعزم القوي؛     

                                                 
  .٢٣٣ -٢٣٢السابق، ص ص  )١(
  .٢٣٥السابق، ص  )٢(
  .٢١٩، ص٥، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع .حمطة للسكة احلديدية مشال مدائن صاحل: أبو طاقة )٣(
  ).١(انظر خريطة رقم . حمطة للسكة احلديدية: مطالع )٤(
  .السابق )٥(
  .٢٣٦السابق، ص  )٦(
  .السابق )٧(
)٨(Kandemir, s38.   
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باتوا يف وجل واضطراب منذ شعروا بأن صاحيب السمو األمريين اجلليلني عبـداهللا             "لة أن العثمانيني    القب
وفيصل يقومان حبركة االلتفاف عليهم من الشمال، ويؤسسان مراكـز هلمـا ـدد خـط الـسكة                  

  .)١("احلديدية
 لسكة احلديدية ولكي يقاوم العثمانيون تلك املخاطر اختذوا إجراءات جديدة لتنظيم الدفاع عن ا           

  :على النحو اآليت
 عن العمليات يف املنطقة املمتـدة       وضع قطاع العال حتت قيادة بصري باشا وأن يكون مسؤوالً          -

  .بني املدينة إىل العال
  . من العال إىل تبوك عاطف بك ومتتد مسؤوليتهقطاع تبوك حتت قيادة قائمقاموضع  -
  .مسؤوليته من تبوك إىل معانغطي عان حتت قيادة اللواء مجال باشا وتمنطقة م وضع  -
 من معان    عن املنطقة  وجعله مسؤوالً )  الصغري(مد مجال باشا    قطاع معان درعا بقيادة حم    وضع   -
  .)٢(إىل درعا

وعلى الرغم من استمرار العمليات التخريبية إال أن خط السكة احلديدية ظل يعمل وإن قلـت                
؛ لذلك فإن عمليات    )٣( إصالح ما يتم ختريبه    كفاءته عن السابق؛ بسبب وجود فرقة خاصة تعمل على        

ـ ١٣٣٥ختريب السكة مل تشكل خطراً على احلامية العثمانية يف املدينة، خصوصاً خـالل سـنة                 / هـ
  .م١٩١٧

ـ ١٣٣٦تواصلت حماوالت قوات احلسني لقطع خط السكة احلديدية؛ فمع مطلع سـنة              / هـ
سكة احلديدية، وجعل منها هـدفاً رئيـساً   م احتشد اجليش الشرقي بقيادة عبداهللا بالقرب من ال  ١٩١٨

 وهدية، واستمر القتال بني قوات عبداهللا وبني احلامية العثمانيـة يف       )٤(هلجماته؛ إذ هاجم حمطيت جداعة    
احملطتني على مدار يومني، ونتج منه تدمري تسعة أميال من السكة احلديدية، وسـتة كيلـومترات مـن                  

) كـانون اآلخـر   ( يناير   ٣١/ هـ١٣٣٦ ربيع اآلخر    ١٨ ويف. خطوط التلغراف، وتسع عشرة عبارة    
 ١٤م مت تدمري قطار خمصص للصيانة والتصليح بني حمطيت إسطبل عنتر وأبو الـنعم، ويف يـوم                  ١٩١٨

م هومجت حمطيت طويرة وبئر اجلديد، ومت تدمري إحـدى          ١٩١٨) شباط( فرباير   ٨/ هـ١٣٣٦رمضان  
                                                 

  .٢ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر ١٥(٥١، ع ١ س"اضطراب حالة األعداء" )١(
)٢(El – Edroos, pp98- 99.   
. الدجنتون، رتـشارد  . ١٠٢م، ص ١٩٨٩دار الفكر،   : عمان. اململكة اهلامشية احلجازية  . غوامنة، هنادي يوسف   )٣(

  . ١٨٤ت، ص.أ، د. ن، د. د. حممود عزت: ترمجة. بالد العربيةلورنس يف ال
انظـر  . ١٢٧، ص ٢، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع .حمطة للسكة احلديدية مشال غرب املدينة     : جداعة )٤(

  ).١(خريطة رقم 
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ويف . ىل مهامجة حمطة بواط، وأبو النعم، وإسطبل عنتـر        عشرة عبارة، وسبعة أميال من السكة، إضافة إ       
الوقت نفسه قامت قوة أخرى من جيش عبداهللا باهلجوم على خط السكة احلديدية قرب حمطة هديـة،                 
وأسفر ذلك اهلجوم عن مقتل عشرين من جنود العثمانيني، ووقوع ثالثني منهم أسرى، وتدمري ثالثـة                

  .)١(راتآالف قضيب من قضبان اخلط، وسبع عبا
ونتيجة لعمليات التخريب الواسعة اليت تعرض هلا خط السكة احلديدية اضطر مجـال باشـا إىل                

 ٢١إرسال إمدادات لتعزيز القوات العاملة على إصالح اخلط والدفاع عنه، حيث وصلت إىل املدينة يف                
 جنـدياً   م قوة عسكرية مكونة من مثانية وأربعـني       ١٩١٨) آذار( مارس   ٤/ هـ١٣٣٦مجادى األوىل   

  .)٢(ومخسة ضباط دف تعزيز الدفاعات العثمانية حول السكة احلديدية
م هامجت قوات فيصل معان، وبالرغم من عدم        ١٩١٨) نيسان(أبريل  / هـ١٣٣٦ ويف رجب   

متكنه من االستيالء عليها إال أن تلك املعركة حققت نتائج مهمة استراتيجياً، حيث زادت التخريبات يف                
   )٣(.ىل جنوا، وامتد ذلك التخريب إىل مسافات بعيدة حنو اجلنوبحمطة املدورة وإ

/ هـ١٣٣٦ شوال   ٢٤ونتيجة ملا بذله فخري باشا من جهود يف تلك العمليات فقد مت ترقيته يف               
  . )٤(فريقم إىل رتبة ١٩١٨) آب( أغسطس ٢

على بالعمل   عبداهللا   م قامت قوة تتبع   ١٩١٨) آب( أغسطس   ١٣/ هـ١٣٣٦ ذي القعدة    ٦ويف  
أدت إىل  ،  )٥ (زرعت فوق خط السكة احلديدية    ئر اجلديد، ف  ختريب السكة احلديدية بني حمطيت طويرة وب      

مخسة عشر عموداً من أعمدة الربق، وثالثة كيلو مترات من أسالك الـربق             تفجريه وتسببت يف ختريب     
 قد قطعت خطوط    وكانت قوات احلسني  )٦(وثالمثائة ومخسني متراً من خط السكة احلديدية مث انسحبوا        

االتصال مع الشمال وعلى الفور قام العثمانيني بتجهيز قطار قوات النجدة، وحتركت سرية من هديـة                
متجهة إىل الشمال، وبدأت يف إصالح خط السكة احلديدية، وقد استفادوا من قضبان السكة احلديدية               

  .)٧(املزمع إنشاؤها من مكة إىل املدينةاليت مت ختزينها يف احملطات املختلفة للسكة احلديدية اليت كان من 

                                                 
 .  ٢٥٢ -٢٥١، ص ص م١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )١(
)٢(.Kıcıman, s 152.  
  . ٣٠٦ -٣٠٥م، ص ص ١٩٧٧دار النهار، : بريوت. م١٩٢٤ -١٩٠٨احلركة العربية . موسى، سليمان )٣(
)٤( Kıcıman, s 271.  
)٥(.a. g. e, s 311  
)٦( a. g. e, s 312.  
)٧(a. g. e, ss 311- 312.  
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م اشتركت قوة بريطانية صغرية مع قـوات        ١٩١٨) آب(أغسطس  / هـ١٣٣٦ القعدة   ويف ذي 
، وهي آخر شريان حيـوي للقلعـة احملـصورة،         )١(احلسني يف االستيالء على حمطة املدورة يف الشمال       

؛ وبالرغم من أن قوات     منقطعة أساساً وكانت عالقة احملطة مع الشمال      . وقطعوا صلة احملطة مع اجلنوب    
 واستسلموا؛ لعدم   أفراد حاميتها ضيق اخلناق بعد على تلك احملطة إال أن اليأس استبد بنفوس            احلسني مل ت  

ثقتهم بأسلحتهم، حيث دفنوا مدافعهم وعتادهم يف الرمال وتركوا مرضاهم يف احملطة بال أحد يرعاهم               
نتهوا إليها بعدما جتشموا شىت صنوف الـصعاب واملـشاق؛           قاصدين معان وقد ا    شمالوميموا شطر ال  

  .)٢(بسبب اجلوع والعطش
 وعندما مسع فخري باشا بالواقعة أنفذ السرية الثامنة من اللواء اخلامس واخلمـسني يف القطـار                

وقامت تلـك الـسرية     . الذي أمر بتجهيزه مباشرة وبأقصى سرعة احتلت السرية املدورة مرة أخرى          
ع وآالت احلرب اليت دفنها اجلنود؛ حيث نظفت تلك األسلحة من جديد ووضعت املدافع              بإخراج املداف 

يف مواضعها القدمية، وبدأت يف معاجلة املرضى الذين ختلفوا يف احملطة وأعادوا كل األمـور إىل نـصاا     
  .)٣(الطبيعي

ل الغريب لتبوك   ارؤساء مركز قيادة حكومة احلسني املوجود يف الشم        فيصل و   ويف تلك األثناء قام   
ومن مث شرعوا يف    .  الصحراوية والطائرات   املساعدات ويف النهاية تلقوا العربات املصفحة واملدافع       بطلب

ـ ١٣٣٦ ذي القعدة    ٩ اهلجوم على حمطة املدورة مرة أخرى يف        م؛١٩١٨) آب( أغـسطس    ١٦/ هـ
لت عليهم طلقات املـدافع     دة واا  عدداً وع   أنفسهم وجهاً لوجه مع قوات تفوقهم      اميةاحل ووجد أفراد 

بل والقذائف   أمام وابل الرصاص والقنا    ةمداصظلت  ومع كل ذلك    .  الطائرات وحلقت فوق رؤوسهم  
  .)٤(ويف النهاية سقطت احملطة اليت ظلت حتارب مخس ساعات. اليت االت عليها

يهامجوا ماذا حدث؟ لوال اخلوف من أن       : " وقد عرب فخري باشا عن أمله لسقوط املدورة؛ قائالً        
وقد أخذه األسف على أنه مل يـذهب        . )٥("حمطاتنا وخمافرنا كل على حده، خلرجنا لقتاهلم بكل قواتنا        

ويف ذلك يقول   . مبا يف املدينة من مدافع لنجدة محاة املدورة بكل القوات الفدائية اليت حتارب يف املدينة              
ينيه اليت امحرت غضباً وانفعاالً نظـرة       كان القائد الفاضل بع   : "قيجيمان يف مذكراته واصفاً فخري باشا     

 العدو املنسحب من أمام      من السماء على   تومئ إىل أنه كان يود أن يطري من املدينة كطائر ويصب البالء           
                                                 

)١( Kıcıman, s348.ِِGoulsy, s233.   
)٢( Kıcıman, s 317.   
)٣( a.g.e, s 319.   
)٤( a.g.e, ss 322- 323.   
)٥( a.g.e, s 323.   
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  .)١("املدورة
 ويعد االستيالء على تلك احملطة نقطة حتول كبرية يف مسار األحداث؛ حيث أرغمت القـوات               

 اليت أصبحت تشكل أقصى     )٢(ديدية من معان إىل حمطة ذات احلج      العثمانية على إخالء خط السكة احل     
 بني املدينة   )٤(ً ومل يعد هناك أي اتصال ائيا      )٣(نقطة يف مشال املدينة، وبالتايل قطعت صلة املدينة بالشمال،        

كما أن قوات اجليش الرابع بدأت تسحب قواا إىل         . )٥(-مجال باشا -ومركز اجليش الرابع يف سوريا      
، مما ساعد قوات احلـسني علـى        )٦(ال بعد أن تركت قوات ضعيفة للدفاع عن السكة احلديدية         الشم

فرض احلصار التام على احلامية العثمانية يف املدينة بعد قطع مواصالا مع الشمال،وبذلك أحكم حصار               
إلمـداد  املدينة وأصبحت يف عزلة تامة، فأخذت القوات العثمانية منذ ذلك احلني تعاين من مـشاكل ا               

إرسال مبالغ مالية لدفع خمصصات اجلنود، األمـر     ادة حامية املدينة تطالب بإحلاح      والتموين، وأخذت قي  
  .)٧(الذي يؤكد أمهية سقوط الوجه واملوانئ األخرى بيد قوات احلسني

ونتيجة إلحكام حصار املدينة رأى فيصل أن يف استطاعته نقل ميدان جيشه من العقبة وما حوهلا                
 حيث حاصر فيصل مجال باشا يف دمشق فأصبح فخري باشا ورئيـسه             )٨(ان وجبل الدروز،  إىل حور 

مجال باشا حماصرين متاماً ومنقطعني عن االتصال عدا االتصال الالسلكي عرب احملطة الوحيدة واحملروسة              
ـ ١٣٣٦ ذي احلجة    ٢٤ ودخل فيصل الشام يف      )٩ (،متاماً مشايل املدينة    )أيلـول  (سـبتمرب  ٣٠/ هـ

  .)١٠(م، بينما كان جيشي عبداهللا وعلي اليزاالن حول املدينة حياصراا١٩١٨
                                                 

)١(. Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s 323   
معجم البالدي،  : راجع .بلدة تقع مشال تبوك كانت حمطة للحجاج مث إحدى حمطات السكة احلديدية           : ذات احلج  )٢(

  ).١(انظر خريطة رقم . ١٩٩، ص٢، جمعامل احلجاز
)٣(a.g.e, s 348.ِِGoulsy, s 233.   
 ,Kıcıman :راجع. م١٩١٨) آذار( مارس ٢٦/ هـ١٣٣٦مجادى األوىل ١٣ كان آخر قطار وصل املدينة يوم )٤(

s 348.ِِGoulsy, s 233.  
  . ٣٠٦ -٣٠٥، ص ص م١٩٢٤ -١٩٠٨احلركة العربية  موسى، )٥(
)٦( Yatak, s116.  
وثيقة حمفوظـة يف مركـز حبـوث        .  رومية ١٣٣٣مارس١٧ رسالة من حمافظ املدينة إىل وزارة الداخلية يف        )٧(

   B.D ( D.H.I.Um) 2 – 1 /4ودراسات املدينة، رقم 
  . ٦١٣السباعي، ص  )٨(
  . ٧٣بدر، ص  )٩(
  .٦١٣السباعي، ص  )١٠(



  الفصل األول
 

 

٨٨

ومما سبق الحظنا أن فخري باشا متكن من احلفاظ على املدينة أطول فترة ممكنه ملنع حـصارها                 
نة ية، إال أنه بالرغم من ذلك أصبحت املد       وخلخلته، وقد ساعده على ذلك وجود خط السكة احلديدي        

 ذلـك    تشديد  ما اختذته حكومة احلسني من إجراءات عسكرية مكنتها من          حصار حمكم، بسبب   حتت
  .احلصار
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 الفصل الثاين
  االستعدادات العسكرية يف املدينة املنورة

  حتصني املدينة: أوالً
  يئة القوات العسكرية: ثانياً
  ):قوة احلملة( إعداد القوات العسكرية النظامية -١
   طلب اإلمدادات-  أ
  :يز اجليش عدداً وعتاداً تعز-  ب
   التعزيزات العسكرية داخل إطار قلعة املدينة-    
   التعزيزات العسكرية حول املدينة-    
   التعزيزات العسكرية على السكة احلديدية-    
   توفري احتياجات قوة احلملة-  ج
   تشكيل هيئة الطبوغرافيا-    
  واحلسابية توفري كوادر عاملة يف األمور الكتابية -    
   توفري اجلمال-    
   اإلجراءات الوقائية من طائرات حكومة احلسني االستكشافية-    
   تنظيم الدوريات-    
   تعزيز خطوط الدفاع بوسائل االتصال-    

  :حمطة الالسلكي
   مركز املدينة الثابت للربق الالسلكي●
   مركز الربق الالسلكي الصحراوي●
  كي مركز تبوك للربق الالسل●
   مراكز الربق التابعة حملطات السكة احلديدية●
   مراكز اهلاتف●

   استمالة القبائل-٢

  مصادرة املواد الغذائية: ثالثاً
  إقامة مستودعات للذخائر: رابعاً
  هيئة االستخبارات: خامساً
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اجلـيش عـدداً    عين فخري باشا منذ وصوله إىل املدينة بتحصينها، ويئة القوة النظامية، وتعزيز             

وعتاداً، وعين كذلك باحلرس واهليئات اإلدارية املوجودة يف املدينة عنايةً فائقةً، وعمل على جعل املدينة               
مركزاً عسكرياً متكامالً، حيتوي على اخلدمات األساسية الالزمة من الطرق واملـستودعات ووسـائل              

 منطقة آمنة باإلجراءات العسكرية الـيت       وجنح بالفعل يف تشكيل    االتصال الداخلية واخلارجية وغريها،   
  .)١(اختذها
  حتصني املدينة: أوالً

يف إطار الدفاع عن املدينة باشر فخري باشا حتصينها، وإعداد اخلط الدفاعي، وإقامـة اخلنـادق    
صدر األمـر    )٢()التراجع العثماين (واالستحكامات وغريها؛ فعندما حتول موقفه من اهلجوم إىل الدفاع          

ء بالدفاع عن حوايل املدينة وأطرافها، وأصر فخري باشا على أال ينسحب إىل أطراف املدينـة                باالكتفا
، واختذ من ثكنة العنربيـة مقـراً لقيـادة          )٣(الضيقة، وأن يظل على األقل مسافة يوم واحد من املدينة         

كلـة  ، وكان يشرف على كثري مـن األعمـال املو         )٤(الدفاع، ووزع املهام الكربى على كبار ضباطه      
  .)٥(إليهم

مث شرع فخري باشا بإنشاء معسكر للجيش حول املدينة، وكان ذلك املعسكر على مسافة مرمى            

                                                 
)١( Temiz, Ahmet." Medine Mudafaasi Ve Fahreddin Pasa" Medine Yi Asla Teslim 

Etmem, Sayi;8, Nisan 2009, Fiyati: 5TL, ss14- 15.                                                            
  .  من هذه الدراسة٦٥ -٦٣ ص صراجع )٢(
)٣( Beyoğlu, Süleyman. Fareddin paşa, diyanet islam Ansik. XII, Istanbul, 1995, 

ss87-89 .Kandemir, s42.                                                                                                       
 كان يف جيش فخري باشا عدد من الضباط العرب الكبار من مثل غالب باشا شعالن وسـامل أفنـدي اللـييب                      )٤(

  .٩٩زيدان، ص. ٦٧بدر، ص: راجع. وحسين علي املقدسي وفهمي
 .٦٥ بدر، ص)٥(



  الفصل الثاين
 

 

٩١

 الـيت   )٢(وأحاط املدينة . )١(قنبلة، ويتكون من استحكامات منفردة، وبداخله ماء وفري، وحدائق خنيل         
؛ ليكون من املـستحيل     تقوقع فيها مبجموعة من االستحكامات حوهلا؛ حىت تكون قوية مبا فيه الكفاية           

، وبىن سوراً شـرق     )٤(؛ إذ أمر بإقامة خط حتصينات     )٣(قصفها باملدافع من قبل قوات حكومة احلسني      
؛ حـىت يتحـصن     )٦(، وحفر اخلنادق حول املدينة كلها     )٥(املدينة من باب القبارية إىل حمطة الالسلكي      

  .)٧(اجلنود يف اخلنادق واملتاريس
، وقد كان   )٨(شا أبراج مراقبة على التالل لرصد احلشود املقتربة       وإىل جانب ذلك أقام فخري با     

للضباط واألفراد الذين يعملون يف تلك اخلنادق واألبراج أوقات للراحة تقدر بأسبوع ميضوا يف اللعب               
  .)٩(والتسلية واالستماع إىل املوسيقا، مث يعودون إىل خنادقهم إلكمال أعماهلم

ن إىل آخر، ويفاجئ العـاملني يف أبـراج املراقبـة بزيـارات             وكان فخري باشا يتنقل من مكا     
، وكان يعقد   )١١( وعرف عنه ذلك حىت أصبح اجلميع يرهبونه، وحيسبون له ألف حساب           ،)١٠(تفقدية

  .)١٢(اجتماعات يومية مع ضباطه؛ ليسمع منهم تقاريرهم عن األعمال املسندة إليهم
ت الذي يذكر فيه أحد الباحثني أن املدينـة         ويبدو أن تلك التحصينات مل تكن كافية؛ ففي الوق        

 يذكر قاندمري   )١٣("كانت تتحصن يف قالع منيعة، وكان على األشراف أن يهامجوها داخل حصوا           "
  د الضباط العثمانيني كان يعمل يف معسكرـل أحـأن تلك التحصينات مل تكن كافيةً؛ ألنه عندما سئ

                                                 
)١(Kandemir, s41.    
   ,Kandemir s91 . بعد سقوط الوجه وأثناء تفكري احلسني وأبنائه يف االستيالء على العقبة كان ذلك )٢(
)٣( Kandemir, s91, . ،٢٠٣، صأعمدة احلكمة السبعةلورنس.  
 ذي القعـدة    ١٥معلومة مستقاة من عاصم احلمدان يف يوم الثالثاء         . ٢٠٣، ص أعمدة احلكمة السبعة   لورنس،   )٤(

  .م٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ١٤٣٠
  ).٧( انظر السور خريطة رقم )٥(
  .٥١ بدر، ص)٦(
  . السابق)٧(
  .٦٦، ص٥١ السابق، ص)٨(
)٩(Kıcıman, s110.   
  .٦٥ بدر، ص)١٠(
  .٦٧ السابق، ص)١١(
 .٦٥ السابق، ص)١٢(
 .١٩٤ سعيد، ص)١٣(
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ال شيء، عـدة    : "ا كان يفعله فخري باشا من وسائل للدفاع عن املدينة أجاب قائالً            فخري باشا عم  
والعشائر والقبائل وضـباط      األطراف جنود فيصل راكبو اهلجانة     مستحكمات، حفنة من اجلنود، ويف    

  .)١("قد أرسلنا الناس غري املفيدين الذين يأكلون الطعام، ويشربون املاء إىل دمشق. الربيطانيني
 اجلنود يقومون بكثري من األعمال إىل جانب أعماهلم العسكرية؛ إذ يقومـون بتنظيـف               وكان

؛ ألنه بعد دخول األشراف املدينة مل جيدوا أحداً من          الروضة املطهرة، وحيرسون االستحكامات، واألذان    
ـ                  اري مؤذين املدينة؛ ألم هاجروا على إثر حصار املدينة، فاختار علي بن احلسني كالً من حـسني خب

ويؤيد ذلك ما ذكره قاندمري من أن الضابط العثماين         . )٢(وعبد العزيز خباري؛ ألنه مسع جبمال صوتيهما      
اجلنود هم الذين ينظفون الروضة املطهرة، وحيرسـون        : "الذي كان يعمل يف معسكر فخري باشا قال       

عياً، يأخـذهم   املستحكمات، ويؤذن األذان شيوخ اجليش، وحلراس االستحكامات إذن باخلروج أسبو         
  .)٣("فخري إىل حديقة املدينة الصغرية، فيشاهدون ألعاب قراكوز

هذا ما دفع لورنس إىل الـسخرية مـن         ، و )٤(ومن ثَم، تقهقر فخري ليتخذ وضعاً دفاعياً معيناً       
  )٥("أمحق طريقة اليت ميكن أن يتصورها األتراك للدفاع: "بالقولتدابري فخري باشا 

  لعسكريةيئة القوات ا: ثانياً
  : إعداد القوات العسكرية النظامية-١

  : طلب اإلمدادات-أ

ت ا حكومة عندما بدأت املعارك حول املدينة، وعلى إثر حركات التمرد الفعلية اليت قام
، واختاذ التنظيمات )٦(سعى فخري باشا إىل حتصينها، وحشد املقاتلني للدفاع عنهااحلسني، 

                                                 
)١( Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s75.  
معلومة مستقاة   .م٢٠١٠  فرباير ٢ /هـ١٤٣٠ ذي القعدة  ١٨ يوم اجلمعة     يف معلومة مستقاة من عاصم احلمدان     )٢(

  .م٢٠١٠ يناير ٢٩ /هـ١٤٣٠ ذي القعدة١٥  يوم الثالثاء يفعصام اهلجاريمن 
)٣( Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s75.  
 Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci .٢٠٣، صأعمدة احلكمـة الـسبعة   لورنس، )٤(

Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914- 1918. A.T.A.S.E. yay. 
Ankara 1972, s181.                                                                                                               

)٥(Kandemir, s91.    
)٦(Baker, Randall. King Husain and the Kingdom Of Hejaz, London,1979, P97- 98. 

                     ٣٣الروسان، ص     
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، وكان تنظيم الدفاع عن )١(اع عن الوحدات املوجودة يف املدينةواإلجراءات الالزمة من أجل الدف
املدينة ضد اهلجوم املنتظر من قوات احلسني قد استحوذ على كل فكره، وأصبح يشكل عبئاً ثقيالً على 

كما أن مهمة الدفاع عن املدينة مل تكن . )٢(نفسه؛ إذ مل يكن ميلك من اجلنود سوى ثالثة آالف مقاتل
 بالنسبة إىل فخري باشا ومن معه؛ لذا قرر أن يستفيد من كل جانب جيد فيه فائدةً للدفاع باألمر السهل
 كانت لديه قناعة أن املدينة هي أهم املدن من الوجهة السياسية والعسكرية واملادية عن املدينة؛ إذ

خلضراء، وملا كان من ، وكان خيشى من احتمال إنزال الراية احلمراء العثمانية من فوق القبة ا)٣(واملعنوية
، ويذكر قاندمري "أليست املدينة وطن األم؟: "احملتمل أن تفصل املدينة عن الوطن األم كان دائماً يسأل

أن هذا السؤال يدلّ على أنه كان يفهم اإلستراتيجية العسكرية، وكان يريد أن حيارب ضد قوات 
وصور قاندمري أمر الدفاع . )٤(لدولة عليهماحلسني احملاصرين للمدينة إىل النهاية؛ حىت يفرض سيطرة ا

  :عن املدينة بقوله
 جعل لورنس بطالً أسطورياً وهو دون ذلك؛ لنفرض         دينة وخط السكة احلديدية   إن إصرارنا على عدم إخالء امل     

مق أننا أنزلنا غواصاً لقعر احمليط األطلسي، صحيح أنه ال يرتل الغواص فيه، ولكننا نفترض إنزالنا له، وأعظم ع                 
عشرة أمثال عمـق    :  كيلو متراً من درعا؛ أي     ٨٥٠إن طول اخلط احلديدي احلجازي      . هلذا البحر مثانني متراً   

احمليط، فلنثبت الغواص يف قعر احمليط، ولنرسل له املأكل واملشرب بواسطة أنبوبة، وإن األنبوبة الـيت توصـل                  
قاعه كل يوم، ومع هذا يترك الغـواص يف       املأكل واملشرب تتعرض هلجمات أمساك القرش من سطح البحر إىل           

قاع البحر سنني طويلة متحمالً كل املصاعب، وواقفاً أمام كل املضرات والتخريبات، وراداً كل اهلجمات إىل                
فالغواص هو فخرالدين باشا، والوحدة العسكرية احلازمة وأنبوبة الغطس وشريان          . اخللف، يترك الغواص هناك   

 الذين حيملون الديناميت؛ لنـسأل      -يقصد األشراف -جازية، وأمساك القرش العصاة     احلياة السكة احلديدية احل   
الغواص وما حتمله من مشقات، وما قام به من تـضحيات، أم أمسـاك              : يا ترى عمل من منهم أصعب     : اآلن

يـة  دالذين دافعوا عن خط احلجاز احلديدي، أم أبطال خط السكة احلدي          : القرش، أم الغطاس، أو األنبوبة؛ أي     
  .)٥( األبرار؟احلجازية اهولني وشهداءها

                                                 
)١(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s181.                                                                                 
  .١٩٣ سعيد، ص)٢(
 حيث أنه بالرغم من أنه كان يقدر أن وضع جبهة احلجاز يف احلرب العاملية األوىل كان يف املرتبة الثانية بل الثالثة                      )٣(

طني أكثـر عـدداً مـن       من حيث اإلستراتيجية وأن خيتار جلبهة احلجاز أقل عدداً من احملاربني وأن خيتار جلبهة فلس              
   .Kandemir, ss41- 42: راجع. وحسب تفكريه أن معىن جبهة القدس مدينة النصارى واليهود املقدسة. احملاربني

)٤( Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s42.   
)٥( Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s47.   
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، كة احلديدية، والدفاع عن املدينةوبعد تضييق اخلناق عليه كان يبذل حماوالت يائسة حلماية الس
إنه يف تلك األثناء كان يسحب : ، يقول قاندمري)١(منتظراً وصول إمدادات عسكرية من قبل مجال باشا

قد ضعف خط املرتل، : "السكة احلديدية إىل األمام، مث يصيح قائالًالقوات اليت حول املدينة وعلى خط 
  .)٢("والسكة احلديدية هناك خطر

 يشك يف نوايا حكومة وصلت طالئع اإلمدادات اليت أرسلها مجال باشا، الذي كان يف األصل
 ، مث)٤(م١٩١٦) حزيران( يونيو ٤/ هـ١٣٣٤ شعبان ٢ يف )٣(احلسني، على قطار مقبل من سورية

م، وانضمت إىل القوة العسكرية ١٩١٦) حزيران( يونيو ٣٠/ هـ١٣٣٤ شعبان ٢٨جمموعة أخرى يف 
ضم فخري : "يقول قاندمري. )٥( )قوة احلجاز السفرية(يف املدينة حتت قيادة فخري باشا، وأطلق عليها 

وهكذا . )٦("باشا لقوة احلجاز السفرية هذه روحه وجوهره؛ حىت أصبحت قوة ذات إستراتيجية قوية
ترك أمر الدفاع عن املدينة إىل فخري باشا، أما القوات اليت تركت قيادا لبصري باشا فستقوم مبراقبة 

، وحتقيق اخلريبة -الساحل، ومحاية السكة احلديدية، ومحاية املنطقة املمتدة بني ينبع واملدينة وخط تبوك
واستمرت وحدات الدعم اليت . )٧( بصري باشااألمن واهلدوء فيها، وقد تركت إدارة املدينة امللكية إىل

 ١٥أرسلت إىل املدينة من اجليش الرابع تواصل تدفقها إىل املدينة متعاقبةً بعضها خلف بعض؛ ففي 
م أصدرت قيادة اجليش الرابع األمر بأن يتوجه اللواء ١٩١٦) حزيران( يونيو ١٧/ هـ١٣٣٤شعبان 

دينة، ويشترك يف القتال املستمر من أجل تطهري املدينة من إىل امل) فصيلة نوري بك(الثاين واألربعون 
) حزيران( يونيو ٢٠/ هـ١٣٣٤ شعبان ١٨وبالفعل مت إرساهلا من مدائن صاحل يف . )٨(العدوان

                                                 
رسالة مـن نـاظر   .. DH. KMS 1 -39/31. ٣٩/ ٣١ -١قلم خمصوص / ين، داخليةاألرشيف العثما )١(

 رومي بشأن اختاذ التدابري     ١٣٣٢/ ٢٦/٥الداخلية طلعت بك إىل إبراهيم بك وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية يف            
  . الالزمة يف املدينة املنورة

)٢(Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s42.  
  ٥٧ بدر، ص)٣(
  . من هذه الدراسة٤٢ -٤١ صراجع ص )٤(
)٥( Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina - Filistin Cephesi, IV, Ankara 1979, 

ss177-179.                                                                                                                            
)٦( s41.  .Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi),   
)٧( Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina - Filistin Cephesi, IV, Ankara 1979, 

ss175-179.                                                                                                                            
)٨(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s181.                                                                                 



  الفصل الثاين
 

 

٩٦

  .)١(م ١٩١٦) حزيران( يونيو ٢٢/ هـ١٣٣٤ شعبان ٢٠م، ووصلت إىل املدينة يف ١٩١٦

فية؛ فقد استمرت مطالب فخري باشا  أن تلك القوات املرسلة كانت غري كاومن املرجح
 املرابط يف قاعدة املدينة؛ لذلك ةاحلديديبالقوات؛ ألن ما كان لديه ال يكفي حلماية السكة إلمداده 

مئة كانت مطالبه من اجليش ال تنته؛ لذا اضطر مجال باشا أمام تلك املطالب املستمرة إىل إرسال الفرقة 
كانون ( يناير ٩/ هـ١٣٣٥ ربيع األول ١٥ إىل املدينة يف واخلمسنيالثالث  التابعة للواء واثنني وستني

  .)٢(م، إضافةً إىل القوات اليت أرسلها من قبل١٩١٧) اآلخر

 الذي أرسل إليه بناًء ١٦٢مث طلب فخري باشا إمداده بثالثة طوابري عسكرية أخرى غري الطابور 
إا أرسلت ما : الطلب بإجيابية، ورفضته قائلةًعلى طلبه يف آخر مرة، لكن القيادة العامة مل تقابل ذلك 

  .)٣(ميكنها إرساله من قبل
، ويف  )٤(ازداد عدد القوات التابعة لفخري باشا حىت قدرها قاندمري بنحو عشرة آالف جنـدي             

موضع آخر قدر مجيع القوات املوجودة يف املدينة، ويف حمطات السكة احلديدية، بنحو مخسة عشر ألف                
، ويوافقه يف ذلك أحد الباحثني؛ إذ قدر اإلمدادات الـيت أرسـلت             )٥(سمئة حيوان جندي، وألف ومخ  

حجم القوات التركية املوزعة مـن جبـال        "، بينما ذكر بيكر راندال أن       )٦(إليهم بعشرة آالف جندي   
ألفاً، ١٥ يف منطقة احلجاز، وقوامها قرابة الـ٢٢ ألفاً، منها الفرقة ٦٠ -٤٠طوروس حىت اليمن ما بني 

، )٨(" مقاتـل  ٣٥٠٠ املختارة، والبالغ عددها     )٧(م بقوات خريي بك   ١٩١٦) إبريل(عززت يف نيسان    
وقد أنعشت تلك النجدة    . )١٠( الذين اخنرطوا يف جيشه    )٩(إىل جانب استفادة فخري باشا من التكارنة      

                                                 
)١( a. g. e, s178.   
)٢(a. g. e, s328.   
)٣(a. g. e, s329.   
)٤( Kandemir, s68.  
)٥( a. g. e. s70.  
   .١٩٣ سعيد، ص)٦(
)٧( El Adroose, Sayed. The Hashemite Arab Army 1908- 1979. Amman , 1983,P76.  
)٨(Randall. King Husain and the Kingdom Of Hejaz, London,1979,pp97- 98. Baker, 

   ٣٣الروسان، ص
  . االسم على األفارقة يف احلجاز ومنه املدينة يطلق هذا )٩(
  .٧٨ بدر، ص)١٠(
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  .آمال فخري باشا، وشدت أزر جنوده احملبطني
بار تبني تضجر القوات التابعـة لفخـري باشـا،     يف املقابل، عملت صحيفة القبلة على نشر أخ       

  :وضعف وسائل الدفاع، وعدم وجود قوات نظامية لديه، ومن ذلك النص اآليت
ال يوجد يف داخل املدينة املنورة جنود نظامية، وكل جنود املتغلبة فيها من التكارنة واجلندرمة، أمـا العـساكر                   

حقون، وجياهرون بالدعاء هللا تعاىل أن ينصر جيوش جاللـة          السوريون الذين يف جيشهم فيدعون عليهم مبا يست       
 نفرة جنوده منه ومـن عمـال حكومتـه،          اوكلما رأى فخري باش   . امللك اهلامشي، ويؤيده على هؤالء األعداء     

واستياءهم من الوقوف يف وجه جيش ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يزداد تأثراً، وقد مرض أخرياً من الشدة اليت                    
لـو  : تغلبني ومجاهلم، وقد قال علناً    ، وكثرة استيالئهم على قوافل امل     )٢( والردادة )١(رجال قبيليت الرحلة  يبديها  

كانت هاتان القبيلتان معي لكان ذلك خرياً يل من مجيع عساكري، وهي شهادة للعرب الكرام، والفـضل مـا                   
  .)٣(شهدت به األعداء

إذ إن بعض األفراد التابعني جليش فخـري        ويبدو أن ما نشرته القبلة كان حيمل بعض الصدق؛          
؛ ألن هناك من ظـلّ      ر، لكن ذلك ال يعين انعدام املقاومة      باشا كانوا قد هربوا بعد اشتداد وطأة احلصا       

يدافع عن املدينة مع فخري باشا حىت النهاية؛ إذ جند فيما كتبه عبداهللا بن احلسني تناقضاً مـع الـنص                    
ر أنه على الرغم من اهلجمات املدمرة على السكة احلديدية واحملطـات            السابق املنشور يف القبلة؛ إذ يذك     

والعربات إال أن العثمانيني متكّنوا من البقاء يف املدينة، والدفاع عنها وعن السكة فترة، وهذا يؤكد قوة                 
الدفاع لديهم، وقدرم على إصالح اخلط بسرعة على الرغم من ظروف قلـة اإلمـدادات؛ بـسبب                 

تواصل، ويعود ذلك إىل قدرم على الدفاع من جهة، وعدم وجود قوات مدربة نظامية مع               االنقطاع امل 
  .)٤(األشراف من جهة أخرى

ونضيف إىل هذا السبب أسباباً أخرى؛ فقد قام العثمانيون بتغيري بعض القيادات كمـا سـيأيت                
، اليت كانت تعمل علـى      ذكره، إضافةً إىل أن العثمانيني كانوا قد قاموا بتجهيز قطارات قوات النجدة           

إصالح اخلط، وقد استفادوا يف ذلك من قضبان السكة احلديدية اليت مت ختزينها يف احملطـات املختلفـة                  
، ومل تكن تلك القـضبان كـثريةً،        )٥(للسكة احلديدية اليت كان من املزمع إنشاؤها من مكة إىل املدينة          

                                                 
النسبة إليهم رحيلي من املطاحلة من ميمون من بين سامل من حرب تسكن بني الروحاء واملدينـة علـى                   :  الرحلة )١(

  . ٢٣١، ص١اجلاسر، ج: راجع. الطريق
: تسكن غرب املدينة ومن فـروعهم     . من حرب النسبة إليهم ردادي من احلوازم من مروح من بين سامل           :  الردادة )٢(

  .٢٣٤، ص١اجلاسر، ج: راجع. الغوامن وبنوسالمة واخلُمس واملساحلة والشبيهات
  .٢، ص٥٧، ع١س" احلالة الروحية للجيش ")٣(
   .١٤١، صاآلثار الكاملة للملك عبداهللا بن احلسني )٤(
)٥( Kıcıman, ss311- 312.  
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 املشكلة مت تعيني عمال وموظفني يف أمـاكن         وجاء يوم مل يتبق فيه قضيب واحد سليم، وملواجهة تلك         
؛ لذلك كان   )١(خمتلفة، كانوا يساقون إىل مواضع القصبان املخربة، وينتزعون السليم منه، ويستعملونه          

، إال أن تلك القوات مل تستمر علـى         )٢(يكفي فتح ثقوب يف بعض املواضع، وتعديل اعوجاج القضبان        
؛ نتيجة مطالبه املـستمرة باإلمـدادات،       )٣( بإخالء املدينة  وضعها؛ إذ صدرت األوامر إىل فخري باشا      

إضافةً إىل أن ما أرسل إليه من جنود أضر باجلبهة األساسية، ونبه على أن تلك املنطقة تشكل عبئاً على                   
اجليش العثماين يف حربه املصريية مع احللفاء، كما أن التقارير واملطالب اليت كان يرسلها قائد قـوات                 

أرسل أنور  يئ يف مسعته فيما بعد؛ ف      قيادة اجليش الرابع، وإىل القيادة العامة، أثّرت على حنو س          احلجاز إىل 
م يستفسر  ١٩١٧) شباط( فرباير   ١٠/ هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ١٧باشا برقية إىل قيادة اجليش الرابع يف        

 بين خـالل تلـك    ، و )٤(عن إمكانية عزل فخري باشا، وتعيني قائد آخر أكثر صالبةً وعزماً بدالً منه            
 أخذت تتشكّك يف كفاءة فخري باشا الذي كان يلـح كـثرياً يف طلـب                الربقية أن القيادة العثمانية   

اإلمدادات لقواته، يف الوقت الذي كانت القوات العثمانية يف اجلبهات الرئيسة يف وضع ال ميكّنها مـن                 
يف وضع صعب بعد سقوط العقبة يف       إرسال أي إمدادات، خصوصاً أن القوات العثمانية يف جبهة الشام           

ويفهم من رد مجال باشا على      . م١٩١٧) متوز( يوليو   ٦/ هـ١٣٣٥ رمضان   ١٥أيدي قوات فيصل يف     
تلك الربقية أن أنور باشا اقترح أن يكون مجال باشا الصغري بديالً لفخري باشا؛ فقد جاء يف برقية مجال                   

جة مرضية، ولكنه ال يعي الوضع العـسكري العـام          إن عزمية فخري باشا ومتانته هي بدر      : "باشا قوله 
رأة عظيمة، أما خبصوص مجـال      بصورة جيدة، ولكنين أؤكد وجوب تغيريه بالرغم مما يتمتع به من ج           

 املرابط يف مدائن صاحل فنحن يف أمس احلاجة إليه يف تلك اجلهات، وأرجو أن تسند قيـادة            باشا الصغري 
  .)٥("يلق السادسقوة احلجاز للعقيد عصمت بك قائد الف

إال أن مجال باشا عاد وتراجع عن اقتراحه بتعيني عصمت بك بديالً عن فخري باشـا؛ لـصغر                  

                                                 
 أغسطس يسجل ١٣كان : "  واصفاً حل اجلنود وهم يقومون بتلك املهمة).Kıcıman, ss311- 313( يقول )١(

وأي حال كان حال عساكرنا الذين كانوا       . فكان بالنسبة للبشر يعد معدل درجة حرارة حمرقة       .. أعلى معدل للحرارة  
لهم مـن   وكان فتيان الوطن املساكني يستعملون ما فوق رؤوسهم من طواقي وما يف أرج            .... يعملون يف هذا اجلو؟   

  " جوارب بدالً من القفازات وذلك ملسك احلديد امللتهب من شدة احلرارة
)٢( Kıcıman, ss311- 313.  
)٣( Kandemir, s42.   
)٤(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s329.                                                                                 
)٥(Kandemir, s42.   
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اللـواء    فإن أنور باشا اقترح تعـيني أمـري        وبناًء على ذلك  . )١(، وقلة خربته مقارنةً بفخري باشا     هسن 
ن فخري باشا قائداً يف قيـادة   ليكون قائداً حلامية املدينة، وأن يكو   -قائد اجليش الثاين  -مصطفى كمال   

وصدرت األوامر ملصطفى كمال بالتحرك إىل الشام؛ متهيداً لتـسلّم منـصبه اجلديـد،              . اجليش الثالث 
وبعد يوم من وصوله اجتمع مع      . م١٩١٧) شباط( فرباير   ٢٣/ هـ١٣٣٥ مجادى األوىل    ٢فوصلها يف   

طفى كمال عدة شروط مقابل تولّيه      مجال باشا، وتدارسا األوضاع العسكرية يف احلجاز، واشترط مص        
القيادة، منها أن تكون قيادة حامية املدينة مستقلةً عن قيادة اجليش الرابع؛ ألن حامية املدينة أصـبحت                 
متثّل جيشاً قائماً بذاته، ومن ثَم ال ميكن أن يكون قائد جيش حتت إمرة قائد جيش آخر، كما اشـترط                    

.  معان، وهو األمر الذي ال يلزمه أن يتخذ من املدينة مقراً لقيادتـه             أن متتد منطقة قيادته من املدينة إىل      
وهكذا جعل مصطفى كمال أمر قبوله بذلك املنصب مرهوناً بقبول تلك الشروط، إال أن مجال باشـا                 

  .)٢(أفهمه بأن عليه تويل قيادة حامية املدينة؛ ألن ذلك أمر عسكري غري قابل للنقاش
بني القيادة العامة واجليش أوضح مجال باشا لفخري باشا أن بريطانيا           وبينما كانت املكاتبات تتم     

حرضت احلسني يف تلك األثناء، وأم يريدون سحب القوات إىل هناك ملصلحة جبهة فلسطني، وأنه ال                
ينحاز إىل فكرة وجود قوات زائدة يف احلجاز؛ ألن تلك القوات املوجودة هناك لتأسيس خط دفاع يف                 

  .)٣(يةديداحلسكة ال حلماية خط املدينة، وتكفي
ويشري لورنس إىل أن األوامر صدرت إليه باالنتظار يف الوجه لتلقي األخبار والتعليمـات مـن                
إحدى السفن املقبلة إىل امليناء، اليت كان من بني ركاا ضابط سلّم لورنس نسخةً من برقيـة مطولـة                   

عليمات من أنور باشا وهيئة األركان العامة األملانية،        أرسلها مجال باشا إىل فخري باشا يف املدينة، وا ت         
تأمر فخري باشا بإخالء املدينة، واالنسحاب بقواته إىل العال، فتبوك، مث إىل معان اليت جيب أن يقيم ا                  
خطوطاً دفاعية جديدة لتأمينها، وكانت تلك اخلطة يف نظر لورنس تتفق ورغبـة العـرب، وتالئـم                 

جت القوات الربيطانية يف مصر؛ فجالء مخسة وعشرين ألف جنـدي عثمـاين             أغراضهم، غري أا أزع   
؛ لـذلك   جليش الربيطاين يف قطاع بئر السبع     مبدفعيتهم، ومتركزهم يف معان، يهدد ديداً مباشراً هيمنة ا        

طلب كاليتون من لورنس بذل اجلهد لالستيالء على املدينة، وتدمري حاميتها العثمانية، على الرغم من               
  .)٤(ال فوات الفرصة؛ بسبب وصول الربقية إىل فخري باشااحتم

                                                 
)١( Yatak, s1.   
)٢( a.g.e, ss67- 77.  
)٣(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s329.                                                                                 
  . ٤١١ احلميد، ص)٤(
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الذي يـشوشين هـو     ... كان األمر : "وبناًء عليه، أخذ لورنس يفكر يف تلك املسألة؛ إذ يقول         
التناقض ما بني اإلستراتيجية واهلدف يف احلرب والتكتيكات والوسائل جتـاه اهلـدف اإلسـتراتيجي               

  : ثَم رأى عدم أمهية االستيالء على املدينة؛ إذ تساءل قائالً، ومن)١("واخلطوات املعنية لدرجاا
ما هي مصلحتنا باهلجوم على املدينة؟ فقد كان ذلك يؤرقنا عندما كنا يف ينبع، وكان األتراك ينوون اهلجـوم                   

واليوم حنن نقوم حبصار اخلط احلديدي، وإم       . على مكة، ولكن غيرنا من ذلك كله عندما زحفنا على الوجه          
يدافعون عنه فحسب، وقلصت حامية املدينة التركية إىل حجم غري دفاعي، وكانوا يتخندقون يف التحـصينات                

 ى خط املواصالت الذي مل يعد ذو      مدمرين بذلك قوم الذاتية على التحرك، وذلك بصب كافة اهتمامام عل          
ذلك فإننا أردنا أن حنتلّ املدينة، الـيت مل         ومع  . جدوى بالنسبة هلم، فقد ذهبنا وبعثرنا قوم اليت كانت تؤذينا         

  .)٢(تكن تشكل قاعدةً لنا مثل الوجه، وال ديد مثل وادي العيص؛ فلماذا حبق األرض نريد االستيالء عليها؟
ومع ذلك الوضع بدأ لورنس يفكر يف اهلدف من تلك احلرب، وكيفية القضاء علـى القـوات                 

وبدا يل أن نظرية فون ديـر جـولتز         : "عركة واحدة؛ إذ يقول   املسلحة العثمانية يف عملية واحدة أو م      
إنه ليس من الضروري سحق العدو، ولكـن حتطـيم          : كانت أعمق من الناحية العسكرية، واليت تقول      

  .)٣("شجاعته
لذا رأى لورنس أن اإلستراتيجية املناسبة للتعامل مع ذلك الوضع هي ضرب مـصادر العـدو                

 العثماين؛ ألن تدمري جسر عثماين أو سكة حديد أو آلة أو مدفع كـان               األصلية وإبادا، وليس اجليش   
  .)٥( من موت أحد العثمانيني)٤(أكثر فائدةً بالنسبة إليهم

ـ       ولقطع خط االنسحاب على حاميات العثم      الـسكة  ط  انيني نسق فيصل ولورنس لتقـسيم خ
ى فيصل يف منطقة الوجـه؛       إىل قطاعات، يتم تكليف كل فرقة باهلجوم على قطاع حمدد، ويبق           ةاحلديدي

كي يسارع إىل جندة كل قطاع حيتاج إىل مساعدته؛ أي أن تلك املسألة كانت عامالً جديـداً يـدفع                   
 إىل جبهـة سـيناء      -إذا اعتزمت االنسحاب  - إىل حتطيم اخلط لئال تندفع القوات املنسحبة         الربيطانيني

لك امليادين، وال تريد أي ترجيح لكفة       وفلسطني، خصوصاً أن القوات الربيطانية حققت انتصارات يف ت        

                                                 
  . ٢٢٣، صأعمدة احلكمة السبعة لورنس، )١(
  . ٢٢٠ السابق ص)٢(
  . ٢٢١ -٢٢٠ السابق، ص ص)٣(
أن جيش العرب كانوا عكس ذلك متاماً فقد كـانوا حباجـة            ): ٢٢٥، ص أعمدة احلكمة السبعة  ( ذكر لورنس    )٤(

فلم يكن يف مقدورهم حتمل اخلسائر يف األرواح، لذلك فقد كانـت اخلـسائر يف               .  من املعدات احلربية   للرجال أكثر 
  . املعدات عبارة عن فقاعة يف ماء ميكن أن حتدث فجوة ضئيلة، حيث كان مبقدورهم تعويض املواد واملعدات

  . ٢٢٥، صأعمدة احلكمة السبعة لورنس، )٥(
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  .)١(العثمانيني هناك
، وأخرب مجال باشا بـضرورة      )٢(رفض فخري باشا اقتراح مجال باشا بسحب القوات إىل معان         

 بقوات أكرب من املوجودة، لكنه مل خيرج بنتيجة إجيابيـة مـن              املدينة، وعن السكة احلديدية    الدفاع عن 
؛ إذ أخرب مجال باشا وأنور باشا فخري باشا مبا توصـال            )٣(ل مسة الرتاع  تلك املكاتبات اليت كانت حتم    

  :إليه من قرار بتسليم املدينة، ورد عليهم فخري باشا ذا الرد
بالرغم من إنين جيب علي طاعة األمر إال أين أحتري وأتعجب من إصداركم القرار بإخالء املدينة فجأة؛ ألنه ليس                   

سوى أن املدينة ترى على أا خمتلفة عن الوطن األم وعن فلسطني بشكل خاص،              عندي أي خرب عن األسباب      
وأن خطط سكك احلديد تعرض للتخريب يف بعض األماكن، هل هذه األسباب اليت أعلمها هي األسباب اليت                 

ستفادة دعتكم فقط الختاذ هذا القرار فجأة؟ وهلذا فإين ضد فكرة اإلخالء متاماً، وإن كان هدفكم من هذا اال                 
أال تستحق املدينة منكم أن متنحوهـا       : من اجلنود املوجودين هنا يف اجلبهات املوجودة يف الشمال فأقول لكم          

طابوراً عسكرياً من املشاة وبطارية؟ وأال ميكنكم إرسال مؤن إىل املدينة بالقدر الذي جيعـل هـؤالء اجلنـود          
ين سامل يف الفترة األخرية، فقاموا ببيع املؤن الـيت          لقد شجعت بعض األفراد من عشرية ب      . قادرين على احلياة؟  

حصلوا عليها من اإلجنليز يف املدينة، كما أرسلت التجار إىل ناحية ابن سعود وابن رشيد، وأنا متفائل جـداً؛                   
ه ألم متكنوا من جلب املؤن من هناك، وكلي أمل بأنين سأعيش يف املدينة فترةً طويلةً بعناية اهللا وروحانية حبيب                 

أخطركم بأنين أريد الدفاع حىت آخر دقيقة عن الروضة املطهرة، وعن           : وخالصة القول . صلى اهللا عليه وسلم   
هذه املدينة املقدسة، وذلك بعد إرسال املهمات الثقيلة إلينا، وأرجو بكل عناية واحترام أال ترفع عين تلك الراية              

  .)٤(اليت وضعها أجدادنا على املدينة وعلى قبلتنا
عندما يصدر أمر بتخلية املدينة سيبكي فخر الدين باشا وسيتـضرع           : " ذلك يقول قاندمري   وعن

ألن يعطي له كتيبة من اجليش للدفاع عن قلعة املدينة، وسيصرخ ويولول يف حزن وأمل، وسـينجح يف                  
وهذا ما عرف عن فخري باشا الذي كان يرفض ممكنات احلـوار            ،  )٥("النهاية يف سحب أمر التخلية    

  .تنازل عن الدفاع، وكان لديه إصرار جاد على املهمة اليت كان يقوم اوال
 مجادى  ١٣وبناًء على رجاء فخري باشا واقتراحه جاء يف رسالة من مجال باشا إىل أنور باشا يف                 

  :م١٩١٧) آذار( مارس ٧/ هـ١٣٣٥األوىل 

                                                 
  .٤١١ احلميد، ص)١(
  .  السابق)٢(
)٣(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s329.                                                                                 
)٤(Temiz, ss15- 16.   
)٥(Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s42.    
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رة أظهر استعداده إلرسال قوات احلجـاز إىل   املدينة املنو )١( تلقاه فخر الدين باشا بتخلية     بناًء على األمر الذي   
وسيبقى ... فلسطني، ولكنه عرض علي أن أمسح له ببقاء كتيبة من املشاة وبطارية مدفعية حتت قيادته يف املدينة                

فخرالدين باشا يف املدينة بصفة قائد قوات محلة احلجاز وحمافظ املدينة، وصالحياته العسكرية واملدنيـة غـري                 
لكي الثابتة وطاقم الطيـارة      أرجو أن تصدروا أمركم إىل خمازن جلب البرتين لتموين حمطة الالس           حمدودة، وإنين 

قطعة ذهبية ألجل املدينة،    مائتني ومخسني ألف     يف املدينة حاسباً احتياجاما ملدة سنة حاالً، وأن يرسل           ستظلّ
  .)٢(وسيبعث للمدينة أغذية تكفي ملدة سنة

واضطر   القوات إىل جبهة سيناء، ومل يبق يف املدينة إال كتيبة مشاة،           مث متّ نقل جزء كبري من تلك      
، ومت إرسال لوازم للقوة الباقيـة يف املدينـة          )٣(فخري باشا إىل الدفاع عن املدينة بالقوة املوجودة لديه        

تكفيها مدة سنة، كما مت إخراج األشخاص الذين خارج القوات املسلحة من املدينة الـيت أصـبحت                 
  .)٥( عن فكرة إخالء املدينةوتقرر التراجع، )٤( عبئاًإعاشتهم

  : تعزيز اجليش عدداً وعتاداً-ب
  : التعزيزات العسكرية داخل إطار قلعة املدينة-

عندما أيقن فخري باشا أن املواجهة مع حكومة احلسني أصبحت قـاب قوسـني أو أدىن بـدأ           
واجهة مع حكومة احلسني، ويطلـب منـه     يتصرف بسرعة، فأرسل برقية إىل مجال باشا خيربه بقرب امل         

ووصل القطار حيمل كميـات كـبرية مـن         فلىب طلبه   . )٦(إمداده بالذخائر واملؤن على وجه السرعة     
ن، فأفرغ بسرعة، ووزعت محولته على عدة مستودعات يف أماكن متفرقة من             األسلحة والذخائر واملؤ  

  .)٧(املدينة حمروسةً حراسةً قويةً
لتحصينات، سواء باجلنود أو األسلحة، خصوصاً غرب املدينة ومشاهلا الغـريب؛           كما عين بتعزيز ا   

ألنه كان يتوقع هجوماً من الغرب؛ لذلك عزز حتصيناته يف اجلبهة الغربية، ووضع عدداً كبرياً من اجلنود                 

                                                 
 جدير بالذكر أن إخالء املدينة مت التفكري به منذ بداية املعارك حول املدينة، ولكن ذلك مل يتحقق إال فيما بعـد،                      )١(

  . وسيأيت تفصيل ذلك الحقاً يف الفصل اخلامس من هذه الدراسة
)٢( Kandemir, s70.   
)٣(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s329.                                                                                 
)٤( Kandemir, s80.  
)٥(Temiz, ss15- 16.     
  .٥١ بدر، ص)٦(
  . السابق)٧(
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  .)١(فيها
 خـط الـسكة     ويعد باب القلعة موقعاً إستراتيجياً مهماً بالنسبة إىل املدينة املنورة؛ فهو طريـق            

احلديدية؛ لذلك حظيت تبة املهد الواقعة مشال غرب املدينة بتعزيزات عسكرية قوية، فرابطت هناك فرقة               
من مشاة الطابور الثاين من اللواء الثاين واألربعني، ومعها بطارية مدافع صحراوية من لـواء املدفعيـة                 

 اخلامس واخلمسني يف املنطقة املمتـدة       كما انتشرت قوات الطابور الثاين من اللواء      . اخلامس واخلمسني 
  .)٢(من غرب تبة املهد حىت نقطة شرطة خالد باشا مشال جبل أحد

وإذا كان مشال غرب املدينة قد احتاج إىل تعزيزات عسكرية كبرية فإن مشال املدينـة ومشاهلـا                 
شهري هلاتني اجلهتني    يف حاجة إىل ذلك؛ بسبب احلماية الطبيعية اليت وفّرها جبل أحد ال            انوالشرقي مل يك  

من املدينة؛ فإضافة إىل أن ذلك اجلبل كان حيف املدينة من جهتيها املذكورتني كانـت قمتـه تتميـز                   
بالوعورة الشديدة؛ مما ال يتمكن معه األشراف من استخدامه ملصلحتهم، ومل يكن باستطاعة أي جندي               

تبيت املقعد واملخفر سرية من الطابور الثاين       أما يف سفحه اجلنويب، فكانت ترابط على        . )٣(أن يرابط فوقه  
كما رابطت سرية أخرى مـن اللـواء        . للواء الثاين واألربعني، وحبوزة تلك السرية مدفع مانتلي ضخم        

وعززت تلك السرايا اليت كلّفت . )٤(نفسه على طابية الربكان، وكذلك على تبيت البيضاء وإمساعيل بك      
، وجتشم رجال احلاميـة     ل عري جبخمة، كما وضع مدفع على قمة       الدفاع عن أطراف املدينة مبدافع ض     

. مشقة كبرية يف سبيل الصعود بذلك املدفع اىل قمة اجلبل حىت نصبوه على الطرف اجلنـويب للجبـل                 
وكانت قمة ذلك اجلبل تتميز باالتساع واالستواء؛ لذا أُحلق بذلك املدفع جمموعة من مـدافع الـسرية                 

 دافع مستقلة حتت قيـادة تيمـور      ب اجلبل وشرقه، كما كانت هناك بطارية م       الثانية، ومت نصبها يف غر    
ومل تغفـل احلاميـة     . توفيق أفندي تنتظر جبوار املدينة يف جبل سليع وهي متأهبة للتحرك يف أي وقت             

  .)٥(االستعانة باملشاة من أجل حراسة املدافع اليت علَت أكثر من تبة حول املدينة
إستراتيجية فخري باشا مل تكن متقنةً للدفاع عن املدينة؛ إذ كان مهـه             ويرى أحد املؤرخني أن     

لقد جعل نفـسه يف     . أن ميأل املستودعات بالذخرية بندقاً ومدفعاً وقنابل وطلقات من الرصاص         "األول  
قبضة األسر قبل أن تعلن اهلزمية؛ فلو أنه نظم حرب عصابات بني احلني واآلخر على الفـريش لفـك                   

بني غرب املدينة حىت رابغ وينبع، فما كانت هناك قوى لدى األشراف ال يستطيع التغلب               احلصار بينه و  
                                                 

  . السابق)١(
)٢( s287. Kıcıman,   
)٣( a.g.e,ss287- 288.  
)٤( a.g.e,s 288.  
)٥( a.g.e, s289.  
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  .)١("عليها، وإمنا هو تغلّب على نفسه
  : التعزيزات العسكرية حول املدينة-

توزعت التعزيزات العسكرية العثمانية حول املدينة يف بئر املاشي، وتبة يونس، وجليجلة، وبئـر              
  . وآبار علي، وبئر روحانة،درويش

 مـسؤولية   -قائد البطارية الرابعة ملدافع قـدرتلي     -ففيما يتعلق ببئر املاشي، توىل إحسان أفندي        
، وأسـندت   )٣(فتم وضع ألغام يف الوادي حلماية ذلك البئر ضد أي هجوم           ،)٢(اشياملحتصني نقطة بئر    

من ثَم كانت قوة العثمانيني فيه تقدر       ، و )٤(محاية ذلك البئر إىل الطابور األول من اللواء الثاين واألربعني         
بلواء، وكان يف إمكام جلب احتياط من املدينة، وكان املاء متيـسراً للقـوات العـسكرية، وكـان        

، إضـافةً إىل املدفعيـة،      )٥(للعثمانيني خمفر على التلّ اجلنويب املنفرد ترابط فيه قوة تقدر بفصيل واحد           
باشا، وسنان باشا، وأم الدنيا، والسلطان، ويونس بـك،         وتأسست نقاط شرطة تبة معهود، وشوكت       

. تبة غالب، وتبة عاطف بـك : كما انتشرت نقاط شرطة قوية يف أماكن خمتلفة؛ مثل        . واملنتقم، والكرد 
  . الوعر الذي كان يربط املدينة مبكة)٦(وقد وفّرت تلك النقاط محايةً كبريةً للطريق الفرعي

صب عليها الطابور الثاين من اللواء الثاين واألربعني قبل أن ينتقـل             ن أما ما يتعلق بتبة يونس، فقد     
؛ إذ كان لتردد قوات احلسني على منطقة جليجلة، ووقوعها علـى الطريـق              )٧(إىل جليجلة فيما بعد   

 دور يف نقل تلك الفرقة، ويف مساندا بعـدد كـبري مـن              -مقر قيادة علي  -املؤدي إىل بئر درويش     
. )٩(أسندت محاية جليجلة إىل الطابور الثالث من اللواء الثاين واألربعـني          ؛ إذ   )٨(التعزيزات العسكرية 

كما رابطت فيها فصيلة من بطارية مدافع قدرتلي حتت قيادة املالزم ثاٍن احتياط حيدر أفندي على بئر                 
، كما كان الشطر الثاين من تلك البطارية الـذي          )١٠(خليل بك وتبة مطلوب غرب الطريق السلطاين      

                                                 
  .٩٨ زيدان، ص)١(
)٢(Kıcıman, s291.    
 .١٨٧، صم١٩١٨ -١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٣(
)٤( Kıcıman, s289.   
 .١٨٧، صم١٩١٨ -١٩١٦احلرب يف احلجاز . الثورة العربية الكربى موسى، )٥(
  ). ٤(ظر خريطة رقم  الطريق الفرعي أن)٦(
)٧( s291. Kıcıman,   
)٨( a.g.e.  
)٩( s289. a.g.e,   
  ). ٤(نظر خريطة رقم  الطريق السلطاين ا)١٠(
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ويف . ده بصري أفندي يعسكر يف التبة احلمراء جبوار حمطة املدينة يف حالة تأهب حتسباً ألي طـارئ                يقو
تبة الطاس والصخرة املنحدرة كان يرابط قسم من بطارية املدافع الثانية عشرة حتت قيادة وكيل الضابط                

  .شفيق أفندي، كما كان يرابط يف جبل حدبة قسم من البطارية الصحراوية السريعة
أما قوة بئر درويش، فكانت تتألف من مشاة، وفيلق هجانة، وبطارية مدافع جبلية حتمل علـى                

  .)١()غالب باشا الشعالن(اجلمال، وأربع طيارات، ويقودها القائمقام غالب بك 
أما قوة بئر روحانة، فكانت تتألف من فيلق هجانة، وقوة من عرب مشر، وكتيبة مـن البغالـة،                  

 ومفرزة السلكي، ويقود تلك القوة حنو ستمئة ضابط علـى رأسـهم فخـري               ومخسة مدافع ميدان،  
  .)٢(باشا

  .)٣(ويف آبار علي عسكر فيلق اهلجانة حتت قيادة املالزم ثاٍن احتياط محزة أفندي
  .ويتضح من السابق أن تلك التعزيزات كانت قويةً ومنتشرةً حول جهات املدينة كلها

  :ديدية التعزيزات العسكرية على السكة احل-

حظيت حمطة احمليط بتحصينات كبرية، فكانت ترابط فيها السرية التاسعة من الطابور الثالث للواء       
اخلامس واخلمسني، ويف حمطة احلفرية كانت ترابط السرية الثالثة، يف حني رابطت السرية الثانية عـشرة          

  .)٤(ار نصيف حمطة بواط، والسرية العاشرة يف آبيف
من اللواء اخلامس واخلمسني، فكانت قواته منتشرة يف أكثر من حمطـة علـى              أما الطابور األول    

 املقدم  الطريق، منها حمطة بويرة، وإسطبل عنتر، وأبو النعم، وهدية، وجداعة، وكان يقود ذلك الطابور             
  .)٥(سعد الدين بك) البكباشي(

 احملطات بـني املدينـة      وكانت بطارية املدافع اجلبلية بقيادة املالزم أول حيدر أفندي تتفقد تلك          
واملدرج؛ لترد هجمات قوات احلسني؛ فقد نصبت املدافع يف أكثر من موضع، فكان مركـز بطاريـة                 
املدفعية الصحراوية الضخمة الثالثة عشرة يف حمطة اهلدية، كما نصب على بئر جديد مدفع من البطارية                

قائد -نة واخلمسني بقيادة القائمقام توفيق بك       العاشرة وفرقة البنادق اآللية، كما انتشر قطاع الفرقة الثام        
 إحدى سرايا الطابور الثالـث للـواء احلـادي          اً من مدرج، اليت كانت     بدء -اللواء اخلامس واخلمسني  

                                                 
  .١٩٣ سعيد، ص)١(
  . السابق)٢(
)٣( s293. Kıcıman,  
)٤( a.g.e.  
)٥( a.g.e.  
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كم مشـال حمطـة   ألف ومثان ومخسني كما وضعت نقطة شرطة على مسافة    . )١( ترابط فيها  والعشرين
؛ ألا  "نقطة الشرطة البطلة  "ثني جندياً، ومسيت تلك النقطة      الطويرة، وكان قوام تلك النقطة مثانية وثال      

  .تصدت هلجوم ضاٍر من فصيلة من البدو قوامها ستمئة مقاتل
املئـة  كما كانت حمطة زمرد تتمتع بتحصينات قوية، فرابطت فيها السرية السادسة من اللـواء               

ا تركّزت حتصينات قوية يف سـهل  ، ومعها مدفع من بطارية املدافع الضخمة العاشرة، كم   واثنني وستني 
ا مركز الطابور   ت مركز قيادة الفرقة، فقد عسكر فيه      أما منطقة العال اليت كان    . )٢(املطر وبدايع ومشهد  

كما اعتلى قمة كلّ . الثالث من اللواء احلادي والعشرين، وتوزع عدد من السرايا يف نواحي متفرقة منها           
نطقة، على الرغم مما عاناه جنود املشاة يف سبيل وضع تلـك            جبل من جبال غرب احمللة مدفع حلماية امل       

  .)٣(املدافع يف أماكنها
املئة واثنني وستني   أما حمطة مدائن صاحل، فقد متيزت بتعزيزات عسكرية قوية؛ إذ رابط فيها اللواء              

، وأربعة   رفيعي بك، وفرقة البنادق اآللية، ومركز طابور خط السكة احلديدية          )البكباشي(املقدم  بقيادة  
وعلى الرغم من أن أطراف تلك احملطات كانت        . مدافع من البطارية احلادية عشرة من املدافع الضخمة       

رملية منبسطة، وانتشار اجلبال والتالل العالية االرتفاع والغريبة الشكل يف جنوا الشرقي؛ فقد أقيم يف               
 احلبال، وكانت تسمى تلك النقطة      أعلى مرتفعات تلك املنطقة نقطة شرطة كان يصعد إليها بسلّم من          

، وكانت تلك النقطة تطلّ على احملطة، فتكشف كل شيء على الرمال البيضاء املنبسطة              "عش الشاهني "
مربك الناقة، وأبو طاقة، ودار احلمرا، واملعظـم، مـن          : كما مل ختلُ حمطات   . حتت ضوء املكرب الضوئي   

  .)٤(اآللية، وبعض املدافعحتصينات قوية، وعدد من السرايا، ومحلة البنادق 
، فكانت تعد نفسها مستقلةً، فتجري اتصاالا على هذا األساس،          "القوة املرتبة الثانية  "أما منطقة   

وكانـت  . وقد اختار عاطف بك قائد القوة النظامية الثانية أقوى اجلنود صحةً وأبداناً، فأحضرهم إليها             
ىت املدورة، وتأمني رحليت الذهاب والعودة، وقـد        مهمة تلك القوات هي محاية خط السكة احلديدية ح        

  .)٥( حىت وصل إىل ستة جنود أو سبعةهاعددمع الوقت تناقص 
عشرون مدفعاً ثابتاً، ووحدة استحكامات، ووحدة بـرق،  : كما وجد يف احملطات املهمة للقطار 

، ووحـدة  وثالث حمطات لالسلكي، ووحدتان صحيتان، ومستشفى متنقل، وطاقم للتغذية واإلطعـام          
                                                 

)١( a.g.e,s294.  
)٢( a.g.e,s295.  
)٣( a.g.e.  
)٤( a.g.e,ss295- 297.  
)٥( a.g.e,s297.  
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  .)١(لآلبار، وكتيبة للسكة احلديدية، وكتيبة للنقليات
كما فكّر فخري باشا يف العمل على تقوية نقاط احلراسة اليت جبانب طريق السكك احلديديـة؛                

 بني املدينة وحمطة تبـوك حتـت محايتـه    )٢(للحفاظ على ذلك اخلط احلديدي، وجعل مجيع نقاط املاء 
وبالفعل مت توزيع القوات األخرى على طول امتداد خط الـسكة           . تبواسطة جنود الشرطة والدوريا   

احلديدية على شكل حاميات قوية يف كل حمطات املياه الواقعة بني املدينة وتبوك، ويف مواقـع أصـغر                  
  .)٣(حجماً بني تلك احلاميات؛ حىت تتمكن الدوريات اليومية من أن تضمن تقفي األثر

  : توفري احتياجات قوة احلملة-ج

 أثناء مساعي فخري باشا إلعداد القوة النظامية عمل على توفري كلّ ما من شأنه االرتقاء ـا                  يف
  :من خالل توفري كلّ ما ميكن أن حتتاج إليه تلك القوة يف تلك الفترة احلرجة، مثل

  : تشكيل هيئة الطبوغرافيا-

) ٤(موعة من الـضباط   ويف إطار تعزيز اجليش عدداً عين فخري باشا بتشكيل هيئة تتكون من جم            

عرفوا برجال الطبوغرافيا؛ إذ أدرك أن الطبوغرافيا ال تقلّ أمهيةً عن أمهية محل السالح للمقاتل، وكـان                 
؛ إذ كانوا يعملون علـى توضـيح        )٥(رجال الطبوغرافيا يعملون فوق الرمال الساخنة والصخور القوية       

ملساحة من األرض على قطعة مـن       ) غاباتجبال، وسهول، وحبار، وأار، و    (ورسم اهليئات الطبيعية    
الورق تسمى خريطة بواسطة رموز واصطالحات ثابتة ومقياس رسم معني؛ إذ يـتم قـراءة اخلريطـة                 
وتطبيقها على الطبيعة، واستنتاج املعلومات الالزمة لألغراض املختلفة، كما يعملون على دراسة املالحة             

واسطة األفراد، ويعملون على اكتشاف األمـاكن الالزمـة         الصحراوية، والسري بالبوصلة ليالً واراً ب     
  .)٦(لتحركات القوات وميادينها املختلفة

وظلّ أولئك الضباط يف املدينة يف أثناء حصارها، وانتشروا فيها وجبوارها انتشاراً كبرياً، حىت إنه               
ـ      انوا يتميـزون  مل يبق شرب على طول خط السكة احلديدية حىت مشال جبل أحد وتبوك خيلو منهم، وك

                                                 
)١( s69. Kandemir,   
)٢( s91. a, g,e,  
   ٢٠٣، صأعمدة احلكمة السبعة لورنس، )٣(
اليوزباشي أيوب أفندي يف نقطة عيون، واليوزباشي صالح الدين، واملالزم أول فـين             :  كان من أولئك الضباط    )٤(

  ,s335. Kıcıman: راجع. بك، والبكباشي حافظ بك رئيس الربيد
)٥( s335. Kıcıman,   
  .م٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥علومة مستقاة من عاصم احلمدان يف يوم الثالثاء  م)٦(
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  .)٢( وكانوا يتمتعون بتقدير كل قوات محلة احلجاز،)١(باحليوية والنشاط طوال فترة احلصار
 قسم من الضباط هواة الرسم واخلط؛ ملساعدم فيما هم بصدده من أعمال،             وكان يعمل معهم  

جلبـال جـبالً    وعلى الرغم من تعرض رجال الطبوغرافيا لنريان قوات احلسني إال أم استطاعوا مسح ا             
  .)٣(جبالً، واستطاعوا حتديد مواقع قوات احلسني بدقة

  : توفري كوادر عاملة يف األمور الكتابية واحلسابية-

اهتم فخري باشا بتوفري احتياجات قوة احلملة من العمالة اليت تـساعدها يف األمـور الكتابيـة                 
 مدرسة اللوازم لمدينة؛ لذا افتتحت    واحلسابية يف الوحدات والتشكيالت يف ظلّ وجود احلصار الشديد ل         

مـديراً لتلـك    ) أمني لـواء  (من أجل إعداد كوادر من الكتبة لتسيري تلك األمور، وعني ضابط برتبة             
  .)٤(املدرسة

وكانت االمتحانات تعقد يف تلك املدرسة شفهياً وحتريرياً يف حضور هيئة مكونة مـن رئـيس                
  .)٥( وغريمهاجملس إدارة قوة احلملة، وقائد قوة املرتل،

، )٦(وجنحت تلك املدرسة يف مدة وجيزة يف ختريج عدد من الطالب من بني اجلنود والشاويشة              
احلاصلون منـهم   ى الوحدات والتشكيالت، وكان      على اإلخالص يف العمل قبل أن يتوزعوا عل        أقسموا

 تقـدير   أصحابيف وظائف مستقلة من دون رئيس، بينما يعمل الباقون           يعينون   على تقدير جيد جداً     
 راتب بدءاً من تاريخ تعيينهم، وكانوا مينحون لقب         جيد كتبةً للطابور، وكان يصرف لكل واحد منهم       

  .)٧()وكيل حماسب(
  إلـيهم  ت احلاجة  اليت قد تودي حبياة اجلنود يف وقت كان         اخلطرة ونتيجة لوقوع بعض احلوادث   

التعامل مع األسلحة كالقنابل؛ للتنبيه على       قادة القلعة بإلقاء دروس حول كيفية        كبرية وجه فخري باشا   

                                                 
)١( s335. Kıcıman,  
)٢( a.g.e.  
)٣( a.g.e.  
)٤( s336. a.g.e,   
)٥( a.g.e.  
)٦( a.g.e.  
)٧( a.g.e.s337.  
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 أصـيب فيهـا     )١(اجلنود ومكافحة وقوع حوادث قد تودي حبيام، وقد دفعه إىل ذلك وقوع حادثة            
  .)٢(جنديان من جنود املدفعية

  : توفري اجلمال-

 ويف إطار تعزيز اجليش بالعتاد جلب إىل املدينة عدد كبري من اجلمال اليت اشتريت من الـشمال،                
وكانت تشكل أساس طوابري اهلجانة يف دمشق، وأرسلت وفود كثرية إىل أماكن خمتلفـة مـن أجـل                  

وكانت اهلجن ختصص لركوب الـضباط والشاويـشية،     . شرائها، فتم توفري عشرة آالف مجل وهجني      
قسمت تلك اجلمال إىل فرق، كلّ فرقة تتكون من مئة مجل، وتسند            و. )٣(وختصص اجلمال لنقل األمتعة   

أن ، ومت تشكيل ثالث وعشرين فرقة مقابل مئة فرقة كان من املنتظر             )٤(لفرقة إىل أحد ضباط االحتياط    ا
 هو أنه مت تعيني شباب من إستانبول على رأس تلك الفرق مل يـسبق               تشكل، لكن األمر الالفت للنظر    

األوامـر  لواحد منهم أن ركب هجيناً طوال عمره، بل إن بعضهم مل ير وجه مجـل إطالقـاً، لكـن                    
وبسبب قلة خربة رعاة اجلمال تعرض تشكيل تكون مـن عـشرة            . )٥(العسكرية تقتضي عليهم ذلك   

آالف مجل خلسائر كبرية من قوات احلسني عن طريق الفخاخ اليت نصبوها هلم، واهلجمات املباغتة اليت                
ـ                ة اجلمـال   نفذوها ضدهم، وكان من أسباب زيادة اخلسائر أيضاً عدم معرفة الرعـاة كيفيـة معاجل

؛ لذلك أقيم باملدينة مستشفيان لعالج تلك اجلمال حتت إشراف مالزم احتيـاط بيطـري               )٦(اروحة
وهيب بك، وكان العالج يدوم أسابيع وشهوراً، وكـان         ) البكباشي(رشيد أفندي، خيضع لرئاسة املقدم      

هلزال بـسبب   الضعف وا ب ، ومع مرور الوقت كانت تصاب     )٧(اجلنود يسأمون من طول مدة عالجها     
 املناخ أثر كبري يف وصول       وغريمها من األمراض الناجتة عن     سوء التغذية، وكان لفقر الدم والتهاب الرئة      

  .)٨(تلك اجلمال إىل ايتها املفجعة
                                                 

نا يعبثـان ـا انفجـرت فيهمـا      وتفصيلها أنه عثرا اجلنديني على شيء أشبه بكبسولة إشعال املدافع وفيما كا    )١(
. فأطاحت بإصبعي السبابة واإلام يف اليد اليسرى ألحـدمها وأصـيب اآلخـر جبـراح فـوق ثديـه األيـسر                    

   .Kıcıman, s248:راجع
)٢( Kıcıman, s248.  
)٣( a.g.e, s264.  
)٤( a.g.e.  
)٥( a.g.e.ss264- 266.  
)٦( a.g.e.s266.  
)٧( a.g.e.  
)٨( a.g.e.  
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حيوانـات  نقل يف الطوابري مـع       اجلمال الستخدامها يف      جانب كما جلبت كمية من احلمري إىل     
  .)١( الركوب اخلاصة بالضباطالبنادق اآللية واملدافع، وحيوانات

، حىت إنه مل يكن من املمكن صـرف         )٢(لكن كانت هناك أزمة شديدة يف املؤن يف أثناء احلصار         
العلف لتلك احليوانات، واضطر اجلنود إىل ملء بطون حيوانام بالتنب والعشب، والواقـع أن أربعـني                

حيث القوة الغذائية، وعلى الرغم من ذلـك  كيلوجراماً من التنب مل تكن إال كيلوجرام شعري واحداً من       
  .)٣(كان من الصعب توفري الغذاء اليومي من التنب لكل احليوانات

وانتهى األمر بتلك احليوانات إىل أكل الرمال إلشباع جوعها؛ فعلى الرغم من حماولة احلـراس               
م بعد مدة من أكل الرمل      والرعاة منع احليوانات من ذلك إال أم فشلوا، ونتيجة اللتهاب األمعاء الناج           

 إنقـاذ   تعني علـى  ، ومل يكن البيطريون ميلكون أي وسيلة         شديدة يف أمعائها   أصيبت احليوانات بآالم  
حيوانام، وتسكني آالم أمعائهم؛ مما أدى إىل موت أغلبها؛ ففي األيام األخرية للحصار مل يبق من ثالثة          

  .)٤(منهمآالف رأس من احليوانات إال حنو مثانني أو مئة 
  : اإلجراءات الوقائية من طائرات حكومة احلسني االستكشافية-

عدة إجراءات للوقاية من طائرات االستكـشاف التابعـة حلكومـة           استخدمت القوة العثمانية    
  :، ومن تلك اإلجراءاتاالفالت من الضربات اجلويةاحلسني، و
 اخليول من أعلى ومن اجلوانـب        تغطية خيام اجلنود واخلنادق واملدافع واملركبات وإسطبالت       -

  .جبريد النخيل
  . اختباء األفراد واخليول داخل حدائق النخيل إن أمكن عندما حتلق فوقهم الطائرات-
  . مستودعات الذخرية واألسلحة بفروع األشجار وجريد النخيل تغطية-
  . تلوين اخليام البيضاء خمروطية الشكل باللون الترايب األمحر للتمويه-
  . اجلنود وعدم حتركهم عند اقتراب طائرة من موضعهم ثبات-
  . إقامة نوبات حراسة ملراقبة الطائرات وإخبار اجلنود بالبوق-
 ة مع التخفي بني األشجار    توزيع القوة امليدانية اليت تتعرض إىل هجوم جوي إىل وحدات صغري           -

  .والتالل احمليطة جبانب الطريق
                                                 

)١( a.g.e.  
  . سيأيت احلديث عن ذلك الحقاً يف الفصل الثالث من هذه الدراسة)٢(
)٣( Kıcıman, s267.   
)٤( a.g.e.  
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 واستلقاء اهلجن على االرض      أرجلها األمامية،  ركة بربط إجبار اهلجن على السكون وعدم احل      -
  .جبوارها إلسكاا ومنعها من إصدار أي صوت عندما تلقي الطائرات قنابلها

  . احلرص على احليلولة بني الطيار وبغيته، وهي كشف اجلنود أنفسهم لقائد الطائرة-
ا إىل اجلنود بعد االبتعـاد مـن        عندما توجه الطائرة قذائفه    االسراع يف االستلقاء على األرض       -

  .نطاق قذائف الطائرة بالتقريب
 بقاء اجلنود داخل اخلنادق يف أثناء املعارك وقصف الطائرات، وعدم التوجه إىل االختباء بـني                -
  .األشجار
  . إعداد املشاة وسرايا البنادق اآللية واملدفعية على صد غارات الطائرات-
هلا إطالق البنادق اآللية على الطائرات املعاديـة، وجتهيـز           توفري منضدة صغرية ميكن من خال      -

  .)١(املدافع إلطالق نرياا على تلك الطائرات
  : تنظيم الدوريات-

كانت هناك بعض التعليمات خبصوص تنظيم عمل الدوريات، فكان ينبغي أن يرد أفراد احلراسة              
، ومتّ إلزام كل قائد بأن يعلّم فرقتـه         على أمر كلّ من مير من جانب خط الدورية من الضباط واألفراد           

  .األحباث النظرية والعملية اخلاصة بالدوريات واحلراسة
ني أو مـتخمني مـن      ومن التعليمات أيضاً أن يذهب احلراس إىل نوبة احلراسة وهم ليسوا جائع           

 إلمكانية   إخراج اجلنود احملمومني واخلارجني لتوهم من املستشفى إىل احلراسة يف الشمس؛           الطعام، ومنع 
تعرضهم لضربة مشس، كما ال يرسلون إىل الصحراء مدداً طويلة؛ ألن ندرة املياه تعرضـهم لـضربات                 

وجيب على جندي الدورية أن حيمل معه مائة خرطوش ناري فقط من أجـل ختفيـف                . الشمس أيضاً 
وأال حيملوا معهم خياماً سهلة احلمل من أجل عمل مظالت تقيهم حـر الـشمس،               أن  احلمل عليه، و  

وإذا كان احتمال تعرضهم لضربة الشمس كبرياً يـرافقهم جنـدي           . حيملوا معهم مواد خمدرة حمظورة    
حلمل األسلحة اليت يف ثقل البندقية، وميكن استغالل سالل التمر مشسيةً مع جنود الدوريات، ويفضل أن                

، كما مينع سري اجلنـود       املضرة بأعينهم   الشمس ريات اراً النظارات لتقيهم من أشعة     يرتدي جنود الدو  
وهم حفاة على الرمال الساخنة والصخور، ويبذل اجلهد لتوزيع املياه على الدوريات، وتقلل حركات              

  .الذهاب واإلياب غري الضرورية اراً
  : توفري وسائل ختابر حامية املدينة- تعزيز خطوط الدفاع بوسائل االتصال-

  :حمطة الالسلكي

م، وعندما وصل فخري باشا اهتم بصيانتها       ١٩٠٠/ هـ١٣١٨ام  أنشئت حمطة الالسلكي منذ ع    
                                                 

)١( a.g.e, ss248- 250.  
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ـ ١٣٣٧ -١٣٣٤لتشغيلها مع خطوط الربق على أعلى مستوى؛ ففي الفترة بني سنيت              -١٩١٦/ هـ
 باً من اجلهة الغربيـة، وبـىن      ، وجعل له با   )الترسيس(م وجه بإنشاء سور حول حمطة الالسلكي        ١٩١٩

كما أنشئ سـور    .  وزواياه ملراقبة كل ما يدور خارج احملطة       أبراجاً وشرفات عالية عند أركان السور     
 احملافظة علـى    دف. قرب البقيع  طويل آخر بني احملطة وسور املدينة كان ميتد جنوباً إىل باب القبارية           

 من أن يقع يف قبضة قوات احلسني؛ إذ كانت تلك احملطة صلة الوصل الرئيسة بينه وبـني مركـز                    املبىن
  .)١(بول، وقد عملت احملطة بكفاءة عندما ضرب عليها احلصار من قبل قوات احلسنيالقيادة يف إستان

وبسبب انفصال حامية املدينة عن الوطن األم بفعل احلوادث العسكرية كان البد هلم من وسائل               
تساعدهم على االتصال مع معان وعمان ودمشق وإستانبول، فتوافرت هلا وسائل ختابر متعددة، كـان               

  :سائل اليت سلكتها احلامية للتواصل مع وحداا وقيادا العامةمن تلك الو
  . مركز املدينة الثابت للربق الالسلكي-
  . مركز الربق الالسلكي الصحراوي-
  . مركز الربق املدين-
  . مراكز اهلاتف-
  . مراكز الربق التابعة حملطات السكة احلديدية-
  : مركز املدينة الثابت للربق الالسلكي●

هذا املركز بني جبلي أحد وسلع مشال غرب املدينة على أرض مسطحة تفضي إىل بساتني               أنشئ  
 كيلومترات، وكان املركز يعمل بالغـاز       ١٠خنيل وعيون، وكان يركز يف نظام اهلاتف األملاين، وسعته          

  .)٢(بسبب تبخر البرتين ونفاده سريعاً يف األماكن احلارة
 من أرض احلجاز وبقاعها املقدسة؛ لذا كان حمرماً علـى           وكانت املنطقة أسفل قضاء العال جزءاً     

غري املسلمني عبور تلك النقطة إىل اجلنوب؛ لذلك مل يكن من املمكن دخول مهندس أملاين إىل املدينـة                  
لتشييد حمطة الالسلكي الثابت، لكن املشكلة حلّت باستقدام جنود وضباط عثمانيني أكملوا دراسـام     

  .)٣(يف أملانيا
علـى   م، وقد أظهر القائمون   ٨٠ معلق على عمودين طوهلما      )إيريال(هوائي  ذلك املركز   وكان ل 

وكان لذلك املركز القدرة على االتصال      . )٤(ذلك املركز مهةً وغريةً منقطعة النظري، وأثبتوا كفاءة عالية        
                                                 

 ٤٨ -٤٦ بدر، ص ص)١(
)٢( Kıcıman, s301.   
)٣( a.g.e, ss301- 302.   
)٤( Kıcıman, s302.  
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ظـروف  مبركز الربق الثابت يف دمشق، وكان من املخطط إنشاء مركز مماثل له يف مكة، لكن حالت ال                
  .)١(دون ذلك

تكلّف إنشاء املركز تسعني ألف لرية أو مئة ألف تقريباً بعملة ذلك الوقت، واستخدمت كميـة                
كبرية من الوقود من أجل استمراره يف العمل بفاعلية؛ حىت ال ينقطع التواصل مع الوحدات والقيادة؛ مما                 

كي الثابت مشكالت كثرية يف االتـصال       وقد واجه مركز املدينة الالسل    . )٢(أضر كثرياً باحتياطي الغاز   
  .بسبب طقس املدينة احلار؛ لذا كان يستفاد من السلكي تبوك يف التخابر كما سيأيت ذكره

وكانت قيادة ذلك املركز حتت إشراف املالزم أول فهمي بك أحد املؤسسني، الذي بذل جهداً               
  .)٣(كبرياً يف أثناء مدة احلصار

  :وي مركز الربق الالسلكي الصحرا●

املدينة حتت أمر قوة احلملـة، الـيت        كانت السرية األوىل للربق الالسلكي الصحراوي توجد يف         
مهامها لسرية مراكز مستقلة يف املدينة وهدية ومدائن صاحل، و        الزم أول غالب أفندي، وكان ل      امل يقودها

على ماكينات حمملة    حتتوي   ملراكز، وكانت تسهيل االتصال بني قوة احلملة والقوات املوجودة يف تلك ا         
على عربات صممت لتحقق االتصال بصورة مأمونة على مدى مسافات تبعد مئة ومخسني كيلـومتراً،               

  .)٤(وبقدرة كيلووات واحد ونصف الكيلووات
  : مركز تبوك للربق الالسلكي●

م  تقـو  ، اليت كانـت   )٥(يتبع يف بادئ األمر سرية الربق الالسلكي الثانية املركزية يف معان          كان  
مبهمة الوسيط الدائم يف املخابرات بني القوات النظامية األوىل، والثانية، واجليش الرابع، وقـوة محلـة                

اقتصر حتقيق االتـصال مـع      و  أُلغيت ، لكن بعد احلصار   )٦(احلجاز، وجمموعة الصاعقة، والقيادة العليا    
سب، وقد واجه مركز    الشمال على مركز املدينة الثابت كما سبق ذكره، ومركز تبوك الصحراوي فح           

املدينة الالسلكي الثابت مشكالت كثرية يف االتصال بسبب طقس املدينة احلار، وبسبب برودة منطقـة           
  .)٧(تبوك، وكون جوها صحواً، استفيد من حمطتها يف التخابر واالتصال مع الشمال

                                                 
)١( a.g.e.  
)٢(a.g.e, ss302- 303.  
)٣(.a.g.e, s303.    
)٤( a.g.e.  
)٥( a.g.e.  
)٦( a.g.e. 
)٧( a.g.e, s304. 
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املركـز  ، وقد نال أفراد ذلك      )١( حتت قيادة نامق مجال من ضباط الالسلكي        تبوك مركزوكان  
؛ بسبب ما أظهروه مـن      "ميدالية احلرب "جائزة مل حيظَ ا أي السلكي آخر يف اجليش العثماين، وهي            

  .)٢("مركز الربق الالسلكي احلائز على ميدالية احلرب"فدائية وغرية؛ لذلك أطلق على ذلك املركز 
  : مراكز الربق التابعة حملطات السكة احلديدية●

 يف حمطات اهلدية والعال ومدائن صـاحل        ية إلدارة خط السكة احلديد    مت تأسيس مركز اتصال تابع    
 يف أثناء احلركة العسكرية إىل تلك املراكز عندما  يهرعونالضباطفةً إىل مركز املدينة، وكان   وتبوك، إضا 

  .)٣(ال يتوافر خط صاحل لالتصال
  : مراكز اهلاتف●

لذا عزز فخري باشا خطـوط دفاعاتـه        ؛  )٤(كان توفري االتصاالت اهلاتفية يشكّل أمهية كبرية      
م شبكة اتصال هاتفي داخل املدينة، وأحـضر        ١٩١٧/ هـ١٣٣٥؛ إذ أسس يف سنة      )٥(خبطوط هاتفية 

بسعة مخسني خطاً هاتفياً، ومد جنوده األسالك بني إدارات اجلـيش ومـستودعاته             ) سنتراالً(مقسماً  
، ويوضح ذلك   )٧(ه على القوات العسكرية فقط    ، واقتصر استخدام  )٦(ومراكز املراقبة الرئيسة والثكنات   

 وكل شعبة داخل املدينة، ومدوا خطوطاً مع كل         مت تركيب ميكرفون يف كل مؤسسة     : "قيجيمان بقوله 
  .)٨("نقطة شرطة يف حميط القلعة

وكانت السرية اليت يرأسها عدنان بك مالزم التلغراف تتوىل إدارة سنتراالت القيـادة واملـرتل               
، ومن مث صار مركز املدينة العسكري مركزاً متطوراً بالقياس إىل أي مركـز              )٩(املدينةوالشرطة داخل   
  .)١٠(آخر يف احلجاز

وتوضح املعلومات السابقة وسائل التخابر عرب أجهزة االتصال، أما التخابر عرب املراقبني والربيـد              
                                                 

)١( a.g.e. 
)٢(a.g.e, s305.    
)٣( a.g.e. 
)٤(.a.g.e  
 . ٥٩، ص٥ مرشد، ج)٥(
  .٤٨ بدر، ص)٦(
  .٣٥٤ حافظ، ص)٧(
)٨(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s305.  
)٩( a.g.e.  
 .٤٨ بدر، ص)١٠(
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طرائق للتخابر عرب الوسيلتني    األمين فكان هلما دورمها أيضاً يف العمليات العسكرية، وكانت هناك عدة            
  :املشار إليهما سابقاً، منها

 شفرة تستخدم يف التخابر بني املخربين السريني الذين يشرفون على العيون اليت تقوم مبراقبـة                -
األماكن اليت توجد ا احلملة، وعن طريق تلك الشفرة يتم توصيل األخبار العاجلة واملهمة بـني                

وكانت الشفرة سرية جداً، وترسل عادةً مع الربيد صورة         . نتمون إليها املخربين والوحدات اليت ي   
  .منها إىل قائد الربيد، مث تستعاد منه عند عودته؛ حىت ال تقع يف أيدي األشراف

؛ إذ كان البوق يستخدم     )١( أبواق الصيد اليت كان يتخابر ا يف أثناء املعارك مع قوات احلسني            -
على طول السكة احلديدية عند احملطـات وللـدعوة إىل الطعـام            وسيلة خمابرات حول املدينة و    

، وكان ينبغي التريث فترةً ما لتكرار اإلشارة حتسباً النقطاع صوت بوق الـصيد يف               )٢(والراحة
أثناء اإلشارة، وإذا كان اجلو عاصفاً كانت شدة الرياح تعوق أحياناً إيصال الصوت إىل الربيد؛               

، )٣(، وينبغي النفخ يف بوق التنبيه من أجل دعوة الربيد إىل املخابرة           مما كان يتطلب بريداً وسيطاً    
كنا : " قائالً  لورنس ، ويشري إىل ذلك   )٤( ببوق الصيد يف املسافات القريبة فقط       يتم التخابروكان  

ننبطح كالسحايل بني األعشاب الطويلة احمليطة ا األحجار على أعلى قمة اجلبـل، ونـشاهد               
كانوا ثالمثئة وتسعة وتسعني جندي مشاة، يبدون كاأللعاب الـصغرية،          . طاستعراض حامية احملي  

، )٥("ويسرعون عندما يزعق البوق؛ ليصطفوا يف صفوف ثابتة أمام املبىن األسـود، مث يتفرقـون     
 :ويقول يف موضع آخر

ـ                  ىت أتانـا الـريح     علونا مجالنا ثانيةً لنصبح أقرب ثانيةً من خط السكة احلديدية، إال أنه ما إن بدأنا املسري ح
ووجه دخيل اهللا أذنـه     . بأصوات األبواق التركية املستخدمة لدعوة اجلنود لتناول الطعام آتيةً من بطن الوادي           

لذلك فقد اجنذبنا حنو الصوت، الذي كان يعلـن عـن           ... باجتاه الصوت، وفهم أنه كانت هناك حمطة مدرج       
 إعـالن ايـة     وكان .)٦("حنن يف العراء دون مأوى    موعد العشاء وعن االستراحة يف اخليام، يف حني كنا          

  .)٧(بتبادل الطرفان النفخ يف بوق السالميتم عادة التخابر 

                                                 
)١( Kıcıman, ss284- 285.  
 .٢٣٣، صأعمدة احلكمة السبعة،  لورنس)٢(
)٣( Kıcıman, s285.  
)٤(a.g.e, s286.  
 .٢٣٣، صأعمدة احلكمة السبعة )٥(
  .٢٤٢، صالسابق )٦(
)٧( Kıcıman, s286.   
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 استخدام اإلشارة بذراعني، أو بندقيتني، أو استعمال شعلتني، أو مسدس اإلشارة، أو الراية يف               -
 األخضر من أجـل     ؛ ففيما يتعلق مبسدس اإلشارة يستخدم اخلرطوش      )١(حال عدم توافر األبواق   

الدعوة إىل التخابر، ويعد اخلرطوش األبيض خطاً، بينما اخلرطوش األمحر نقطةً، ويتم احلـرص              
أما املخابرة بالراية، فيجب توافر نظارة لدى الربيد عند         . )٢(على تغيري ألوان اخلرطوش كل مدة     

وكان التخابر  . )٤(مث األمحر ، وعند التخابر بالراية يفضل اللون األصفر مث األزرق          )٣(التخابر ا 
 .)٥(بالشعلة مثل التخابر بالراية

كما كانت حركة اجلنود تستخدم يف بعض األحيان وسيلةً للتخابر يف املسافات القريبة، أو يقوم               
 .جندي االستطالع بالسري مييناً ويساراً مشرياً إىل حركة قوات احلسني

  : استمالة القبائل-٢

القبائل إىل جانبهم ففيما كان مجال باشا يدعم املدينة بالقوات واملؤن حاول العثمانيون استمالة 
 أخربه فخري باشا أن علياً ينوي مجع رؤساء القبائل املتامخني للمدينة، )٦(،على النحو السالف الذكر

   )٧(وسيؤثر عليهم بقوة املال حيث سيتم توزيع النقود والطعام عليهم ويتم صرف رواتب هلم

أوصى فخري ري جديدة حيال تلك التطورات، فء مضاد جلأ مجال باشا إىل تدابولذلك وكإجرا
باستدعاء شيوخ القبائل  م١٩١٦ )حزيران(  يونيو٣/ هـ١٣٣٤ شعبان١د منه يف باشا يف األمر الوار

 الذهب اليت اعتقد انه ومنحهم النقود وختصيص رواتب هلم إذا لزم األمر، وأرسل إليه مخسة آالف من
صرف : "، وحدد املبلغ بقوله بأن من الصاحل)٨(، لينال ثقتهم وارتباطهم بالدولة ذلكستعني على
  .)٩(" آالف لرية ذهبيةةمخسمائ

                                                 
)١( a.g.e, s285.   
)٢( a.g.e, s286.   
)٣( a.g.e. 
)٤( a.g.e.  
)٥( a.g.e.  
)٦(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s178.                                                                                 
)٧(  a.g.e, s174.   
)٨(  Erden, "Çölde Son Türk Destanları" Dünya, nr1304(13 Ekim 1955).  
)٩(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s174.                                                                                 
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سافر إىل املدينة على الفور ملقابلة شيوخ القبائل )١(إىل جانب ذلك شكل مجال باشا وفداً
  بينشيوخالوفد مع لك ذوقد تقابل  )٢( العثمانيني، واالنضمام إىل جيوشلكسب والئهموإقناعهم 

 وقدموا هلم اهلدايا، مث استوثقوا منهم أن يعقدوا معهم أواصر  البدائع يف)٤(عرتةو  تبوك، يف)٣(عطية
 أوضح فيه أن حكومة  علي خطابا مطوال إىل رئيس الوفدل املدينة أرسوحينما كان الوفد يف. قوية

 احلكومة اتبعتها السياسة اليتوذكر أن  ،احلسني قوية وستقضي على العثمانيني يف الوقت املناسب
 قريبها العاجل عبارة عن أطالل، وأنه قد حان  يفحىأا ستضكما أشار إىل ، مل تكن مقبولةالعثمانية 
 بسوريا، وأن مجيع عثمانينيكلمته إىل الظلم الواقع من اليف ة متطرقا حاد هلجة نتقام وذلك يفوقت اال

 دنس  من واليمن مكةت طهر حكومة احلسنيأنوضح  مكة، ويالعرب املسلمني سيلتفون حول أمري
، وحينما تسنح له العثمانيني، وذكر أن السبب يف تأخر احتالل املدينة هو خشيتهم من إراقة الدماء

 يأخذوا يرهم بصفة مستمرة كاالفرصة أيضا سيقوم مبناورات من أجل الدفاع عن سوريا، وسيتم إخط
من وجهة نظره  - السوريني إىل خدمة اإلسالم دعا اية سطوره ، وىفعثمانينيحذرهم من شر ال

 وذكر ، ال عهد هلم وال ذمةعثمانيني، وأنهه الونما يقولفي متحدثا عن أنه مل تعد هناك ثقة -اخلاصة
  )٥( .قاموا ا السوريني بعمليات اإلعدام اليت

إلمام عبدالعزيز  رسالة من ا تسلم باشا كان قد أهدر فرصة مثينة عندماأن فخريوجدير بالذكر 
سعود أعرب فيها عن استعداده ملساعدته ضد احلسني فلم ينتهز الفرصة فيوافق على بن  بن عبد الرمحن

 وسبب ،العرض اعتقاداً منه بقدرته على احملافظة على املدينة مبقوماا احمللية فاعتذر لإلمام عبد العزيز
 خاصة بعد حادثة العوايل، فاعتذر ،بعرب شبه اجلزيرة العربيةآخر هو أن فخري باشا مل يكن يثق كثرياً 

وقد أدرك فخري باشا فيما بعد اهلفوة اليت ارتكبها، فحاول إصالحها ووجه  )٦(.لإلمام عبدالعزيز
م لزيارة املدينة ١٩١٦ )أيلول( سبتمرب ١٧/ هـ١٣٣٤ ذو القعدة ١٩الدعوة لإلمام عبدالعزيز يف 

                                                 
  . ١٥٧سعيد، ص : راجع.  تألف ذلك الوفد من حممد فوزي العظم وعبدالرمحن اليوسف و أسعد الشقريي )١(
  .١٥٧ سعيد، ص  )٢(
  . ٧٩٠، ص٢كحالة، ج: راجع. بطن من احلويطات باحلجاز:بنو عطية  )٣(
تعد من كبريات قبائل شبه اجلزيرة العربية متتد منازهلا من جند إىل احلجاز فوادي السرحان فاحلماد فبادية                 : عرتة  )٤(

كحالـة،  : راجع. مسلم، وايل، عبيد: رية وهيالشام حىت محص ومحاه وحلب وتقسم هذه القبيلة إىل ثالثة بطون كب      
  . ٥٠٣ -٥٠٢، ص ص٢اجلاسر،ج. ٨٤٦، ص٢ج
)٥(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s178.                                                                                 
  .٥٣بدر، ص  )٦(



  الفصل الثاين
 

 

١١٨

 ولكن دعوته تأخرت كثرياً إذ أن ،سني وإعداد الظروف املناسبة لذلكوالبحث يف التعاون ضد احل
  )١(. اإلمام عبدالعزيز كان مشغوالً بأموره الداخلية فلم يلب الدعوة

 دور أيضاًيف - الذي عني أمرياً على مكة بدالً من احلسني– )٢(إىل جانب ذلك كان لعلي حيدر
 حيدر، فكانت تريد منه تعقب ة تتوقع دوراً كبرياً من عليكومة العثماني وكانت احل)٣(،استمالة القبائل

 وقد منحته السلطات العثمانية األومسة وزودته باألموال )٤(والعطف عليهم، األشراف مث كسبهم
 ٢٤ حيدر إىل املدينة يف  وصل علي)٥(،والذهب لتوزيعها على شيوخ القبائل يف حماولة لكسب والئهم

م ومت استقباله من قبل فخري باشا وبصري باشا وعدد ١٩١٦وز  مت-  يوليو٢٦/ هـ١٣٣٤رمضان 
 وخصص له مقر مؤقت )٦(من الشيوخ وبعض أعيان املدينة يف حمطة القطار وقدم اجلنود له التحية،

مقابل الديوان مقر فخري باشا مركز احملافظة وأقيم له سبيل وصارت املدينة العاصمة املؤقتة للحجاز 
                                                 

 سياسة الدولة العثمانية جتاه امللك عبد العزيـز يف ضـوء املـصادر    .مفرح، سعيد بن حممد  .٦٠بدر، ص  )١(
جامعة امللك سعود، قسم التاريخ     : الرياض.  رسالة دكتوراه  .م١٩١٨ -١٩٠٢/ هـ١٣٣٦ -١٣١٩العثمانية  

ـ ١٤٢٧واحلـضارة،    Goldberg, Jacob. The Foreign Policy Of Saudi Arabia .م٢٠٠٦/ هـ
Harvard University Press. Cambridge: Massachusetts, 1986,p141. .  

من ): م  ١٩٥٣ –١٨٦٣/ هـ  ١٣٥٣ –١٢٨٠(   علي حيدر باشا ابن جابر بن عبداملطلب بن غالب احلسين             )٢(
انيني، فجعلوه وزيراً لألوقاف مث وكـيالً أول        وتقدم عند العثم  . ولد باآلستانة وتعلم فيها   . أشراف مكة من ذوي زيد    

م صدر مرسوم من الـسلطان      ١٩١٦/ هـ١٣٣٤وبعد ثورة احلسني على العثمانيني مبكة عام        . لرئاسة جملس األعيان  
وبعد بلوغه املدينة،   . حممد رشاد بتعيني علي حيدر أمرياً هلا، على أمل أن جيد أنصار يف قبائلها، يقاومون ثورة احلسني                

مـداخل  صـابان،   : راجع.  عبئاً على احلامية العثمانية فيها، فعاد إىل الشام، واستقر يف لبنان، وتويف يف بريوت              شكل
  .        ١٤٠ -١٣٩، ص صبعض أعالم اجلزيرة العربية يف األرشيف العثماين

)٣(  stitt, George.Aprince Of Arabia. The Amir shereef Ali Haider Aprince of 
Arabia.printed In Great Britain, By Bradford. Dckens, London, 1948, pp 155-167. 
Beyoğlu, Süleyman 'şerif Ali Haydar Mekke Emirliğne Tayini' Türk Dünyası tarih 
dergisi , sayı 61(ocak 1992, ss 47-51. B.O.A., İrade, Dosya Tasnifi, I. Grub Karton nr. 
13. Yatak, S56.                                                                                                                     

)٤(Bayur, Y. Hikmet , XX. Yüzyüda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki 
Etkileri, T.T.K. yay., Ankara 1974, s 283. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, Son 

Sadrazamlar, IV, Dergah yay., İstanbul 1969,ss1903-1907.                                               
، ص  )ت.د. (دار الـوراق  : بغـداد . ١٩١٨ -١٨٧٦احلجاز يف العهد العثماين     .  يوسف، عماد عبدالعزيز   )٥(
   ,S56. Yatak. ٢١٨-٢١٧ص

 "Bayur,s 283-s 285. Ali Fuat Erden, "ÇöWe Son Türk Destanları   .٦١بـدر، ، ص   )٦(
Dünya,nr. 1310 ,19 Ekim 1955, Kandemir, a.g.e, s.s 60-69.                                               
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 بياناً أشار عند وصوله املدينة ووزع علي حيدر )١(، يتم القضاء على ثورة احلسنيعند العثمانيني إىل أن
وملا كان احلال على هذا املنوال ومت إعالن اجلهاد وقطع العدو كل آماله ": فيه إىل خيانة احلسني ونصه

نية املشهورة  املدعو شريفا باالتفاق مع دولة مسيحية معادية للدولة العثما، قام حسني بن عليىف احلجاز
احملمدية لوضع القطعة احلجازية املباركة والبيت احلرام ومرقد األنوار  بالعدل ىف العامل اإلسالمي، وسعى

  .)٢("حتت محاية هذا العدو

عمل علي حيدر أثناء وجوده يف املدينة على بث الدعاية للعثمانيني بني القبائل وإنفاق األموال 
 وبناًء عليه أخذت وفود بعض القبائل اليت حول املدينة ،تهم وإغرائهموأمدهم باهلدايا يف سبيل استمال

 وقد قابلهم علي حيدر وعمل على كسبهم وأعطاهم النقود ،بالتوافد عليه تعرض طاعتها وانقيادها
 ومن أولئك الشيوخ، شيوخ قبيلة جهينة اليت جاءت مبائتني من أفرادها على اهلجن ،وأقام هلم الوالئم

ابن رشيد حيث أرسل علي حيدر إىل الصدر األعظم طلعت وأيضاً  ،علي حيدر وأكرمهموالتقى م 
  املنتفق العجمي شيخ قبيلة ، كما أنباشا أن ابن رشيد عرض استعداده للحضور وتقدمي اخلدمات للدولة

هؤالء بعث برقية لعلي حيدر أعرب فيها عن استعداده للقيام جبميع األوامر اليت تصدر إليه، وإىل جانب 
د كان ضالعاً مع هم حسني بن مبرييك، فق بين ومن)٣(،قدم بعض شيوخ حرب الوالء والطاعة

عثر عليهما رجال إرساله كتابني إىل علي حيدر من املدينة،  ذلك العثمانيني مياالً إليهم ويؤكد
لى أساس أن  كما أن السفن الربيطانية كانت قد أنزلت كمية من البنادق واملؤن والعتاد ع)٤(،احلسني

 وأن يشترك معهما يف القتال ضد العثمانيني، ولكن مل ،يؤمن ابن مبرييك وصوهلا إىل قوات علي وفيصل
يلبث أن اتضح األمر وتبني أنه كان مياالً للعثمانيني فمنع إرسال املؤن إىل الداخل وحال دون نزول 

 )٥(.ىل الداخل ملواجهة مدافع العثمانينيبطارية املدافع الربيطانية اليت كانت النية تتجه إىل إرساهلا إ
وأهل العوايل متيل إىل  )١(بين علي وكانت عشرية. )٧(وهو أحد شيوخ عوف)٦(وكذلك ابن صويلح

                                                 
   .٦١بدر، ص  )١(
)٢(Bayur,s 283-s 285. Ali Fuat Erden, "ÇöWe Son Türk Destanları" Dünya,nr. 1310 

,19 Ekim 1955, Kandemir,s.s 60-69.                                                                                     
)٣( Kandemir, s38.  
  .١٢٢اجلابري، ص. ١٩٧ -١٩٦سعيد، ص ص )٤(
  . ١٢٢اجلابري، ص )٥(
  .م٢٠١٠يناير ٢٩/ هـ١٤٣٠لقعدة  ذي ا١٥ الثالثاءمعلومة مستقاة من فايز بن موسى احلريب يف يوم  )٦(
بطن من بين مسروح من حرب ميتد نفوذهم على رابغ وعلى قسم كبريا من األراضي اليت مير ل درب                   :عوف  )٧(

  . ٥١٠، ص٢اجلاسر،ج .٨٥٧، ص٢كحالة، ج: راجع. احلج
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كما اتصل اإلمام عبدالعزيز بعلي .)٢(أتباع احلسني مل يكن هلم دور بارز يف مقاومة فخري باشا وإن
ب احلسني، وجاء يف رسالته اليت بعثها إليه بعد شهر حيدر وأبدى استعداده لدعمه والتعاون معه لضر

  : من وصوله إىل املدينة
إنه يطمح يف االستقالل بأية طريقة كانت، وهلذا .. إن عائلة احلسني مل تقدم بثورا هذه سوى الفساد والضرر

وإنين اليوم .. اصةانغمس بكل أنواع اخلداع واحليل ضارباً سكان اجلزيرة العربية بعضهم ببعض خدمة ملآربه اخل
احلسني وضعه ضعيف وميكننا هزميته بسهولة، . مستعد لفعل أي أمر تريده لكنين أطلب مؤناً إضافية من الذخرية

   )٣(".إن القبائل العربية حتتشد، وهذا هو الوقت األفضل للهجوم. إذا توفرت اإلمدادات

  .نقضاض على احلسني     وهذا يعين أن اإلمام عبد العزيز كان يبحث عن وسيلة لال

 )٤(ولكن علي حيدر ضيع الفرصة إذ مل يستفد من هذا العرض كما ضيعها فخري باشا من قبل،
ن فخري باشا مل يكن ه يف موقف علي حيدر السليب حيث إويبدو أنه كان ملوقف فخري باشا أثر

 هلا ة يف ذلك الوقتقات بني جند والعثمانيني كانت متوترلعال، كما أن احيسن الظن بأحد من القبائل
املهم أن علي حيدر وفخري باشا مل يكونا واقعيني ومل يستفيدا من الفرص الكثرية اليت . أثر أيضاً

هود  قدر جلأنه لوومما ال شك فيه . )٥(سنحت هلما إلقامة جبهة طويلة عريضة ضد احلسني وأبنائه
فقد .  وتشتيت جهدها حركة احلسنيالأن تتوحد أو تتناسق حلاولوا إشغاإلمام عبدالعزيز وحيدر باشا 

  .كان عبدالعزيز ميلك قوة كبرية وكانت عالقاته مع احلسني متوترة
كما انضم للعثمانيني عدد من الشيوخ، ولكي تعمل الدولة العثمانية على زيادة تشجيعهم 
ا وإغرائهم باالنضمام كانت تعمل على منح بعض أولئك الشيوخ وأبنائهم وأحفادهم الذين قدمو

، ففيما يتعلق باألومسة مت منح أومسة جميدية من املرتبة الثالثة )٦(خدمات للدولة العثمانية أومسة ورواتب

=                                                      
  . ٤٨٥، ص٢اجلاسر، ج: راجع. من مسروح من حرب:بين علي  )١(
        .م٢٠١٠ فرباير٢/ هـ١٤٣٠ ذي القعدة ١٨اجلمعة ن موسى احلريب يف يوم معلومة مستقاة من فايز ب  )٢(
)٣(stitt,170.   
ـ ١٣٤٤ -١٣٣٢ضم احلجاز يف عهد امللك عبد العزيز        . آل فائع، أمحد بن حيىي     )٤( م ١٩٢٥ -١٩١٤/ هـ
م، ص  ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨جامعة امللك سعود، قسم التاريخ واحلضارة،       : الرياض. رسالة دكتوراه . )دراسة تارخيية (
  . ١٠٩ -١٠٨ص

  .٦٣ -٦١بدر، ص ص )٥(
رسالة مـن وكيـل   . . DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية )٦(

 بشأن بدء األشراف يف التعدي علـى الـسكة          ١٣٣٢/ ٢١/٥ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف        
= 
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 طراد بن سطام  ومنح أحد أقارب نوري الشعالن وهو،نوري الشعالن وابنه نواف الشعالن لكل من
عالن وجواد بن أمحد العامل باشا الشعالن وساماً من املرتبة الرابعة، ومثله لكل من خالد بن سطام الش

ية من املرتبة كما مت منح أومسة جميد )١(، بليعشريةكاتب نوري الشعالن، وأمحد أبو شامه شيخ 
بن أمحد أبو شامة وللشيخ جويعد بن علي، وحممد خريي القصد والد زوجة نوري اخلامسة إىل متعب 

منح وساماً جميدياً من املرتبة أفندي إذ أسر املدينة مثل بيت ناصر كما منحت أومسه لبعض .)٢(الشعالن
 أومسة عثمانية من وعبيد ناصر أفنديالثالثة، وابنه حسن ناصر أفندي وأبناء عمه علي ناصر أفندي 

 م حتت بند الترضية١٩١٦/ هـ١٣٣٥أما الرواتب فقد خصص راتب يف ميزانية عام  )٣(،املرتبة الرابعة
نظري تقدمي خدماته  وقدره أربع مائة قرش بشكل دائم العالملطلق ابن الشيخ فرح شيخ أوالد علي يف 

 عليان بن رفيع الراتب الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وقدره احلويطات ومنح ورثة شيخ ،)٤(للدولة
تب للترضية للشيخ سعد بن غنيمة شيخ قبيلة اص ر، وخص)٥(مخس مائة قرش شهرياً حتت بند الترضية

=                                                      
 .DH 3 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٣قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية. ئلوحماولة العثمانيني استمالة القبا

KMS . .           بشأن بدء األشراف    ١٣٣٢/ ٢٥/٥رسالة من وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف 
      .يف التعدي على السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائل

وهلا جذمان كبريان مها خملد     .  حول الوجه، ممتدة شرقاً إىل العال ونواحيها       تنتشر مساكنها يف مشال احلجاز    :بلي  )١(
  . ٤٣، ص١اجلاسر، ج: راجع. وخزام

قرار سلطاين من إدارة التشريعات إىل نـاظر الداخليـة   . . B.E.O األرشيف العثماين، أوراق الباب العايل  )٢(
. نح أومسة لبعض الشيوخ وأقـارم      رومي بشأن م   ١٣٣٢ أغسطس   ٢٢/ هـ  ١٣٣٤ ذي القعدة    ٦طلعت يف   

 نيـسان   ٣٠رسالة من نظارة الداخلية إىل حمافظة املدينة املنـورة يف           . قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية  
       . رومي بشأن ختصيص رواتب لبعض املشايخ١٣٣٢

ـ . . DH. KMS 2 -41/30. ٤١/ ٣٠ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية  )٣( ن قائـد  رسالة م
األرشـيف  .  رومي بشأن منح أومسة لبعض أهـل املدينـة         ١٣٣٢/ ١٢/٥اجليش الرابع إىل نظارة الداخلية يف       

رسالة من مدير التشريعات ممدوح  . . DH. KMS 5 -41/30. ٤١/ ٣٠ -٥قلم خمصوص / العثماين، داخلية
       .أومسة لبعض أهل املدينة رومي بشأن منح ١٣٣٢ أغسطس ١٦/ هـ ١٣٣٤ شوال ٣٠إىل نظارة الداخلية يف 

 حمـرم   ٤حمضر جملس الوكالء  يف      . . M.V 203/177. ٢٠٣/ ١٧٧األرشيف العثماين، جملس الوكالء       )٤(
       . رومي خبصوص ختصيص رواتب١٣٣٢ تشرين األول ١٩/ هـ١٣٣٥

 شـعبان   ٦ حمضر جملس الـوكالء  يف     . . M.V 202/56. ٢٠٢/ ٥٦األرشيف العثماين، جملس الوكالء       )٥(
       . رومي خبصوص ختصيص رواتب١٣٣٢ مايو ٢٥/ هـ١٣٣٤
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إضافة لذلك فقد مت إعطاء الشيخ مصلح بن صويلحي من . )٢(قرش شهرياً وقدره مخس مائة )١(املرادية
 كما مت منح النيشان ايدي من الطبقة اخلامسة للشيخ ،قبيلة عوف النيشان ايدي من الطبقة الرابعة

   )٣(.حممد سعيد ومن الطبقة الرابعة حملمود بك من أشراف عمان

 قوبل بالترحاب من قبل بعض الشيوخ يف صحاري ومن الواضح أن جميء علي حيدر إىل املدينة
احلجاز وحول املدينة، إال أنه من املالحظ أن ذلك القبول كان من الشيوخ الذين كانوا يكرهون 
احلسني منذ وقت طويل لسبب أو آلخر، ووجدوا يف جميء علي حيدر وكيالً عن اخلالفة ما يتوافق مع 

حلقيقي يف الثورة هم الربيطانيني والفرنسيني ومبعىن آخر  بينما رأى البعض أن خصمهم ا،)٤(مصاحلهم
  )٥(أعداء اإلسالم

ورفضت قبائل أخرى قبول علي حيدر، وظلت على والئها للحسني وأبنائه بسبب ما حتصلوا 
  األحامدةعليه من أموال وهدايا مثينة وسالح مثل الشيخ عساف بن سعد بن جزا األمحدي وبقية شيوخ

شهادة تقدير له يف عام  مما دفع باحلسني إىل إرسال، )٦(ن احلسني وقواتهالذين ظلوا يساندو

                                                 
األرشـيف العثمـاين، جملـس      :  راجع .وهي من القبائل املوجودة على الطرق ااورة للمدينة       : قبيلة املرادية    )١(

ـ ١٣٣٤ شعبان   ٦حمضر جملس الوكالء  يف      . . M.V 202/57. ٢٠٢/ ٥٧الوكالء    ١٣٣٢ مـايو    ٢٥/ هـ
  .     صيص رواتبرومي خبصوص خت

 شـعبان   ٦حمضر جملس الـوكالء  يف       . . M.V 202/57. ٢٠٢/ ٥٧األرشيف العثماين، جملس الوكالء       )٢(
       . رومي خبصوص ختصيص رواتب١٣٣٢ مايو ٢٥/ هـ١٣٣٤

رسالة من وزير الداخلية طلعت باشا إىل الصدر األعظم طلعت          . قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية    )٣(
وثيقة حمفوظة عند فايز بن     .  رومي بشأن منح النيشان ايدي لبعض الشيوخ       ١٣٣٣ تشرين اآلخر    ٢٤ا يف   باش

قرار من إدارة التـشريعات إىل وزيـر   . . B.E.O األرشيف العثماين، أوراق الباب العايل.موسى احلريب بالرياض
شأن منح النيشان ايـدي      رومي ب  ١٣٣٣ تشرين اآلخر    ٢٨/ هـ  ١٣٣٦ صفر   ١٢الداخلية طلعت باشا يف     

. قلـم خمـصوص  / األرشيف العثماين، داخلية. وثيقة حمفوظة عند فايز بن موسى احلريب بالرياض . لبعض الشيوخ 
 كـانون األول    ٥رسالة من وزير الداخلية طلعت باشا إىل مجال باشا قائد عام سوريا وغرب اجلزيرة العربية يف                 

      .وثيقة حمفوظة عند فايز بن موسى احلريب بالرياض. بعض الشيوخ رومي بشأن منح النيشان ايدي ل١٣٣٣
)٤(  Kandemir, s38.  
  م٢٠١٠ فرباير٢/ هـ١٤٣٠ ذي القعدة ١٨معلومة مستقاة من فايز بن موسى احلريب يف يوم اجلمعة   )٥(
  .م٢٠١٠ايرين ٢٩/ هـ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥ الثالثاءمعلومة مستقاة من فايز بن موسى احلريب يف يوم  )٦(
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 قوات فخري باشا يف موقع الفريش الردادة والرحلة وهامجت قبيليت ،)١(م١٩١٩/ هـ١٣٣٨
 من الشدة - تقصد فخري باشا–وقد مرض أخريا : "، ويف ذلك تقول صحيفة القبلة)٢(وانتصرت عليها

لو : الرحلة والردادة وكثرة استيالئهم على قوافل التغلبني ومجاهلم وقد قال علناًاليت يبديها رجال قبيليت 
فهامجت قوة   احلوازمأما عشرية. )٣("كانت هاتان القبيلتان معي لكان ذلك خرياً يل من مجيع عساكري

  .)٤(من جيش فخري باشا وانتصرت عليها

مؤيد للعثمانيني كان موقف قبائل ويف الوقت الذي كانت بعض القبائل مابني مؤيد لألشراف و
 أقل حتمساً ألي من الفريقني بينما ووقفت قبائل أخرى موقفاً غري حمدد، فهي مرة مع )٥(بين السفر

  .)٦(احلسني ومرة مع العثمانيني حبسب مصاحلها

وعلى الرغم من أن بعض القبائل انضمت إىل علي حيدر إال أن وجوده يف املدينة وإقامته فيها مل 
 له أثر يذكر، فقد قضى هناك حنو مثانية أشهر اتصل خالهلا بعدد من رجاالت القبائل املوالني يكن

للعثمانيني واحملايدين يبث الدعاية للعثمانيني بني القبائل بال طائل وينفق األموال يف سبيل استمالتهم 
ك يعود إىل أنه مل ، ويرى أحد املعاصرين أن السبب يف ذل)٧(وإغرائهم وميدهم باهلدايا بال جدوى

بينما يرى آخر  ،)٨(زيتمكن من استغالل األموال اليت زود ا بشكل ميكنه من استمالة القبائل يف احلجا
بأن علي حيدر الذي علقت عليه الدولة العثمانية اآلمال مل حيسن االتصال بالقبائل ورمبا كانت إقامته 

 الصالت الناجحة، لذلك اكتفى باستقبال من يفد الطويلة يف األناضول جعلت منه غري قادر على إقامة
إليه وحمادثته عن خيانة احلسني والنهاية القريبة القادمة بينما كان فخري باشا ورجاله يقومون باألعمال 

                                                 
هـ تقـديراً ملوقفـه ودوره يف       ١٣٣٨شهادة للشيخ عساف بن سعد بن جزا األمحدي من احلسني يف عام              )١(

        .وثيقة حمفوظة عند فايز بن موسى احلريب بالرياض. مساندة الثورة
 األول   ربيـع  ٢٠ (٤٤، ع ١، س القبلـة  " أمهية هـذه املعركـة     – مذحبة الفريش    –االنتصارات حول املدينة    " )٢(

  .٢ص) هـ١٣٣٥
  .٢، ص٥٧، ع١س" احلالة الروحية للجيش" )٣(
  .٢، ص٤٤، ع١، سالقبلة " انتصار احلوازم–االنتصارات حول املدينة " )٤(
منهم الفردة والفهدة والوهوب والشرايزة والرواجحة      . من عوف من زبيد من بين مسروح من حرب        :بين السفر   )٥(

  . ٣٠٢، ص١اجلاسر، ج: راجع. هات القصيم، ويف وادي كُلية وما حولهومنازهلم يف ج. واملهالبة والطمح
   .م٢٠١٠يناير ٢٩/ هـ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥ الثالثاءمعلومة مستقاة من فايز بن موسى احلريب يف يوم   )٦(
  .١٥٨سعيد، ص   )٧(
)٨(  Kıcıman, s84.  
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يف  فشل علي حيدر حد الباحثني أن فخري باشا كان يعيد ويعتقد أ،)١(العسكرية واملدنية داخل املدينة
 حاجته إىل مزيد من األموال والذهب وبكميات كبرية حىت :إىل أسباب منهااستمالة قبائل احلجاز 

. )٢(إىل جانبها همميكنه إغراء القبائل مقارنة مبا تدفعه بريطانيا من أموال وذهب استطاعت ا كسب
ويذكر عبدايد ابن علي حيدر؛ أن والده مل يقصر يف تقدمي اخلدمات اليت يستطيع تقدميها وفق قدرته 

رجة تأثريه وبذلك استطاع أن يستميل كثري من الشيوخ الذين عرضوا إخالصهم له، مث يشري إىل أن ود
  :والده

وكان البدو .. أنعم على كثري من القبائل باملالبس، إال أن املوقف مل يكن وقت خداع البدوي بإعطائه املالبس
وكان ذلك ممكناً إذا فعلنا مثل ..  بنفس أسلحتهلكرمية ما معناه أن نقاوم العدوينتظرون منا كما جاء يف اآلية ا

ما فعل احلسني وأبناؤه وهو توزيع األغذية الوافرة والنقود واملهمات وأشياء أخرى حيتاجون إليها حول 
 وعندما جاء إىل مسكننا بعض اليت تأكل التراب من شدة جوعها، ال جيد ما يعطيه حليواناته ،كان أيب)٣(املدينة

 أن نستضيفهم مل جند معنا ما نقدم سواء أكان جلماهلم أو هلم من أرز أو دهن أو غنم حىت الشيوخ كان جيب
اللنب، وقد تعود بدو هذه املناطق حينما يذهب ضيفاً إىل مكان ما أن يرى صاحب البيت جواداً كرمياً، إن 

ستطع والدي أمام هذا ومل ي. الشخص الذي ال يكرم ضيفه كما جيب ال قيمة له يف نظرهم وإن طار يف السماء
  . )٤(الوضع املزري أن يفعل شيئاً سوى التفكري يف احملافظة على وضعه وعالقته بالدولة

ويؤكد هذا الرأي ما قاله أمني سعيد من أن علي حيدر أخذ يطلب مزيداً من األموال ليتمكن 
  .)٥(من استمالة القبائل

 فوقع اخلالف بينهما ممـا       غري جمد،   علي يف املدينة    وبسبب ذلك الفشل عد فخري باشا وجود      
 ال فائـدة ترجـى      معه من املدينة؛ ألنه    ومن   أدى إىل حث فخري باشا السلطات العثمانية إىل إخراجه        

هم يؤدي إىل زيادة النفقات واألعباء خاصـة  ، كما أن بقائ فهم جمردون من كل نفوذ بني القبائل   ،منهم
كانت حكومة   ، يف الوقت نفسه   )٦( على ضرورة سفره   وأن املدينة يف حالة حصار تقريباً فشدد بلطف       

لي  وقد شعر ع   ،)٧(استانبول غري راضية عنه وعن بيانه الذي وجهه إىل أهل احلجاز دون الرجوع إليها             
                                                 

  .٦٣بدر، ص  )١(
)٢(  Yatak, s55.  
)٣(  Kandemir. s84.  
)٤(  a.g.e.  
   .١٧٤، صالثورة العربية الكربى  )٥(
  .السابق  )٦(
)٧(  Yatak, S58.  
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 فيها وعلى رأسهم فخري باشا، إضافة إىل أنه مل يكن ميلك أي سلطة              حيدر وهو يف املدينة بعدم قبوله     
، مما دفع باحلكومة العثمانية إىل اختاذ قرار إلخراجه من املدينة كما            )١(أو نفوذ فتذمر من وضعه ذلك،       

  مارس ٧/ هـ١٣٣٥ مجادى األوىل    ١٣وضح ذلك من خطاب موجه من أنور باشا إىل مجال باشا يف             
 أنور باشا أنه     فرد )٢(إلشعاره باملوقف منه  م طلب فيه إرسال برقية سريه من مجال باشا          ١٩١٧ )آذار(

مشق يف ربيـع األول      وبالفعل غادر علي حيدر املدينة متجهاً إىل د        )٣(الزمة لعلي حيدر  كتب الشفرة ال  
م بقطار خاص حيرسه عدد من اجلنـود معهـم مـدافع ورشاشـات              ١٩١٧ )أيار(مايو  / هـ١٣٣٥

  .)٤(للمحافظة عليه فضالً عن التدابري اليت اختذت من املدينة إىل تبوك
  مصادرة املواد الغذائية: ثالثاً

 املدينة قبل حصارها يف حالة من الرخاء، لكن بعد بداية املعارك بني قوات فخري باشـا                 كانت
وقوات احلسني، وإزاء احتمال انفصام العالقة بني املدينة ومركز احلكومة العثمانية، وإمكـان حـصار               

م ١٩١٧) كـانون األول  ( ديـسمرب    ٣٠/ هـ١٣٣٦ ربيع األول    ١٦ففي  . املدينة، تغريت األوضاع  
 من إستانبول، وبدأ أعضاء تلك اهليئة يف مشاورام الـيت           هيئة أركان حرب إىل املدينة مرسلة      وصلت

أحيطت بسرية تامة ليل ار مدة أربعة أيام، ونتج منها إصدار قرار حاسم مبصادرة املـواد الغذائيـة،                  
، وبالفعل وافق   )٥(روذلك جبمع ما أمكن توفريه من املؤن بسرعة إىل قلعة املدينة اليت ستبقى حتت احلصا              

ويبني أحد املؤرخني سلبية ذلك القرار، فيذكر أن فخري باشا أغلق املدينة على             . فخري باشا على ذلك   
نفسه، فتوقف البيع والشراء، وأمهلت الزراعة، وأصبح مهه أن ميأل املستودعات بالتمر، وكان بإمكانـه               

وقلعة سلع؛ مما كان سيغري من هم يف شرق قلعة باب الشامي، : فتح سوق حتت سلع حمروساً بالقلعتني
ويتضح لنا مما   . )٦("لقد جعل نفسه يف قبضة األسر قبل أن تعلن اهلزمية         : "املدينة جللب األرزاق، مث قال    

 أن فخري باشا كان يف تلك الفترة احلرجة حياول الدفاع عن املدينة من ااعة، ومن ثَم عمل على                   سبق
  .لى التهجري كما سيأيت ذكره؛ لتخفيف عبء استهالك املواد الغذائيةمصادرة املواد الغذائية، وع

بدأ فخري باشا ينفذ ذلك القرار على أرض الواقع؛ فلم يِضع الفرصة؛ إذ بدأ يهيـئ األمـاكن                  
جلمع تلك املواد الغذائية، وختزينها، واحلفاظ عليها، فأقام مستودعات حمروسة يف البيـوت املهجـورة               

                                                 
  .١٧٤سعيد، ص  )١(
)٢(  Kandemir, s70.   
)٣(  a.g.e.  
  .١٧٤سعيد، ص  )٤(
)٥( Kıcıman, s133.   
  .٩٨ -٩٧ زيدان، ص ص)٦(
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سكرية وبعض املساجد، مث أمر ضباطه بشراء مجيع األغذية املوجودة يف األسـواق،             وداخل الثكنات الع  
كما حاول احلصول على املؤن من ضواحي املدينة        ،  )١(والسيما القمح والدقيق والتمر والسكر والسمن     

، ومل يكتف بذلك، بل حاول احلصول على تلك املؤن من جند والشام عن طريق الـسكة                 )٢(وبساتينها
  .)٣(ةاحلديدي

، وكان فخـري باشـا يف       )٤ (وبالفعل، وصل القطار عدة مرات حممالً باملؤن اآلتية من دمشق         
فظ طريق اإلمدادات من الشام، مما مكن القطار عدة مرات  حل احلديديةرمضان يضع حراساً على السكة   

ربـات   يف هدية حيمـل ع      توقف قطار، وكان من ذلك     )٥(املؤن من القمح والتمر وغريمها    من إيصال   
  .)٧( القمح والتمر من املدينة وضواحيها، كما حتصل على)٦(القمح من الشام مدداً لفخري باشا

، )٨(وبعد وصول تلك املؤن بدأ بتخزينها؛ ففيما يتعلق بالقمح فقد مجعت أكياس كـثرية منـه               
 وامتألت مستودعات فخري باشا به، ووضع اجليش يده على معظم األفـران املوجـودة يف املدينـة،                

  .)٩(وأقيمت أفران جديدة بالثكنات العسكرية
جيفّف بعد خروجـه مـن      ) القنيطة(ويف إطار ذلك امك اجلنود يف صنع نوع من اخلبز يسمى            

، وعندما يراد أكله يبلّ قليالً باملاء، فيعود        )١٠(الفرن مباشرة، وحيفظ يف أقبية البيوت حىت اليصيبه العفن        
، وكان محاة املدينة إذا ما بدؤوا بتناول        )١٢( وفرة اخلبز افف    وأدى ذلك إىل   ،)١١(كأنه خبز باألمس  

ذلك اخلبز فإم خوفاً من أن ينتهي سريعاً يقومون بتقطيعه إىل لقيمات صغرية جداً ويشمونه، وكـانوا              

                                                 
  .٩٦زيدان، ص. ٥٧ -٥٦ بدر، ص ص )١(
  .٥٧ بدر، ص)٢(
  . السابق)٣(
  . السابق)٤(
  .بق السا)٥(
  .١٠١ زيدان، ص)٦(
  .٥٧ بدر، ص )٧(
  .٩٦زيدان، ص. ٥٧ -٥٦ بدر، ص ص )٨(
  . السابق)٩(
   السابق)١٠(
  .٦٥ بدر، ص)١١(
  .٥٧ السابق، ص)١٢(
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  .)١(حيرسون اخلبز إىل أن يوزع الطعام بتمامه
ية قبل احلصار يتناولون كميات كـبرية       أما ما يتعلق بالتمر، فقد كان أهل املدينة واحلامية العثمان         

، لكـن   )٢(، أو ما يعادل قرشني من العملة الفضية       )بارة(من الرطب، وكانت األوقية منه تباع بعشرين        
بعد ظهور بوادر احلصار كان فخري باشا يوزع جمموعات من اجلنود على البساتني عندما حيلّ موسم                

 جنوده جبمعه من كل مكان، وكان األمر سارياً حىت يف           ، وعندما اشتد احلصار أمر    )٣(جين التمر جلمعه  
، لكن كان خيفق يف عملية      )٤(أثناء القيام ببعض املهام العسكرية على أطراف السكة احلديدية أو غريها          

عندما أرسل كتيبة    م١٩١٨) آب(أغسطس  / هـ١٣٣٦اجلمع يف بعض األحيان كما حدث يف شوال         
حلسني من التجمع فيها، وجلمع التمر كذلك، فأخفقت تلك احلملـة،        ملنع قوات ا   نية القطر عثمانية إىل   

مث عاود فخري باشا جتهيز كتيبة أخرى للمكان نفـسه يف ذي القعـدة          . )٥(وانتهى أمرها باالنسحاب  
م، لكن كانت املفاجأة ألفراد تلك الكتيبة أن مزارع النخيل كانت           ١٩١٨) أيلول(سبتمرب  / هـ١٣٣٦

  .)٦(غري مثمرة
 أكداس كثرية من التمر، وكلفت جمموعة كبرية مـن اجلنـود            غم من ذلك فقد مجعت    وعلى الر 

، وتكـدس   )٧(بضغط التمر يف قوالب صغرية، وجعلها على شكل مكعبات؛ كي ال يؤثر فيها الـدود              
 ١٣٣٤ويف يوليـو    : "، ويف ذلك يقول قيجيمان    )٨(احملصول كله إال ما جنح أصحابه يف ريبه وإخفائه        

  .)٩(" ما يزيد عن ثالمثئة ومخسني ألف أوقية منه كان لدينارومي
؛ إذ يذكر قيجيمان    )١٠(وقد كان أتباع فخري باشا وأهل املدينة قد أدمنوا تناول التمر الطازج           

  :أن
                                                 

)١( Kıcıman, s231.   
)٢( a.g.e, s228.   
  .٥٧ بدر، ص)٣(
)٤( Kıcıman, s271.   
)٥(a.g.e, ss273- 274.    
)٦( a.g.e, ss275- 277.   
 !"بطولة طمستها دعاية احللفاء   . فخري باشا . "احلريب، فايز بن موسى   . ٩٦زيدان، ص . ٥٧ -٥٦ بدر، ص ص     )٧(

  )هـ١٤٣٠ ربيع األول ١٦ (١٣٣١٥س، ع. اجلزيرة
  .٦٥ بدر، ص)٨(
)٩( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s230.  
)١٠(a.g.e, s228.   
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كما حرم  . التمر هو الطعام الوحيد لقوة احلملة، ومل يكن هناك من لزوم لتنوع التمور املعدة إلطعام احملاصرين               
لعسكرية اليت كانت بعيدة عن حدائق النخيل، ومل يكن هلا نصيب منه، يف حني أن القوات                من التمر القوات ا   

العسكرية القريبة من حدائق النخيل كانت حمظوظة من تلك اجلهة، ولو قالوا هكذا لكان معهم احلـق كـل                   
  .)١(كل حلظة يف كل يوم، ويف كل ساعة، ويف  الطازج التمرس ممكناً أن ميلّ أحد من أكلاحلق؛ إذ إنه لي

لكن يف اآلونة األخرية، عندما ضاعت اآلمال يف إمكانية رفع احلصار، منع جلب التمـر مـن                 
، وصدرت األوامر مبنع اإلكثـار مـن        )٢(البساتني إىل داخل املدينة، أو إىل القوات العسكرية األخرى        

اف يف تناوله؛ ملواجهـة    ، ومحل التمر املضغوط إىل املخزن العسكري؛ ملنع اإلسر        )٣(تناول التمر الطازج  
ووضـع يف مـستودعات     ،  )٤(خطر اخنفاض حمصوله، وهو الذي كان يشكّل أساس غـذاء احلاميـة           

وكان الرطب اجلاف الذي حنبه جيمع مع       : " ويشري قيجيمان إىل صورة من ذلك الوضع قائالً        .)٥(اجليش
  .)٦("فاكهة الشتاء، وخيزن يف خمازن خاصة

ي باشا بتخزين التمر، ومنع اإلسراف يف تناوله، إال أن أهـل            وعلى الرغم من صدور أوامر فخر     
ويصلون إليه من دون أن يتركوا لـه        املدينة وحاميتها كانوا يتحايلون على ذلك احلظر ببعض الوسائل،          

كان الضباط واجلنود ممن كانوا أبناء مدينة واحدة ميضون         : الفرصة حىت يصبح رطباً؛ فعلى سبيل املثال      
خيل لسبب من األسباب لقضاء وقت طيب حتت ظالل النخيـل، ويف أثنـاء جـوالت                إىل بساتني الن  

االستراحة تلك ينساحون يف بساتني النخيل حبثاً عن الرطب ألكله، وتعدى األمر ذلك إىل العاملني يف                 
  .)٧(مقر قوات احلملة املركزي الذين كانوا يهرعون إىل بساتني النخيل ألكل الرطب

سهم يف تلك الفترة يعملون على إخفاء ما حيصلون عليـه مـن التمـر يف                وكان أهل املدينة أنف   
  .)٨(بيوم

وملواجهة ذلك كان من ضمن املهام اليت يقوم ا اجلنود يومياً تفتيش املزارع؛ كي ال يهرب التمر 
منها، وكذلك منع التسلل إىل داخل املزارع، ومراقبة األسواق والوافدين إىل املدينة على الـرغم مـن                 

                                                 
)١( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s228.   
  .٨٨ زيدان، ص)٢(
)٣( Kıcıman, s229.   
  .٨٨ زيدان، ص)٤(
  .٦٥ بدر، ص)٥(
)٦(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s230.    
)٧( a.g.e, s229.   
  .١٠١ زيدان، ص)٨(
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  .)١(قلتهم، واالستمرار يف صنع اخلبز املنشف وقوالب التمر املضغوط
بأمر فخـري   -وكانت دوريات اجليش تطوف األسواق والبساتني، وأعطيت جلان البلدية احلق           

  .)٢( يف الدخول إىل املنازل للتفتيش عن املؤن-باشا إىل رئيس البلدية أمحد صايف
ة بكل ما عرف عنه من حزم وصرامة وشدة؛ فكان          كان فخري باشا يعاجل الوضع يف تلك الفتر       

يراقب رجاله مراقبة شديدة، ويبطش مبن يظهر عليه أي خلل يف نزاهته، بل إنه أعدم بعض اجلنود الذين                  
وكـان  . )٣(ثبت أم سرقوا شيئاً من املخازن وباعوها لبعض األهايل، فكان إعدامهم عربة لبقية اجلنود        

لى املستودعات، ويراجع سجالت اإلدخال واإلخراج، ويعاقب بـشدة         فخري باشا يطوف يف الليل ع     
يراقب الدوريات، وقد عرف عنـه      اً من املخزون من دون إذن مسبق، كما كان          من يثبت إخراجه شيئ   

  .)٤(ذلك فأصبح اجلميع يرهبونه، وحيسبون له ألف حساب
م قوة احلملة؛ إذ كـان التمـر        ومع امتداد فترة احلصار، وشح املواد الغذائية، دخل التمر يف طعا          

 خيلط مع مقدار من احللوى والدقيق، وكان هناك من صنعوا           األرز املصنوع باحلليب، وكان   يضاف إىل   
، ومن الواضح أن فخري باشا كان يوزع التمـر علـى اجلنـود              )٥(منه العسل، واستخرجوا منه اخلل    

نة كانت املستودعات ال تزال حتـوي   بكميات ضئيلة حىت يضمن كفايته، حىت إنه بعد خروجه من املدي          
ومل يكن محاة املدينة ليجحدوا النعمة اليت أنعم اهللا عليهم          : "، يقول قيجيمان  )٦(كميات كبرية من التمر   

بطون احلماة وأطعمتهم مـن جـوع، وال         ا؛ فلوال التمر ما مألت الردود السلبية الدائمة ألنور باشا         
ملة مدينة للتمر بقسط مهم من جمدها وشرفها يف ملحمـة           ينسى يف أي وقت من األوقات أن قوة احل        

  .)٧("الدفاع عن املدينة
  إقامة مستودعات للذخائر: رابعاً

؛ إذ أقـام    )٨(اهتم فخري باشا بإقامة مؤسسة عسكرية كبرية، وظّف فيها كل طاقات املدينـة            

                                                 
  .٦٧ -٦٦ بدر، ص ص)١(
  .٦٧ السابق، ص)٢(
  . السابق)٣(
  .٦٧ -٦٦ السابق، ص ص)٤(
)٥( Kıcıman, s230.   
  .١٠٠يدان، ص ز)٦(
)٧( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s230.  
  .١٢٨ بدر، ص)٨(
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: ا يف مواقع كثرية، أمهها    ، وخز )٢(؛ مثل البنادق واملسدسات والقنابل    )١(ترسانة من األسلحة والذخائر   
عند باب الكومة عند أحضان جبل سلع، وبعضها اآلخر يف املخازن واملساجد             القلعة العسكرية الكبرية  
  .)٣(املنتشرة يف أطراف املدينة

وكانت تلك الذخائر كثرية، حىت إنه بعد خروج العثمانيني تسلم األشراف تلك املواقع، وأفرغوا              
جد من األسلحة والذخائر، ونقلوها إىل القلعة الكبرية، فتكدست قنابل املدفعيـة            املخازن الفرعية واملسا  

وصناديق الرصاص يف املخازن، وضاقت ا، فوضعت البقية يف الساحة اخلارجية عند جدران القلعـة،               
  .)٤(وغطيت ببعض القش والقماش

ك الذخائر؛ ألنه يف    ومل يكتِف فخري باشا بذلك، بل أوجد التنظيمات املناسبة للحفاظ على تل           
أثناء فصل الصيف تزداد احلرارة، ويزيد من وطأا حجارة سلع السوداء اليت ختتزا وتفيض ا عنـد                 
الظهرية، فتزيد اجلو حرارة، وجتعله أشبه باللهيب؛ لذا اهتم فخـري باشـا بتربيـد تلـك املخـازن                   

ة التربيد، فأوجدوا سراديب جبانبها     رتب املسؤولون عن املخازن يف جيش فخري باشا مزي        ؛ ف )٥(وويتها
  .)٦(ينساب فيها ماء دائم مع التهوية الالزمة

إىل جانب ذلك، أقام فخري باشا خمازن للذخائر يف احملطات املهمة بني املدينـة وتبـوك، ويف                 
  .)٧(أحواض املاء، وأقام عليها حراسة

  :هيئة االستخبارات: خامساً
نة يف جانب شديد األمهية بالنسبة إىل األحداث آنذاك؛ فلم      قصر فخري باشا عند بدء دخوله املدي      

ينشئ هيئة استخبارات تأتيه حبقيقة ما جيري يف املدينة، وتراقب الصحف واالت اليت تأيت من خارج                
  )٨(.املدينة

لذا بدأ فخري باشا يتخذ وسيلة دفاعية جديدة قائمة على أساس فرض رقابة على مـا يـدخل                  
                                                 

  .١٢٠ السابق، ص)١(
  .١٢٣ـ ص١٢٠ السابق، ص)٢(
  .١٢٠ السابق، ص)٣(
  . السابق)٤(
ملزيد .  بعد دخول قوات احلسني أخرجوا تلك األسلحة وبسبب احلرارة حدث انفجار عنيف هز املدينة بأرجائها               )٥(

  . ١٢٧ -١٢١بدر، ص ص: لتفاصيل عن ذلك االنفجار راجعمن ا
  .١٢١ -١٢٠ بدر، ص ص)٦(
)٧( Kandemir, s39.   
  .٤٩ -٤٨ بدر، ص ص)٨(
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وقد جسد ذلك إنـشاء هيئـة       . منها؛ ملا لذلك من أمهية كبرية يف قلعة حماصرة كتلك         املدينة وما خيرج    
استخبارات تتوىل مسؤولية مراقبة الصحف واالت واملنشورات واملطبوعات والربيد؛ حىت ال تقلل من             
عزمية جنوده على الدفاع من خالل ما يكتب فيها وينشر من شائعات وأمور غرضها إضعاف الـدفاع                 

  .)١(دينةعن امل
، لكن يبـدو أن عمـل أولئـك    )٢(وبناًء عليه، عني فخري باشا ضباط استخبارات لتلك اهليئة    

الضباط مل يكن بالدقة املطلوبة؛ فقد حدث أن تسلّم قيجيمان كثرياً مـن الـصحف واـالت مـن                   
إستانبول، ومسح الثنني من أقرب أصدقائه بقراءة تلك الصحف يف حجـرة االسـتخبارات اخلاصـة                
بقيجيمان، فنقل واحد من الشخصني لفخري باشا حالة البؤس والفاقة اليت كانت تعانيها إسـتانبول،               

  .)٣(وعندما سأله فخري باشا عن مصدر معلوماته، أجاب بأنه علم ذلك من الصحف اليت قدمت إليه
 احلامية، وإضـعاف    أن تلك الصحف قد تؤدي إىل إحباط معنويات       ومن هنا شعر فخري باشا      

م رجاهلا؛ لذا استدعى فخري باشا قيجيمان، ووجه إليه عدداً من األسئلة المه من خالهلـا علـى                  عزائ
تقصريه يف مراقبة الربيد والصحف، فشرح قيجيمان حقيقة الوضع لفخري باشـا، وأوضـح لـه أن                 

عليها الصحف الصادرة من إستانبول تتم مراقبتها رقابةً صارمةً، وأن الصحف اليت وصلت إليه مل يطّلع                
سوى ضابط أو اثنني ممن حازوا على ثقته، فقبل عذره، لكنه أصر على وجهة نظره، وأمـره أن يـأمر          

ف وبعد ساعة مت جتميـع تلـك الـصح        . رجال الربيد بالبحث عن الصحف اليت وزعوها وإحضارها       
لومـات،  من مع  يف حجرة االستخبارات، ومت تصفحها للتأكد مما ورد فيها           واالت اليت كانت كثرية   

  .)٤(وبعد التأكد مت إعيدت إىل مكاا مرة أخرى
مل يكن مسموحاً بتداول أتفه     : "ومل يكن فخري باشا يسمح بتداول األفكار؛ إذ يقول قيجيمان         

األفكار اليت من شأا بثّ اليأس أو احلزن يف نفوس محاة املدينة، وكانت الصحف، بل وحرية الفكـر                  
  .)٥(" يف أضيق احلدود، وكل ذلك بالطبع كان ملصلحة الدفاع عن املدينةأيضاً، أمراً غري مسموح به إال

ويف إطار ذلك كان فخري باشا يشدد املراقبة على األشخاص اخلارجني من املدينة والـداخلني               
م أرسل علي الذي كان يف بئـر        ١٩١٨) تشرين اآلخر ( نوفمرب   ٢١/ هـ١٣٣٧ صفر   ١٦إليها؛ ففي   

 إىل فخري باشا مبهمة     يش العثماين ودخل يف خدمة قوات احلسني       اجل درويش ضابطاً كان قد هرب من     
                                                 

)١( a.g.e, s332.  
)٢( a.g.e.  
)٣( a.g.e.  
)٤( a.g.e.  
)٥(.Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s332.    
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خاصة، وقدم ذلك الضابط حمطة بواط الواقعة على أقرب نقطة إىل املدينة، فحمل من هناك إىل املدينـة                  
، واستقبل فخري باشا ذلك الضابط يف مقر قيادة املرتل لقربه من احملطـة،              "كي ال خيتلط بأي شخص    "

  .)١(مدى حرص فخري باشا يف تلك الفترة احلرجةوهذا جيسد لنا 
وعلى الرغم من أن فخري باشا وضع رقابةً على الصحف إال أنه مل يتمكن من مراقبة املنشورات                 

يقصد قوات  -ألقى العصاة   : "اليت كانت تلقيها حكومة احلسني على السكة احلديدية؛ إذ يقول قيجيمان          
 السكة احلديدية، وكان رؤساء العصاة يرمون من وراء ذلك           املنشورات على مواقع خمتلفة من     -احلسني

  .)٢("إىل زعزعة معنويات محاة املدينة بتلك األخبار اليت دونوها يف هذه املنشورات
 ببعض احملاوالت من أجل استغفال قوات العثمانيني وخداعهم         كما كانت حكومة احلسني تقوم    

د مت إبالغ ذلك مبعرفة وكالة القيادة الكربى نقالً عـن           بإجراء مسريات دينية على جبهة العثمانيني، وق      
، وهو السبب الذي حدا بفخري باشا إىل نشر بيان نبه فيـه             )٣(إخبارية مركز االستخبارات العمومية   

  .)٤(اجلنود على حقيقة تلك املسريات؛ ليكونوا متيقظني لذلك
 تلك الفترة دور يف الدفاع عن       ومل تقتصر مهمة الدفاع على ما سبق ذكره، وإمنا كان لألدباء يف           

املدينة بأقالمهم؛ إذ كتبوا منظومات عن قوة محلة احلجاز؛ مثل ما كتبه صالح الدين بك لرفع معنويات                 
  :قوة احلملة

  ال تقف حارب، اضرب، قاتل
  فالعدل قرين الشدة

  إن رسولنا عليه السالم
   ناصر األمة

  فقر عيناً وارض متام الرضا
  )٥(ويالًلتعش ط.. لتعش أنت

 عسكرية أم إداريـة أم      ومن ثَم فقد اختذ فخري باشا كل االستعدادات التنظيمية، سواء أكانت          
  . يف ختفيف الضغط على املدينة، وحفظ كياا مدةً مجيعهاأسهمتو غريها،

                                                 
)١(a.g.e, s391.  
)٢(.Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s190.    
)٣(Kıcıman, s198.    
)٤(a.g.e, ss199- 203.   
)٥( a.g.e, ss97- 98.  
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  الفصل الثالث
  انعكاسات احلصار الداخلية وسبل التغلب عليها

  :)نع قوافل التجارةم( ااعة وتوقف النشاط التجاري :أوالً
  . نفاد التموين واإلعاشة-١
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انعكاساته تظهر علـى    ها، بدأت   يلعمع استمرار احلصار املفروض حول املدينة، وتضييق اخلناق         
 الوسائل املمكنة، بدءاً من اإلرهـاق       ل ك حكومة احلسني  استغالل   مع وصاً مبضي الوقت، خص   حنو جاد 

  :ما يأيتت آثار احلصار في، ومتثل)١(اجلسدي حىت استخدام اإلشاعة واحلرب النفسية
  )منع قوافل التجارة( ااعة وتوقف النشاط التجاري :أوالً
  : التموين واإلعاشة نفاد-١

 من خالل حماوالت دف إىل منع تزويد        على إضعاف احملاصرين جسدياً    ت حكومة احلسني  عمل
مة احلسني كانت قد قدرت     ن حكو أل؛   واملتطلبات األساسية للحياة والصمود     وسبل العيش  املدينة باملؤن 

منذ البداية أا لن تستطيع اقتحام القلعة حرباً، واضطرت إىل التعلق بآمال جتويع احملاصرين كالشأن يف                
كل حصار؛ ومن مث خططوا لقطع طرق القوافل احململة باملؤن إىل املدينة اليت كانت تتميز قبل احلـصار                  

  .)٢(بنشاطها التجاري وازدهارها االقتصادي
ومن احملتمـل أن    : " قال ؛ ففي خطابه إىل الناس    يتوقع ذلك منذ بداية احلصار     فخري باشا ان  كو
  .)٣(" لتعجيزنا والتضييق علينا يف العيشا مواصالتنا من النواحي واألطراف؛يقطعو

إقامة قاعدة هلم بوظهرت بوادر ذلك  ،)٤(وبالفعل دأبت حكومة احلسني على منع قوافل التجارة
متكنـت  ، و )٦(شرقمن جهة ال  ة إىل املدينة    تياملؤن اآل الطريق أمام قوافل     لقطع   ؛)٥(اقولجبوار حبرية ع  

ن إ: "ك الناحية؛ إذ جاء يف القبلـة قوات احلسني بعد إقامة تلك القاعدة من إحكام حصار املدينة من تل         
                                                 

)١(Kiciman, s98.              
)٢(Kandemir, s37.              
)٣(         Kiciman, s 107.  
)٤(a. g. e, s98.            
       .٢٩، ص٦، جمعجم معامل احلجازالبالدي، : راجع.  جزء من وادي اخلنق عند احلبس فيه سد كبري:عاقول )٥(
)٦(         Kiciman, s98.  
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من اخللـيج   ة  تيمثل مهامجتهم قوافل األرزاق اآل     ؛)١("أي شيء إىل املدينة   ... الشرق ال يصل منه   طريق  
  .)٢(العريب

 بل إم متكنوا من اإلغارة على قافلة للعثمانيني         ،ومل يقتصر األمر على مهامجة القوافل من الشرق       
 وغنموها بكل ما فيها قبل أن       ،من الشمال وفيها سبعون مجالً حمملة باملؤن الغذائية وذخائر حربية         آتية  

  .)٣(تصل إىل املدينة
نـة   على منع قوافل التجارة من الوصول إىل املديفيه حكومة احلسني تعمل      ويف الوقت الذي كانت     

مهم بقطع األرزاق عن املدينة،      وتته ،كانت الصحف التابعة هلم تنشر أخباراً تلقي اللوم على العثمانيني         
ن أو  كان أفراد القبائل يفدون إىل املدينة املنورة بقليل من األرز أو الدخ           : "ومن مناذج ذلك خرب جاء فيه     

- ولكـن التـورانيني الظـاملني        ، فانتفع الناس مبا يأتيهم على أيدي البدو نوعاً ما         ،الذرة أو غري ذلك   
 صاروا ينكلون بكل بدوي يأيت بشيء من أسباب املعيشة فيـسلبونه مـا بيـده                -يقصدون العثمانيني 

ملنورة من كل ما كـانوا       وحرمت املدينة ا   ، بل إم كانوا يقتلون أمثال هؤالء، فنفر العربان        ،وحيبسونه
  .)٤("يأتون به

 ،السعي ملنع وصوهلا إىل املدينـة      يف   ت قوات احلسني  استمرأما ما يتعلق بقطع السكة احلديدية فقد             
 )٥( ووضع ألغام يف بعض النقاط     ،هاتدمري خطوط  فدأبوا على    ،ومن مث منع االستفادة مما عليها من مؤن       

 اجته أحدهم   بريطانيا ثالثة من جواسيس     ا لتنفيذ مسعاهم ذلك   وقد استخدمو  لقطع خط الرجعة عليها،   
العمـل يف الـسكة      الثالثة مكلفني    أولئككان  و ، إىل الشمال  آلخر وا ، إىل الشرق  ثاين وال ،إىل اجلنوب 
 الديناميت  ويضعون اجلسور   ن فينسفو عثمانينييف يد ال  زء الذي كان    ليالً واراً حىت يقطعوا اجل     احلديدية

  .)٦(تحتت القطارا
 ثانية إىل خط    قوات احلسني  ت تسلل رم على قوافل التجارة واإلمداد    وتأكيداً لضمان إحكام سيط        

 الـنعم أبو  حمطة  من  يت   قبل مرور القطار اآل    يةاأللغام على خط السكة احلديد    عت  زو و ،يةالسكة احلديد 

                                                 
             .٣ص) هـ١٣٣٥ صفر ٢٩ (٣٨، ع١س" رواية شاهد عيان . أخبار املدينة املنورة ")١(
)٢(Kandemir, s51.            
             .٢ص) هـ١٣٣٥ صفر ٨ (٣٢، ع١س. القبلة" حول املدينة املنورة  ")٣(
 مجـاد األول    ٤االثـنني    (٥٦، ع ١س.  القبلة "خطبة مندوب املدينة  . جلسة تارخيية يف الديوان اهلامشي العايل      ")٤(

           .٢ص) هـ١٣٣٥
)٥(Kiciman, s112.            
)٦(Kandemir, s67.            
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م ١٩١٨ )أيلـول  (تمرب سب ٢ /هـ١٣٣٦القعدة   ذي   ٢٦  وفيما كان القطار يف    عنتر،حمطة إسطبل   إىل  
  .)١( وعرباتهقطار وانقلب ال، انفجرت األلغامئة ومثاننيألف وم من الكيلو ماراً

سة عشر قطـاراً، كـل       قبل إغالق الطرق مخ    كانت تنقل املؤن وغريها   قطارات اليت   الكان عدد        و
 قرشني إىل قرش  خفض من مبقابل مادي نقل املؤن والقمح  ت )٢( شاحنة ة عشر قطار منها يتكون من مثاين    
  .)٣( من خمصصات احلربعلى أن يتم احتساب الفرق

 ممـا   ؛متكن التجار من نقل شيء عليها      وعدم   ،بطء سريها      وقد أدى اإلضرار بالسكة احلديدية إىل       
  .)٤(ملدينةأثر يف وصول املؤن والبضائع التجارية إىل ا

 احلديدية  ة تعويض خطوط السك   ن يف مانيو السكة احلديدية أن فكر العث      ترتب على تدمري خطوط    مث     
، إال أن ذلك كان يتطلب جهوداً إضافية فوق طاقتهم، فلم تبق هناك طاقة              )احلطب( شب  املدمرة باخل 

ملؤن مـن   وصول ا  من اجلبهة لضمان     شب اإلرهاق جبمع اخل   ذلكعلى السري يف القطاعات، وتضاعف      
  .)٥(الشمال

 الذي  شبباخلوتعود  ،   تقوم مبهمة محل اخلشب إىل الشمال      ات املؤن اليت  فقد كانت عربات قطار        
مـن   كان عمال القطار الذين كانوا يعملون بفدائية خيافون           إذ ؛ تعاين مشقة وخطورة   ،حتضره من معان  

 باشا لتلك املهمـة     تقديراً من فخري  و.  إىل املدينة   العودة  من نقاط  نقطةأي  أن يكون قد وضع لغم يف       
  .)٧( الذين يأتون بالقطار ساملاً)٦( السائقنيوصاً، خصالعاملني فيهاالشاقة عمل على إكرام 

                                                 
)١(Kiciman, s344.            
)٢(a. g. e, s183.            
 ذي  ١٩حمضر جملـس الـوكالء  يف         . .M.V 203/38. ٣٨/ ٢٠٣العثماين، جملس الوكالء    األرشيف  )  ٣(

            . رومي خبصوص ختفيض سعر نقل القمح واملؤن١٣٣٢ أيلول ٤/ هـ١٣٣٤القعدة 
قطع السكة  . أخبار املعسكرات العربية  . "٣، ص ٣٨، ع ١س.  القبلة "رواية شاهد عيان    . أخبار املدينة املنورة    ")٤(
أيـام  ....وذكريـات "الدعيس، هاشم حممد    . ٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل    ١٧ (٦٠، ع ١س. القبلة" حلديدية  ا

  .          ٢٧٨، ص٥٤، مج٤٩٩ ع.املنهل" مضت
)٥(Kiciman, s183.            
     .Kiciman, s183: راجع.  مكلفاً بسوق آخر قطارات املؤن يةكان يعقوب أفندي من طابور السكة احلديد)٦(
رسالة مـن وكيـل   .  .DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية) ٧(

 بشأن بدء األشراف يف     ١٣٣٢مايس  ٢٥/ هـ١٣٣٤ شعبان   ٩ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف        
/ ٣١ -٢قلـم خمـصوص     / يةاألرشيف العثماين، داخل  .  التعدي على السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائل      

= 
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 يف إضافة حصار على حصار، فقـد          الذي حدث يف تلك الفترة      ساهم السيل إىل جانب ذلك    و
  .)١(اشي، وكان حيول دون نقل املؤنامل ومركز الطابور يف جبهة بئر  بني نقاط الشرطةطريققطع ال
ات حكومة احلسني لتقطيع األوصال التجارية إال أن بعض قطارات املـؤن            الرغم من إجراء   وعلى       

 إىل  ترد من املاشية وقطعان  ملدينة قوافل مؤن     كما كانت تصل إىل ا     ،)٢(كانت تأيت حمملة باملؤن والقمح    
 وتتسرب  ،سنياحلقوات   القوافل رب من ترصد      تلكاشي وجليجلة، وكانت    امل يف بئر     العثمانيني خمافر
فخري باشـا    فتساهم يف ختفيف حدة أزمة املؤن اليت كانت فوق طاقة            ،قوات العسكرية للحملة  إىل ال 

  .)٣(ومن معه
 عثمانيني اضمحل أمل ال   الرغم من وصول بعض املؤن إال أنه بعد أن اكتمل حصار املدينة           لكن على       

قدم قطار   م١٩١٨) آذار( مارس   ٢٤/ هـ١٣٣٦ مجادى اآلخرة    ١١ فيف،   أخرى يف وصول إمدادات  
 ،)٤(وكان القطار األخري   لبسامل و لأكاملصحف و الطابات و اخل القطار    ذلك بريد من الشمال، وأحضر   

  .)٥( وانقطع االتصال التجاري مع الشمال متاماً،وبذلك أغلقت الطرق، ومل تعد املؤن تأيت من الشمال

تبدال القطارات بوسائل أقـل      سرياً حبكم احلصار، ومت اس      للمدينة  أصبح التزويد التجاري   من مث و     
 وكان األرز يأيت مهرباً إىل املدينـة        ،)٦(واسطة الذهب تطوراً، فقد مت شراء كميات ضخمة من األرز ب        

  .)٨(وكان أرزاً عادياً، )٧(ائرمن جهيت الشرق والغرب معبأ يف غر
ن مجيع   وزادت الصعوبات م   ، وأخذت سبل متوينها تضيق    ،وبدأ وضع املدينة يسوء يوماً بعد يوم      

=                                                      
٣٩ .39/31- 2 DH. KMS. .  شـعبان  ١٠رسالة من وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف 

  .Kiciman, s183 . بشأن دفع أموال للقبائل حلماية  السكة احلديدية١٣٣٢مايس ٢٦/ هـ١٣٣٤
)١(Kiciman, s137.            
)٢(a. g. e, s107.            
)٣(a. g. e, s269.            
)٤(a. g. e, s177.            
)٥(a. g. e, s203.            
  سيأيت احلديث عن الذهب الحقاَ )٦(
            الطالبة. بكسر الغني الكيس الكبري من الصوف أو الشعر :الغرائر )٧(
  ٢ص) هـ١٣٣٥ صفر ٨ (٣٢، ع١س" حول املدينة املنورة ")٨(
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  .)١(اجلهات
ه فخري باشا وأتباعه يف املدينـة مـا جـاء يف             الوضع املعيشي الذي كان يعاني     يؤكد صعوبة      ومما  

 ذكرت أن قوات احلسني كانت جتد يف حقائب القتلى من العثمانيني مقادير قليلة من                إذ ؛صحيفة القبلة 
 ويروي أحـد    .)٢(من الطعام غري ذلك    مل يكن لدى الواحد منهم ما يتغذى به           إذ ؛حب الذرة احلمراء  

 كما يذكر أن بعض الشباب من أهـل         ،دينة أن بعض الناس يف املدينة جلؤوا إىل ربط البطون         سكان امل 
 وخيرجون خارج أسوار    ،دون خوف من العقارب أو احليات     من   )٣( الدبول املدينة كانوا يسريون داخل   

 ليؤمنـوا   ؛ مث يعودون من داخل الدبول لـيالً       ، ويضطرون إىل سرقة ما حيمله النخل من رطب        ،املدينة
  .)٤(ألهلهم كفاية يومهم

املدينة باإلمساك بقط واعترضه اثنان     ب فريقيا املقيمني إ     ويروي آخر أنه يف أيام ااعة قام أحد سكان          
ـ                 ،همن أهل املدينة واشترياه بثالث جنيهات واجتها إىل أحد اجلزارين األتراك فوق كوبري املدرج لذحب

وعند استفسارمها عن مثن الذبح قال هلم اجلزار أنه سيقوم بذحبه وسلخه يف مقابل أن يشركاه معهما يف                  
ووصلت معاناة السكان أن بعضهم مل يكن جيد مـا يتـسحر بـه يف شـهر                  ،)٥(أكله فذحبه وأكلوه  

  .)٦(رمضان
بيـع اآلخـر     ر ١٠وكانت واقعة أكل املوتى من أجل عدم املوت من ااعة اليت ظهـرت يف               

 ،يةم دافعاً لفخري باشا إلصدار قرار يقنن فيه املواد الغذائ         ١٩١٨) كانون اآلخر ( يناير   ٢٣/ هـ١٣٣٦
  :جاء فيه

ن من شهر كانون اآلخر، حيث قام رجـل مـن            شديدة الغرابة يف الثالث والعشري     لقد تلقينا خرب هذه الواقعة    
ة بإخراج جسد سيدة حديثة العهد بالدفن وقطع ذراعيها         املقيمني يف األكواخ املصنوعة من الصفيح حول املدين       

وأجزاء من أفخاذها، ولفها يف أحد األكياس املصنوعة من اخليش، وبينما هو قادم ا إىل كوخه أمسكت بـه                   
دوريات الشرطة، ونتيجة للتحقيقات اليت متت ثبت أنه ما أقدم على هذا الصنيع إال خوفاً من اهلالك بـسبب                   

                                                 
)١(Kiciman, s46.            
           . ٣ص) هـ١٣٣٤ ذي القعدة ١٠ (١، س٨ع"حالة عساكر الترك حول املدينة املنورة" )٢(
. أو ماتسمى باخلرزة وهي عبارة عن أماكن أو نقاط متر من خالهلا املياه لتغذية عيون حـارات املدينـة                : الدبول )٣(

  .الطالبة
  .١٦٩ -١٦٦، ص ص ١مرشد،ج )٤(
  .١٨٤ -١٨٢السابق، ص ص  )٥(
  .٢٢٥ -٢٢٤السابق، ص ص  )٦(



  الفصل الثالث
 

 

١٣٩

  .)١(نه اعترف أنه طهى هذا اللحم يف قدور وباعه يف السوقااعة حىت إ
 احلالة السيئة اليت وصلت إليها احلامية العثمانية يف املدينة وما حوهلـا،        وهذه احلادثة تبني بوضوح   

  .كما توضح الوضع القاسي والصعوبات اليت كانت تواجه القوة املدافعة عن املدينة
ا ترتب  ن أن حكومة احلسني عملت على قطع طرق التجارة وم         صروويف الوقت الذي ذكر فيه املعا          

 يف تلك ااعة؛ إذ     سابقاً جند صحيفة القبلة تتهم العثمانيني بأم السبب       عليها من جماعة كما أشري إليه       
 أدرك األمـراء    ،كانوا مينعون البدو من إدخال القوت إىل أسواق املدينة املنورة         "  إن العثمانيني : جاء فيها 

نئذ أن املتغلبة يريدون أن جيوعوا جريان النيب صلى اهللا عليه وسلم كما جوعوا قبل ذلك أهل الـشام           حي
  :وتقول أيضاً. )٢(" وأكثرها خرياً ومرياً، ومها من أخصب بالد اهللا تربة،والعراق
فعل مـن قبـل      ألن املظامل كانت واقعة بال     ؛إن جتويع إخواننا سكان املدينة املنورة مل يكن لضرورة عسكرية          

 وأن أولئك الظاملني الذين عرفوا كيف يسفرون أعيان املدينة املنورة بقطارات السكة احلديدية              ،تشديد احلصار 
إىل بالد البلغار يعرفون أيضاً أن قطارات هذه السكة تستطيع أن تأتيهم مبا يغنيهم عن اغتصاب مـؤن النـاس           

ردب القمح يـسلبونه    إ و ،قمة اخلبز يغتصبوا من فم الفقري     وعلى فرض احتياجهم ل   ... وأقوام ظلماً وعدواناً  
 فهل  ،دعه يكفي جيوشهم أياماً أو أسابيع     .  فإىل مىت يكفيهم ما يأخذونه من هذا الطريق احملرم         ،من بيت الغين  

 وسيضطرون للخروج من هذه البقاع املقدسة اليت ال يستحقون اإلقامة           ،هذا ليس له آخر؟ إنه سينتهي ال حمالة       
  .)٣(مل جيوعوهم  وهم يعلمون أم خارجون منها سواء جوعوا أهلها أو،هافي

 وذكروا أن خطتهم كانت قائمة على أساس التضييق علـى           ،كما برروا موقفهم يف موضع آخر     
قوة العثمانيني من اجلهة اجلنوبية؛ ألن سكان املدينة منذ أنشئت السكة احلديدية ال يستوردون حاجيام               

 وأن اهتمـامهم    ،جهة الشام بواسطة السكة احلديدية     بل من    ،وب وال من جهة البحر    ال من جهة اجلن   
 يف منع وصول اجلمال وما خيص األمور احلربية، كما ذكروا أم كانوا يعلمـون بتـردد                 كان مركزاً 

  .)٤(القبائل على املدينة ببعض أسباب املعيشة فال يتعرضون هلم شفقة على األهايل
 القبلـة    القصائد املـؤثرة يف    ت حكومة احلسني تنشر   صار وجتويع أهل املدينة أخذ         وبعد تشديد احل  
  .)٥(ه أهل املدينة من جماعة وقلة يف املؤنيصورون فيها ما يعاني

                                                 
  .٣١٦ -٣١٥، ص صمذكرات مجال باشا )١(
             .١ص) هـ١٣٣٥ مجاد األول ٤االثنني  (٥٦، ع١س" شكوى احلرم املتظلم للحرم املتأمل ")٢(
  .  السابق)٣(
            . ٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل ٧ (٥٧، ع١س. القبلة" أمثان احلاجيات. أخبار املعسكرات العربية ")٤(
 مجـاد األول  ٤االثـنني   (٥٦، ع١س"  الـديوان اهلـامشي العـايل    جلسة تارخيية يف  : " راجع تلك القصائد يف    )٥(

             .٢ -١ص ص) هـ١٣٣٥
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١٤٠

  : واحنفاض قيمة العملة الشرائية ارتفاع األسعار-٢
تعد تأيت إال مهربة، أغلـق       وقلة تدفق املؤن إىل املدينة اليت مل         ،على تقطيع األوصال التجارية        وبناء  

ومل يبق يف السوق الكبرية أكثر من مخسة عشر حانوتاً مفتوحاً، وخلت الشوارع            "،كثري من احملال أبوابه   
 اوكما أن بعـض التجـار بـدؤ       . )١(" كما أن بائعي األكل والشرب قد اختفوا متاماً        ،من املارة متاماً  

 أولئك التجار خوفاً من السرقة أو التفتيش كانوا يعطون          ن بعض إباحتكار املواد الغذائية يف بيوم، حىت       
  .)٢(بعض اجلنود الراغبني يف الشراء نقوداً يف مقابل إيصال األرزاق واملؤن إىل منازهلم الحتكارها

غذائية ضرباً من اخليال، كما يشري إىل       أصبح احلصول على تلك املواد ال     و  وبناء عليه ارتفعت األسعار،   
يث أصبح االقتراب منها    وبعض األشياء اليت ميكن االستفادة منها قد غلت أمثاا حب         ": الً قائ  قاندمري ذلك

 ومع ذلك كانت أمثانه تضاعفت عدة مرات عن         ،ن التمر كان صعباً   إ : وما نستطيع أن نقول    مستحيالً،
اـا إىل   وبقيت احلاجيات ارتفعت أمث   : " ويؤكد ذلك ما جاء يف صحيفة القبلة       .)٣("أمثان العام املاضي  

درجة عظيمة لندرا وعدم ورود شيء منها ملا هو معلوم من احلالة السيئة يف الشام فضالً عن انقطـاع                
 ويشري  .)٤("السكة احلديدية يف كثري من األحيان وبطء سريها وعدم متكن التجار من نقل شيء عليها              

رز تسعة جميـديات،    ، ومد األ  يال الر خرب القبلة إىل أن مد احلنطة بلغ مثنه مخسة رياالت جميدية ونصف           
،  ايـد  ، ومد امللح جميديني ونصف     ايد ومد الشعري أربعة جميديات، ومد التمر ثالثة جميديات ونصف        

ومد السكر أربعة جميديات، أما اخلضار واحلطب والفحم واحلشيش فإا معدومـة وال يوجـد منـه                 
  .)٥(شيء

 وجد   إذ ؛، وإمنا تعداه إىل من هم خارجها      ين داخل املدينة       ومل يقتصر ارتفاع األسعار على احملاصر     
فر ا يتـو   آخر ملا عرف أنه سيذهب إىل مكان      عثمانيني كان مشغوالً حبفر اآلبار االرتوازية لل      ضابط أملاين 

  .)٦(ذهب إليهفيه السكر رخيصاً 
 سـعر    خفـض  إذ ؛تـها     وقد ترتب على ارتفاع األسعار اخنفاض سعر العملة الشرائية وتدهور قيم          

                                                 
)١(a. g. e, s48.              
  .  ٢٢٥ -٢٢٤، ص ص١ مرشد، ج)٢(
)٣(Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s48.              
            . ٣ص) هـ١٣٣٥ صفر ٢٩ (٣٨، ع١س" رواية شاهد عيان. أخبار املدينة املنورة ")٤(
            . ٢، ص٥٧، ع١س" أمثان احلاجيات. أخبار املعسكرات العربية ")٥(
)٦(Kandemir, s62.              
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١٤١

 ويف موضع آخـر ذكـر أـا    ،)١(إىل مخسة وعشرين قرشاً فئة اخلمسة وثالثني قرشاً األوراق النقدية   
  .)٢(ن قرشاً على األكثرين قرشاً أو مخسة وعشريثالثة وعشرخفضت إىل 

 وفقر بقية السكان الذين               واملرجح أن الوضع االقتصادي السيئ وخروج بعض أهل املدينة منها         
 وهو األمر الذي دفع فخري باشا إىل ختفـيض          ، يهاجروا ترتب عليه قلة يف النقد املتداول بني الناس         مل

 ألن فخري باشـا مل حيـدد        ؛ أدى إىل تفاقم  املشكلة     مما ؛قيمة العملة لضمان سري املعامالت بني الناس      
نتج من ذلك   و ،أسعار صرف تلك العمالت لعدم وجود مؤسسة مالية رمسية تشرف على شؤون النقد            

  . الضرر بالسكانإحلاق
 وأثر  ،     إن ذلك التغيري يف العمالت مع غياب عملة رمسية موحدة أدى إىل حدوث فوضى يف التعامل               

املقـرر  تب الـشهري    االر ف ؛ قلة الذهب يف املدينة     بسبب ؛صرف الرواتب يف العمل التجاري والرمسي و    
وهذا ما يشري إليـه     ،  )٣(تعني عليه دفعه مثناً لألرزاق     مل يكن يغطي مقدار الذهب امل      ذهبمن ال للمالزم  
وات املوجودة أساساً بكميات قليلـة يف       ا اخلضر مالت الذهبية عمن املتعذر أن تغطي ال    : " قائالً قيجيمان
  .)٥( صرف ليسد احلاجة من املواد األساسية فالراتب الشهري املعين بالذهب؛)٤("السوق

 راتباً شهرياً مـن التكيـة   يمني يف املدينة كانوا يتقاضون مئتني لريةاملق     وجدير بالذكر أن بعضاً من    
عد تصرف بسبب األوضاع     يف مصر، لكن تلك املخصصات مل ت       املصرية املخصصة من أوقاف احلرمني    

 ألن معيـشتهم    ؛وقد ترتب على ذلك أن أولئك املقيمني أصبحوا يعيشون يف حالة من الضيق            . احلربية
لك الراتب فقط، وبناًء عليه طالب فخري باشا من احلكومة العثمانية دفع ذلـك              كانت حمصورة يف ذ   

 أسوة   إجيايب يف أولئك املقيمني    املبلغ من خزينة نظارة املالية؛ ألنه يف حالة تأمينه سيعمل على إجياد تأثري            
دة يف   وال يستطيعون االنتفاع من أموهلم وأمالكهـم املوجـو         ،باألشخاص الذين يعيشون يف إستانبول    

  .)٦(مصر
                                                 

)١(Kiciman, s379.  
)٢( a. g. e, s119.  
)٣( a. g. e.  
)٤( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s119.   
)٥( a. g. e.  
رسالة من بـصري   . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية)  ٦(

األرشـيف  .    رومي بشأن رواتب املقـيمني يف  املدينـة         ١٣٣١كانون اآلخر   ٢٤باشا إىل نظارة الداخلية يف      
رسالة من ناظر األوقاف إىل نظـارة   . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / العثماين، داخلية

األرشـيف  .   رومي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة       ١٣٣١شباط  ١١هـ،  ١٣٣٤ ربيع اآلخر  ٢٠الداخلية يف   
= 
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١٤٢

 زانية املالية بند يقضي بتسوية مئتني لـرية       لكن السلطة العثمانية ردت على ذلك بأنه ال يوجد يف مي               
  .)١( احلربية بتسوية ذلك املبلغ من خزينتهاهلم، إال أنه ميكن إخطار وزارةشهرياً 

  كتـونس واجلزائـر وجـاوة   ؛كثري من األجانب الذين أتوا من أماكن خمتلفة     كما وجد يف املدينة    
 مـن   ألم مل يتمكنوا من جلب أمواهلم معهـم       ة يف املدينة بسبب احلرب، و     وغريها، واضطروا لإلقام  

 فقد تدنت احلالة املعيشية هلم لدرجة أن الواحد منهم قد ميـوت مـن               بالدهم بسبب األحوال احلربية   
 الضروري التباحث يف جملس الوكالء      اجلوع، ويف خطوة حنو مساعدم وتقدمي العون هلم وجد أنه من          

  املالية أو البنك الزراعي على سبيل القـرض،        لغ مناسب هلم من احلكومة من وزارة      يف مسألة تسوية مب   
يكون ذلك املبلغ مثانية آالف  على أن    ،غ من أمالكهم وثروام بعد احلرب     على أن يتم استيفاء ذلك املبل     

  .)٢(احدة دفعة وو مخسني ألف لرية شهرياً ألرية
 إىل عدم القدرة على دفـع رواتـب         نقدية وعدم وجود عمالت معدنية أديا          كما أن قلة األوراق ال    

ذلك طلب  بسبب   واأليتام واألرامل يف املدينة، و     )٣( اليت كانت تدفع نظري محاية السكة احلديدية       القبائل

=                                                      
اط  شـب ١٤رسالة إىل نظارة املالية يف ..DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / العثماين، داخلية

 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمـومي  / األرشيف العثماين، داخلية.  رومي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة١٣٣١

2/6- 4 DH. I.UM.. رومي بشأن رواتـب  ١٣٣١ كانون اآلخر ٣٠رسالة إىل نظارة األوقاف اهلمايونية يف 
رسـالة  ..DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية. املقيمني يف  املدينة

     .       رومي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة١٣٣١ شباط ٧إىل نظارة األوقاف اهلمايونية يف 
رسالة مـن وكيـل    . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية)  ١(

      . بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة رومي١٣٣١ شباط ١٧ناظر املالية إىل نظارة الداخلية  يف 
رسالة مـن نـاظر    . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية)  ٢(

األرشـيف العثمـاين،   .  رومي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة١٣٣١ شباط ٢٠احلربية إىل نظارة الداخلية  يف  
رسالة من نظارة الداخلية إىل السلطة العثمانية   . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / داخلية

األرشيف العثماين، جملـس الـوكالء      .    رومي بشأن ختصيص رواتب املقيمني يف  املدينة        ١٣٣١ شباط   ٢١يف  
١٠٢/ ٢٠٠ .200/102 M.V. .       ١٣٣١ شباط   ٢٤/ هـ١٣٣٤ مجادى األوىل    ٣حمضر جملس الوكالء  يف 

        .    يص رواتبرومي خبصوص ختص
رسالة مـن وكيـل    . .DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية) ٣(

 بشأن بدء األشراف يف     ١٣٣٢مايس  ٢٥/ هـ١٣٣٤ شعبان   ٩ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف        
  .التعدي على السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائل
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١٤٣

عض أفـراد القبائـل بـالتمرد        ولعدم دفع الرواتب بدأ ب     ،)١(من احلكومة التكفل بدفع تلك الرواتب     
يد القادمـة إىل    بسرقة حقائب الرب   )٢(الشالهبة ومن ذلك قيام أحد أفراد عشرية        ،وارتكاب السرقات 

وقـام   ،)٣(وقد أوضح املذكور أنه سيستمر يف جتاوزاته إذا مل تدفع له احلكومة راتبـاً             . املدينة من ينبع  
ت من املدينة بالتعرض للربيد الوارد من مكة وسـرقة         الواقعة على مسافة سبع ساعا     قبيلة مطري أفراد من   

  .)٤(ثالث حقائب ولفافتني
  سبل التغلب على ااعة : ياًثان     

  : اختذ فخري باشا عدة إجراءات للتخفيف من وطأا متثلت يفبناء على تلك األوضاع
  :"تقنني احلصص الغذائية" تقنني استهالك املؤن -١

ها للمدينـة    لصعوبة توفري  لسلة من القيود يف استهالك املؤن      س  باشا أدت ااعة إىل وضع فخري    
 أكرب قدر ممكن خوفـاً      ا لالستفادة منه  ةفراتطلب ذلك إجراء حسابات دقيقة للمؤن املتو        إذ ؛وما حوهلا 
  .)٥(دمن النفا

                                                 
رسالة من بـصري   . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية ) ١(

األرشيف .  رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام واألرامل يف  املدينة         ١٣٣١ شباط   ١باشا إىل نظارة الداخلية  يف       
صري باشـا إىل نظـارة   رسالة من ب . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / العثماين، داخلية

األرشـيف العثمـاين،   .  رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام واألرامل يف  املدينة      ١٣٣١ شباط   ١١الداخلية  يف    
رسالة من بصري باشا إىل نظارة الداخلية  يف  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / داخلية
عمومي / األرشيف العثماين، داخلية  . واألرامل يف  املدينة    رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام       ١٣٣١ شباط   ١٧
٤ -٦/ ٢ -٨٠ .80- 2/6- 4 DH. I.UM. .   شـباط  ٢٥رسالة من نظارة الداخلية إىل نظارة املاليـة  يف 

                . رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام واألرامل يف  املدينة١٣٣١
، ١اجلاسـر، ج  : راجـع . ن عروة أعلى ينبع النخل من بين مالك من جهينة         النسبة إليهم شليهيب، م   :   الشالهبة  )٢(
  .٣٥٤ص

رسالة من نظارة الداخلية إىل حمافظة  . .DH. SFR 59/74. ٧٤/ ٥٩شيفرة / األرشيف العثماين، داخلية)  ٣(
      . رومي بشأن قطع الطريق على الربيد١٣٣١ كانون األول ٩املدينة  يف 

رسالة من نظارة الداخلية إىل حمافظة  . .DH. SFR 62/60. ٦٠/ ٦٢شيفرة / ، داخليةاألرشيف العثماين)  ٤(
/ ٦٣شـيفرة   / األرشيف العثماين، داخليـة   .  رومي بشأن قطع الطريق على الربيد      ١٣٣٢ مارت   ٦املدينة  يف    

١٨٣ .63/183 DH. SFR. .  ي بشأن  روم١٣٣٢ نيسان ٢٠رسالة من نظارة الداخلية إىل حمافظة املدينة  يف
  .     قطع الطريق على الربيد

)٥( Kandemir, s48.  
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١٤٤

  تأثرت حصص اإلعاشة للضباط واجلنود وحىت احليوانات، فقد تقلصت يوماً          دوبناء على ذلك فق   
 )١(م١٩١٧) كانون األول ( ديسمرب   ١٠/ هـ١٣٣٦ صفر   ٢٥ت يف   كانو بعد شهر،    يوم، وشهراً بعد  

   :)٢(على النحو اآليت
  جرام  كيلو  النوع
  ٢    زيت
    ١  سكر
    ٢  أرز
    ١  برغل
    ١  فول

 املؤن الشهرية للضباط     كانت م١٩١٨) شباط (أوائل فرباير  /هـ١٣٣٦ أواخر ربيع اآلخر     ويف
  :يت حيام كاآلمي حيفظ عليهواجلنود بالقدر الذ

  لكل ضابط يف الشهر
  جرام  كيلو  النوع  جرام  كيلو  النوع
    ١  سكر  ٥٠٠  -  أرز
    ١  قهوة  -  ٣  رغلب

      شاي    ١  عدس
  ٥٠٠    متر    ١  فاصوليا
    ١  قمر الدين    ١  بطاطس
  ٥٠٠    سجق    ١  زيت عادي
          ١  زيت زيتون

  لكل جندي يف الشهر
  جرام  كيلو  النوع  جرام  كيلو  النوع

                                                 
)١( a. g. e, s63.  
)٢( Kiciman, s188.  
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١٤٥

      حلم مقلي  ٣٥٠    )دقيق(خبز 
      زيت زيتون  ١٠    سكر
      بطاطس  ١    شاي

      ملح  ١٠٠    قمر الدين
  .)١( يومياًاًقمحالكيلوجرام  ونصف جراماًوكان يوزع على احليوانات كيلو

 ع العشب من أجل احليوانات، مكونة من ستني شخصاً         كتيبة تسمى كتيبة مج         وكان لفخري باشا  
 هلجوم من قبل قوات احلسني جبوار حمطة        م١٩١٨) آيار( مايو   ٢٥/ هـ١٣٣٦ شعبان   ١٤ تعرضت يف 

لتراجع بعد أن سقط منها سـتة قتلـى واثنـان           النسحاب وا  وهو األمر الذي اضطرها إىل ا      ،أبو النعم 
فندي قائد الكتيبـة     واعترب املالزم شكري أ    ، وقد غضب فخري باشا من ذلك اهلجوم       ،وعشرون جرحياً 

  .)٢(أقاله من اجلندية ف،مقصراً
 اإلرهاقو  من اجلوع  يصيبهاما كان     بسبب ؛وكانت القوات العسكرية تضمحل يوماً بعد يوم      

 أواسـط مجـادى األوىل       وكانـت الوجبـات اليوميـة يف       ، تأثرياً كبرياً   فيها  كان يؤثر  واملرض الذي 
  :يت كاآلم١٩١٨) آذار ( أوائل مارس/هـ١٣٣٦

  جرام  كيلو  النوع  الوقت
  ٣٥٠   )دقيق(خبز 

  اًصباح  ١٠    سكر
  ١    شاي
  ظهراً  ٨٠    برغل

  ٣   زيت زيتون
  ٨٥    برغل
  مساًء  ١٥    أرز
  ٣٠    ملح

  .)٣( للحيواناتاً قمحالكيلوجرام ونصفجراموكان يصرف كيلو
جرام، وبفارق فتـرة زمنيـة      ئتني  م خفضت احلصة املستحقة من الدقيق إىل        وبعد فترة وجيزة  

                                                 
)١( a. g. e, ss138-139.  
)٢( A.T.A.S.E. Arsivi, Klasor ne43, Dosya nr202, Baskumandanliktan Yildinma 19- 5- 

1918 tarihli sifre.                                                                                                                 
)٣( Kiciman, s176.  
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١٤٦

  .)١(كان خيصم مخسون جراماً من حصة اخلبز كل نصف شهرأي أنه  ؛الشهر مقدارها شهر ونصف
 ، جرام دقيق، أو ما يتحصل من ذلـك خبـزاً          ئةموبعد ذلك أصبح يصرف للضباط واجلنود       

  :يتوكان متوسط التعيني اليومي للجنود كاآل
  جرام  كيلو  النوع
  ١٠٠  -  دقيق
 من متر بدالً

النقص يف 
  اخلبز

  ٢٥٠  

ن متر عوضاً ع
  ١٠٠    السكر

متر عوضاً عن 
  الطعام

  ٢٢٥  

  ٨٠    برغل
  ٣٠    حلم
  ٢٠    ملح

  .)٢(علفأي مقدار من اليصرف هلا أما احليوانات فلم 
  .ونالحظ من السابق أن التمر أصبح تقريباً هو الغذاء األساسي لقوة احلملة

  مت وضع إحصائية توضـح مقـدار املـؤن         م١٩١٨) متوز(يوليو   /هـ١٣٣٦ويف  رمضان    
  :)٣(أيت وكانت كما ي،املوجودة يف املستودعات

  جراماملقدار بالكيلو  النوع
  ٩٠٠٠٠  ملح
  ٨٠٠٠٠  بقسماط
  ٣٣٠٠٠  عنب جاف
  ٣٩٠٠٠  قمر الدين

                                                 
)١( a. g. e, s263.  
)٢( a. g. e, s213.  
)٣( a. g. e, s269.  
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١٤٧

  ٥٠٠٠٠  أرز
  ٦٠٠٠  سكر

  ١٦٠٠٠  زيت عادي
  ١٥٠٠٠  زيت زيتون
  ٣٥٠٠٠٠  متر
  رؤوس ٤  ماشية

  
 خلسائر فادحـة   اللحم، وكانت تتعرض نالحتياجات م  قوة احلملة توفري ا    يف مقدور كن  يو مل   

 ٢٧/ هـ١٣٣٦ القعدة    ذي ٢٠ ففي   ؛ مستوى حاد  إىل مشكلة اخلبز    وصلت و ،بفعل هجمات مباغتة  
 ،ئة جـرام  املوظفني واجلنود من اخلبز إىل م      نزلت مستحقات القادة والضباط و     م١٩١٨) آب(أغسطس  

وياله من عالج إجبـاري ملـن        ،ضترى إىل أي مدى كان سيستمر هذا التخفي       : "وهنا يقول قيجميان  
 غري أنه يف اليوم نفسه أُذيع البيان التايل بشأن خبز مـسموم وجـد يف                ،)١("ميشتكون من سوء اهلض   

وجد نوع من اخلبز دسه العصاة يف نواحي بواطة، ونتيجة للكشف واملعاينة تبني أنـه               : "نواحي بواطة 
 أرجـو احليطـة     م على جهات أخرى   املسموخبز مسموم، وإزاء احتمال أن يكون وزع من هذا اخلبز           

  .)٢("واليقظة، وإجراء التنبيهات الالزمة على اجلند
ب أمر صادر، كان مـن       ومبوج ،م١٩١٨ )تشرين األول  ( أكتوبر ٩ /هـ١٣٣٧ احملرم   ٣ ويف

 يبادل باخلبز املقرر صرفه     على أن ام يف األسبوع،    ئة جرام بقسماط بدالً من اخلبز لثالثة أي       املقرر صرف م  
قـوات   عن منـع    حتياجات اليت جنمت  بد من تعويض النقص يف اال      وكان ال    .لثالثة األخرى ااأليام  يف  

كية الذي أثر   املدينة، ومرابطة قوام على طرق احلنا     إىل   شرايني  املواصالت   وقطع   ، لقوافل املؤن  احلسني
  .)٣(تكررةاهلجمات امل كانت قوة احلملة تتعرض خلسائر فادحة بفعل  إذ؛ اللحميف توفري

  :)٤(يتحىت اخلامس عشر منه كاآلل من املؤن من أوائل شهر أكتوبر وكان نصيب الرج
  رامج  النوع   اليوم 
  ٤٥٠من   متر  ١٠

                                                 
)١( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s339. 
)٢( a. g. e.  
)٣( a. g. e, s364.  
)٤( a. g. e, s272. 



  الفصل الثالث
 

 

١٤٨

  ٣٥٠من   فاكهة جمففة  ٢
  ٨٠من   ثوم  ١
  ٢٠٠من   حلم  ٢
  ١من   شاي  ١٥
  ١٠من   ملح  ١٥
  ٢٢٥من   خبز بالتمر  ١٥
  ١٠٠من   دقيق  ١٥
  ١٠٠من   أرز  ١٥

 مت  م١٩١٨ )تـشرين اآلخـر    ( نوفمرب ١٨ /١٣٣٧ صفر   ١٣ وجب أمر صادر يف يوم اجلمعة     ومب     
 أي أن هـذه     ؛نينود واملوظف ط واجل ا جراماً من حصة الدقيق اليومية اليت كان يتلقاها الضب         مثاننيخصم  

وكان من املنتظر أن يصرف هذا املقـدار خبـزاً          .  جراماً نمئة ومخسة وعشري  احلصة خفضت لتصبح    
 يعـت  جراماً من البقسماط، وكانت قائمة املؤن الـيت أذ         نيصرف تسع فيتم  ، أما يف بقية األيام      نييومل

  :)١(يتلتطبق مخسة عشر يوماً كاآل
  اإلمجايل  نوع املؤمن  جرام  اليوم
  ٩٩٠  بقسماط  ٩٠  ١١
  ٣٢٠  دقيق  ٨٠  ١٤
  ٢، ٩٥٠  متر    ١٥
  ٧٣  زيت عادي    ١٥
  ١، ١٤٥  أرز    ١٥
  ٢٢٠  عنب     ١٥
  ٧٥  ملح    ١٥
  ٢٤  خل    ١٥
  ١٥  شاي    ١٥
  ٤٥  زيتون    ١٥

 إذ عاىن اجلنود والضباط     ؛د يف الطعام املخصص للفرد الواحد      النقص احلا       ويتضح من العرض السابق   
 لعدم وجود املرعى واضطرارهم السـتجالب  ؛جلسد، ومل تسلم احليوانات من نفاد الغذاء واملؤن هزالة ا 

                                                 
)١( a. g. e, ss382-383. 
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١٤٩

ل ال يستطيعون احلصول عليه؛ لذلك جربوا يف بعض األيام إطعام           احلشيش من الشام، ويف أكثر األحوا     
  .)١( وصار من األمور االعتيادية تلف اجلمال يومياً،اجلمال نوى التمر حىت انتهى ما عندهم منه

 باجلرام والسعر احلراري     أصبحت  وجبام ألن ؛ أنفسهم مرضى   يعدون  الضباط واجلنود  صبحأ     كما  
  .)٢(ة تصرف هلم يومياً من الصيدليةوكأا قسم من األدوي

     وقد واصلت حكومة احلسني النشر يف صحيفة القبلة مبا يفيد أن ااعة سببها ما قام به فخري باشا                  
  : ومما نشر اخلرب اآليت،من تقنني احلصص الغذائية

 وحتكمهم  ،يهم على املواد الغذائية    بسبب وضع املتغلبني أيد    أما املعيشة يف املدينة املنورة فإا يف حالة حمزنة جداً          
 وإن الذي خيرج من مرتله يف املدينة املنورة البد أن يقع نظره يومياً على               ، وتسليط ااعة عليهم   ،يف حياة األهايل  

 وإن احلكومـة  ، أو على قارعة الطريق، أو على بعض أبوابه،أشخاص ميوتون من اجلوع يف داخل احلرم الشريف     
أوراقاً يسموا وثائق فيها عدد أفراد كل مرتل ومبوجبها يباع هلم مقدار قليل من اخلبز               أعطت أصحاب البيوت    

  .)٣( فترى آالم اجلوع تقرص أجسام األطفال وأهلهم، وأحياناً يتأخرون عليهم يف توزيعه،األسود
  :  أنت يف     ويف خرب آخر ركز

 حىت  ،غري عاقل، وصاروا يقترون عيشة اآلدميني     من مجلة ظلمهم حجز أقوات خلق اهللا تعاىل من حيوان عاقل و            
وليتـهم   ،رين ساعة ثالثني درمهاً من اخلبـز      انتهى م احلال إىل أن صاروا يعطون لكل نسمة يف األربعة والعش           

 آل األمر ـم إىل   حىت،ارة بعد يومني أو ثالثة أيام   وت ، بل تارة يوماً بعد يوم     ،يعطون القدر املذكور للناس يومياً    
.  واألسواق ليس فيها شيء يؤكل إال التمر       ، وخرجنا من املدينة املنورة وهو مقطوع      ،طعوه عن الناس بالكلية   أن ق 

 وأشرف الناس   ، وبقيت املدينة املنورة بال شيء     ،ومل يلبث قليالً حىت أخذوا التمر أيضاً لعسكرهم من التجار جرباً          
  .)٤(على املوت جوعاً

 إال أن   اشا لضمان متتني اجلبهة الداخلية     الطعام اليت اتبعها فخري ب     الرغم من خطط توزيع            وعلى  
  .كمية الغذاء بقيت حمدودة يف ظل تدين دخول املؤن إىل املدينة

ن حكومة احلسني قد أفلحت بالتحكم يف أهم  مقومات احلياة وهو الطعام،             إ :     وهكذا ميكن القول  
  .ويد املدينة بهوذلك بإحكام قبضتهم على املعابر املمكنة لتز

، فرة يف كل احملطات أو يف نقـاط الـشرطة         ا فإن مياه الشرب مل تكن متو      ،     وإىل جانب قلة املؤن   
                                                 

 ربيـع األول    ٢٩ (٣٩، ع ١س. القبلـة " رواية شاهد عيان، حالـة اجلـيش التركـي        . أخبار املدينة املنورة   ")١(
             .٢ص) هـ١٣٣٥

)٢( Kiciman, s 231.  
             .٣ص) هـ١٣٣٥ صفر ٢٩ (٣٨، ع١س" رواية شاهد عيان، حالة األهايل. أخبار املدينة املنورة ")٣(
 مجـاد   ٤االثـنني    (٥٦، ع ١س. القبلة" خطبة مندوب املدينة املنورة   . جلسة تارخيية يف الديوان اهلامشي العايل      ")٤(

             .٢ص) هـ١٣٣٥األول 
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١٥٠

 ،وكانوا يدبرون احتياجام من املاء من خالل خزانات املاء اليت كانت تأيت ا القطارات يف أيام حمددة                
ين انتظروا قدومه، ويف تقارير الوقائع اليت       وكان القطار يقف أمام كل نقطة شرطة ويوزع املاء على الذ          

 وذلـك   ، كان يذكر مقدار ما تبقى من املاء يف خزانات تلك القوات           كانت ترفع إىل قيادة احلملة يومياً     
إذ لتوفري هذا االحتياج الذي يرتبط بعالقة تناسبية مع قسوة الشمس وارتفاع درجة احلرارة واخنفاضها؛               

  .)١(مراقبة ذلك األمر وتدبريهب كُلف أحد ضباط أركان احلر
  : حتقيق االرتباط مع اخلارج-٢   

وقبل أن تشتد وطأة احلصار وااعة طالب فخري باشا من احلكومة            م١٩١٧/ هـ١٣٣٦يف عام        
 احملـرم   ٩ وبالفعل صدر أمر مـن القيـادة العليـا بتـاريخ             ،العثمانية تقدمي املعونة لقوة محلة احلجاز     

 بتقدمي املعونة لقوة محلة احلجاز إال أن        ٣٨٧٢م ورقم   ١٩١٧) تشرين األول (بر  أكتو ٢٥/ هـ١٣٣٦
  .)٢("مل تشبع بطوننا: "يقول أحد املعاصرينإذ ذلك األمر مل يثمر عن أي نتيجة إجيابية؛ 

     لذا سعى فخري باشا إىل إعادة حتقيق االرتباط مع اخلارج بعد أن أغلق خط احلصار ائياً مثلمـا                  
خربه بسوء األوضاع   أأن من قبل، ومل يترك فخري باشا أي قائد يف معان وعمان ودرعا إال و              كان الش 

ستانبول مل يسمع باستغاثة فخري باشا وأتباعـه،        إاملعيشية داخل املدينة، ومل يبق موضع يف دمشق أو          
نه أإىل درجة   كانت الربقيات اليت أبرقها قائدنا الفاضل مؤثرة وموجعة للقلوب          : "ويقول أحد املعاصرين  

 وأن  ،على الرغم من تدين إمكانية تقدمي النجدة للمدينة إال أنه كان هناك أمل أن متتد إليهـا األيـادي                  
وليعلم اجلميع أنين كنت متأثراً غاية التأثر من كتابيت لرسائل االستغاثة، لكـن مـاذا               . يهرع إىل جندا  

  .)٣(!" هذا احلد؟ستانبول ودمشق إزاء تلك االستغاثات املؤملة إىلإفعلت 
لكن ذلك األمر مل يأت بالتأثري      ق وأمرا بالتحقيق يف املسألة،           وإزاء ذلك كتبت إستانبول إىل دمش     

ن ما كان يوزع من أرزاق ومؤن يف جبهة الشمال حيـرم            إ ذإ ؛)٤(الذي كان يأمله فخري باشا وأتباعه     
  .)٥(لزائد وتركت قوة احلملة اليت القت اإلمهال ا،منه محاة احلجاز

 يف تبوك تشتمل على مؤن بكميـات         خمازن املؤن  تصعوبة الوضع يف املدينة كان    من  رغم  على ال      و

                                                 
)١(Kiciman, s269.            
)٢( Kandemir, s300 .  
)٣( Kiciman, ss181-182. 
)٤( a. g. e.  
)٥( a. g. e, s270.  
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وقد أثار ذلك حنق فخري باشـا       . )١( ومل يعلم عنها فخري باشا إال بعد أن أقام مطاراً يف تبوك            ،ةريفو
ننا منوت جوعـاً،    إات العليا    ونقول للجه  ،ماذا يعين ذلك؟ إننا نصيح قدر طاقتنا      : "وغضبه فكان يقول  

 فتح  +وأنتم تطعمون الضباط من خارج خط احلصار والذين سيعودون إىل مقر القيادة الذي طلبتم منه              
 .)٢(" وليس هناك خطأ أفدح من هذا اخلطأ الذي ترتكبونـه          ،طريق احلجاز بسبب ما نعانيه من جوع      

  .)٣(ومع ذلك عاشت قوة محلة احلجاز على شعلة إميان قلوم
 عن جيشه ويرتوي معتزالً احلياة من حوله الستطاع إعادة          لو مل يتخلَّ  ة أن مجال باشا          وتعتقد الباحث 

 أما جمموعة قوات الصاعقة فقد كانـت        فتح طريق املدينة مهما كلف األمر،     إصالح السكة احلديدية و   
بهـة احلجـاز نظـرة      م كانوا ينظرون إىل ج    إ إذ   ؛ل أركان حرب األملان بربود أعصاب     تدار من قب  

  .)٤(استخفاف، وال يرون أدىن داع للدفاع عنها
 جبهيت فلسطني وسيناء فكرة االستعانة بـالقوات املوجـودة يف             لقد فرض واقع احلياة احلربية على        

 وهو ما أدى إىل االتفاق يف النهاية على سحب القوات وترك عدد قليل منها كمـا أوضـحنا                   ،احلجاز
من تكثيـف اهلجمـات يف بدايـة سـنة          ية أخرى فإن ما كانت تقوم به القبائل          ومن ناح  .)٥(سابقاً
م على السكة احلديدية قد زاد من انقطاع الـصلة يف ضـوء           ١٩١٨  بداية -م١٩١٧ اية/ هـ١٣٣٦

خطط لورانس الذي الذي كان يسعى إىل تكثيف احلصار على اجلنود العثمـانيني يف املدينـة ومنـع                  
  . اجلبهات الرئيسةوسيناء اللتني كانتا مبرتلةلسطني مساعدم جلبهيت ف

  : تأمني االحتياجات الرئيسة بواسطة توفري الذهب-٣
 وكان مـن    احلملة،     كانت احلاجة ماسة إىل الذهب مبقدار كبري لتوفري االحتياجات الضرورية لقوه            

شرق والغرب إىل داخل خط     الالزم توفريه لدفعه للبدو نظري املواد املهربة من سيطرة قوات احلسني من ال            
فقد  ؛)٦( ماشية ومجال وسكر وبسكويت وأقمشة وأرز      تتكون من وكانت تلك املواد املهربة     . احلصار

 اً من جاوة   مستورد اً ويشترون من الربيطانيني من املوانئ الساحلية أرز       ،كان البدو جيلبون األرز املصري    

                                                 
 حلديث عنه الحقاًسيأيت ا )١(
)٢( Kiciman, s338. 
)٣( a. g. e, s270.  
)٤( a. g. e, ss181- 183.  
                                                                                                .من الفصل الثاين ٩٩راجع ص )٥(
)٦(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,ss378- 379.                                                                        
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 ؛)٢( ما مل يكن الذهب موجـوداً      كان توفريها  مواد مل يكن يف اإلم     وهي ،)١(يةإىل خط السكة احلديد   
 ألن البدو ما كانوا يقبلون التعامل بواسـطة العمـالت           ؛)٣( تتم إال بالذهب   الشراء مل تكن  ن عملية   أل

، وهم حـسب أفكـارهم      )٤( وكانوا يشترطون الذهب أو العمالت الذهبية لذلك       ،الورقية أو املعدنية  
  .)٥(كانوا حمقني يف ذلك

 وإرساهلا  ،ذلك أغرى التجار بتهريب ما تقع عليه أيديهم من عمالت فضية أو ذهبية            وال شك أن         
وعلى رغم أن العملة الذهبية كانت األكثر شيوعاً وبإمكاـا          : "إىل خارج البالد، بدليل قول قيجيمان     

حل الكثري من املشكالت، بصرفها أو مقايضتها ببـضائع وأطعمـة، إال أـا بـدأت يف االحنـسار                   
  . إذ أدى ذلك إىل ضائقة يف التعامل بني الناس؛ مما فاقم من الضائقة االقتصادية؛)٦("وروالضم
  :عدم وجود الذهب فقد اتبع فخري باشا عدة إجراءات للحصول عليهوبسبب      
  : تشييد مطار يف تبوك للطائرات اليت تطري يف جبهة فلسطني وتأيت إىل تبوك-   أ

يد مطار يف تبوك للطائرات اليت تطري يف جبهة فلـسطني وتـأيت إىل                   رأى فخري باشا ضرورة تشي    
 ووصل الطيارون وقوبلوا    ، وعرض وجهة نظره تلك على اجلهات املعنية، وبالفعل متكن من إقامته           ،تبوك

 خدمـة حلاميـة     جلّأحبفاوة وأحضروا يف زيارم األوىل اخلطابات والصحف والذهب الذي أسدى           
  .+)٧(من جبهة فلسطني إىل تبوكتية لذهب بواسطة الطائرات اآل واستطاع جلب ا،املدينة
متكن فخري باشا وأتباعه من احلصول على لوازمهم اليت كانت تتدفق عليهم من القبائل من كل               إذ       

                                                 
)١(Kiciman, s365.            
)٢(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI, nci Cilt Hicaz, Asîr, Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,ss378- 379.                                                                        
)٣(Kiciman, s365.            
رسالة مـن وكيـل    . .DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية) ٤(

 بشأن بدء األشراف يف التعدي علـى الـسكة          ١٣٣٢/ ٢١/٥يف  ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية       
 .DH 3 -39/31. ٣٩/ ٣١ -٣قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية. وحماولة العثمانيني استمالة القبائل

KMS. .            بشأن بدء األشراف    ١٣٣٢/ ٢٥/٥رسالة من وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف 
      .السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائليف التعدي على 

)٥(Kiciman, s365.            
)٦( a. g. e, s331.  
)٧(a. g. e.            
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 ومن القبائل   .)١(تلك القبائل  يف مقابل دفع الذهب إىل       ا أو غريمه  اً سواء كانت ماشية أو أرز     ،اجلهات
 الذين شرعوا يف بيع األطعمة اليت أخذوها        )٢( قبيلة بين سامل   ترةع فخري باشا يف تلك الف     اليت تعاملت م  

 مل يكونوا يثقون به فكـانوا يـضعون         ما يأخذ أفراد القبائل ذلك الذهب     وحىت عند . )٣(نيربيطانيالمن  
 الذهب  ا مل يسمعوا رنني   قطعة الذهب فوق حمور، ويضربون حافة تلك القطعة بقطعة أخرى ذهبية، وإذ           

مرات من قبل بقطع    عدة   وكان السبب يف ذلك أم قد خدعوا         ، ويعيدونه املوسيقي مل يكونوا يأخذوه   
  .)٤(فةجنليزية زائإذهبية 

 نإمكن من حل املشكلة بشكل كامل؛ إذ    فترة فإنه مل يت   غم من أن ذلك التدبري ظل مؤثراً        الر     وعلى  
 ومل يكـن    ،)٥(نة باحلصول على احتياجام الضرورية    الذهب مل يكن يأت بكميات تسمح حلامية املدي       

  .)٦(يف خزانة قوة احلملة الذهب املمكن ختصيصه البتياع األرز بدرجة تكفي إلطعام احلملة
ن األملان الذين كانوا يأتون بالذهب من الشمال إىل قـوة           السبب يف ذلك يعود إىل أن الطياري      ولعل      

 وقـد اختـذ      يأتون ا مرة واحده يف األسبوع،       كانوا  إذ ؛ تطوعاً احلملة كانوا يضطلعون بتلك املهمة    
 ، هذا من جهـة    ،)٧(لكنه مل يتمكن من ذلك     ،اءات لتشجيعهم للمجيء أكثر من مرة     فخري باشا إجر  

 وقـد   ،ومن جهة أخرى اتضح أنه كان يتم أخذ كميات من الذهب من قبل الضباط اآلخرين يف تبوك                
فقد كان حلامية املدينة أكثر من أربعني ألف قطعة ذهبية لدى            ؛)٨(هآثار ذلك حنق فخري باشا وغضب     

 يف وسـع     ومل يكـن   ،ن األملان كانوا يتقاعـسون     لكن الطياري  ،لتموين جليش الصاعقة  إدارة اإلمداد وا  
 وتوفري احلاجـة مـن      ، وكان فخري باشا يريد ابتياع األرز      ، محل الذهب يف اهلواء    الطيارين العثمانيني 

 من الـضباط     إىل خطوة أخرى وهي االقتراض      لذا جلأ  ؛جز الناجم من تأخر الطيارين    د الع  وس ،الذهب
  .)٩( يف قوتهواألفراد

                                                 
)١(a. g. e, ss366- 367.            
   .٢٨٥، ص١اجلاسر، ج: راجع. من حرب ، يسكنون وادي الصفراء وما جاوره ويف القصيم:  بين سامل)٢(
)٣( Kandemir, s40 .  
)٤(Kiciman, s365.            
)٥(a. g. e, ss366- 367.            
)٦(a. g. e, s366.            
)٧(a. g. e, ss366- 367.            
)٨(a. g. e, s338.            
)٩(a. g. e, s366.            
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  : طلب قرض داخلي-ب    

ه  فاقترح علي  ،     مل يتمكن فخري باشا من احلصول على النقود الذهبية الكافية بواسطة املطار           
 سبيل القرض ما تبقى يف حـوزم مـن           يطلب من الضباط على     إذ ؛قيجيمان أن يقوم بإجراء اقتراض    

 وبتلك الصورة تستطيع قوة احلملة أن       ،الذهب الذي كان قد أعطي هلم باسم خمصصات املمالك احلارة         
ـ ١٣٣٧  احملرم ٤ وأصدر بالغاً يف     ،)١( فقبل فخري باشا ذلك    ،تشتري األرز واملؤن بتلك النقود      /هـ

 وناشدهم باسم حامية املدينة سد العجـز        ،ألمروضح فيه حقيقة ا   أ م١٩١٨) تشرين األول ( أكتوبر   ١٠
 مماته   وبعد ، ووعدهم بإعادة ما مت اقتراضه منهم يف حياته        ،الناجم عن تأخر الطيارين بعمل قرض داخلي      

  : كاآليتوجاء نص هذا البالغ ،سيترك وصية إلعادة حقوقهم
  إىل كافة القوات العسكرية والتشكيالت   
  مسابقة احلمية   
  املنورةاملدينة    
  م١٩١٨) تشرين األول( أكتوبر ١٠ /هـ١٣٣٧  احملرم٤   

ننا اختـذنا   أ ورغم   ،إن الطيارين األملان الذين يأتون بذهبنا من الشمال إىل قوة محلتنا يضطلعون ذه املهمة تطوعاً              
 ،سـبوع ثر من مرة واحدة فحـسب يف األ    الالزم من اإلجراءات لتشجيعهم مل نستطع أن حنملهم على الطريان أك          

نه بفضل التدبري الذي اختذ من قبل كانت املاشية واألرز وغري ذلك من لوازمنا تتدفق علينـا مـن كـل                     أوالواقع  
 ،د العجز الناجم من تأخر الطيـارين      اجلهات، وكنا مضطرين إىل أن ندفع هلم، وكنت أود باسم حامية املدينة س            

 يزيد عن حاجته، وهو حتت كفاليت ما         شخص ادخر ماالً   ليستأمنين كل . وأريد رؤية محية األصدقاء يف هذا الصدد      
 وإعادة حقوق الفدائيني كاملة ،ترك وصية أوصي فيها احلكومة بتقدير هذه احلمية       أ فسوف   ذا ما مت  ، وإ دمت حياً 

  .غري منقوصة
 ،وحيدوين أمل قوي يف أن يشترك األمراء والضباط واجلنود يف إظهار هذه احلميـة الدينيـة والوطنيـة                 

  .تبق القوات العسكرية والتشكيالت يف ذلكولتس
  قائد قوة محلة احلجاز

  فخر الدين
 بال فوائد ربوية، وكان يعتمد على الثقة فحسب يف شخص فخـري       وكان ذلك االقتراض اقتراضاً  

 فيه وحـدات مـن      باشا، حيث علق إطار على مدخل مقر القيادة وبداخله وضع جدول كان يسجل            
  .)٢(م ومقدار املال الذي سلموه إىل خزانة اإلدارةهقدموا القرض وأمساؤ

 ووقـع   بطباعتها فتحي بـك   ويف مقابل ذلك كانوا مينحون سندات مطبوعة خاصة بذلك البالغ قام            

                                                 
)١(a. g. e, s476.            
)٢(a. g. e, ss366- 368.            
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ن يعلن عن مقدار ما      وبتلك الصورة كا   ،)١(فخري باشا على السندات املعطاة هلم مقابل تلك األموال        
  .)٢( لبث روح املنافسة بينهمأقرضه كل شخص

 اً     ويف الوقت الذي كان بعضهم يقرض الذهب الذي لديه بأكمله كان هناك آخرون يقدمون مقدار              
 وكان اجلنـود    ر املدخرون للمال االنتظار فترة،     ومع ذلك اضط    منه خشية أن يسألوا عن مصدره،      قليالً

أهـايل إفريقيـا    ن   وكان هناك فدائي يسمى حممد كان م       اصة بأتون مسرعني لتقدمي أمواهلم،    بصفة خ 
جنليزيـة  إ كان لديه تسع قطع ذهبيـة        ،ي بن احلسني  وا إىل املدينة فارين من مقر عل      الوسطى الذين جلؤ  

 ألنه دفع املـال لـشراء األرز        ؛ة قطعة جميدية، فسلمها وهو يف غاية السرور        عشر ومخس عثمانية وسبع  
  .)٣(الدينية من ذلكجل حامية املدينة، ولقد أحس بفيض من احلمية أالذي سوف يشترى من 

 إىل حسني بن مبرييك الذي حقق املركـز األول       ويف إطار اقتراض الذهب أرسل فخري باشا وفداً      
 أرسل تلك األموال مع عبد له        وقد ،بقة احلمية بإرساله مباشرة مخسة آالف قطعة ذهبية عثمانية        يف مسا 
 سـندات مطبوعـة    فخري باشا أرسل إليهيكملبلغ الذي أرسله ابن مبرينه لقاء اإ ويف النهاية ف  ،وهجان
وصل قطار كان حيمل أربعني ألف كيلـو        كما   ،)٤(ة لقوة احلملة وقيادا   مة خبتم اإلدارة الرئيس   وخمتو
من القرض الداخلي ومسابقة احلميـة والودائـع        عليه  حصل  من األرز مت شراؤها بالذهب الذي       جرام  
  .)٥(املقدسة

  أصحابه مبجرد وصول الـذهب اآليت       الذي مجع كقرض داخلي إىل          وكان ال بد من إعادة الذهب     
  .)٦(بالطائرة إىل املدينة

  .  إال أنه مل يكن هناك شخص مل يساهم فيهأن ذلك القرض كان اختيارياًمن رغم على ال     و
 والسالسل الفـضية    ريع الشمعدانات      وفضالً عن ذلك كان فخري باشا قد فكر يف االستفادة من            

ة كـرت خفـي مل      ت مبرتل  واليت كان  ، بقيت حتت أمر اخلزانة النبوية يف احلرم الشريف منذ زمن بعيد           اليت
لذهب لتوفري  يتم تقييمها با إذ؛رسلت من قبل امللوك وفاعلي اخلري     وكانت هذه األشياء قد أ    .  بعد يستغلّ

                                                 
)١(a. g. e, s476.            
)٢(a. g. e, ss366- 368.            
)٣( a. g. e  
)٤( H. V. F. Winstone (Editor). The Diaries Of Parker Pasha.London, Quartet Books, 

1983, p132.  م٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥معلومة مستقاة من عبداهللا الغامني يف يوم الثالثاء.      
)٥(s379.        Kiciman,  
)٦(a. g. e, ss366- 368.            
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 صـفوف ومنحـت إىل       وبعد أن وزا الصاغة بدقة ومت ختمني قيمتها قسمت إىل          مثن مؤن احلامية ا،   
  .)١(اجلنود والضباط

  قرش  الوزن  النوع
سلسلتان من سالسل قناديل 

  احلجرة النبوية
   قطعة ذهبية١٠٠  اً جرام٢٠

   قرش جميدي١٠٠  اً جرام٢٠  رأس سلسلة ذات طغراء
 وبتلك الصورة كان يـتم إهـداء        ، فإن عشرين جراماً من الفضة كانت تعادل لرية ذهبية              ومن مث 

  .)٢(يكات، وكانت ترسل إىل كل وحدة عسكرية مبعرفة موظفني خصوصينيالترب
 بأن العثمانيني سرقوا جمـوهرات      اً     وأخذت حكومة احلسني تنشر من خالل صحيفتها القبلة أخبار        

 وأخذوا األموال املوجودة معها يف اخلزينة النبوية، كما ذكرت أن قيمة تلك األمـوال               ،احلجرة النبوية 
  .)٣(عشر مليون قرشبلغت ثالثة 

     وقد خصص فخري باشا ما استطاع احلصول عليه من أموال بالطرق والوسائل شىت لشراء املـؤن                
٤( يف متديد فترة الدفاع عن املدينة ألطول فترة ممكنة رغبةً؛ريبها إىل داخل املدينة احملاصرةو(.  

) كـانون اآلخـر   ( يناير   ٥/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٢ يف   يد الذهب املقترض إىل أصحابه         وقد أع 
نه مل يعد هناك من حاجة إىل القطع الذهبية اليت مجعت           أصدر فخري باشا أمراً أعلن فيه       أ إذ   ؛م١٩١٩

نه سوف يعيد الذهب الذي مجع من الضباط واجلنود كقرض وتربعات احلرم الـشريف              ألشراء املؤن، و  
 وعبد الرمحن   إدارة املرتل هيئة مشتركة من     وكلف   ن ذلك سريسل إىل احلرم الشريف،     أإىل أصحاا، و  

جل إعادة القطع الذهبية اليت مت اقتراضـها مـن الـضباط واجلنـود إىل               أبك مدير شعبة احملاكم من      
  .)٥(أصحاا

 : أكل اجلراد-٤ 
     عندما رأى فخري باشا األمراض تفتك جبنوده وضباطه بسبب قلة الغذاء بدأ يفكر يف وسيلة لتوفري                

                                                 
)١(a. g. e.            
)٢(a. g. e, ss366- 369.            
حـول املنـشور    . "٢ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر    ٨ (٤٩، ع ١س" جموهرات احلجرة النبوية وأموال خزينتها     ")٣(

          .٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل ١١ (٥٨، ع١س" اهلامشي الشريف
)٤(Kiciman, ss366- 369.             
)٥(a. g. e, s437.            
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 فوجد يف اجلراد منقذاً، فأمر األطبـاء        ، وسد حاجتهم من اللحم    ،احلرارية الناقصة يف غذائهم   السعرات  
تعـداد   وعجزوا عـن   ، وبعد حتاليلهم وحبوثهم وتدقيقام أثنوا عليه ثناء عظيماً        ،بفحص اجلراد وحتليله  

م ١٩١٨) حزيـران (يونيـو    ٧/ هـ١٣٣٦ شعبان   ٢٧ فأصدر بالغاً يف     خصائصه الغذائية والشفائية،  
 ، وهو غذاء صحي   ،فريقياإأوضح فيه أن حلم اجلراد هو الغذاء األساسي لقبائل احلجاز وعسري واليمن و            

 ،زال والبواسري واحنالل الركبتني   وفيه من اخلصائص العالجية ما يكفي للقضاء على أمراض الضعف واهل          
ركز يف بيضه، وتـصادف أن       وخصائصه العالجية تت   ،نه مثل اإلكسري للروماتيزم   إ: "وأوضح ذلك قائالً  

 باشا تضمن إشارة إىل أن      ويذكر قيجيمان أن بالغ فخري    . )١("ه يف احلفر ونصب عليه اجلص     كنا ندفن 
  :اجلراد

 وحدث أن استولينا على جواليق من مسحوق اجلراد هـذا           ،ع النظري للبدو يف أوقات الغزوات     يشكل غذاًء منقط  
ولقد مت التحقق من خواصه الطبيـة يف        ... ننا مل نكن نعرف قيمته     أل ؛يف بعض املعارك، ولكننا سكبناه وأضعناه     

واحلاصل انه باألمس كنا نفكر يف وسيلة لطـرد اجلـراد مـن    ...التجارب اليت أوصيت بإجرائها بدقة وباهتمام     
  اجلراد على سـبيل     وأرجو من زمالئي أن يرسلوا إيلّ      ، أما اليوم فنبحث عن وسيلة جللبه      احلدائق والقضاء عليه،  

  .)٢( ويستفيدون منه بالوجه الذي شرحته،اهلدية
      كثرياً  "راد إذا كان يضر باملزروعات فإن     ع على أتباعه أن اجل           ويؤكد فخري باشا يف نص آخر وز

 أهو بسبب املضار اليت يلحقهـا       الطيور واحليوانات تتلف حماصيلنا، ومن مث كل هذا العداء للجراد         من  
واء يف آن واحد، وعلينا أن نستفيد منه كذلك مثلما نستفيد مـن حلـوم               إن اجلراد غذاء ود   . بصحتنا
  .)٣("وات اليت نأكلهاانه أكثر فائدة من معظم اخلضرأ ولقد ثبت عمليا ،الصيد

  :بة اجلراد تعد بأربعة صور على النحو اآليت      وكانت وج
 وتقطع أرجله   ،حىت جيف  ويترك عدة أيام     ،ينشر اجلراد اموع حتت الشمس مثل نوع من األمساك         .١

  .ورأسه مث يقلى جسمه بقليل من السمن ويؤكل
  . مث خيلط باألرز الذي على وشك االستواء ويطبخ، وينظف رأسه وأرجله،يسلق يف ماء حار .٢
 .ليه الزيت والليمون ويضاف إ،يوضع اجلراد املسلوق على طبق .٣
 حيفظ مثل مسحوق اللحم يف       مث  ويسحق حىت يسري مثل املسحوق،     ،اونيوضع اجلراد اجلاف يف اهل     .٤

 . كان متاحاً على حنو دائم يستفاد منه إلشباع اجلوع وهذا النوع املقبول لدى العرب،العلب
كي جيعل مـن نفـسه منوذجـاً         نفسه بأكله         ويف إطار التشجيع على أكل اجلراد قام فخري باشا        

                                                 
)١(a. g. e, ss209- 212.            
)٢(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, ss209- 212.   
)٣(a. g. e.             
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ظـر  اهتمامه بصحة أتباعه فقد كان ين      ومن شدة    ،)١( هلم عن استمتاعه بلذة اجلراد      يعرب  وكان ،ألتباعه
 ، ليتأكد من تناوهلم له، وكلما نقص طبق ضابط زاد عليه حىت يفيضه            ؛إىل طبق كل ضابط وكأنه يراقبه     

  .)٢(بل إنه كان يأخذ من طبقه ليضع يف بعض األطباق الناقصة
 : اهلجرة والتهجري-٥  

 وتفشي األمـراض،    ،رتفاع األسعار  وا ، وشح املواد الغذائية   ، واشتداد احلصار  ،مع مرور الوقت  
 القبـول بـذلك     : مها ،نوهنا مل يكن أمام أهلها إال خيارا       ،عاشت املدينة سنوات شديدة من القسوة     

  . أو اهلجرة خارجها،الوضع
ـ ١٣٣٥  سـنة  مع مطلع  فبدأ أهل املدينة باخلروج منها       ،وكان للخيار اآلخر قبول أوسع     / هـ

أدرك بعض أهايل املدينـة وأسـرها       و ،)٣(بل قوات احلسني  عندما تأكد حصارها من ق     م١٩١٦أواخر  
  .)٤(ا بعد أن حتولت إىل ثكنة عسكرية فقرروا مغادرهاخطورة احلياة في

بدأ أهل املدينة خيرجون منها عن طريق اجلرف والعـوايل          : "ويف هذا الصدد يقول أحد الباحثني     
وقباء، ومل يكن جنود فخري باشا مينعون العائالت الراحلة من اخلروج ما داموا ال حيملون أمحاالً مـن                  

  .)٥("املواد الغذائية
 وهاجر  ،رية تسمى تل الكلخ   ص يف ق  استقر بعضهم يف مح    فقد   ؛وكانت وجهة أكثرهم حنو الشام    

  .)٦( ولبنان ومكة وتبوك وينبع واألردن إىل تركياآخرون
بو خضري إىل   أ وبيت   ،ومن األسر اليت هاجرت من املدينة اختيارياً عباس رضوان متجهة إىل مصر           

حممد حسني زيدان، وبيت أبـو طربـوش، وإبـراهيم     :  وممن سافر إىل ينبع    ،جدة، وعمر طه إىل جدة    
بد الغين مشرف، وإىل مكة رحل بيت الشربيين، وعبدالقدوس األنصاري، وبيت آل طاهر،             حسوبة، وع 

                                                 
ه برغم البـشاشة الـيت       جيداً فوجدت أن   – يقصد فخري    –ولكنين انتبهت إليه     ): "٢١٢صيقول قيجميان،   ( )١(

ودعوت اهللا أال يتبقى شيء قط يف  علت وجهه واالبتسامات اليت ارتسمت يف عينيه، كان يبتلع مقلي اجلراد بصعوبة
  "ومل يكن من املمكن أال أكل من حلم اجلراد اللطيف. الطبق ريثما يأيت الدور علي، لكن اهللا مل يتقبل

)٢(Kandemir, ss 65-66.             
ورقة يف ثلوثية رشيد البيضاين، جدة، مساء       . قراءة جديدة .. فخري باشا وحصار املدينة   . احلريب، فايز موسى    )٣(

 .٤م، ق٢٠٠٩ يناير ٢٠/ هـ١٤٣٠ احملرم ٢٣الثالثاء 
  .٧٧، ص٢مرشد، ج )٤(
  .٥٧بدر، ص )٥(
 .٦٥، ص٥مرشد، ج .٥٦، صوهيم )٦(
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  .)١(والسيد أمحد صقر، وبيت شكري، وأسرة الصفرجي
بعد أن تفاقمت األمور وازدادت األوضاع الداخلية سوءاً جلأ فخري باشا إىل ضـرورة تنبيـه                و

ال من يعينهم على مواجهة احلصار، أمـا البقيـة           وأنه جيب أال يبقى يف املدينة إ       ،الناس خلطورة الوضع  
/ هـ١٣٣٥ شعبان   ٢١  املدينة يف  صدر بياناً موجهاً إىل أهل    أن يرحلوا عنها لسوء األوضاع، ف     أفيجب  
  : جاء فيهم١٩١٧ يونيو ١٢

 ،جنليز متلقاً لإل  ؛ل اخلسيسة يف هذه احلرب العاملية     ن قد تورطوا يف عدد من األعما      املتمردي إن هؤالء    ،أيها الناس 
جنليزي ذات مرة فوق املسجد النبوي فإن هؤالء املتمردين لن يتورعوا عن            ومثلما حلقت طائرة حتمل العلم اإل     

ا مواصالتنا من النواحي     ومن احملتمل أن يقطعو    ،نقب أسوار املدينة يوماً ما، وإطالق مدافعهم جتاه قرب املصطفى         
من مث وللحيلولة بني املتمردين وحتقيق أهدافهم والدفاع عـن           و ، لتعجيزنا والتضييق علينا يف العيش     ؛واألطراف

  : ألن أتقدم باالقتراح اآليت-ألسفمع ا-املدينة بعون اهللا وعنايته اضطررت 
إن الذين يعملون معنا ويشاركونا مصرينا برضائهم يستطيعون البقاء يف املدينة، شريطة أال يطالبوين باملؤن مدة                

 حىت ال يتعرضـوا     ؛بريلإ إىل موعد غايته شهر      يرحلوا عن املدينة إىل حيث شاؤوا     أن  عام، وغري هؤالء ينبغي     
  .)٢( أو القحط على السواءملحمة كربى حمتملة الوقوع بسبب احلربلعواقب 

 ومن   لدى العامة يف احلجاز اام فخري باشا بتهجري أهل املدينة قسراً،           وجدير بالذكر أن املنتشر   
  :تذكر القبلة أم  إذ؛كبرية عليه وجعل ذلك من املآخذ ال،ت وتشتيت العائال،دون أسباب

فـأخرجوا  .. .مية إىل الديار األجنبيـة     ويهاجروا من الديار االسال    ،أمروا الناس بأن يسافروا من املدينة املنورة      
 وال  ، ومل خيلص منهم ال فاضل وال مفـضول        ، وقلوم متفطرة  ، سائلة  ودمائهم ،الناس من املدينة املنورة جرباً    

حالة املنفيني عـن     وكانت   ، غري مبالني حبرمات اهللا    ،ى وال ذكر وال أنث    ، وال صغري وال كبري    ،عامل وال جاهل  
لقد كانوا يأحذون بعض أهل     . يعلم فظاعتها إال اهللا تعاىل      ال ،جوار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حالة سيئة        

 ومـا زالـوا     ،اس على ترك اجلمعات واجلماعـات      ومحلوا الن  ،العلم من حلقات دروسهم يف املسجد النبوي      
 وأخذوا من بيوم يف جوف الليل وهم نيام مـن           ،يأخذون الناس إىل حمطة السكة احلديدية قبضاً من األسواق        

وسواء كان جماوراً من األهايل وغنياً وفقرياً حـىت         .. .يز بني صاحب حرث أو خنيل أو دكان       غري مهلة وال متي   
  .)٣( وهجرت املساجد،عج الناس وانزووانزا

بل إن القبلة تعد سبب إغالق احملالت التجارية وانقطاع املؤن من األسواق وااعة هو التـهجري         
 وانقطعت اخلـضر    ، وأقفلت الدكاكني  ، ووقفت األشغال  ،عطلت الدروس العلمية  : "جباري، فتقول اإل

 اجلـوع والعـدم      ذاقوا إن الناس  بل   ، وصار الناس من كرب عظيم ال يعلمه إال اهللا تعاىل          ،من األسواق 

                                                 
 .٦٧، ص٥مرشد، ج )١(
 .٤ احلريب، ق)٢(
  .٢ ص،٥٦، ع١س" خطبة مندوب املدينة املنورة. تارخيية يف الديوان اهلامشي العايلجلسة " )٣(
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  .)١(" وترى الناس سكارى وما هم بسكارى،وكل مصيبة
 وجهز فخري هلذه املهمة ،أمر جنوده بالقبض على كل من خيرج      "إن فخري باشا    : ويقول مرشد 

 والطفل الـذي    ، فاملرأة اليت خترج للبحث عن ولدها أو زوجها ترحل         ؛وبدأ الترحيل ...  جندي ٢٠٠٠
  .)٢(" والشيخ يرحل، والرجل يرحل، أمه أو أبيه يرحلخرج ليبحث عن

 ومن األشعار اليت قيلت يف      ،كما شارك الشعراء بأقالمهم واموا فخري باشا بالتهجري القسري        
  :التهجري ما قاله أحد أبناء البادية

  ياهللا أسألك القبول                  ألهل املدينة العالية
  )٣(   خلى املنازل خاليةفخري يسفر يف الضعوف       

  :وقصيدة للشاعر شكري البغدادي يصف فيها حال املدينة وأعمال فخري باشا
  بشرى فقد أعطى األقواس باريها     وأسكن الدار باألمان بانيها
  وخائن الدين وىل خائفاً وجالً        وحل يف بلدة املختار حاميها

  ادرها تشكو لباريهاالناس أخرجها والدور هدمها         واخللق غ
  )٤(قد جوع اجلند من خبل ومن محق     ويظهر الفقر واألرزاق خيفيها

  :ويصف حممد العمري املدرس باملسجد النبوي حال املدينة خالل الترحيل قائالً
  دار اهلدى خف منك األهل والوطن     واستفرغت جهدها من ربعك احملن

  )٥(احلرتان ومرأى أرضها احلسنعفا املصلي إىل سلع إىل جشم           و
وهنا البد لنا من التوضيح أن سبب ااعة وإغالق احملالت التجارية وما ترتب عليه من جـري                 

 فإذا وضعنا مسألة التهجري حتت اهر جند أن فخري باشا أراد     ؛إجباري هو احلصار الذي فرضه احلسني     
حقيقةً أن التهجري كانت له آثار سـلبية        .  احلصار محاية أهل املدينة بذلك التهجري والتخفيف من وطأة       

 ؛ هو محايتهم من ااعة اليت فرضها احلـسني        ،لكن ما قام به فخري يف تلك الفترة كان لغرض واحد          
  .مبعىن أن حكومة احلسني كانت هلا اليد الطوىل يف دفع فخري باشا إىل مثل ذلك اإلجراء

فلوال هذا الترحيـل لكانـت املـصيبة أطـم           ": إذ يقول  ؛ويؤكد ذلك ما ذكره أحد الباحثني     

                                                 
   .السابق )١(
  .٦٦، ص٥، جطيبة وذكريات األحبة )٢(
 .٦٨ص ،  السابق)٣(
 .٧٠ -٦٩ص ص ،  السابق)٤(
 .٧٠ص ،  السابق)٥(
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١٦١

  .)١("وأعظم
إىل فخري بذلك   ووصلت األخبار   : " يقول - على فخري باشا   مع حتامله الواضح  -مرشد  بل إن   

 ليتمكن من مواجهة قوات الـشريف،       ؛ هو إنذار أهل املدينة بالرحيل عنها سلمياً       فكان تفكريه األويل  
احلرب واحلصار أصدر فخري باشا إعالناً ألهل املدينة بتركها         ومن أجل أال يتعرض أهل املدينة ألخطار        
  .)٢("حلني انتهاء املواجهة مع قوات الشريف

 وهو ما شعر به من      ،دينةجري أهل امل  ويوضح باحث آخر األسباب اليت دفعت فخري باشا إىل          
 .عمل هلم خارج املدينة    على توفري     ومن مث اتفق مع احلكومة العثمانية      ،عدم كفاية املؤن إلطعام األهايل    

ومما يؤكد هجرم بسبب األوضاع السيئة أم بسبب قلة النقود كـانوا يبيعـون بيـوم وهـم يف                   
 إىل بيع مرتله يف املدينة يف        الدين بن عبد الرحيم احلسيين أن والده اضطر         عمران حميي  ويشري. )٣("الشام

 وما تبقـى    ، منها يف الشام   ئةنيه تسلم ثالمث  داحلكيم الشامي بسبعمئة ج   السحيمي وهو يف الشام إىل عب     
  .)٤( املشتري يف املدينةوعد بأن يدفعها

 إىل الشام وتركيا    ة احلديدي هجر بعض أهل املدينة عن طريق السكة      أن ي إىل  اضطر فخري باشا    و
 وميـر خلـف مـسجد       ،ا، وكان القطار الذي يهجرهم فيه فخري باشا يأيت من باب العنربية           وغريمه
 رحل كل    إذ ؛)٦("مركز الشرطة " ويقف أمام مبىن اخلالدية      ، وسوق الطباخة وسوق احلراج    )٥(الغمامة

 وهو أحد   ، يسمى حسن حممد بن أمحد سلكاوي      اًأبقى شخص  ف ، وأبقى من له فائدة    ،من ليس منه فائدة   
ـ     ؛ ألنه كان أحد املتعهدين الذين التزموا بتأمني األغذية للجنود         ؛جتار احلبوب والتمور     ون  إذ كـان مي

 وألـزمهم  ،وشدد فخري عليه وعلى غريه من املتعهدين املراقبـة . الثكنات العسكرية العثمانية باألغذية   
 ؛ فقد كان فخري باشا حريصاً على تأمني الراحة جلنوده         ؛يف مهمتهم بتأمني احلبوب والتمور    باالستمرار  

مارس ذلك العمل فتـرة      و ،)القميطة( وتسمى   ، كان حسن يصنع شوابري من الدقيق كغذاء للجنود        إذ
أمرمها بالعمل بالبقيع لدفن من يتوىف       ف ،ني يدعيان الكو وفران رفضا السفر      كما أبقى شخص   .)٧(احلصار

دون غـسل أو  من  فكانا يدفنان اجلنود ،من اجلنود مقابل قرصني من العيش والتمر بعد مغرب كل يوم    
                                                 

  .٥٦، ص وهيم)١(
  .٦٢، ص ٥ج، طيبة وذكريات األحبة )٢(
  .٤احلريب، ق )٣(
  .السابق )٤(
   )٢ (انظر خريطة رقم  )٥(
 .١٨٤، ص١مرشد، ج )٦(
  .٩٩، ص٢، جمرشد )٧(
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١٦٢

  .)١(كفن
 كمـا بقيـت    ،)٢(انت تعاين من احلروب    ألن اليت جاؤوا منها ك     ؛ورفض بعض السكان اهلجرة   

 ، والعيتـاين  ، وعثمان حلمـي   ،آل مصطفى صرييف  :  مثل ؛بعض العوائل اليت جنت من الترحيل اجلماعي      
 وإبـراهيم   ، وبركات أنـصاري   ، وجعفر فقيه  ، وحسني بن حيىي عقيب    ، وألفا هاشم  ،وإبراهيم خياري 

  .)٣(هل املدينةأ وبعض النساء من ،رجيي واخل، وذياب ناصر، والربزجني، واملدين، واحللواين،جراح
 وألفا هاشم الذي تقدم إىل فخـري       ، وإبراهيم كعكي  ،ومن تلك العوائل أيضاً حسن السلكاوي     

 ووافق فخري باشا على أن يلتحـق القـادر          ،باشا بطلب إلبقائه يف املدينة مع مجاعته التكارنة األفارقة        
  .)٤(منهم باملدافعني عن املدينة

: ليت رحلت جرباً إىل تركيا والشام واألردن فكان منها البيوتـات واألسـر اآلتيـة              أما العوائل ا  
 والـسيد   ،عبداحلميد عنرب، وعلي بن حسني غزي، وعبداحلق نقشبندي، وعمران وأخوه أسعد احلسيين           

جنيد بن  (سكندراين، واحلواله، وسليمان مراد، وجعفر الكتاين، وجنيد        حممود أمحد، والطرابيشي، واإل   
 وعبداهللا مجل الليل، وهاشم خليفة، وإمساعيل حفظي، والسيد إدريس هاشم، والـشيخ حممـد               ،)فيض

 ويعقوب عفيفي،   ،)٦( وحممد سعيد مدرس، وأمحد عبداهللا ثروت، والطوله       ،)٥(احلبيب اجلداوي الوهييب  
  .)٧(وأبو عوف، وعبدالستار عاشور

اً مبنطقة تسمى اجلرسية     باجتاه الغرب مرور   )٨(إىل اجلرف       وفر بعض سكان املدينة يف أثناء التهجري        
وهناك من حتصن يف بيته أو داخل األحواش اليت كانـت           . )٩( قوات احلسني يف الفريش     إىل حىت يصلوا 

                                                 
  .١٨٤ -١٨٢، ص ص١، جالسابق )١(
 مجـادى   ٣حمضر جملس الـوكالء  يف        . .M.V 202/56. ٢٠٢/ ٥٦األرشيف العثماين، جملس الوكالء      )٢(

   . رومي خبصوص من بقي يف املدينة١٣٣١ شباط ٢٤/ هـ١٣٣٤األوىل 
 .٦٦ص ، ٥مرشد، ج )٣(
 . السابق)٤(
 .٦٧ -٦٦ص ص ،  السابق)٥(
 .٦٧ص ، السابق )٦(
 .٦٧ -٦٦صص ،  السابق)٧(
، ص  ٢، ج معجـم معـامل احلجـاز     الـبالدي،   : راجع. موضع على ثالثة أميال من املدينة حنو الشام       :  اجلرف )٨(
 .١٤١ -١٤٠ص

 .١٧٦، ص١، ج السابق)٩(
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١٦٣

  .)١(تتميز بقفل أبواا املتينة
كـان  : يقول عزيـز ضـياء     ،)٢( شخصاً تقريباً  ة وأربعني ئ باملدينة بعد التهجري سوى م     مل يبق و

  .)٣( خروج العثمانيني يقومون بسرقة ما كان يف البيوت من أثاث ومقتنياتاللصوص بعد
  : وحماوالت النهوض اإمهال الزراعة: ثالثاً

أثناء فترة احلصار؛ نظراً لسوء األوضاع األمنية والسياسية اليت ترتب عليهـا قلـة              يف     أُمهلت الزراعة   
تذكر القبلة أن كل البساتني اليت كانت حول املدينـة    إذ  احندار إنتاجية املزارع؛    من مث   املوارد الالزمة، و  

  .)٤( والفواكهراوات فحرم األهايل من أكل اخلض، ويبست أشجارها ومزارعها بسبب املعارك،خربت

عي كان تشجيع        ونتيجة للحصار، وعدم دخول التموين إىل املدينة كسابق عهده، فإن التوجه الطبي           
 الذي أدى إىل     نتيجة الكساد االقتصادي الناتج من احلصار      ك فخري باشا  فقد أدر  ؛السكان على الزراعة  

 أدرك و ،)٥(تفاقم العجز الغذائي، والذي تسبب يف قلة ما حيصل عليه الفرد من الغذاء املنوع واملناسب              
 جيب التنبه هلا والعناية ا؛ لذا سعى إىل مساعدة           ومن مث  ،أن املخرج من األزمة بالتشجيع على الزراعة      

 وإمنا للتأثريات االجتماعية الـيت      ، ليس فقط للمنافع االقتصادية البديهية     ،املزارعني على زيادة إنتاجيتهم   
 فأعلن أنه على استعداد إلجيار البساتني بأجرة رخيصة جـداً           من الزراعة يف تلك الفترة احلرجة،     ستنتج  

 ويعطـيهم   ،أربع سـنوات  ألمريية  عن املستأجرين األموال ا    وأنه سيسقط    ،ملن لديه الرغبة يف زراعتها    
د بـررت    ومع ذلك مل يتجرأ أحد من األهايل على استئجار شيء منها، وق            .)٦(البذور النباتية الالزمة  

العتقادهم أن احلكومة ستغتـصب     م كانوا يف حالة من اليأس واخلوف        إ: "صحيفة القبلة ذلك بقوهلا   
  .)٧(" وكما فعلت بالعوايل،ساتني الشام وكما تفعل يف ب،مثرات أتعام كما تفعل مع التجار

                                                 
 .٧٢ص ، ٥، ج السابق)١(
  .٧٢ص  ، السابق)٢(
  . ٢٦٣، ص١دار البالد، ج: جدة. ١ط. حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب.  ضياء، عزيز)٣(
            . ٢، ص٣٩، ع١ س"ة شاهد عيان، حالة اجليش التركيرواي. أخبار املدينة املنورة ")٤(
)٥(  Kıcıman, s307.  
            . ٢، ص٣٩، ع١س. القبلة" رواية شاهد عيان، حالة اجليش التركي. أخبار املدينة املنورة ")٦(
            . السابق)٧(
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١٦٤

 كانـت   ،)١( فخري باشا سرية مسيت سرية الزراعة      للعناية ذا املوضوع على حنو منظم خصص           و
لقباء وقربان والعوايل ومججوم وبركة وعيون وعني موسى والطياريـة          موزعة على املأموريات الزراعية     

 وكانت تلك املنـاطق قوامهـا مـزارع النخيـل     ،بطم منها إىل ضا   وأسند قيادة كل قس    ،والسكرانية
  .)٢(والبساتني الواسعة احمليطة باملدينة

 قسمني، أحدمها تنظيم املشاتل من أجـل تـوفري احلاجـة مـن              تنقسم إىل   السرية      وكانت مهمة 
 واحليف هو البستان الذي يروى من مصدر ماء         ،)حيف( وكانوا يسمون كل واحد منها       ،واتااخلضر
قباء وقربان والعوايل والداودية وبركة والطيارية والسكرانية والزهرة واحلنبية وعني          هي بساتني    و ،واحد
 وهي حقول قربان والعوايل     ، فيتمثل يف استغالل املناطق القابلة لزراعة احلبوب       ،أما القسم اآلخر  . موسى

  .)٣(قبوليةوبركة واملدافعية واجلرابية والعباسية والزهرية واحليدرية والصديقية وامل
 بني البساتني ومـزارع النخيـل كـان يف           كانت هناك أراض شديدة اخلصوبة     ،     ويف الوقت نفسه  

علم أنـه قـد مت ختـصيص آالف          وكان كل ضابط وكل جندي ي      ،اإلمكان زراعتها بالنخيل والشعري   
ه احلامية من   شعري لبذرها يف األرض، لكن على الرغم مما كانت تعاني         جرامات من بذور القمح وال    الكيلو

 ويوضح قيجيمان ما كانت تفعله احلامية يف تلك الفتـرة           ،)٤(أزمات يف األرزاق واملؤن مل يتعرضوا هلا      
وإن كانت األراضي الصاحلة قليلـة جـداً يف          ،اً بالزراعة حىت يشغل الناس ا     وقد اهتمت كثري  : "قائالً
اليت وقعت يف املعسكرات واحملطات ونوى       وقد جلأت إىل تدابري مثل مجع حبات القمح والشعري           ،املدينة

 ومجع بعض األعشاب اليت نبتت يف احلقول بني         ،التمر امللقاه على األرض حبة حبة من قبل أفراد اجليش         
 : ويقول يف موضـع آخـر      ،)٥(" كانوا ينتزعوا انتزاعاً   ،احلجارة من بعد أداء صالة الفجر حىت املساء       

  .)٦(" والعاملني يف خدمة البساتنيةطفال يف سن الثانية عشر حىت األأهايل قاسموقد مت تعبئة كل "
 وكان اجلميع يعلمون أنه لو مت بذر القمـح          بنا احلسني يعلمان تلك احلقيقة،    ا     وكان علي وعبداهللا    

والشعري يف اخلريف فإن ذلك يتطلب االنتظار ريثما حيل موسم احلصاد يف شهر مارس أو إبريل من العام           
 حىت ذلك الوقت، ولو كان هناك أدىن شك يف عـدم            كانت كافية  ان أرزاق احلامية ومؤ   املقبل، أي أ  

                                                 
)١( Kıcıman, ss308- 311.  
)٢(  a. g. e, ss307- 308.  
)٣(  a. g. e, ss308- 311.  
)٤(  a. g. e, ss307- 308.  
)٥  (Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s63.  
)٦(, s163.   a. g. e  
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١٦٥

  .)١(كفايتها لظهر جلياً أنه ليس يف اإلمكان ختصيص ذلك الكم اهلائل من احلبوب كبذور
     ونستخلص من ذلك أن القلعة استطاعت توفري وسيلة إعاشة من شأا حتقيق االكتفاء الذايت مـن                

 وبقدر ما   ا ستعيش معتمدة على نفسها،     عن الوطن األم أ    اًاقتنعت قوة احلملة املوجودة بعيد    الداخل، و 
سه مسبباً للـضيق واألسـف       كان يف الوقت نف    اً بالنسبة إىل العثمانيني يف املدينة     كان ذلك األمر سار   

  .)٢(حكومة احلسنيبالنسبة إىل 
ال توجد نه ألباحلفاظ على األشجار من اجلفاف؛      ويف إطار التشجيع على الزراعة اهتم فخري باشا       

 ، ويأكلون مثارها  ، والسالل من فروعها   ، من أليافها   إذ يصنعون احلبال   ؛فيد من النخيل  أي طائفة ال تست   
ىل ذلك خيرجون لب أفرع النخيل األخضر ويأكلونـه ويـسمونه            إضافة إ  ،ويطعمون حيوانام نواها  

 أُخطر الذين يقدمون علـى      طع اجلريد يسبب جفاف األشجار    ن ق وأل.  وكان طعمه غري جيد    ،)مجار(
  .)٣(ذلك من أجل أكل اجلمار أم سوف حيكم عليهم باإلعدام؛ وذلك ملكافحة تيبس األشجار

الرغم من جهود فخري باشا يف هذا اجلانب فإن الزراعة مل تنشط ومل تتحول إىل مـصدر                      وعلى  
بة إقنـاع  ، منها صعو)٤(راء إمهال الزراعة وتدين االهتمام ا  متويل لغذاء السكان لعدة أسباب كانت و      

ولكن إشباع جيش مبثـل     ... حدث اهتمام كبري بالزراعة   : " يقول قاندمري   إذ ؛اجلنود مبثل تلك احللول   
 إىل أسباب أخرى متثلت يف الري واجلراد والربد وما يصاحبه            إضافةً ،)٥(" أمراً مستحيالً   يعد هذه احليل 
  .من ثلج

ففيما يتعلق مبشكلة الري فعلى الرغم من أن تلك البيئة كانت على درجة عالية من اخلصوبة، إال أنه                      
 .)٦(لكن كان هناك شح يف املياه      ،كان من الالزم ري احلقول يومياً إلنقاذها من شدة حرارة الشمس          

 أطراف املدينـة     ويف الواقع أنه لو كانت مزارع النخيل املوجودة يف العوايل        : "مانيويف ذلك يقول قيج   
جرامات من التمر اليت ينتظر أن جتىن مما كان سـوف           تروى بصورة جيدة لكان الناتج آالف من الكيلو       

ويف الوقت ذاته كانت هنـاك أراضـي شـديدة          . يساعد على إطالة أمد الصمود والدفاع عن املدينة       

                                                 
)١(  a. g. e, ss307- 308.  
)٢(  a. g. e.  
)٣(  a. g. e, ss308- 311.  
)٤(  a. g. e, s307.  
)٥  (Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s63.  
)٦(  a. g. e, ss308- 311.  
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  .)١(" والشعرياخلصوبة بني البساتني ومزارع النخيل كان يف اإلمكان زراعتها بالقمح
ه بفـارغ الـصرب      أما ما يتعلق باجلراد ففي الوقت الذي كان األهايل وجنود حامية املدينة ينتظرون                

كما  إلبعادها،   ا تأكل الزرع؛ لذا مت وضع أخيلة       كان املزارعون خيشوا كثرياً؛ أل     كبديل لنقص الغذاء  
صبيان املزارعني، وكان أولئك الصبيان      وكان أهم أولئك احلراس هم       ،خصص حراس يف مواضع خمتلفة    

  :ديهم ويقذفون ا اجلراد قائلنييلتقطون احلجارة يف أي
  يا طري يا أبو الغناس
  ال تأكل زرع الناس

  ال حتســبه بـــالش
  ترى حــــق الدولـة
  ترى حـــــق املـلة

  .)٢(وكان اجلنود يشتركون معهم يف ذلك بإحداث ضوضاء من قرع الصفيح
 وكانت قطـع  ، فقد كان فصل الشتاء مع األسف يصادف غالباً موسم احلصاد، ما يتعلق بالربد       أما

وات يف التـراب وتطـرح النباتـات        ا بني حبة البندق والبيضة تطمس اخلضر      الثلج اليت يراوح حجمها   
  .)٣(أرضاً
 لألراضـي يف     حتتاج إىل استـصالح     كانت أااحلصار إىل   أثناء  يف   الزراعة   وقد تعاد أسباب فشل       
 املخصصة للزراعة، إضـافة      مما أدى إىل صغر مساحة األرض      ؛، وهذا مل يكن حمط اهتمام احلملة      البداية
 املياه وارتفاع درجة احلرارة سامها يف اخنفاض معدل إنتاج حمصول كاف يشبع أفواه              حإن ش فذلك   إىل
عة، وإمنا قد يستغرق أياماً وشهوراً وسنني       كما أن إنتاج الزراعة ال يكون يف اليوم التايل للزرا          .اصريناحمل

كون هناك مثار أصالً بفعل عوامل مثل احلرارة أو املاء           حمصوالً يعتمد عليه، أو قد ال ت       حىت يثمر، ويصبح  
  . أو السماد أو تعرضها للتخريب

عيـة      ومن هنا، فقد أخفق موضوع استخدام الزراعة من قبل املدافعني عن املدينة يف خططهم الدفا              
  .على أزمة نقص البضائع التجارية يستطيعون التغلب به ستراتيجيإبشكل 
  انتشار األمراض وآثارها: رابعاً
  : األوضاع الصحية يف أثناء احلصار -١

                                                 
)١  (Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s307.  
)٢(  a. g. e.  
)٣(  a. g. e.  
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مبستشفى طلوبة  ر أهم االحتياجات الصحية امل     توفّ  قبل اكتمال احلصار   كانت قوة احلملة احلجازية        
 وكان   ومستشفى الداخلية الذي أسسته قوة احلملة لنفسها       ،افظة املدينة اجلرحى اليت بقيت مرياثاً من حم     

وقد أدى ذلك املستشفى خدمات جليلة      ئة مريض،   ستقبال مخسم  ال اً معد على درجة كبرية من التنظيم    
جـل  أ مـن     بنيت  دار النقاهة اليت   وإضافة إىل املستشفيني املشار إليهما سابقاً كانت هناك       ،  يف املدينة 

املطلوب منها؛   لكنها يف حقيقة األمر مل تؤد        ، كبرية أمهيةهلا  وكانت  ين بلغوا مرحلة النقاهة،     املرضى الذ 
وامتـدت أيـادي    . دار النقاهة :  وكان امسها فحسب   ،لعدم مناسبة شكلها واملكان الذي وجدت فيه      

ث األدوية أو   غنياً سواء من حي   حىت بداية احلصار    املستشفى   ظل ذلك     إذ ؛ألولئك املرضى  اهلالل األمحر 
   .)١(" بشيء على نزالئهضن ومل يكن ي،من حيث املؤن

 ؛ثرت األوضاع الصحية   تأ ،وتدين االهتمام احلتمي بنقص املواد الدوائية      ،مع ازدياد وترية احلصار   و    
 وازداد عدد املرضى ممـا      د من األمراض،  ء األوضاع املعيشية داخل املدينة انتشار عد      ترتب على سو  إذ  

  .)٢(مانيني إىل استخدام منازل البشناق يف باب ايدي كمصحة ملعاجلة اجلنود الغثمانينيدفع بالعث
  :يات القوة العمومية األساسية هيوكانت األمراض اليت تعاجلها مستشف    

  .احلمى -١
 .اإلسقربوط -٢
 . البالد احلارةإسهالحاالت  -٣
 .سبانية اإلاألنفلونزاوباء  -٤
 .الطفح اجللدي -٥

 تقل يف   اوكانت اإلصابة    ،)٣( صفوف قوة احلملة    أكثر األمراض انتشاراً بني    يوكانت احلمى ه       
 من  ة وتسعني مخس أو   تسعنيوكان املصابون باحلمى ميثلون حنو      .  وتكثر يف فصل الصيف    ،فصل الشتاء 

ويف خالل العامني األولني قبل إغالق طريق الشام كان يوزع املصل على القوات، مث . نزالء املستشفيات 
 صار املفروض، صبح املقدار املوزع قرب اية املدافعة ال يكفي نسبياً املرضى بسبب إغالق الطرق واحل             أ

وبدأت تظهر أشـكال    يت ظهرت بني اجلنود والضباط،      الاملزمنة   احلمى   تفشينه  م األمر الذي نتج     وهو
  .)٤( األشخاص احلاالت حبياة كثري منتلكأودت قد  ومحى الطحال، و، احلمى اخلبيثة:مثلمنها، 
، فمعظم حاالت اإلصابة به ظهرت يف نواحي تبوك ومدائن صـاحل يف صـفوف               اإلسقربوطأما       

                                                 
)١( a. g. e, ss171-172.  
  .١٦٨، ص١رشد، جم )٢(
)٣( a. g. e, s118- s172. 
)٤( a. g. e, ss172-176.  
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مة يف  مهكثري من الوفيات بدرجة      املرض سبباً يف     ذلك وصار   ،يةاحلملة املرابطة على خط السكة احلديد     
ياً إىل املستشفى مصابني    ئة ومخسني من جنوده شهر     أن الطابور كان يرسل م      يذكر قيجيمان   إذ ؛البداية

  .)٢(اإلسقربوط من وفكوكهم وقعت أسنام ن اجلنودإ :ويقول قاندمري ،)١(بذلك املرض
ظهر يف صفوف القوات على حنو مفاجئ حـاالت         ت كان             أما ما يتعلق حباالت اإلسهال، فقد     

  .)٣( املميت)ستقاءاال( بعضها كان يأخذ شكالً مزمناً ويؤدي إىل حالة ، األمعاء يفالتهاب
لقـوة   بواسطة اهلجانة الذين كانوا يأتون بالسكر واألرز من الساحل           األنفلونزاوقد تفشى وباء    

 على نطاق واسع، وظهر بني مجيع صفوف القوات العسكرية الـيت            ىاحلملة، ويف غضون أسبوع تفش    
 الـسبب   ذلكل ؛األمراضكانت يف األصل مرهقة وخائرة القوة، وفقدت جانباً عظيماً من املناعة ضد             

سبانية مستمرة يف صـورة وبـاء        اإل األنفلونزاكانت  إذ  ؛  )٤(ات واسعة النطاق  إصاب األنفلونزا أحدثت
 ويصور  ، ملكافحتها  وسيلة أو عالج   تكن هناك خميف، وكانت تعصف بالضباط واجلنود ولكهم، ومل        

مجيعاً على األرض، وكان    متددوا  سرايا  أفراد الكتائب وال  ن  إ":  اجلنود بقوله  قيجيمان أثر ذلك املرض يف    
  .)٥("من آالم مربحةاجلميع يعانون 

سبانية الذي مل تأخذه رمحة حباميـة  ويف تلك األيام كان وباء األنفلونزا اإل: "     ويقول يف موضع آخر   
ـ    صابون به من ضعاف األبدان أساساً     املدينة يفتك بأفرادها فتكاً ذريعاً، فكان امل        ة اهللا  ينتقلون إىل رمح

  .)٦(" ومل يكن الباشا جيد الدواء الذي يعطيه إىل اجلندتعاىل يف غضون يومني أو ثالثة،
ومل يبد أي من األمراض الفريوسية واملعدية بني قوة محلة احلجاز يف صورة وبـاء باسـتثناء                 : " ويقول

  .)٧("نزالت الربد املعدية األخرية
 مما دفع بـه إىل      ؛ وعدم القدرة على مقاومتها    ،ألوبئةقد تأثرت معنويات فخري باشا من تفشي ا       و     

  .)٨(" كثرة حاالت الوفاة إىل هذا احلد أسبابوضحوا لنا": االستفسار عن األسباب قائالً
 نتيجة للضعف الناجم عن نقص املؤن،      أن ذلك املرض إمنا كان        يف ردودها  وأوضحت املستشفيات      

                                                 
)١( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, ss172- 176.   
)٢(Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s75.              
)٣( Kiciman, ss172-176.  
)٤( a. g. e.  
)٥( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s393. 
)٦( a. g. e, s405.  
)٧(a. g. e, ss172-176.  
)٨( a. g. e.  
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من أصـيبوا بوبـاء     أن بعض    و شأ من االختالطات املختلفة،   وأنه ن ،  وهو أقوى عامل يف حاالت الوفاة     
 وقسم آخر وهو أهم قسم كان ميوت يف         ، إىل املستشفى  مأثناء نقله يف   كان قسم منهم ميوت      األنفلونزا
أمني بك أنه من األنسب اجلـالء عـن          ال يستهان به من املرضى، ورأى     وقد تويف عدد     ،)١(املستشفى

 شخصاً ميوتون يومياً مـن      ني أن هناك مئة ومخس    وصاً، خص  وزارة احلربية   بأمر ءالقلعة وتسليمها اكتفا  
  .)٢(املرض

ألن اإلحـساس    "؛ الطفح اجللدي الناشئ عـن العطـش        آخر هو  اً خطري اًمرضىن احملاصرون        وعا
الطفـح  (ية  د ظهرت الفقاقيع اجلل   ال حيتمل، وكان إذا شرب املاء     بالعطش الذي يتبع أكل الرطب كان       

 ومل يكن باستطاعة أحد من ضباط وجنود حاميـة          ،سد كل جزء من اجل    مغطيةاملسمى مترية   ) اجللدي
  .)٣("ةهلرش يف املواضع املصابة بالتمرياملدينة منع نفسه من ا

ـ     ،م وسيقا هم    وكثرياً ما كان يتصادف وجود دمامل يف أيدي اجلنود ووجوه          ن وكان ذلك ناجتاً م
 ودخول امليكروب حتت اجللد عن طريـق    ، األوساخ فوق سطح اجللد     وتراكم ،عدم القيام بنظافة البدن   

  .)٤(اهلرش
.  األمراض إىل جهـات أخـرى      تلك ومل تسر    ،تظهرما  نادراً     فكانت   ،أما التيفوئيد والدوسنطاريا      

 تني كانوا من العساكر اآلتلكأصيبوا بأمراض كمن ونتيجة لألحباث الطبية اليت أجريت مت التأكد من أن        
  .)٥(لشمالمن ا

 وصاً، خص نظافة أبدام ود  ن إمهال اجلن   أل ؛إمهال النظافة سبب أمراضاً أخرى    ىل ذلك، فإن         إضافة إ 
 وصاً خص +،تكون اجلروح والدمامل يف أرجلهم ويف كل موضع من أجسادهم         أدت إىل    نظافة أفواههم 

ن، وال ميضغ الطعام بالـشكل       وتسقط األسنا  ، اللثة تكهتيف حالة اإلصابة جبروح الفم ت      و ،يف أفواههم 
ضعف اجلسم ويهزل ويفقد مناعتـه      يمعاء وعسر اهلضم واإلسهال، و    األمثل، وتظهر أمراض املعدة واأل    

  .)٦(ضد األمراض
لة التخفيف من وطأة تلك األمراض سعى سيف الدين بك وكيل كبري األطباء بعد فترة مـن                      وحملاو

                                                 
)١( a. g. e.  
)٢( a. g. e, s404.  
)٣( a. g. e, s229.  
)٤(a. g. e, ss243- 244.            
)٥( a. g. e, ss172-176.  
)٦( a. g. e, s260.  
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 ذلك كـان     غري أن  ، سابق عهده يف توفري العالج واإلعاشة       املستشفى إل  احلصار إىل العمل على إعادة    
 تـرك    مما ؛ يف أيام احلصار املريرة     يف تلك الظروف   الطيب يؤدي دوره    هلالل األمحر وقد ظل ا   ،مستحيالً

  .ة املدافعنيآثاراً عميقة يف ذاكر
ـ    فقد أقيم مستشفى متنقل      ت داخل املدينة  ئىل املؤسسات الصحية اليت أنش    إضافةً إ و      ،ييف بئـر عل

 املصنوعة من جريد النخيل املنقول على اجلمال، وكانت الشرف مغطاة بأغطية   )١(رف بالشّ اًجمهزوكان  
ل املرضى الذين اشتد عليهم مرضهم إىل املركز        والقت هذه الوسائل اليت استخدمت من أجل نق       . بيضاء

  .استحساناً كبرياً
داخلـها  ب يف مركز كل طابور،       فرداً  عشرين إىل  عشرة بني تكفي ما   صحية هناك أقسام كانت  و     

  .)٢(خيام أو مظللة بنباتات صحراوية
كان املوجود فيها من    ملدينة، و ألدوية ملن يف ا    ا  من بعض   أنواع تتوافر فيها صيدلية       كما كانت هناك    

ىت بعد   استفادت منه بشكل كبري ح     سنين حكومة احل  إ  إذ ؛بعض أنواع األدوية    فيما خيص  الكثرة مبكان 
  .)٣( األدويةتلك، وأنقذت مرضاها باستسالم حامية املدينة

،  يف أنواع أخرى من األدوية     مرير عجز يف الصيدلية الصحية    و وبشكل كبري    أثناء احلصار يف   وظهر     
 م األدوية اقسبعض أ  هناك وفرة أكثر من الالزم يف        تنه يف حني كان   أ مبعىن   ومل يكن هذا العجز بسيطاً؛    

  .)٤(شيء منه يبققسم آخر منها مل كان هناك 
: بعض أنواع األدوية الضرورية تفاقم يف األمراض، ويوضح ذلك قيجيمـان قـائالً             ن نقص     ونتج م 

منهم كان يشكو من أنه مل يصرف لـه         ، بعضاً   عندما تفقدت املستشفيات رأيت كثرياً من احملمومني      "
  .)٥("السلفات
 نلفمهما اجتهدت املستشفيات والصيدليات      ؛ ألنه ى وضعاً مؤملاً  ملرضإىل ا  بالنسبة    الوضع كان     وقد  

وحق على محـاة    : "ويف ذلك يقول قيجيمان    ،)٦( توفري األدوية املناسبة ملرضاها    مع احلصار من  كن  متت
 مـن   ، الطبيب شوكت بك   هل كبري أطباء قوة احلملة، ومعاون     املدينة القول بأن ما بذله كمال بك وكي       

                                                 
  الطالبة. بناء يستشرف منه على ما حولهمجع شرفْة وتعين أعلى الشيء، وهو : الشرف )١(
)٢( a. g. e, ss172-176. 
)٣(  a. g. e.  
)٤( a. g. e.  
)٥( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s243.  
)٦( a. g. e, s365.  
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ومل يكن بإمكان أي أحد من املرضى طيلة        : "ويف موضع آخر يقول    ،)١("البشرجهد كان يفوق طاقة     
 االستـسالم للفـور      واضطر املرضـى إىل    جيد ما متس إليه حاجته من الطعام،      فترة العالج والنقاهة أن     

 وكـان الـسل مـن       يومياً،  إىل مقابر البقيع    وينقلون ،منتظرين املوت، وكان مجلة منهم ميوتون فعلياً      
  .)٢(" اليت تفشت بني اجلنود القادمني من املناطق الباردةاألمراض

  : تدابري وقائية للمرضى-٢ 

أكانت ضربات الشمس أم أمراض اللثة أم        سواء   ،اختذ فخري باشا عدة تدابري للوقاية من األمراض            
 ؛الشمسكون فخري باشا رؤية ختص املصابني بضربات         فقد   ؛األمراض اجللدية أم املفاصل والروماتيزم    

 من املصابني باحلمى ال تصرف هلم السلفات بناء على شكوى بعـض             إذ وجد نتيجة للمتابعة أن كثرياً     
كما نبه إىل ضـرورة     .املرضى؛ لذا أمر بإعطاء السلفات بانتظام للضباط واجلنود، وفرض شرا عليهم          

ن بعـضهم كـان     إذ  إ ؛م ال ن السلفات اليت تقدم إليهم أ     حتري الدقة يف معرفة ما إذا كان اجلنود يبلعو        
  .)٣(يبصقها بعد أن يتجرعها

     وبلغ من اهتمام فخري باشا باألمور الصحية يف تلك الفترة أنه كان يصدر أوامر يومية عن كيفية                 
  .عالج احملمومني وطرق الوقاية من احلمى

ف مت هلا عـالج          كما أصدر تعميماً تضمن أمهية إشعاره يومياً بكل ما تقوم به املستشفيات، وكي            
 وإرساهلم إىل املستشفى يف الصباح الباكر       ،املصابني بضربات الشمس، وأمهية االنضباط يف عالج اجلنود       

 وعن قدرات املمرضني ،أو قبيل الغروب، كما شدد على أمهية إشعاره باألوقات اليت أدخل فيها املصاب
  .يف عالج املصابني

 ممـا   ؛ تنتشر بني اجلنود بعداً خاصاً لدى فخري باشا             وأخذت مشكلة ضربات الشمس اليت كانت     
  :دار تعميم مطول هو كما يأيتدفع به إىل إص

 لوقوع ضربة الشمس يف أماكن نوبة احلراسة تقرر ختفيف نوبات احلراسة النهارية نصف سـاعة،                -١
كمـا  . رهم يف الظل   دو  االحتفاظ بقرب املاء جبانبهم، واالنتظار ريثما حيلّ       وينبغي على املتناوبني دوماً   

وينبغي على املتناوبني ودوريات الشرطة على السواء فتح         ،راسةجيب توفري املظالت للمتناوبني على احل     
  .جل إنعاشهمأ من جلالسني يف الظل خلع قمصام وينبغي على ا،صدرية قميصهم وياقته

ت العـسكرية   قوم القـوا  وملعرفة مدى انعكاس الشبع أو اجلوع على اجلنود عند تسلم نوبة احلراسة ت            
  . أو خاوية متاماً وستعلن النتيجة، ويف رأيه ينبغي أال تكون املعدة ممتلئة متاماً،بتجربة على هذا األمر

                                                 
)١( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, ss172-176. 
)٢( a. g. e, s365.  
)٣(a. g. e, ss243- 244.            
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١٧٢

ة غري عادية    مبا أنه قد ثبت بالتجربة أن اخلارجني لتوهم من املستشفى واجلنود احملمومني لديهم قابلي              -٢
اج مثل هؤالء اجلنود إىل نوبـات احلراسـة أو الـدوريات             ال جيوز قطعياً إخر    لإلصابة بضربة الشمس  

 وتعويدهم على اخلدمـة     ، وجيب منحهم الفرصة للراحة    ،فترات طويلة يف الصحراء   النهارية أو إرساهلم    
  .تدرجيياً

قطـع  إىل   على طريق السكة احلديديـة حيتـاجون          ملا كان اجلنود املضطلعون مبهمة الدورية اراً       -٣
 فإنه ينبغـي    ، مما يؤدي إىل تعرضهم لضربات الشمس      ؛ معهم إال قربة ماء واحدة     مسافات طويلة وليس  

من بعد ذلك تعيني جندي سقاء إىل جوار األفراد اخلارجني إىل الدورية، وسوف حيمل هذا اجلندي قربة     
ن زجاجة خل أو ليمـون السـتعماهلا عنـد          من البندقية، ومينح هؤالء السقاؤو     املاء على ظهره بدالً   

  .رةالضرو
ئة خرطوش ناري فقط    أن حيمل كل منهم م     جيب على اجلنود اخلارجني إىل الدورية             إضافة إىل ذلك  

جل ختفيف احلمل عنهم، وينبغي أال حيملوا يف حقائبهم املواد املخدرة احملظورة، وجيب أن يأخذوا               أمن  
  .جل عمل مظالت تقيهم حر الشمسأ سهلة احلمل من معهم خياماً

لألسـلحة  ) محال(فقهم جندي   ا جيب أن ير   حتمال إصابة الدورية بضربات الشمس كبرياً      إذا كان ا   -٤
  .اليت يف ثقل البندقية

لدوريات، وسوف جترب القوات اليت  وإعطائها ا،نه من املفيد استغالل جرار التمر كشمسية     أيعتقد   -٥
  . هذا وتعلن النتيجةيةعلى طول خط السكة احلديد

 محاية العني ينبغي على األفراد املكلفني بنوبة حراسة أو دورية خالل النهار             فائدة النظارة يف  بسبب   -٦
  .نظارات جيب العمل على تأمينها وإن كان هناك عجز يف توفري ال،وضعها على أعينهم

 ختفض حركة الذهاب واإلياب غري املهم وغري العاجل بني التالل ونقاط الشرطة حتت الـشمس                -٧ 
  وهو ما يعين منع غسيل املالبس ـاراً        ،س من تأخريها إىل أدىن حد     أى اليت ال ب   خر واخلدمات األ  اراً

 ساعات نـوم اجلنـود أو شـعورهم          املساء بالشكل الذي ال يؤثر يف       وتأجيل ذلك إىل   ،حتت الشمس 
  .بالنعاس صباحاً

فـراد   جيب بذل أكرب جهد لتوزيع املاء على النحو الذي يضمن توفري مخس قرب منه يف اليـوم لأل        -٨
  .املوجودين يف املخافر يف هذه املواسم احلارة

 فينبغي أن   ن كان هناك جندي حافٍ    إ و ، مينع سري اجلنود وهم حفاة على الصخر أو الرمل الساخن          -٩
  ).مداس(يشترى له 

 يونيـو   ١١/ هـ١٣٣٥ شعبان   ٢٠  أوصي بإعادة النظر يف التدابري الصحية اليت مت نشرها يف يوم           -١٠
  . بشأن ضربة الشمسم١٩١٧) حزيران(

 والعشاء من بعد الساعة     ، والغداء يف الساعة التاسعة    ، ينبغي أن يصرف اإلفطار للجنود مع الشفق       -١١
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١٧٣

  .اخلامسة
ت  مبا حيدث يف القوات من وقوع حـاالت اإلصـابة بـضربا             ينبغي أن حياط فخري باشا علماً      -١٢

 يوضح الوقت واملكان الذي أصـيب فيـه    مث ينبغي أن يرسل إليه ما    ،الشمس بربقية موجزة أو باهلاتف    
 ؟ ومن أي مكان كان قادماً منهنه كان يف طور النقاهة؟   أ أم   الشخص بضربة الشمس، وهل كان حمموماً     

 أم مل يأخذ؟ وما مقدار مـا        خذ معه ماء فيما هو خارج     أ أمر خرج؟ وهل     ؟ وألي ىل أين كان ذاهباً   إو
  .)١(كان حيمله من أثقال؟

  املرض، ذلكباشا جلنة طبية للتحقيق يف أسباب تفشي        فخري  ل  شكّباإلسقربوط فقد        أما ما يتعلق    
 له، فصار أكل البصل األخضر عادة منتشرة يف مركز قيـادة            اًعالجوكان يوصي بالبصل واخلل والثوم      

مل يظهـر يف    إذ   ؛ املرض إىل حد مـا     ذلكوبفضل ما اختذ من تدابري وقرارات مت مكافحة         . قوة احلملة 
  .)٢( من احلصارة األخريةاآلون

،  فقد أمر فخري باشا بأن يقوم أطباء الوحدات بفحص اجلنود أسبوعياً           ،     أما ما يتعلق بأمراض اللثة    
ن بذلك املرض باستعمال مضمـضة      أن يقوم اجلنود املصابو   و ،)٣(وتوعيتهم بأضرار إصابة الفم واللثة    
فواه اجلنود املصابة بـاملراهم واألدويـة القاتلـة          ويدهن األطباء أ   ،قاتلة للميكروب ثالث مرات يومياً    

  .)٤(للميكروبات
أداء مهامهم باحلديث عن    يا والطوابري واأللوية وأطباؤها          كما أمر فخري باشا بأن يتوىل قادة السرا       

 ، عن إصابات الفـم     وحتذيرهم يومياً  ، والتفتيش على أفواه اجلنود يف كل اجتماع       ،النظافة وأمراض الفم  
 وكم شخص يقوم بتنظيف جسمه      ، يف دفاتر الوقائع الصحية كم شخص أصيب بإصابات الفم         ويسجل

  .)٥(وأسنانه، وأي دواء مت استعماله
 فقد أمر فخري باشا بأن يستحم األفراد واجلنود يف كل املناطق مرة             ،     أما ما يتعلق باألمراض اجللدية    

 تـسبب األمـراض   قذرة املتسخة اليت ال تغسل جيداً    ، وينبغي أال ينس أن املالبس ال      على األقل أسبوعياً  
  .)٦(اجللدية أيضاً

                                                 
)١(Kiciman, ss244- 246.            
)٢( a. g. e, ss172-176.  
)٣(a. g. e, ss260- 261.            
)٤(a. g. e.            
)٥(a. g. e.            
)٦(a. g. e, ss243- 244.            
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خذ اجلنود بالتناوب كل يومني إىل املاء، ويقوم اجلنود بعد أن خيلعوا قمصام وسترم بتدليك               أوينبغي  
أجسامهم بطمي البحرية أو طمي األرض، مث يزيلون هذا الطمي بصب املاء على أجسامهم، مث يلبسون                

  .)١(وسترهم، مث ينظفون أقدامهم بالطريقة نفسهاقمصام 
كتشف أن اجلراد عالج ملن حلـت أربطـة ركبتـه           ا فقد   ،     أما ما يتعلق بأمراض املفاصل واهلزال     

ري باشـا    بعد أن وقف فخ    خصوصاً ،الروماتيزم السيما   ،ا وتعرض للهزال واألمراض البدنية    ومفاصله
  .)٢(الذين نصحوا بهعلى رأي األطباء يف ذلك 

 وكـان   ، اجلنود، فكان يزيد من حصصهم من األرز       ي باشا جيد الدواء الذي يعطيه          ومل يكن فخر  
يأمر أن يعوضهم عن العالج بعدة سعرات حرارية يضيفها إىل غذائهم، كما كانت الفرقة الزراعية تقوم                

 غري  ،)٣(وقايتهم من املرض   وأن تتوىل توزيعها على اجلنود ل      ،وات من البساتني التابعة هلم    ابتوفري اخلضر 
ولون مـن   ا بذله املـسؤ   ممرغم  على ال  ألن املرض كان متفشياً على حنو كبري         ؛أن األمر مل يكن كذلك    

، لكن على   )٥("جبهود خارقه تفوق طاقة البشر    "م قاموا   إ:  إذ يقول عنهم قيجيمان    ؛)٤( كبرية جهود
 نقص   بسبب ؛تقدمي خدمات صحية مالئمة   الرغم من ذلك إال أن تلك املستشفيات مل تعد قادرة على            

 كان كـثري مـن       إذ ؛)٦( فاستمرت حاالت الوفاة   ، وازدحام املستشفيات  ،الغذاء وبعض أنواع الدواء   
  .)٧(املرضى ميوتون ويدفنون يف البقيع

  :فرار اجلنود: خامساً
ة مطلبـاً    يف ضعاف النفوس من اجلنود، وأصبح حب احليا        وصاً ومؤمل، خص  كان للحصار أثر قاسٍ        

كان هناك مرض يسحق يف قوة محلة       : " يقول  إذ ؛ ويشري إىل ذلك قيجيمان    ،ت ظاهرة الفرار  هلم، فانتشر 

                                                 
)١(a. g. e.            
)٢(  Kandemir, s66.  
)٣(Kiciman, s119.            
وقد وجد يف مستودع اخلدمات الطبية الكثري من علب اللنب واليت قدرت بسبعمائة علبة لنب مسحوق، وسـائر                   )٤(

أطعمة املرضى وكذلك بطاطني وفرش أسرة وقمصان قطنية غري مستغلة، ومت توزيعها يف التو واحلال ويف الوقت ذاته،                  
 :راجـع .لورش لتصنيعها وحتويلها إىل قمصان قطنيـة نقلت آالف من أكياس الرمل املوجودة يف خمازن املنول إىل ا

Kiciman, s604.            
)٥(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s405.            
)٦(a. g. e.            
)٧(a. g. e, s119.            
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  .)١("از من األعماق، أال وهو الفراراحلج
قد تعددت األسباب    ف ؛)٢( إىل اجلنود العثمانيني   م وإمنا تعداه  ،     ومل يقتصر الفرار على اجلنود العرب     

 عات حول إغالق الطرق كان يـؤثر يف        ففي الواقع أن ما كان ينتشر من شائ        ؛اراليت أدت إىل ذلك الفر    
 بـدأت    إذ ؛)٣(تزايد حاالت الفرار يوماً بعد يوم     هو   وسبب ذلك التأثري     ، العرب منهم  السيما ،اجلنود

  .)٤(حوادث الفرار الفردية من املواضع املختلفة للجبهة ومن داخل املدينة
 ويف ذلـك يقـول      ، مث يسري منهم إىل صفوف العثمـانيني       ،)٥(نود العرب      وكان الفرار يبدأ باجل   

سري منهم إىل صفوف اجلند األتراك؛       وعلى مر األيام ي    ،ملاذا كان يبدأ الفرار باجلند العرب     : "مانيقيج
ألتراك كان يعـد مـن      إىل ا  تأويله إىل حد ما، لكن بالنسبة        لعرب كان من املمكن   إىل ا فالفرار بالنسبة   

  .)٦(" املخجلةاألحداث
 هلا على يد الضباط يف      ون يتعرض وا املعاملة السيئة اليت كان     وهو ، لفرار اجلنود       وكان هناك سبب ثانٍ   

  .)٧(لفارين من قوة احلملة خلطر عدم العودة إىل أوطام األصليةتعرض ا ومن األسباب أيضاً. اجلهات
 حلض من يف     مت اكتشاف مجعية سرية    هو أنه  و ،لكن يف اية املطاف وجد سب آخر لفرار اجلنود             

  .)٨(د األكراد واألتراك واجلراكسة على الفرارومن خيالطهم من جنود العرب وداخل املدينة من جن
 وإمنا وصل إىل درجة األزمة والتفكري يف االنضمام إىل صفوف           ،     ومل يتوقف األمر على مسألة الفرار     

 يقتنعون بأنه    العثمانية د العرب املوجودين يف صفوف القوات     ونأصبح قسم من اجل     إذ ؛)٩(قوات احلسني 
 بأسـلحتهم ومـن     قوات احلـسني  قد جاء الوقت لالنضمام إىل اجلهة املعادية، وكانوا ينحازون إىل           

  : ويف ذلك يقول قيجيمان،)١٠( من زمالئهمإقناعهماستطاعوا 
الء قد صادفوا العصاة يف الطريق، وسلموا هلـم         ومن جهة أخرى كانت تتوارد األنباء تباعاً عن الفارين، وأن هؤ          

                                                 
)١( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s433.  
)٢( a. g. e.  
)٣( a. g. e, s195. 
)٤( a. g. e, s176.  
)٥( a. g. e.  
)٦( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil , s195. 
)٧( a. g. e, s433.  
)٨( a. g. e.  
)٩( a. g. e.  
)١٠( a. g. e, s133.  
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عياء والـضعف،   أسلحتهم وأمواهلم صاغرين، وختلوا عن أكثر من نصف زمالئهم يف الطريق يف أشد حاالت اإل              
ض عليهم، وطاملا كانوا يتخيلون أم بعد أن حياكموا أمام          بوكانوا خيافون اخلوف كله من أن يتعقبهم أحد ويق        

ة أطاحـت   ن هذه الفكر  إ كان يطيش صوام، حىت      دمون رمياً بالرصاص مبراسم خاصة    عديوان احلرب سوف ي   
  .)١( من رابية العاص، وجعلته يلقى جزاء خيانته مبكراًفربعقل قائد الفوج الذي 

أخذ بعض أفـراد    كما   ، على قارعة الطريق   يف االيار  الذاهبون إىل العمل     أخذو: "      ويقول قاندمري 
  .)٢(" جندياًنة وستوئة وأربعم ثالثة أشهرخالل ر يف ف وقد ،ون إىل الثواريفرياء اجليش غري األوف

 وقـد   +،ئتني واثنا عشر جندياً   ة أنه جلأ إىل قوات احلسني ما ينيف على م              وقد جاء يف صحيفة القبل    
الثـة   وتذكر أنه جلأ إىل قوات احلسني فيما بعد ث         ،)٣(صرحوا بأن حالة اجليش العثماين أصبحت سيئة      

  .)٤(ضباط آخرون
 من القوات املرابطة    كبري احتشد قسم    م١٩١٨) آذار( مارس   ٦/ ـه١٣٣٦  مجادى األوىل  ٢٣ويف      

 وشرح  ،م وبذل النصائح هل   ، احلشد بنفسه  ذلك باشا   ي وحضر فخر  ،)احلصن األمحر (جبوار املدينة أمام    
ر الـيت   إذ ازدادت ظاهرة الفـرا     ة؛ النصائح جاءت بنتائج عكسي    تلكإال أن    ،)٥(هلم سوء عاقبة الفرار   

ـ ١٣٣٦ مجادى اآلخرة ٢٥فخري باشا إىل إصدار أمر يف        مما دفع    ؛عدها قيجيمان ظاهرة مرضية    / ـه
  :م جاء فيه١٩١٨) نيسان(بريل إ ٧

  .من يقبض عليه من الفارين يعدم رمياً بالرصاص -١
ة فرار، ومخس قطع     قطعة ذهبية ملن يقبض على جندي يف حال        ة عشر تمنح مكافأة قدرها مخس    -٢

 .ملن يرشد على حالة شروع يف فرار، وعشر ملن يقبض عليه

 .)٦(ينبغي أال يبقى شخص ليس لديه علم ذا األمر يف القوات واملؤسسات العسكرية -٣
أدى ذلـك   اً شديداً يف األيام األوىل، و      فقد أحدث ذلك األمر تأثري         وكالشأن بالنسبة إىل أي تدبري    

 وآخرون طمعوا يف املكافأة املخصصة ملن يقـبض         ، يف العقوبة   إذ أخذ البعض يفكر    ؛يباًالقرار مفعوالً ط  
  .)٧(اً ومن مث أخذ بعضهم يراقب بعض،على أي جندي فار

                                                 
)١(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil, s444.  
)٢(Pey Gamberimi ZIN Son Turkelur (Medine Mudfaasi), s63.              
           . ٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى اآلخره ٣ (٦٤، ع١س" الالجئون للجيش العريب.أخبار املعسكرات العربية ")٣(
            . ٢ص) هـ١٣٣٥ رجب ٥ (٧٤، ع١س" حركة اليأس.أخبار املعسكرات العربية ")٤(
)٥( Kiciman, s176.  
)٦( a. g. e, ss188- 189. 
)٧( a. g. e.  
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م نشر فخري باشا بياناً أخذ فيـه        ١٩١٨) نيسان(بريل  إ ٩/ ـه١٣٣٦ مجادى اآلخرة    ٢٧     ويف  
 وأعلن أن من قبلـوا      ، احلملة حىت اية حركة احلجاز     العهد على اجلنود والضباط البقاء يف منطقة قوة       

وجدير بالذكر  ). حباء احلجاز أ(ذلك العهد سوف حيظون بشرف التسجيل يف السجل الذي فتح باسم            
 احلديدية قد أُغلـق يف ذلـك         من أولئك الضباط واجلنود مل يكن لديهم علم بأن خط السكة           اًكثريأن  

أملون يف أنه من احملتمل أن يفتح الطريـق مـن    لكنهم كانوا ي، وآخرون منهم كان لديهم علم     ،الوقت
وبالفعل مت  .  وكانوا يلتزمون الصمت لكيال يفتحوا جراحاً يف قلوب من يتلقون ذلك اخلرب املؤمل             ،جديد

 ومما يسترعي   ، وأبدى كثري من الضباط واجلنود رغبتهم يف نيل ذلك الشرف          ،فتح سجل أحباء احلجاز   
 ،تدى يف إصبعه أحد خوامت اجلهاديـة       كما أنه ار   ،فخري باشا باحلرب األمحر يف أوله     ع  النظر فيه هو توقي   

  .)١(هاوضباط  األمر الذي كان له وقع حسن بني جنود حامية املدينة وهو،وكان مصنوعاً من النيكل
لدفاع عن   أن الوعد بالبقاء يف منطقة قوة احلملة حىت اية عملية ا            إىل ويشري قيجيمان يف هذا الصدد        

 فمن جهة تأتى لفخري باشا الوقوف على مدى إمكانية          ، كانت مسألة على جانب من األمهية      احلجاز
أن يثق برفاق سالحه، ومن جهة أخرى الوقوف على مدى تقبل جنود احلملة فكرة جيش املتطـوعني                 

 حتت راية   وكانت التجربة جتري بنجاح، وكان الضباط واجلنود يتعجلون باالنضواء        . من حيث اهلدف  
  .)٢(التطوع اليت رفعها فخري باشا، وتسابقوا فيما بينهم لتسجيل أمسائهم يف السجل

  العامل املهم، وعثـر    ذلك ومت حتري    ،وجود سبب آخر لفرارهم   لكن استمرار فرار اجلنود كان يعين        
من خيـالطهم   ود العرب   وناجل حلض من يف داخل املدينة من        مت اكتشاف مجعية سرية     إذ ؛عليه يف النهاية  

  .)٣(د األكراد واألتراك واجلراكسة على الفرارومن جن
 وحكم باإلعدام على    ، وحوكموا وأدينوا  ،لى ديوان احلرب   أحيل أعضاء تلك اجلمعية السرية ع           وقد

 وغصت ساحة اإلعـدام     ،م١٩١٨) نيسان(بريل  إ ٣٠/ ه١٣٣٦ رجب   ١٩بعض منهم يف يوم الثالثاء      
 وسيق احملكوم عليهم باإلعدام مقيدي األيدي إىل الساحة الواقعة على حافة            ،نيباجلنود وكثري من املدني   

  .)٤( ومت إعدامهم رمياً بالرصاص،حمطة مكة
أديا معاً إىل قلة عـدد   ،     ومع تعدد أسباب فرار اجلنود كان هناك عامل آخر يضاف إىل فرار اجلنود        

ان يعطي تصاريح غياب لبعض أفراد جيـشه         وهو أن فخري باشا ك     ،اجلنود والضباط يف محلة احلجاز    
مل يكن من املمكن أن يطري طـائر أو متـر         : "يقول قيجيمان إذ  ه يف ذلك؛    نبالتناوب ممن كانوا يستأذنو   

                                                 
)١( a. g. e, ss178- 188.  
)٢( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil , ss178- 188.   
)٣( a. g. e, ss195- 196.   
)٤( a. g. e, s196.  
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 لكن من عاد أدراجه ممن استأذنوا الباشا ومضوا إىل الـشمال كـانوا              ،قافلة دون االستئذان من الباشا    
  .)١("قلة

 من قادة وحداتـه  اًكثري إىل أن فخري باشا خسر - الغيابمنح تصاريح -     وقد أدى ذلك اإلجراء       
 وهو أنه عمـل علـى إلغـاء    ،األقوياء؛ لذا عمد إىل إجراء أكثر حزماً للتخفيف من وطأة تلك األزمة       

ألن  وحاول إحضار أولئك الذين منحت هلم تلـك التـصاريح؛            ،تصاريح الغياب اليت كانت متنح هلم     
  :فخري باشا

 وأي عجز يـسري يف      ، وكان يعمل على حتقيق موازنة دائمة      ،بشدة على ميزانية االستئذان يف الغياب     كان يضغط   
 وكان  ، ومل يكن من املتصور التفريط يف أي شخص يف اخلدمة          ادة كان من املمكن أن يكون خطرياً،      ميزانية القي 

 أنه قد ألغيت تصاريح الغيـاب       ينتظر من كل أحد أداء مهام فوق طاقته حىت وفوق طاقته البشرية، والسبب هو             
اليت كانت متنح بالتناوب للضباط واجلنود يف اجلبهات األخرى مثل العراق وفلـسطني وقفقاسـيا يف اآلونـة                  

  .)٢(األخرية
 ألن  ؛إلجراء من جهة جتربته اليت دامت عامني يف حركة احلجـاز               وكان فخري باشا حمقاً يف ذلك ا      

 ؛ الوقت احملدد له مل يكن معلومـاً       ن من املؤكد أن يبدأ احلصار لكن      مستقبل املدينة كان واضحاً، وكا    
  .)٣(لذلك السبب كان ال يريد للشدائد اليت كانوا يقاسوا أن تتضاعف بشدائد أخرى

 بالربقيات   وذلك ،مستأذنني ومل يعودوا إىل املدينة         وبالفعل استطاع فخري باشا إحضار من ذهبوا        
قد ضغط فخري باشا على كل املواضع يف الشمال يف ذلك اخلصوص، حـىت               و اليت أرسلها إىل دمشق،   

يف  من مناذج ما كان يعمله ملتابعة أمر املتخاذلني ما أشار إليه           و .)٤(نه توعدهم بأم لن يفلتوا من عقابه      إ
بذهابك هذا لن   : "برقية إىل اجليش الرابع من أجل ضابط ذهب لقضاء فترة نقاهة، جاء يف تلك الربقية              

  .)٥("ترك شخصاً يف املدينة سوايت
 ، يف دمشقحصلوا على إذن لقضاء فترة نقاهة ط قد أحضر إىل معان مع غريه ممن              وكان ذلك الضاب  

د  وبدأ احلصار، فعهد إىل أولئك بعد      غلقأومل يعد أولئك الضباط بنفع على املدينة؛ ألن الطريق كان قد            
 املرابطة يف معان، وعملوا هناك حىت األيام األخرية لـسقوط           من املهام حتت إمرة القوة النظامية األوىل      

                                                 
)١( Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil ,s186. 
)٢( a. g. e.  
)٣( a. g. e, s187. 
)٤( a. g. e.  
)٥( a. g. e, ss178- 188. 
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  .)١(معان
 مـن    فإن حكومة احلسني اتبعت حصاراً مادياً ونفسياً على العثمانيني، هادفة إىل إحداث هزمية                  لذا

 فإا مع عزمية ثابتـة ال تظهـر         هما كانت األوضاع املادية متردية    لكن م . داخل املدينة ال من خارجها    
 رياً، ومن هنا فقد كانت احلرب النفسية هي السالح األقوى لدى حكومة احلسني، متمثالً يف إضعاف    تأث

 ، لذلك فقد بدأ ضعاف النفس يف الفرار، متحججني بالرغبة يف العودة إىل أوطام             ؛نفوس جنود احلامية  
أم استبدلوا مرضاً    أو املداواة من مرض أصام، وهم ال يعلمون          ،أو سد حاجام من الطعام والشراب     

  .مبرض آخر أكثر فتكاً وشراسة
     إن فرار اجلنود أدى إىل إضعاف معنويات اجلنود اآلخرين، وزعزعة عزائمهم، وترك جماالً للتفكري              

  . وعدم اإلقدام على العمل العسكري، واحلفاظ عليها،يف احلياة
       

 
  

                                                 
)١( a. g. e.  
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  الفصل الرابع
  املدينة إخالء استسالم احلامية العثمانية و

   عقد هدنة موندروس وموقف فخري باشا منها: أوالً
   رفض فخري باشا االستسالم  موقف بريطانيا من:ثانياً

   ـ إعطاء مهلة لفخري باشا لتسليم ملدينة١ 
   التفاوضسفراء ـ ٢ 

  ةتسليم املدين :ثالثاً
  ظهور معارضة داخلية ضد فخري باش -١
  موقف فخري باشا من تلك املعارضة -٢

  تسالم فخري باشا سا _ ٣  
   وإخالء املدينة احلسنيدخول قوات _ ٤ 
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  : وموقف فخري باشا منها)١(عقد هدنة موندروس: أوالً
أن حركات االنسحاب اليت     خصوصاً باشا تفقد ارتباطها واتصاهلا بسوريا،       يبدأت قوات فخر  

 وبريطانيـا  سني، وقد أظهرت قوات احل    )٢(ريةقامت ا فرق اجليش الرابع جعلت املدينة يف حالة خط         
، )٣( على مشارف األناضول   وا وأصبح ،حتلت بعد فترة قصرية   ة ا ، حىت إن سوري    مستمراً حالفة تفوقاً املت

أا لن تستطيع الصمود يف احلـرب العامليـة         م أدركت الدولة العثمانية     ١٩١٨/ هـ١٣٣٧ سنةويف  
 اهلدنة مع دول احللفاء، وانتهى األمر بتوقيعها هدنـة          اضطرت للجلوس على مائدة مفاوضات    ف ،األوىل

، وكانت  م١٩١٨ )تشرين األول ( أكتوبر   ٣٠ /هـ١٣٣٧  احملرم ٢٤وذلك يف   ،   بشروط )٤(موندروس
سيتم تسليم كل وحدات احملافظني     " :أيتعلى ما ي   تنص اهلدنة املتعلقة باحلجاز      من ةاملادة السادسة عشر  

 إىل أقرب قائد من دول احللفاء، وخبالف القوة الالزمة من           ةيمن وسوري حلجاز وعسري وال  املوجودة يف ا  
 سيتم االنسحاب بالوجه املقرر يف شـرائط         القوات كتلك املوجودة يف كيلكيا     أجل احلفاظ على انتظام   

  .)٥("املادة اخلامسة
ية السـلكية    اهلدنة بربق  تلك الذي وقّعت فيه اهلدنة مت إبالغ كل املناطق املعنية ب          هويف اليوم نفس  

                                                 
احملامي، حممـد   : راجع.  بني الربين التركي واليوناين     الواقعة يف حبر إجية    Limnosيف جزيرة ليمنوس    : موندروس )١(

م، من امللحق الذي    ١٩٨١/هـ١٤٠١دار النفائس،   : بريوت. حتقيق إحسان حقي  . تاريخ الدولة العثمانية  . فريد بك 
  . ٧٢٢أضافه احملقق يف اية الكتاب، ص

)٢( Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s4  
)٣(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen   Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, ss526-531.                                                                      
                                                         

: الريـاض . م١٩٥٩ -١٩١٨/ هـ١٣٧٨ -١٣٣٧(عالقة سلطنة حلج بربيطانيا     . ريب، دالل بنت خملد    احل )٤(
  .٧٨ -٧٥م، ص ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧. مكتبة العبيكان

)٥(  Türk istiklal Harbi( Mondros Mütarekesi ve tatbikatı),1,Ankara,1962,ss 43-
120.   
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  .)٢( احلربيةوزيراألعظم و الصدر )١(عاجلة موقعة بتوقيع أمحد عزت باشا
 ذلـك  فخري باشا  من آالمه، وقد وزع      مما زاد  ؛ الربقية تلك باشامن الذين تلقوا     يكان فخر و

  .)٤( ضابط الشفرة)٣(، وإدريس يج بكمانيقيجاخلرب على كل من 
لكنه اضطر إىل نشره علـى القـوات        دنة يف املدينة،     اهل  تلك باشا ال يريد نشر خرب    ي  كان فخر 

لقد مت تعطيل كافة العمليات العـسكرية علـى كافـة           : " أيام ذا الشكل   ة بعدها بثالث  هااملوجودة في 
أمر ومن مث فإن فخري باشا مل يشر إىل          ،)٥("م بسبب عقد اهلدنة   ١٩١٨ نوفمرب   ١ من   اجلبهات اعتباراً 

  .االنسحاب
 أن الربقية مل تصل إىل فخري باشـا؛ لـذا رأت            ستانبولالنسحاب اعتقدت إ  ولعدم تنفيذ أمر ا   

- )٧( مت إخطار مصطفى كمال باشـا   لكلذ؛  )٦( مع احلجاز واليمن وعسري    ضرورة التخابر مرة أخرى   
علـى   و،بإخطار القيادات املعنية بأمر اهلدنة -قائد جيوش الصاعقة املرتبطة بالقوات املوجودة يف املنطقة  

أن يؤسس قاعدة اتصال بالقيادات املـذكورة إلخطارهـا         إىل  أن مصطفى كمال باشا سعى      لرغم من   ا
  .)٨(ستانبول بأن تقوم هي بتلك املهمةإ طلب من ذلكل إال أنه مل ينجح؛ اًيبرق

األمـر  وهو  باشا بشكل مباشر،    ي  ستانبول وسائل جتعلها تتصل بفخر    إمل يكن لدى حكومة     و

                                                 
 ولد يف مناستري بالبلقان، التحق      ):م١٩٣٧ -١٨٦٤/ هـ١٣٥٦ -١٢٨٠) (مظصدر أع (أمحد عزت باشا    )١(

سنة م، مث عني بعد التخرج      ١٨٨٤ /هـ١٣٠١سنة  م، مث بالكلية احلربية     ١٨٨١ /هـ١٢٩٨ سنة   بالثانوية العسكرية 
، مث   أملانيا بعد سنتني، وبعد عودته عمـل يف عـدة دول           م نقيباً يف األركان احلربية، وابتعث إىل      ١٨٨٧ /هـ١٣٠٤

وحصل يف تلك األثناء علـى      . هناكم بالتوجه إىل اليمن إلمخاد الثورة اليت نشبت         ١٩٠٤ /هـ١٣٢٣سنة  كلف يف   
ساً عاماً لألركان احلربية يف      وعني رئي  م،١٩٠٧ /هـ١٣٢٦سنة  رية إىل أن رقي إىل رتبة فريق        د من الرتب العسك   عد

 وعقد  م، وجنح يف ذلك،   ١٩١١ /هـ١٣٣٠سنة  انية إىل اليمن إلمخاد متردها       مث ابتعث ث   م،١٩٠٨ /هـ١٣٢٧سنة  
ـ ١٣٣٧ سنةراً أعظم للدولة العثمانية يف      وقد عني صد  . معاهدة مع اإلمام حيىي واإلدريسي      وأخـذ   م،١٩١٨/ هـ

  .١٣ صابان، ص: راجع.ىاللغة التركية، وبعض تصانيف أخرله مذكرات نشرت كاملة ب. مناصب وزارية أخرى
)٢(  Kiciman,ss 376-377 . Kandemir,s172 .  
  .ة ترمجة لهطالب مل جتد ال)٣(
)٤( Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,,Nin Tahliyesi,s5  
)٥(Kıcıman,ss375-379. Kedourie,Elie"The Surrender of Medine"Middle 

EasternStudy        January 1919 ,Vol 13, ss 124-143 .                                                     
                       )٦( Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s5.  
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  كـالثورب   سومرست آرثر كوج   )األمريال(أمري األسطول    ألمر، فقام  يف ا  بريطانياالذي جعلها تراجع    
Admiral Arthur Koc Kalthorb)الذي  و،ستانبول يف ذلك الوقتإربيطاين يف  السامي الاملندوب- )١

 استسالم بأن هناك خماوف من عدم       بريطانيا بإخطار   -تطبيقهاب وبدأ   لربيطانيةوقّع اهلدنة باسم احلكومة ا    
 ذلكلأمر اهلدنة من احلكومة العثمانية؛       القيادات ال تعلم ب    دامتمادات املذكورة يف اهلدنة     ت الوح قيادا

 Garland  جارالنـد الربيطاين) اليوزباشي(النقيب  قام   ذلكمن مصر، وعلى     اًيطلب أن يرسل اخلرب برق    

 وذلك  ، ينبع البحر   املوجود يف  ربيطاينن مكتب الربق الالسلكي ال     م باشا مبواد اهلدنة برقاً   ي  بإخطار فخر 
  . )٢(م١٩١٨) تشرين اآلخر(  نوفمرب٤ /هـ١٣٣٧ احملرم ٢٩يف 

ـ       بريطانيا باشا األمر أمهية، وكان يتشكك يف        ي فخر  يعطِ ومل  ذلك، وقد انتبه أمحد عزت باشا ل
 وبلغ ذلك اخلـرب  ،م١٩١٨) تشرين اآلخر  ( نوفمرب ٦ /هـ١٣٣٧ صفر   ١ بتوقيعه يف    األمر فكتب أمراً  

  : جاء فيه املدينة بواسطة ينبع البحر،إىل السلكي
بـراز  إ وذلك ملا ظهرت آثار اهلزمية علينـا بعـد           ،لقد اضطرت دولتنا العثمانية لعمل هدنة مع دول احللفاء         

وقد ورد يف إحدى مـواد اهلدنـة   .  والشرف ملدة تزيد عن أربع سنوات  تضحيات حتري العقول يف سبيل الدين     
املوجودة يف اليمن وعسري واحلجاز إىل أقرب قائد من قادة احللفاء، وحنن على              تسليم كافة القطاعات العثمانية   

 على رفقائنا يف العسكرية الذين ظلوا خيدمون حلماية الشرف، إال أن هـذا              يقني بأن هذا األمر سيكون صعباً     
 مـن   تأكيد نابع لذي هو بال  كان مبثابة محاية الوطن من املوت احملقق، وحنن نقدر لكم بالتأكيد موقفكم هذا ا             

 من اهللا العزيـز     يل بالطاعة وكمال الصالبة، وأرجو    حبكم للوطن، وأنا متأكد بأنك ستتحمل هذا احلمل الثق        
  .)٣(القدير أن تعودوا يف أقرب وقت إىل أوطانكم ساملني

تـشرين  (  نوفمرب ٨ /هـ١٣٣٧ صفر   ٣يف   يف مصر إىل املدينة     اخلرب من بور سعيد    ذلكوصل  
 وكأن  مقاومتهباشا يف   ي  الرغم من كل تلك الربقيات الالسلكية، استمر فخر       لى  ع، و م١٩١٨) اآلخر

                                                 
ولد يف لندن، وهو ابن البارون ): م١٩٣٩ -١٨٦٤/ هـ .....-(....كالثورب  األمريال سومرست آرثر كوج      )١(

 عدة وظـائف شـغل       وبعد توليه  ،م١٨٧٨ /هـ١٢٩٦ سنةيطانية يف   كالثورب السابع، دخل القوات البحرية الرب     
على أسـطول    عني قائداً م  ١٩١٧ /هـ١٣٣٥ سنةم، ويف   ١٩١٦ /هـ١٣٣٤ سنة البحرية   وزارةمنصب مستشار   

.  يف إسـتانبول    سامياً ريطانياً ب م عني مندوباً  ١٩١٩-١٩١٨ /هـ١٣٣٧ -١٣٣٦ سنيتالبحر األبيض املتوسط، ويف     
   Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s6 :راجع

)٢(  Kandemir,ss 532-534 . Kedourei,ss 126-127 .  
)٣(  Kandemir,ss173-174. şimşir,Bilal. Malta sürgünleri. Istanbul,1976,s28. 

tansel,Selahettin. Mondrosdan modanyaya kadar. 1,Ankara,1977,s57.                     
ثية رشيد البيضاين، جدة، مساء     حماضرة يف ثلو  . قراءة جديدة .. فخري باشا وحصار املدينة   . احلريب، فايز بن موسى    

     .  ٥قهـ، ١٤٣٠ احملرم ٢٣الثالثاء 
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١٨٤

  .)١(تلك الربقيات مل تصل إليه
 اخلرب الذي تلقاه زاد من   ذلك وهلذا فإن    ؛ ال يريد قبول فكرة تسليم املدينة أصالً       فخري باشا كان  

 الربقيات، إال أن القائمقام أمني      ستانبول بأنه تلقى تلك   إاألمر الذي جعله ال يخطر      وهو  ،  )٢(أمله وغمه 
دون أن حيصل علـى     من  ستانبول بتلقي تلك الربقيات     إأخطر   -وكيل رئيس األركان احلربية   - )٣(بك

 باشا األمر الواصـل     ي، وقد فسر فخر   )٤( التصرف ذلك باشا على    ي باشا، فعاقبه فخر   يإذن من فخر  
  :إليه من أمحد عزت باشا على هذا النحو

؟ وبينما  ف كلمة الطاعة بعد أن نذكر تعبري كمال الصالبة الوارد يف األمر، أال يعد هذا تضاداً               ما معىن أن نضي   
؟ واجلملة  ؟ أم أن هذا يشكل استثناءً      نفسها  إطاعة األوامر الصادرة من القادة، ما فائدة تكرار الكلمة         كان الزماً 

قلعة اليت ندافع عنها منذ سنوات إن مل تكن هي          اليت تقول بعودتنا إىل أوطاننا ساملني أليست غريبة؟ ألن هذه ال          
  .)٥( ونضحي بأنفسنا يف سبيلها؟ أال نعترف ا كقطعة من وطننا؟،وطننا فلماذا ندافع عنها ذا الشكل

من مث   أن فخري باشا كانت لديه القدرة على استيعاب احلدث وأبعاده املستقبلية، و            طالبةوترى ال 
ها جزءاً مـن    إصراره على الدفاع عن املدينة، بوصف     عزت باشا مبا خيدم     كان دقيقاً يف تفسري أمر أمحد       

  .وطنه
لكنـه مل     ويف شكل وصـوله،    ،وضوع التسليم  باشا يتشكك يف م    ي كان فخر  ومن هذا املنطلق  

  : األمر يف وثيقة أخرى على هذا النحوذلك، فقد ذُكر  كثرياًذلك يف يكن حمقاً
 على شكل شفرة موقعة بتوقيع رئيس       ١٣٣٤ خر تشرين اآل  ٨ة يف   لقد وصلت صورة األمر اخلاص بعقد اهلدن      

 وجاء فيه أنه مت عقد اهلدنة فجأة، وضرورة التسليم، وبعـدها            ،القيادة العامة لألركان احلربية أمحد عزت باشا      
  ألن نتقل مفتاح تلك الشفرة من قبل إىل العدو، ونظراً        ا، وقد   ربيطاينمباشرة وصلت صورة األمر من اجلانب ال      
 كان من الطبيعي أن حيدث لـدى        ها بعدم استعمال املفتاح املذكور    نظارة الداخلية أرسلت مذكرة أخطرت في     
  .)٦(الباشا تشكك من صحة األمر الوارد إليه

 باشـا بعـض     ي دعا فخر  ىل املدينة من أجل تسليم املدينة     وعندما أرسل الباب العايل األوامر إ     
 وذلك بعد أن خلّـص      ،خطر بشروط اهلدنة  أف، وأخطرهم بأنه    يالضباط واجلنود إىل احلرم النبوي الشر     

                                                 
)١(  Yatak,s130.  
)٢(  Türk istiklal harbi,s 47 .  
  .  ترمجة لهطالبةمل جتد ال )٣(
)٤(  Kiciman,ss381-383 .  
)٥(  a. g. e, ss381-382.  
)٦(  . Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi, s7   
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  :، وكان مما قاله هلم)١(هلم وضع احلرب، ودعاهم إىل الدفاع حىت وصول اإلرادة السنية
 ألننا لن نستطيع الدفاع عنها، وقد رفضت هذا االقتراح،          ؛لقد اقترح علينا األملان عدة مرات أن خنلي املدينة         

فقدنا فيها األمل،  حقيقة لقد قضينا أياما   .نيب صلى اهللا عليه وسلم بشجاعتكم      عن قرب ال   وحىت هذا اليوم دافعت   
 إن شـاء     أعناقنا للعدو بفضل اهللا مث روحانية وشفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولن حننيها أبداً               ولكننا مل حننِ  

م من هذا مل تنته كل املعاناة، وهلذا فإن         اهللا، وسنرى مكافأتنا على تلك املتاعب واملشقة اليت واجهناها، وبالرغ         
مهمتنا مهمة للغاية، وسنصرب ونثبت، وسنعمل من أجل تأمني سيادة حكم سلطاننا يف األراضي املقدسة، حىت                

واآلن لقد أوضحت لكم الوضع وما جيب عليكم، وأطلب مـنكم           ... وإن ضحينا بأنفسنا كلنا يف هذا السبيل      
  +تعليق .)٢( والشفاعة من رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأسأل اهللا اهلداية،الصرب والثبات ودوام املقاومة

 وبدأ يف اختاذ اإلجراءات اليت تعمـل علـى          ،رفض االستسالم  باشا   ي أن فخر  ذلكويفهم من   
، فعمل على تعطيل الرتاعات املوجودة حول املدينة، وأمر بإخالء الساحة املمتدة ملسافة             استمرار املقاومة 

 يف تلك األماكن إىل     ين اجلنود املوجود  ل، وأمر جبلب ك   يةديداحل ةسكال على طول خط     ترمويل ك مئتني
  .)٣(املدينة

أوصى املنـدوب الـسامي     وباشا لألوامر،   ي   يف عدم إطاعة فخر     نسبياً بريطانيا تقد تشكك و
 : املوضوع ذا الشكل ذلكحكومته يف )٤(Francis Wingate توينج فرانشيس  بالقاهرةربيطانيال
ـ     أن عليه   ، و جيب إخطار فخرى باشا باألمر جمدداً     " جـورج   أمـا    ،)٥("يتسليم املدينة إىل األمري عل

 صـفر  ١١فقـد أخـرب حكومتـه يف     -السكرتري األول للخارجية- George Kidston كيدستون
 إجراء عـسكري يف   أي بأنه لن يتم التمكن من اختاذ        م١٩١٨) تشرين اآلخر  ( نوفمرب ١٦ /هـ١٣٣٧
ويف ،   اإلمام عبد العزيز بن سـعود       باشا كان قد حصل أو ينتظر املساعدة من        يأن فخر ، وزعم   املدينة

 بإرسال  ، وطلب منه املساعدة   اإلمام عبد العزيز بن سعود     رسالة إىل     بعث  باشا ي فخر فإنحقيقة األمر   
                                                 

)١( Kıcıman,ss394-399. Sonyle,Salehi. "Ingliz  Belgelnie  Ciore  Medine  Mudfee 
Fahnddin Pasa" Belleten 141 – 144 –1972, s343.                                                                

)٢(  Kıcıman,ss394-399 .  
)٣(  Kandemir,s175.  şimşir,s28 .  
 الـسودان    لـوايل  لواء بريطاين، اشتغل نائبـاً    ): م١٩٥٣ -١٨٦١/ هـ١٣٧٢ -١٢٧٧(ت    فرانشيس وينج   )٤(

سـنة  لتقاعـد يف    علـى ا  ، وأحيل    سامياً م، مث مندوباً  ١٩١٦-١٨٩٩ /هـ١٣٣٤ -١٣١٦ الربيطاين يف الفترة من   
 :راجع. وينجات السوادنم، وكانت باسم ١٩٥٥ /هـ١٣٧٥سنة م، وقد نشرت مذكراته يف ١٩٢٢ /هـ١٣٤٠

Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s9.   
)٥(  Tibawi,A.L. The last Knight of the last Caliphs,Arabic and Islamic mes. 

London,1976,ss154-158 .                                                                                                     
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 باشا بأنه لن    ي رد على فخر   اإلمام عبدالعزيز بن سعود   لكن  ملدينة للقضاء على ثورة احلسني،      قواته إىل ا  
 وجـد   .النمسا بالتصديق على حدود إمارته     بقواته إال يف حالة واحدة وهي قيام إمرباطور أملانيا و          يأيت
 أن   خيطره بأنه جيب عليه أوالً     ، فأرسل له خطاباً    غري مناسب  اإلمام عبدالعزيز بن سعود    باشا رد    يفخر

 اخلطـاب   ذلـك  علـى    امللك عبد العزيز   يرد   يؤدي اخلدمة املطلوبة منه، مث ينتظر املكافأة بعدها، ومل        
نه عندما وقعت تلك املكاتبات     إ من تلك العالقة بدرجة كبرية، حىت        بريطانيا ت، وقد تشكك  )١(خرياأل

  .)٣( وينجات وظيفته من)٢( العقيد بسات تسلميف أيديهم
 يأصدر فخـر ا لذ كرية منذ توقيع اهلدنة كان يزداد؛   ومما يلفت االنتباه أن عدد الفارين من العس       

باختاذ اإلجراءات الصارمة جتاه     م١٩١٨) تشرين اآلخر (  نوفمرب ١٧ /هـ١٣٣٧ صفر   ١٢ يف اًباشا أمر 
الفارين، وقد استفاد يف تلك الفترة من األموال اليت مجعها بالصكوك من اجلنود املوجـودين حولـه يف              

  خبمسة آالف قطعة ذهبية    ن من تأمني مساعدات تقدر      صها كلها للمؤن، كما متكّ    خط احلصار، وخص
ـ ١٣٣٧ صفر   ١٣ يف    أمر ذلك موقفه يف    باشا مستمراً  ي، وبينما كان فخر   ن مبرييك من حسني ب    /هـ

بتقليل الرواتب اليت تعطى للجنـود واملـوظفني املوجـودين يف           م  ١٩١٨) شرين اآلخر ت ( نوفمرب ١٨
  . أخرىفترةان على األقل سيدافع عن املدينة  كه ويفهم من هذا أن،)٤(املدينة

  نيا من رفض فخري باشا االستسالمموقف بريطا: ثانياً
  :ملدينةا إعطاء مهلة لفخري باشا لتسليم -١

إىل  بريطانيـا  دفعت قد   فة من أجل عدم تنفيذ شروط اهلدنة       باشا املختل  يكانت حماوالت فخر  
 إدموند  اسطة اجلنرال بو على الباب العايل     بريطانيا يف الضغط   ذتومن مث أخ  ،  اختاذ إجراءات أكثر تأثرياً   

م تـسليم   عـد ومما ال شك فيه أن ،)٥ (Edmund Henry Hynman Allenby اللميبهنري هاينمان 

                                                 
)١(  Kıcıman,ss383-384 . Kandemir,ss540-543 .  
  . ترمجة لهالطالبةمل جتد  )٢(
)٣(  Kandemir,s175 . şimşir,s28.  
)٤(  Kiciman,ss367 -370 , ss382-383 .  
ين  وإداري بريطا  ضابط): م١٩٣٦ -١٨٦١/ هـ١٣٥٤ -١٢٧٧ (اللميب إدموند هنري هاينمان     اجلنرال )٥(

 وانضم إىل فرقة فرسـان إنكـسلينج        ،م١٨٨١ /هـ١٢٩٩عسكرية امللكية يف ساند هريست سنة       خترج يف الكلية ال   
فريقيا ليـشارك يف حـرب      إ وبعدها إىل    ، مث التحق بكلية األركان يف كامربيل بربيطانيا       ،فريقياإالسادس املتواجدة يف    

ـ ١٣٣٦ و ١٣٣٥ ور يف احلـرب العامليـة األوىل سـنيت         وكان له د   ، يف مصر  اً سامي اًكان يعمل مندوب   ،البوير  /هـ
قضى فترة وجيـزة رئـيس      م عاد إىل بريطانيا و    ١٩٢٥ /هـ١٣٤٤  وبعد تقاعده عن العمل عام     ،م١٩١٨و١٩١٧

   .عاماً ٧٥ناهز  تويف عن عمر ،جامعة أدنربة
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 مـا  هـو ون الداخلية للدولة العثمانية، و  ؤنه أعطاهم الفرصة للتدخل يف الش      أل دول احللفاء؛ املدينة أفاد   
ـ      باشا يف ت   ياختذت من تراخي فخر   وأفضل شكل،   على   بريطانيا فعلته ط روسليم املدينة وعدم تنفيذ ش

   لدول احللفـاء    الذي كان منحازاً   نت بذلك تأسيس عالقة هلا مع أمحد توفيق باشا        اهلدنة حجة هلا، وأم 
  .ستانبولإيف 

أـا   خصوصاً يزداد قوة ضد الدولة العثمانية،       بريطانياكان عدم تسليم املدينة قد جعل موقف        
) تـشرين اآلخـر    ( نوفمرب ١٩ /هـ١٣٣٧ صفر   ١٤ يف   نيةحكومة الدولة العثما  أرسلت مذكرة إىل    

  أوردت فيها أا ستعلن احلرب مرة أخرى، وأا لن تبقي مكاناً            إذ  كانت حتمل مسة التهديد؛    م١٩١٨
زيادة الـضغط   ، و  يف تغيري احلكومة    باشا سبباً  ي يف الدولة العثمانية، وعلى هذا كان عناد فخر        مستقالً

  .)١(على الدولة
يصل إىل حمطة    من املدينة فروا  تانبول إذا بضابط من الذين      سإنت األحوال على ذلك يف      وبينما كا 

، أورد فيها أنه جيب عليه أن يسلم املدينة بسبب توقيـع            يباشا من عل  ي  بواط، وحيضر رسالة إىل فخر    
  .)٣( وطرده من املدينة،رد فخري باشا عليه برفض اقتراحه بالتسليمف ،)٢(اهلدنة

 كـأن  ،ا يوضح ألتباعه أن حكومة احلسني كانت تستغل بعض األقوال اإلجيابية          وبدأ فخري باش  
وكان غرض فخري   . ا لن تطلق عليهم النار رغبة منها يف خداع قوات فخري باشا واملكر ا             إ :تقول

  .)٤(باشا من تنبيه قواته ملثل ذلك هو حتريضهم على مواصلة الدفاع عن املدينة
 باشا  يبأن فخر   أخطر وينجات  م١٩١٨) تشرين اآلخر  (فمرب نو ٢٢ /هـ١٣٣٧ صفر   ١٧ويف  

ط اهلدنة، وأن العرب ال يعترفون بقائـد        ون وعسري ما زالوا يتشككون يف شر      يف املدينة والوالة يف اليم    
ية، فأرسل  لعثمان، واستفسر من حكومته عن اإلجراء الذي سيتم اختاذه مع احلكومة ا           )٥(قوات التحالف 

السلكي املوجود يف مصر أورد فيـه        بواسطة مكتب الربق ال     نفسه  يف اليوم   رداً اينربيطوزير اخلارجية ال  
 تعويضات يف اليمن وعسري واحلجاز، وأوضح ضرورة تسليم القواعد املوجـودة            أنه لن يتم صرف أي    

  .)٦( على ما أورده كالثوربا، وذلك عطفاً
 اخلارجيـة    وزارة يت أرسـلها إىل   يف املذكرة ال   قد نفد، وهلذا هدد كالثورب       بريطانياكان صرب   

                                                 
)١(  Akşin, Sina . Istanbul hükümetleri ve milli mücadele. Istanbul,1983,s108 .  
)٢(  Kiciman,s391 .  
)٣(  a. g. e.  
)٤(  a. g. e.  
)٥(      Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi, s11.  
)٦(a. g. e,ss10- 11.   
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 )كـانون األول   ( ديـسمرب  ١٥ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ١١العثمانية بأنه إن مل يتم تسليم املدينة حىت         
وزير - مصطفى رشيد باشا  وقد رد    االستحكامات املوجودة يف املضيق،      لفإنه سيتم ضرب ك    م١٩١٨

لدولـة،  على ا باشا يف حالة مترد وعصيان       ريأن فخ إىل   التهديد، وأملح    ذلكعلى   -اخلارجية العثماين 
ا زعمت  بريطانيأن ضرر سلطة احلكومة لن ميتد حىت عسري واليمن واحلجاز، إال أن             أنه زعم    عن   فضالً
ة عدم   مسأل  قبلت بريطانيا  يف النهاية  و ن كل األعضاء الذين وقعوا على اهلدنة مضطرون لتطبيق موادها،         أ

الـرغم مـن كـل      علـى    باشا يف عناده     رياز بسبب استمرار فخ   ىل احلج إامتداد سلطة الباب العاىل     
ـ ١٣٣٧ صـفر    ٢٢ يفة اخلارجية    وزار ، وأرسل جورج كيدستون رسالة إىل     )١(التهديدات  ٢٧ /هـ
ـ الإىل ا  باشا   يفخراحنياز  إىل   فيها   يشري م١٩١٨) تشرين اآلخر (  نوفمرب د والترقـي، وأن هنـاك      احت

احلجاز واليمن والقوقاز إمنا هي من جانب تلك الفرقة بـشكل           أن تكون املقاومة املوجودة يف      حتمالية  ا
  ميكـن أن يفـتح     ي باشا إن فخر  ":أيتأورد املذكور يف خطابه ما ي       إذ ية؛لعثمانمستقل عن احلكومة ا   

ـ نه لو حرض ابن سعود والوهابيني على        إ، وميكن أن يقاوم لفترة أطول، و       علينا كثريةجبهات    سنياحل
  .)٢("عبسني يف موقف صاحلسيكون 

 باشا تسلم أمر احلكومـة      يوقد أكّد وينجات حلكومته أنه وصله تقرير من ينبع يفيد بأن فخر           
اخلـاص بتـسليم     م١٩١٨) تشرين اآلخر  ( نوفمرب ٣٠ /هـ١٣٣٧ صفر   ٢٥  املرسل إليه يف   عثمانيةال

لم ، وأنه لـن يـس  اًي لن يستطيع املوافقة على الشروط املرسلة إليه برقنه رد على حكومته بأنهاملدينة، وأ 
 كـبرية   ية، وقد بذل أمراء العرب جهوداً     عثمان مل يأتيه أمر مصدق ومكتوب من احلكومة ال        داممااملدينة  

 مل يـتم    من أجل السيطرة على البدو الذين كانوا يريدون القيام بتصرفات ختالف تلك االتفاقيـة، وإن              
أثنـاء  يف   موضوع أمن أسرى احلرب      يف  هذا قد يؤثر بالسلب بشكل كبري      فإن   تسليم املدينة كما ينبغي   

 فإين أقترح أن تقـوم احلكومـة        نه من الصعوبة مبكان فهم ما يرمو إليه فخرى باشا         إخالء املدينة، وأل  
، وذلك  سلمها له  بأوامر مكتوبة ومصدقة من احلكومة إىل فخري باشا لي         عثماينبإرسال ضابطا   عثمانية  ال

ـ ١٣٣٧ ربيع األول    ١١ لول موعد  خماصمات جديدة قبل ح    قبل الدخول يف أي     ديـسمرب   ١٥/ هـ
  .)٣( مهلة لتسليم املدينةبريطانيا الذي أعطته م١٩١٨) كانون األول(

 باشـا ي   فخـر  جاتأخطر وين  م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٣ /هـ١٣٣٧ صفر   ٢٨ويف  
 باشا  يت فخر فقد أمهل لذا   ؛ املسألة تلك قاطع يف     كانت تريد الوصول إىل حلّ     بريطانيا أنب ستانبولإو

م، وإن مل يـتم     ١٩١٨ )كـانون األول   ( ديسمرب ١٥ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ١١يف تسليم املدينة إىل     
                                                 

)١(Sina akşin ,s108.  
)٢( tibawi,ss156-158 . kedourie ,s132.    
)٣(  Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s12.  
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 من جانبها من أجل إيقاف هجمـات         تدخل  لن تقوم بأي   بريطانيا التاريخ فإن    ذلكتسليم املدينة حىت    
  .قوات احلسني
أمـري األسـطول   إرسال رسـالة إىل   بربيطانيةاخلارجية الوزارة   االقتراح قامت    ذلك على   وبناًء

 م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٩ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٥ يفستانبول  إ ويب املوجود يف     )األمريال(
 وسيتم إرسال الـسفراء إىل فخـري        ،)١( التحرك لتنفيذ مطالب وينجات    عثمانيةمن احلكومة ال  ليطلب  

  .باشا بعد ذلك
  : التفاوضسفراء -٢

ـ باشا لن يطيع األوامر الواردة إليه برق      ي   أن فخر  ربيطانية للحكومة ال  تبنيملا     مـن القواعـد     اًي
دولة العثمانية بواسطة اقتراح تقدم به وينجات على شكل اتفاقية أشـعر             من ال  بريطانياطلبت   ربيطانيةال

ـ ١٣٣٧ ربيع األول    ٢ا حكومة إستانبول من قبل كالثورب يف          )كـانون األول   ( ديـسمرب  ٦ /هـ
 الـيت   بريطانيـا رسل إرادة إىل املدينة تكون تلك اإلرادة مكتوبة بشكل يتفق مع مطالب             أن ت  م١٩١٨

  على مطالـب   عثمانية، وبعد مشاورات وافقت احلكومة ال     )٢( باشا يفقدت صربها من تصرفات فخر    
  مبسألة وصول الضابط املرسل إىل املدينة سـاملاً        وقد تكفلت بريطانيا   اليت تقدم ا كالثورب،      وينجات

  .)٣(إىل املدينة يف عشرة أيام الضابطذلك أن يصل نت هناك ختمينات بسرعة، وكاو
 إىل بورسـعيد،    وأن يسافر  املهمة،   تلكل  بك ياور  ء ضيا )اليوزباشي(النقيب   ختريالتنفيذ ذلك   و

ستانبول إىل  إ األمر من احلكومة حترك من       ضياء بك  وحاملا تسلم ومن هناك إىل املدينة بالطائرة البحرية،       
م، ومن ناحيـة أخـرى      ١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٩ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٥اإلسكندرية يف   

  ديسمرب ١٥ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ١١ ة احملددة حىت  ل تسليم املدينة قبل انتهاء امله     بريطانيا تريد كانت  
  .)٤(م١٩١٨ )كانون األول(

 )كـانون األول   ( ديـسمرب  ٩ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٥ يف   بريطانياً زورقاً بك   ء ضيا واستقل
ووصل إىل اإلسكندرية    ،، وكان هدفه الوصول إىل املدينة قبل انتهاء الفترة اليت حددا بريطانيا           م١٩١٨
 بالقطار يف ست ساعات، ومـن هنـاك          ذهب إىل السويس   ني، ولعدم وجود طائرة حبرية هناك     يف يوم 

، ويف  بريطاين يستقبله ضابط  كان   كب الزورق ووصل ينبع البحر، ويف كل مرحلة من مراحل رحلته          ر

                                                 
)١(kürkçüoğlu, Ömer. osmalnlıdevletine karşı arap bağımsızlık hareketi ( 1908-

1918). Ankara,1982,s241.                                           .                                                             
)٢(Kedourie, ss133-134 .  
)٣(Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s12.    
)٤(a. g. e.   



  الفصل الرابع
 

 

١٩٠

 باشـا إن  ي بك بأن فخر  ءخطر ضيا أ م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ١٣ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٩
 ضياء بك  القالع املوجودة على املضيق بالقنابل، وهلذا أخر         ل بضرب ك  بريطانيامل يسلم املدينة ستقوم     
وقـد  ،  م١٩١٨ )كـانون األول   ( ديـسمرب  ١٥ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ١١حركته حىت مساء يوم     

 لتـسليم  بريطانياالرغم من أن املهلة اليت حددا على ، و  نفسه  بالتهديد ستانبول أيضاً إخطرت حكومة   أ
 ساعة أخرى حىت جيد الـسفري املرسـل إىل          اثنتني وسبعني  قررت مد املهلة     بريطانيافإن   املدينة انتهت 

 بـني   ن وينجات عملية إيقاف املصادمات الـدائرة       أم  ذلك  من الوقت، وإىل جانب     باشا متسعاً  يفخر
  .)١( حىت يتم تسليمهاالقوات العربية حول املدينة

ر درويـش   ئ من ينبع البحر على ظهور اإلبل، ووصال إىل ب         بريطاين  يرافقه ضابط  ضياء بك خرج  
 ساعة، وبينمـا كـان      ستاً ومخسني  وذلك بعد رحلة استمرت      ،سني قوات احل   فيه عسكرالذي كانت ت  

ـ ١٣٣٧ ربيع األول    ١٩ إىل    مدت املهلة أيضاً   لربيطانيةخطر بأن احلكومة ا    هناك أ  ضياء بك   ٢٣ /هـ
 ربيـع   ١٤ ر درويش ووصل إىل جليجلة يف     ئ بك من ب   ءتحرك ضيا ف،  م١٩١٨ )كانون األول  (ديسمرب
  .)٢(م١٩١٨ )كانون األول ( ديسمرب١٨ /هـ١٣٣٧األول 

 وطنهم األم يف أقـرب وقـت، ووزع علـيهم            اجلنود بأم سيعودون إىل    وفور وصوله أخطر  
 بـك، فاسـتقبله     ء باشا بوصول ضيا   يخطر فخر ها هلم ذويهم، ويف تلك األثناء أ      اخلطابات اليت أرسل  

، م١٩١٨ )كـانون األول   ( ديسمرب ١٩ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ١٥  يف  باشا يف منتصف الليل    يفخر
ية عبد اهللا باشا، وأمر احلكومة بتـسليم املدينـة،          احلربوزير   حتيات بك بإبالغ قيادة املدينة      ءقام ضيا و

 . باشا وضع الدولة يف املباحثات اليت متت بينهما حىت الساعة السادسة صباحاً   ي بك لفخر  ءوأوضح ضيا 
م بتسليم املدينـة     أنه إن مل يقُ    له أوضح   نه لن يسلم املدينة   أ باشا   ي بك أدرك من كالم فخر     ءوألن ضيا 

:  باشـا  يا قاله لفخر  ممب كبرية، كما سيتعرض اجلنود ملصاعب أكرب، وكان         فإن الدولة ستتعرض ملتاع   
 وذلك منـذ أول  ، املذحبةحتت قيادتك إىلأنت ليس لك احلق يف أن ترسل اجلنود والضباط املوجودين           "

  .)٣("يوم تسلمت فيه هذا األمر
 ،تـسليم املدينـة    عدم   على  ألنه كان عازماً   ؛ك ب ء مبا قاله ضيا    باشا مل يهتم كثرياً    يلكن فخر 

  : وهي، تسليمه املدينة واستسالمهوكانت هناك أسباب من وجهة نظر فخري باشا لعدم
 عازماً على املوت فيهـا إذا     كان   إنه   بسهولة، بل  ومن مث رفضه ترك املدينة       ،متسكه بالدين  -١

                                                 
)١(Cihad önderleri, 1, Istanbul, 1987, ss103-104 . "Fahr eddin paşa ve cihadı"  islam 

Mecmuası, sayı 15, 8 kasım 1984, ss 10-12 .                                                                      
)٢(Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s13.    
)٣(   a. g. e, ss13-14.  
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  .اقتضى األمر
دينة مهما كانت    شكل من األشكال إخالء امل     ي يرض بأ   ومن مث فإنه مل    ،قدسية املدينة إميانه ب  -٢

 .سباب العسكريةاأل
 إىل   العودة ضرورة متكينهم من  ، و لربيطانيا أو   كومة احلسني  تسليم نفسه أو جنوده حل     رفضه -٣

 .إستانبول، وهذا ما اقترحه بعد ذلك
 .إعالن استقالل املدينة وما حوهلااحتمالية  -٤
 فتـرة ينة تكفـي     يف املد  وذخائر وذلك لوجود مؤن     ،استمرار املقاومة حىت معاهدة السالم     -٥

 .طويلة
لذلك مل يرغب يف إطاعـة      ربيطاين؛  كان يدرك أن السلطان نفسه كان يقع حتت الضغط ال          -٦

 .األمر
 .ة الثائر ضد الدولةرتلحسني الذي كان مبل وليس ل،لإلمام عبد العزيزاحتمالية ترك املدينة  -٧
 ).كتغيري احلكومة مثالً(م الفرص اليت ميكن أن خيرج ا كسب الوقت لتقيي -٨
 احلجاز، وأن يـتم إحـالل        من اهلدنة كانت ستضم أيضاً     ة أن املادة السادسة عشر    اعتقاده -٩

 . به مثلما اشترطوا ذلك يف كليكياقوات للحفاظ على األمن والنظام
  . يف رتبته ميكن أن يسلمه املدينةعدم وجود قائد من دول احللفاء - ١٠
 حىت ينبـع للـهجوم يف كـل         نيةعثماالقوات ال شعوره بأن استسالمه سيؤدي إىل تعرض        -١١

  .)١(وقت

 ١٦ يف    أصدر ، وكإجراء مضاد  ، ضياء بك  مبجرد أن قرأ األمر الذي أحضره      فإن فخري باشا     لذا
كان أمراً إىل كل الوحدات والتشكيالت       م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٢٠/ هـ١٣٣٧ربيع األول   

  :حمتواه كما يأيت
وىل عـز وجـل،      عون امل  ى، مستندين يف ذلك عل    يف أداء مهماتكم  ني  إنين أرجو منكم أن تكونوا منتبهني متيقظ      

، وأن تبذلوا كل ما يف وسـعكم وتـضحوا بالغـايل            مستمدين القوة من روحانية رسوله صلى اهللا عليه وسلم        
والنفيس لتتصدوا ألي عملية من شأا أن تنال من املهام اليت وكلتكم ا أيا كان من يقوم ذه العمليات، سواء                    

  .)٢( فأرجو االهتمام يف التو واحلال بأداء ما عليكم من واجب ديين وعسكري، أو مجاعاتكانوا أفراداًأ
 وقد كتب   ، وبتعبري أكثر دقة كان إخطاراً     ،ة نصيحة وتنبيه  كان ذلك األمر من فخري باشا مبرتل      و

                                                 
)١( a. g. e, ss18- 19.   
)٢( Sonyel,s 351.Kıcıman,s 403.  
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ة اجلدل يف ذلـك     على أمل مكافحة الفهم أو التفسري اخلاطئ، ودف دعوة الذين قد يتسببون يف إثار             
  .)١(الشأن إىل واجبهم الذي حيتم عليهم أن ينصتوا إليه

ـ  باشا؛ ي فخريف  بك كان أكثر تأثرياً ءن ما شرحه ضيا    إ :إال أنه ال ميكن القول      أوضـح  ذلكل
 ألا  قلعة أخرى، ونظراًيإن قلعة املدينة ال تشبه أ ": قائالًوضوع تسليم املدينةم بك   ء باشا لضيا  يفخر

 اخلالفة، وكان الدفاع عنها يتم لعدة عصور باسم اخلليفة، فإنـه ال             ركيزة وأا   ،باملرقد النبوي مشرفة  
  .)٢("ميكن إخالء هذا املكان املقدس إال بإرادة سنية من اخلليفة نفسه

 الـذين   حلكومة احلسني  أو   ألحد من الربيطانيني   باشا يرى أنه ال ميكن تسليم املدينة         يكان فخر 
الرغم على  و.  وأنه ال يقبل أي أمر سوى أمر اخلليفة        ،بة من اللصوص ثائرة ضد اخلليفة     كان يراهم عصا  

 بتسليم املدينة،    ضياء بك   إال أنه قام جبمع كبار ضباطه، وقرأ عليهم أمر          الشكل بذلك كان يفكر    همن أن 
 من جملس   مصدقاًوأوضح هلم أنه توصل إىل قراره بأنه لن يقبل تسليم املدينة إال بقرار من اخلليفة يكون                 

أنه أوضح لضباطه أيضا أنه لو سلّم املدينة فإن          خصوصاًاملبعوثان، وطلب منهم إعطاءه رأيهم يف هذا،        
 إال   االجتماع ذلك يف    حمدداً اًمل يعط الضباط اتمعون قرار    . هجم عليه مبجرد وصوله إىل ينبع     ت س لقبائلا

  بعد االجتماع مباشرة    باشا ي قام به فخر   وكان أول عمل   ، أحد ضباطه اعترض على ذلك     أن أمني بك  
 الوحدات بضرورة االحتـاد  عه على كل وز مث نشر تعميماً،)٣( رئاسة األركان العامة  عزل أمني بك من   

  .)٤(التصال بإستانبول وزيادة املؤن اليومية، وأوصاهم بالتحلي بالصربإىل اوالسعي 
 املدينة طاملا مل يأته     نه لن يسلم  إ ":ء فيه  بك جا  ء ضيا إستانبول أوصله  إىل   باشا رداً ري  أعطى فخ 

  ديـسمرب  ٢٤ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٢٠ بك من املدينة يف      ء حترك ضيا  .)٥(" من السلطان بذلك   أمر
ستانبول، وصلت  إ رسالة سرية إىل     لرسأر درويش، ومن هناك     ئ، ووصل إىل ب   م١٩١٨ )كانون األول (

 ءوقد ذكر فيها ضـيا     م،١٩١٩ )كانون اآلخر  ( يناير ١٤ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ١١تلك الرسالة يف    
  : منهانقاط يف رحلته، وركّز فعالياتبك 

  . إال بإرادة سلطانية ترسل إليه اجلنود والضباطلتركها بكي املدينة ولن يسلم باشا يفخر -١

                                                 
)١(Kıcıman,s 403.    
)٢(a. g. e, s404.   
)٣(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, ss378- 379.                                                                       
)٤(Kandemir,ss182 -183 . Kiciman,s 404 .  
)٥(söylemezoğlu,Galip Kemali. başımıza gelenler( 1918- 1922).Istanbul,1939,ss47-

52-54 . tansel,ss63-64,s133.  
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 .سكرية تكفي سنتني أو ثالث سنوات عجتهيزاتستة أشهر أو سنة، واملدينة مؤن تكفي يف  -٢
 مـن اخلبـز، وبعـض    اً جراممثانني  فاجلندي الواحد يأخذ يومياً ؛جداًيئة  اجلنود يف حالة س    -٣

مما  ؛ من اللحم، كما أن حالة الطقس غري مناسبة للجنود          قليالً اً مقدار  وأحياناً ،اًمترات، وأرز 
 جيعلهم يف حالة ال تؤهلهم للحرب، كمـا أن          األمروهذا  ،   بينهم  األمراض أدى إىل انتشار  
 .ة، واملستشفيات تكتظ مسبانيونزا اإلنفلألاجلنود يعانون ا

م من النيب صـلى اهللا عليـه        متكن من إنعاش احلالة املعنوية للجنود بفضل قر       فخري باشا    -٤
 .وسلم

 فقد ادخـر هنـاك      هو قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛       ع له  آخر خط دفا   فخري باشا جعل   -٥
فر بئر يف الروضة املطهـرة،      كميات كبرية من املؤن واملهمات، وحل مشكلة املياه هناك حب         

 .كومة احلسني من تسليم املدينة حلوقرر املكوث يف اجلبهة بدالً
 فاضـت    قربه  أو  صلى اهللا عليه وسلم    ، فكلما حتدث عن النيب    جداً باشا رجل متدين     يفخر -٦

 .هلذا جيب أن يتم التصرف معه بلطفه بالدمع، واعين
  :ا يأيت مب العثمانية بك احلكومةءأوصى ضيا عليه وبناًء

  .بريطانياستانبول برضاء من إ باشا وجنوده إىل ي تكون عودة فخرنجيب أ  - أ
 اإلمام عبدالعزيز بـن   االستفادة من فإنه من املمكن    سيئة قبائلالالعالقات بني األشراف و   ن   أل -     ب

 .سعود يف بعض املوضوعات
ذا جيـب إرسـال إرادة       ل ؛هماأو فشل  التوصيتني السابقتني  مسألة جناح    سبانيؤخذ يف احل   -ج

 . باشايسلطانية إىل فخر
  وأن يكون الـوايل     وقائد جديد،   عزله وتعيني والٍ   جيب ما طرح   باشا ري فخ  يف حالة رفض   -د

 .)١( باشاي ألن كل الضباط الكبار املوجودين يف املدينة حتت تأثري فخر بإرادة سلطانية؛اجلديد مصدقاً
 ١٩  أخطر حكومته بـاألمر يف     شا لن يسلم املدينة    با يأن فخر  بك   ءوملا علم وينجات من ضيا    

 وايـا  يف ن  تـشك  بريطانيـا  ت لذا بدأ  ؛م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٢٣ /هـ١٣٣٧ربيع األول   
مـن    باشـا  ي وألا تراجعت عن القيام حبركة عسكرية قررت إرسال سفري آخر إىل فخر            .عثمانينيال

  باشا، كما سيكون   ي الضابط حمل فخر   ذلك رة سيحلّ  ألنه عند الضرو   ؛الضباط العثمانيني برتبة كبرية   
 على الرسالة    بإرادة من السلطان، وسيكون اجلنرال كالثورب مراقباً        الضابط السفري اجلديد مصدقاً    ذلك

  .اليت سيتم إرساهلا معه
 أن إرسال   كانت تدرك  ا إال أ   إرسال سفري جديد   رت قر ت قد  كان بريطانياالرغم من أن    على  و

                                                 
)١(  Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi, ss14- 15.  
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 منحوهـا لتـسليم     ألن املهلة اليت كانوا قد    و. دون جدوى وليس له معىن    من  باشا  ي   فخر السفراء إىل 
 فـإن   بريطانيـا  فإن هذا كان يعين أن احلرب قد بدأت يف احلجاز، وعلى حد زعـم                املدينة قد انتهت  

  .)١(وليةؤ كانت تريد اإلفالت من املسعثمانيةاحلكومة ال
 احلكومـة   شـددت  م١٩١٨ )نون األول كـا  ( ديسمرب ٢٦ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٢٢ ويف

 عثمانيـة  إرسال سفري جديد إىل املدينة، ورضخت احلكومة ال        ضرورةاحلكومة العثمانية ب  على   ربيطانيةال
قائد فرقة  - أمحد لطفي بك  و -وزير العدل - حيدر موال   هيئة مكونة من   قررت إرسال و ،ذلك املطلب ل

 ي من فخـر  جليش احلجاز بدالًاًموقف مت تعيينه قائد   ي أل  املهمة، وحتسباً   تلك من أجل  -احلجاز سابقاً 
سـفينة حربيـة    على منت    اهليئة   أحبرت باشا، و  ي إسداء النصح لفخر    اهلدف األساسي  ، وكان )٢(باشا

  .)٣(سريعة إىل ينبع
 يف مسألة ختريب أحد االسـتحكامات        تتباحث أيضاً  ربيطانية كانت اخلارجية ال   يف تلك األثناء  و

ـ    ا باشا   ي على املضيق بسبب عدم تسليم فخر       املوجودة عثمانيةال  دول احللفـاء    يملدينة، ومت إخطار ممثل
 إىل املدينة   خرية األمر إىل حني ذهاب اهليئة األ      ذلكإرجاء  بقرار  عن  اآلخرين، إال أن املباحثات أسفرت      

تمالية قيـام   حا األوىل مسألة    :بريطانيا ويف تلك األثناء كانت هناك مسألتان تقلقان         .والنظر يف نتائجها  
اإلمـام  حتمالية قيامه باالحتـاد مـع       ا باشا بتفجري الذخرية املوجودة يف قلعة املدينة، واألخرى          يفخر

الرغم مـن أن    على  ، و )٤(ستانبولوإ  قطعوا االتصال بني املدينة    لذلكسني؛  حلا ضدعبدالعزيز بن سعود    
 إال  بريطانيـا  ما لدى    عل طيب إىل حد   قد قوبلت برد ف   اإلجراءات اليت اختذا احلكومة العثمانية كانت       

ا مل تشكوكهم كليةزلأ .  
 على االتفاق    باشا بتسليم املدينة بناءً    يحتركت اهليئة من ينبع، وعندما اقتربت من املدينة قام فخر         

عمـل  ي  الرغم من أنه مل يكن أمام اهليئة أ       على  و .)٥(ي كما سيأيت ذكره   الذي عقده مع عبد اهللا وعل     
 ربيع اآلخـر  ١١  يفة إال أم ذهبوا إىل املدينة بقصد الزيارة البحت الوضع اجلديد ذلكاهسيقومون به جت  

  الـدين باشـا    لقد سلّم فخر  ": قال حيدر موال    إذ ؛)٦(م١٩١٩ )نون اآلخر كا(  يناير ١٤ /هـ١٣٣٧
                                                 

)١(Kedourie,ss133-135 .  
)٢(Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi, s16.    
)٣(Ayni,Mehmed Ali. Milliyetçilik,Istanbul,1943,s240. Türk istiklal harbi,s47.      
)٤(  Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s16.    
)٥(a. g. e,ss16- 17.    
)٦(Kiciman,ss487-491. Bayur,Hikmet. XX. Yüzyılda türklüğü tarih ve Acun siyasası 

üzerindeki etkiler,Ankara,1974,s164.                                                                                  
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رة البحتة ال    وهلذا فإين ذهبت إىل املدينة بقصد الزيا       ت معلومة قبل وصولنا إىل املدينة؛      اليت كان  روطبالش
  .)١(" باشا يف السويسيأكثر، وقد تركين فخر

ـ ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٢٩  يف بريطانيةستانبول بسفينة   إعادوا إىل   مث    )شـباط  ( فربايـر  ١ /هـ
  .)٢(م١٩١٩

  تسليم املدينة: ثالثاً
  : ظهور معارضة داخلية ضد فخري باشا-١

، ا وعدم االرتياح بني اجلنود     حدث نوع من عدم الرض     الرغم من موقف فخري باشا إال أنه      على  
 قاتلوا فقد    يفكرون يف عدم جدوى املقاومة؛      فخري باشا   بدأ جنود   إذ  بك؛ ء بعد وصول ضيا   وصاًخص
 أربع سنوات، وبلغوا من التعب ما بلغوا، وهلذا كانوا يريدون العودة إىل أوطام واللحاق بأهلـهم                 حنو

كـان  يف الوقت نفسه     و معىن لعدم تسليم القادة،   ا أو   وذويهم يف أسرع وقت، وكانوا ال جيدون تفسري       
 علـى   كذلك استمروا يف الـضغط    ، و جداً بريطانياأحكام اهلدنة يقلق    وعدم تطبيقه   باشا   يعناد فخر 

  .)٣( باشاي وعلى فخرحكومة الدولة العثمانية
  هو أمنيفع لواء املعارضة ضده ضده منذ قدوم أول مبعوث إليه، وكان أول من ر         املعارضةبدأت  

اع عن املدينـة،     باشا بالدف  ي منذ قيام فخر   كومة احلسني  يقوم بعمل دعاية حل     أمني بك  وكان،  )٤(بك
 فقد كان   ؛ مع فخري باشا   ن يف القلعة  وهم اجلنود والضباط العرب املوجود    تلك الدعاية   بوأكثر من تأثر    

 بعـد ذلـك   كنهمل من قبل، يء اجلنود والضباط العرب ال يستطيعون التفوه أو التحدث بأي ش     أولئك
 عثمـانيني  بدأ االعتراض يظهر بني ال      بعد أن  خصوصاً ، التكلم واالعتراض   لديهم القدرة على   تأصبح
 باشا، وقد وصف قيجيمان     ي بك إىل املدينة ازدادت حركة املعارضة ضد فخر        ءضيا  وبوصول .أنفسهم

 بك يتجـول يف     ءضيا كان   .)٥("كأنه ميكروب سام دخل القلعة     ": بك إىل املدينة بقوله    ءوصول ضيا 
 األمر الذي جعله يزيد      وهو ، وشائعات لزعزعة معنويات محاة املدينة     اًكان ينشر صحف  و املدينة براحته، 

  .)٦(من املعارضة ضد القائد

                                                 
)١(Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s17.    
)٢(. a. g. e   
)٣(a. g. e.    
)٤(Emin, Mehmed. "Harb – I Umumide Osmanlı Cepheleri Vekayii"  Askeri Mecmua, 

sayı 33 e ek, istanbul, 1138, ss58-59 .                                                                                  
)٥(Medine Mudfaasi Yahud Hicoz Bizden Nasil,ss 403-404 .  
)٦(a. g. e,s 401 .  
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كـانون  ( ديسمرب   ٢٠/ هـ١٣٣٧ ربيع األول    ١٦وكإجراء مضاد أبلغ فخري باشا جنوده يف        
  .)١(مهمم بأن يكونوا متيقظني يف أداء مها١٩١٨ )األول

 ، ونالت من عزمها وإمياـا     ،ت حامية املدينة  الرغم من ذلك إال أن شائعات ضياء بك هز        وعلى  
  .)٢( منها بأي واحدةلكن فخري باشا مل يباِل

باشـا  ي  فخر أعلن أمني بك معارضته      عقده فخري باشا مع كبار ضباطه     ويف االجتماع الذي    
 هو وجنيب بك والنقيب إبراهيم نقيب األركـان          يذكر أمني بك أن فخري باشا سأله        إذ ؛)٣(صراحة

ومدير الشعبة األوىل باألركان عن رأيهم، فأجاب أمني بك وجنيب بك بضرورة تنفيذ ما ورد بتلـك                 
أمـا  .  ذلـك ألنه مل يكن هناك حل آخر سوى ؛بشكل فورياهلدنة من مادة متعلقة بالوضع يف املدينة    

 فعارضهما أمني بك وجنيب     ،" من االستسالم   بدالً وت فرضاً فليكن امل : "فخري باشا وإبراهيم فقد قاال    
 حىت حلـول    نه سيبقى إ :بك، وذكر فخري باشا أن تلك مشكلة السلطان العثماين، وقال بشكل قاطع           

ساعات   أما أمني بك فقد حاول،بانتظار فرمان سلطاين وبناء عليه رضي جنيب بك وحده فقط  . السالم
إىل األمر  لفت يف حديثه االنتباه     و ،ة لعبة شديدة اخلطورة   ا مبرتل إ بل    أن أفكارهم تلك خاطئة،    إفهامهم

 أمحد عزت باشا بواسطة الالسلكي، وإىل األمر املكتوب الذي أرسله عبـد             هرسلاملفتوح املشفر الذي أ   
أال نه جيب   إ: " مث قال أمني   ،ومها أمران مت احلديث فيهما عن اخلطر الذي وقعت فيه الدولة العثمانية            ،اهللا

  .)٤("نلقي بأنفسنا يف مواقف أكثر صعوبة
جبهـة  إىل فـتح    أمني بك   مما دفع    ؛ فعزله من رئاسة األركان العامة     ، باشا ي فخر أغضب ذلك 

 ة مهمـة مقدسـة،     ورأى أن ذلك مبرتل    ،على توعية الرأي العام     فأخذ يعمل  باشا،ي  معارضة ضد فخر  
كسب إىل    وكإجراء مضاد سعى فخري باشا     .دينةإستانبول بضرورة تسليم امل    من   دعى أنه تلقى خرباً   وا

 وأخذ يوضح هلم ما كان يراه هو يف         ، وعمل على مجع كل الرتب العليا      ،الرأي العام من خالل أنصاره    
وبعد عدة أيام قام جبمع قادة الكتائـب، مث         . نصرف أولئك وقد انقادوا له متام االنقياد      اهذا املوقف، مث    

ري باشا يشجع أتباعه بتلك     ويف الوقت الذي كان فيه فخ     . حاول إقناعهم  و ،بعد ذلك مجع قادة السرايا    
سبانية، ناهيك عما كانوا يعانوه من وهن       نفلونزا اإل  كان اجلنود ينامون طرحيي الفراش بسبب األ       الصورة

يـوم الواحـد     ففي ال  ؛ وما كان ينعكس عليهم من ظروف مناخية قاسية        ،وضعف بسبب سوء التغذية   
                                                 

  .ه الدراسة من هذ١٩١ صراجع )١(
)٢(Kiciman,s 404 .  
  . من هذه الدراسة١٩٢راجع ص )٣(
)٤(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s377.                                                                                 
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 وكان األطباء يف تقاريرهم الطبية يناشـدون        ،مئة فرد فرداً و  مخسني   منهم تراوح بني  كانت متوت نسبة    
  .)١(بلسان طلق فصيح بزيادة املؤن من أجل أمة حممد اليت قُتلت بسبب اجلوع وحده

الرغم من ذلك مل يكن كنه على ل ، يف اليوماشا من كمية الطعام الذي مينح جلنودهزاد فخري ب
 أشهر كاملة، ةستن عن أن األغذية املوجودة تكفي فخري باشا ولو للحظة عن اإلعال  ومل يتوانَ،كافياً

 لكن كان وهن ،ومن مث مل يقترب بأي حال من األحوال من زيادة املؤن، بل كان يأمر بزرع القمح
  .)٢(اجلنود وضعفهم يزداد بشكل تدرجيي

 يف  لفكرة تسليم املدينة اجتماعاً   ن  زي املنحا  مع عقديف تلك األثناء قام أمني بك بتحرك سريع، ف        و
 االجتمـاع   ذلـك ، وقرروا يف    م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٢٧ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٢٣ليلة  

 واللواء  الثاين واألربعني  معسكره بالقوات اليت ستأيت من اللواء        بأن يهامجوا  فخري باشا ترتيب ثورة ضد    
 فإنه  باشا خلوض مباحثات تسليم املدينة     ري القائد فخ  ، وتقرر أنه يف حالة عدم استجابة      الثاين واخلمسني 

سيتم سحب صالحيات القيادة منه، وسيتم تعيني أكرب الضباط رتبة مكانه ليقوم بـإجراء املباحثـات                
نقـد  احتوى على  اهليئة املركزية االجتماع مت إعداد منشور بتوقيع    ذلك احللفاء، ويف    ياملذكورة مع ممثل  

لنستيقظ اآلن، إن الشخص الوحيد الذي عارض الوثائق الواردة من          " :جاء فيه ومما   ،باشا بشدة ي  فخرل
 ذلكوصل  .)٣("ول عن تلك األحداثؤ قائد الفرقة احلجازية، وهو املس بك هوءستانبول بواسطة ضيا إ

كما أنه  ،   قائد الطابور األول باللواء الثاين واألربعني       باشا بواسطة عثمان بك    ياملنشور السري إىل فخر   
 وضـاعف مـن    ،حالتهم املعنوية فأدى ذلك إىل إضعاف      ، باشا ي اجلنود املوجودين مع فخر    نتشر بني ا

  .)٤(احلالة السيئة املتدنية اليت كانوا يعيشوا
 لذا ترك أمني بك يف اية املطاف املدينة يف ؛ بكمل يتراجع فخري باشا عن قراره يف عزل أمني

 مقر  وجلأ إىل،م وبرفقته كتيبة مشاة١٩١٨ )ون األولكان ( ديسمرب٣٠ /هـ١٣٣٧ ربيع األول ٢٦
وبناء على ذلك قام فخري . م١٩١٩) كانون اآلخر( يناير ٣/ هـ١٣٣٧ ربيع األول ٣٠ قيادة علي يف

 يقال عنا بأننا نعصي من أن رئيس األركان قد هرب خوفاً" أن باشا بإصدار تصريح للوحدات ذكر فيه
  .)٥("ن إهانة من العدو مما سنالقيه ماألوامر، وخوفاً

                                                 
)١(. a. g. e, ss377- 378                       
)٢( a. g. e, s378.                       
)٣( .Kiciman,ss409-415 . Kandemir,ss188-196   
)٤(ss19- 20.  Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,   
)٥(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,ss378- 379.                                                                              
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 ربيـع األول    ٢٧  يف حمطة العيون يف    ، وعلى رأسهم أمني بك    ، باشا ياجتمع الثائرون ضد فخر   
 صاشخأ نقاذإل ه، وكان هدفهم حتريض اجلنود ضد     م١٩١٨ )كانون األول  ( ديسمرب ٣١ /هـ١٣٣٧

احتمت الفرقة الثانية   أسرع وقت، وقد    يف  تنفيذ قرارات احلكومة    لمل تعد لديهم املقدرة على التحمل، و      
خيـشون   األمر    يف حقيقة  وقد كانوا ر درويش،   ئ املوجود يف ب   يعل  مبعسكر الثاين واخلمسني التابعة للواء   
 باشا بإطالق النريان    ي قاموا بإفساد البنادق اآللية واملدافع حىت ال يقوم فخر         ذلكل باشا؛   يعقاب فخر 

أشخاص من مخسة إىل عشرة      باشا ومعه    ين فخر  احلربية بأ  وزارةعليهم من خلفهم، وأخطر أمني بك       
 مـن   ساقمث  ،  )٢( باشا مبا قام به أمني بك حزن جداً        يوملا علم فخر  . )١(ممن يثقون فيه ظلوا يف املدينة     

  .)٣(ن، ومل يكن يف يديه ما يقوم بهو اجلنود اآلخرفر منهاإىل األماكن اليت   اجلنودبقي من
 التجـأت بعـض      إذ ؛كومة احلسني طوابري العسكرية حل  لتسليم بعض ال  قد مهد   كان تسليم أمني    

اضطر من مث   رسلت فرقة من اهلجانة إىل املنطقة، إال أا مل تكن كافية، و           ، وأ إىل حكومة احلسني  القوات  
  فأخليت ،منطقة العال   إخالء يف إىل اإلسراع     أيضاً  ذلك ، وأدى النكماش واالنسحاب قليالً  إىل ا الدفاع  

 ،)٤(يتمكن من الدفاع بشكل أفضل    ل م؛١٩١٩) كانون اآلخر (  يناير ١ /هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٢٨ يف
كما مت إخالء الوحـدات     . م١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير   ٢/ هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٢٩  يف ذلكومت  

، قوات احلسني  انتقلت فرقة إىل ناحية      الرغم من إنه انسحب إىل العالوة     على  ر املاشي، و  ئاملوجودة يف ب  
رقة الثانية مـشاة واملدفعيـة،       كل من الف   قوات احلسني لليل كان قد انتقل إىل منطقة       وحبلول منتصف ا  

واهلضبة احلمراء وسائر اجلهات األخـرى، وـذه        وجودة يف هضبة العاصي      كل الوحدات امل   لككذو
الصورة مل تكن هناك قوة من أجل احتالل الوحدات اليت أخليت، وقد وصلت يف تلك األثناء لتوها قوة                  

 أن ينسحب لواء اهلجانة وفرقة من اللواء        رنطقة العال، وعلى هذا مت ترك خط الدفاع األول، وتقر         من م 
 إىل خط دفـاع     املئة ومثاٍن وسبعون   والطابور الثاين من الفرقة      الثاين واخلمسني  واللواء   الثاين واألربعني 

  .)٥(ترميلو كمثانيةآخر باتساع 
 من البدو تتكون    كتيبة، فقامت    باشا نسبياً  يعلى فخر  العرب   ؤ يف جتر  وكانت تلك احلادثة سبباً   

 بـساتني  بـاحتالل    م١٩١٩ )كانون اآلخـر   (يناير ٢/ هـ١٣٣٧ ربيع األول    ٢٩  يف  فرداً ستنيمن  

                                                 
)١(Özkök,Hidayet. çanakkaleden Hicaza. Kayseri,1992 , ss48-49.   
)٢(büyüktuğrul,Afif. Osmanlı debiz harb tarihi ve cumhuriyet donanması. 

IV,Istanbul,1948,ss44-45.                                                                                                     
)٣(  Kiciman,s419.  
)٤(  a. g. e.  
)٥(Emin, "Harb –I Umumide Osmanlı Cepheleri Vekayii" s59.   
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ـ  قوات فخري باشا   أن   الواقعة مشال العيون، إال    ومدورة وصادقية ومقبولية شكرانية  علـيهم   ت أطلق
  .)١( الفرار فاضطرهم إىل من تبة املهدقذائف املدفعية

  : املعارضة تلك موقف فخري باشا من-٢
انتابت فخري باشا املخاوف من جلوء أفراد آخرين للفرار كما فعلت كتيبة أمني بك، ومن مث 

 تلك القوات اليت  وسيلة الستعادةمل جيد إذ ؛ار بيانات ويوزع منشورات متواليةظل يصدر باستمر
يف بيانه األول ثالثة بيانات على املنحازين للتسليم، أوضح  أصدر ذلكل ؛)٢(حلسنيقوات اإىل انضمت 

 ويف اليوم ،)٣( سبب عدم استسالمهم١٩١٩ )كانون اآلخر( يناير ٣/ هـ١٣٣٧ ربيع األول ٣٠ يف
إن جالءنا عن : "فيه جاء  إذأمني بك ومن معه بالدناءة واخلسة؛  فيهامنفسه نشر بيانه الثاين الذي 

 وما دام لنا ،ن قيد أو شرط مسألة عظيمة للغاية أعظم من أن حتل برسالة وزيراملدينة واستسالمنا دو
 مث ،)٤("قائد أعلى وخادم للحرمني فإنه من احملتم علينا بكل تأكيد أن نطلب فرماناً من اخلليفة واخلاقان

تلقي األمر  مث برر موقفه مبشروطية ،)٥("سنا يف حاجة إىل فرمان السلطانأننا ل.. .أعلن أمني بك: "قال
 قرأ يف املادة السابعة الفقرات اخلاصة بقيادة القوات الربية - يقصد أمني-لو كان : "من السلطان بقوله

والفرمان من والبحرية وإعالن احلرب وعقد الصلح لكان قد شعر بالضرورة الوجدانية لتلقي األمر 
  .)٦("السلطنة واخلالفة

أوصى اجلنود   م١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير   ٧/ ـه١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٤ يف   ويف البيان األخري  
  : ومواصلة الدفاع عن املدينة قائالًالذين معه بالصرب

 وال حىت عن    ، يتخلوا عن جرحاهم    إم مل  ،انظروا إىل هؤالء الرجال اللذين نناوشهم القتال منذ عامني ونصف         
م واحلزن؟ أنرحل؟ إىل أيـن نرحـل   قتالهم يف أي وقت من األوقات وهم يلوذون بالفرار، أنسقط فريسة لله         

ونترك مرضانا املساكني؟ ملن نتركهم أمانة؟ أمل نأت إىل هنا سوياً؟ أليس من الواجب أن منضي كذلك معـاً؟                   
 واآلن كيف نتخلـى عنـهم ونتـركهم         ، وحاربنا يف خندق واحد    ،لقد أكلنا لزمن طويل من مائدة واحدة      

إن االنـسحاب   ... تنا من حق أولئك املساكني علينا؟     لص ذم يصطلون بنار احلمى؟ إىل أين رب دون أن خن        
... لنتكاتف ونصمد .  فسوف نصبح مجيعاً أذالء    ، وتبدد مشلنا  ، وإذا ما انفرط عقدنا    ،واألسر لن حيقق لنا شيئاً    

                                                 
)١(  Kiciman,s419.  
)٢(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 379.                                                                                 
)٣(Kiciman,ss421-424.   
)٤(a. g. e, ss424- 425.      
)٥( a. g. e, s425.  
)٦(  .a. g. e   
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  .)١( أيام إن اهللا مع الصابرينة لنصرب بضع،لقد حاربنا وصمدنا لبضع سنوات
 يعد أحد من اجلنـود      إذ مل  أي نتيجة؛ عن  مل تسفر   ري باشا   فخإال أن تلك البيانات اليت نشرها       

 ،وا يفكرون يف وسيلة لكيفية اخلروج من خضم ذلك األمـر           وبدؤ ،ومل يعد لديهم أمل   يتحلى بالصرب،   
شوهد قيام جمموعة مـن     فقد   ؛)٢( بعد يوم  تزداد يوماً  أخذتمن ناحيته    فارينأعداد اجلنود ال  كما أن   

 بـذلك    مقر قيادة علي ومعه كتيبة متبعاً      ى ملا علمت بلجوء أمني بك إىل      ألخرالوحدات بالرحيل هي ا   
باستثناء بعض قادة الكتائب والسرايا وبعض الضباط ذوي الرتب العليا وبعـض الـضباط               بنود اهلدنة 
كانت هناك خماوف بـأن يهجـم       جداً فقد   وألن عدد القوات اليت كانت يف املدينة قلت          .)٣(اآلخرين
 ، إفساد الوضع برمته أمام العدو     دونمن  كان األمر يقتضي الوصول إىل حل ما        من مث    و ،)٤(يهاالبدو عل 

  .)٥(دون إراقة أي دماءومن 
  :استسالم فخري باشا -٣

ل هيئة مـن    يتشك م١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير   ٤/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ١يف  كان قد حتدد    
 والقائمقام صربي بـك،     ،عبد الرمحن بك  )  آالي املري(فيلق  الوأمري   ،جنيب بك ) املري آالي (أمري الفيلق   

من أجـل   ر درويش   بئيف    جارالند )اليوزباشي(النقيب   للتباحث مع    ؛ كمال بك  )اليوزباشي(النقيب  و
ر درويش، وبدأت املباحثات    ئعبد اهللا باستقبال تلك اهليئة يف ب      و يوقد قام كل من عل     ،)٦(تسليم املدينة 

  . اتفاقية وانتهت بعقد،نياليت استمرت يوم

على القوات املوجودة يف منطقـة العـال وهديـة           بياناً وزع     أمني بك  الوقت نفسه أصدر  ويف  
عدم الوثوق  م أكد فيه    ١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير   ٥/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٢ يف   ةريفاحلوجليجلة و 

ن الوحـدات    عن أنه طلب م    كيفية حترك القادة املوجودين يف املنطقة، فضالً      أوضح   باشا، و  ييف فخر 
  :وقد جاء نص البيان كما يأيت ،العسكرية اليت ستخلي املدينة أن تبقى يف أماكنها

 من قناعة مبدى العظمة واحلسن يف        غري موقع أعرض فيه ما تكون لدي       كنت قد نشرت يف األوقات املاضية بياناً      

                                                 
)١( Kiciman,ss428- 429 . Kandemir,ss434-536 .  
)٢(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 379.                                                                                 
)٣(.a. g. e            
)٤( Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi, s20- 21.  
)٥(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s 379.                                                                                       
)٦( Kıcıman, ss431- 432 .  
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 فـال   ؛ هذا البيان  ىئي سيطلعون عل   قناعة بأن عموم أصدقا    ىوإنين لعل . التنفيذ الفوري والعاجل ألوامر احلكومة    
 ألنكم لو اجنرفتم وراءه سيكون مـصريكم        ؛ولةؤ يقوم به من حركات جمنونة غري مس       تنجرفوا وراء قائدكم فيما   

 ألمر كان من شأنه أن يـضع        غبة قائدنا وطلبه لـفرمان سلطاين    وإن ر . ومصري كافة من حولكم اهلالك ال غري      
 قناعة من أن قائدنا هذا قـد فقـد عقلـه    ى ومن مث فإنين عل   ، أليمة للغاية  سلطاننا وحكومتنا ووطننا يف أوضاع    

  .)١( وتعرض لضرب شديد من اجلنون،ورشده
 باشـا   يأمني بك كان يتحدث عن أمور ينتقد فيها فخـر          وكما هو واضح من هذا البيان فإن      

  .ويهجوه
 كل مـن  ة بني   مت توقيع مذكر   م١٩١٩ )كانون اآلخر  ( يناير ٧/ هـ١٣٣٧  ربيع اآلخر  ٤ويف  

 احلجاز خبصوص إخالء املدينة بناء     وهيئة قوة    سني باسم حكومة احل   ي وعل  جارالند )اليوزباشي( النقيب
 على مـا    ذكرة حتتوي كانت بنود تلك امل   و من هدنة موندروس،     ةعلى ما ورد يف املادة السادسة عشر      

  :يأيت
 املدينـة وجنودهـا      من هيئة احللفاء الدولية تأمني إرسال قائـد         بن احلسني  ييطلب عل  -١

بعـد إخـالء     إىل أوطام على أكمل وجه    جداً  وضباطها الذين أصبحوا يف حالة سيئة       
  .املدينة

 ساعة من توقيع هذه املذكرة مـع        ٤٨يتحرك قائد املدينة فخر الدين باشا من املدينة بعد           -٢
ـ  ب  باستضافته يف معسكره الواقـع يف      يهد األمري عل  األمراء الذين خيتارهم، على أن يتع      ر ئ

 .مبا يتناسب مع مكانتهدرويش على أكمل وجه 
سيتم جتمع كل املؤسسات والوحدات املوجودة يف املدينة وما حوهلا وعلى طـول خـط         -٣

ـ   و،  )٢(البويرة يف املدينة يف املكان املسمى       يةسكك احلديد ال  األسـلحة   لسيتم تسليم ك
ذلـك بعـد تـسجيلها يف        و ،يعل اخلفيفة والثقيلة إىل املوظفني الذين سيختارهم األمري      

ـ   يرةبوال الوحدات اليت ستتجمع يف      لستنتقل ك و ،سجالت يف املكان املذكور     ة إىل بواط
 كانت هناك مـشكلة يف      بواسطة القطار، ومن هناك ستذهب إىل ينبع النخل باإلبل، وإن         

  فسيتم جتمعهم يف املدينة، وسيتم تسليم األسلحة والذخرية يف املدينة، إىل أن            مسألة النقل 
أما األسلحة الثقيلة املوجودة يف الوحدات املوجودة يف جليجلـة          . يتم جتهيز وسيلة انتقال   

                                                 
)١( a. g. e, ss433- 434.  
تصغري بئر، والبويرة موضع منازل بين النضري اليهود الذين غزاهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد غزوة                 : بويرة )٢(

، ص  ١، ج معجم معامل احلجاز  البالدي،  : راجع.  القرى بينه وبني بسيطة    أحد بستة أشهر، والبويرة موضع قرب وادي      
  .٢٦١ -٢٦٠ص
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 فإا سترسل إىل املدينة بالدواب اليت سيتم إرساهلا من جانب األمـري، وهنـاك               وعالوة
سيسلمون بنادقهم وذخريم يف جليجلة قبل التحرك، وسينتقلون باإلبل الـيت سـيجلبها             

  .األمري
 أسلحة ثقيلة أو خفيفة أو ذخـرية         عشرة من اهلدنة لن يتم ختريب أي       ملادة الثالثة مبوجب ا  -٤

 مـستلزمات   يف املدينة، كما لن يتم ختريب أي      كانت موجودة لدى الوحدات املوجودة      
ألدوات واملـستلزمات   خاصة باالتصال كخطوط الربق واألدوات اخلاصة ا، وكـذا ا         

 قع حىت ال ت   هاي واضع واسطةع األلغام والديناميت ب    كما سيتم مج   ، احلديدية ةاخلاصة بالسك 
 . حوادثأي

 مبوجب دفاتر سيتم تسليمها     ٤ األسلحة واألشياء املذكورة يف البند رقم        ل ك تسليمسيتم   -٥
ـ            مها يف  تـسل ن ب وإىل املوظفني الذين سيتم تعيينهم من قبل األمري، وسيقوم هؤالء املوظف

 . إىل القادةتسلممقابل مضبطات 
 البيطريني املوجـودين يف املدينـة إىل اهليئـة    كل الدواب األمريية و   لتسليم ك كما سيتم    -٦

 . مضبطات تسليمجتعل يف و،املذكورة مبوجب الدفاتر
 بل  ،خبصوص املتعلقات الشخصية والنقود اخلاصة باجلنود والضباط فلن يتم أخذها منهم           -٧

 .ستظل معهم
ة ستخرج على أن يكـون للقائـد        فل لكل قا   ناقة تقريباً  ألفي بتجهيز   يسيتعهد األمري عل   -٨

 .ن، وللضابط واملوظف ناقة واحدة، ولكل جنديني ناقة واحدةاناقت
 مقـداره    قوافل على أن يكون هناك فاصـل       أربع يف إخراج    سيبذل األمري املذكور جهداً    -٩

مخسة أو ستة أيام بني كل قافلة وأخرى، وسيتم نقل الضباط العموميني واألفراد واملرضى              
عشرة أيام لكل قافلة، كما      القوة السفرية بتأمني مؤن تكفي       ستقومو ،ح نقله وكل ما يصل  

سيتم تأمني األدوية واملستلزمات الطبية للمرضى والبطاطني وأدوات املطبخ واملياه وغريها،           
% ٢٠سيتم ختصيص   و ،ل األشياء املذكورة فسيقوم األمري بتأمينها     نقأما اإلبل اليت ستقوم ب    
كـل  ألمراض اخلفيفة فسيتم ختصيص ناقة من اإلبل ل       إىل ا ما بالنسبة   من اإلبل للمرضى، أ   

 مرافقة طبيبني على األقل وممرضـني جمهـزين باألدويـة           سبانقافلة على أن يؤخذ يف احل     
 .ستلزمات الطبية ملرافقة القوافلوامل

  .سبوع من توقيع املذكرةأسيتم إرسال أول قافلة بعد  - ١٠
، والثالث رأس البئر، والرابع ينبع النخل،       ة مضيق بواط  ، والثاين فراجل ل األول وسيكون الرت  - ١١

والقافلة اليت ستصل إىل ينبع النخل ستنتظر قدوم السفينة هناك، أما املرضى فسيتم نقلـهم        
  .دون انتظارمن إىل ينبع البحر مباشرة 
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بالوجـه   سيكون االنتقال بني ينبع النخل وينبع البحر باإلبل مبعرفة املوظفني املخصوصني           - ١٢
 .ذكور سابقاًامل

 . برايت بك)البكباشي(املقدم وستتم مسألة اإلركاب يف ينبع البحر مبعرفة قائمقام القضاء  - ١٣
ستتجمع اإلبل اليت ستأيت إىل املدينة من أجل النقل يف مكان يـسمى عـروة، مث سـيتم                   - ١٤

 .تقسيمها بعد ذلك على الوحدات اليت ستتحرك من املدينة وتنقل من هناك
 .باشا من املدينة املنورة ستأيت إليها هيئة التسليمخبروج فخر الدين  - ١٥
 النقاط الالزمة يف حميط      باحتالل حلسنيوش ا جيبعد حترك القافلة األوىل من املدينة ستقوم         - ١٦

بعـدم دخـول     ي ستقوم بتأمني استتباب األمن وانتظامه، وسيتعهد األمري عل         إذ املدينة؛
 .فلة منها واألهايل إىل املدينة حىت خروج آخر قاقبائلال
 النقود األمريية واألوراق احلسابية اخلاصة باملدينة إىل اهليئـة املنتخبـة يف             لسيتم تسليم ك   - ١٧

 .تسلممقابل مضبطات 
 الوثائق واألوراق والدفاتر واجلـداول واألوامـر الرمسيـة واألمانـات            لسيتم تسليم ك   - ١٨

 .واملخلفات من األموال اليت كان يلزم تسليمها إىل احلكومة
 واملدينة سيتم تكليف     إىل بواط  ية احلديد ةسكال انتقال الوحدات الواقعة على خط       أثناءيف   - ١٩

بعض األفراد من املشايخ احملليني ومن األشراف لإلشراف على مسألة النقل من أول حمطة              
  .أثناء النقليف  احنرافات ، وذلك حىت ال حتدث أي آخر حمطةإىل

جودين يف احلرم النبوي الـشريف واخلزينـة        سيتم اإلبقاء على املوظفني واملستخدمني املو      - ٢٠
 وذلك حىت يـتم  ، وسيتقاضون رواتبهم كما كان ،على األقل الشهر   ونصف   اًالنبوية شهر 

 . منهمتعيني موظفني آخرين بدالً
 . فلهم ذلكن البقاء يف املدينةون أو ااورون املدنيوإذا رغب املوظف - ٢١
لشرعية والبلدية  وية وخزينة األوقاف واحملكمة ا    ألموال املوجودة يف اخلزينة النب    إىل ا بالنسبة   - ٢٢

 سيتم تسوية حقوق أصحاا على حسب النظام، واملبلغ املتبقي سيتم تسليمه            واهليئة املدنية 
 .تسلم يف مقابل مضبطة وجب الدفتر إىل اهليئة املنتخبةمب
تب بريد املدينة   ن إىل مك  و سلّمها اجلنود والضباط العثماني    حلواالت املالية اليت  إىل ا سبة  نبال - ٢٣

إستانبول  من أجل إرساهلا إىل       الذي حضر إىل املدينة يف املهمة       بك ءليتم تسليمها إىل ضيا   
 بك  ء ألن ضيا  حاا من جانب مكتب بريد املدينة؛      سيتم إعادا إىل أص    لذويهم وأسرهم 

 .ستانبولإمل يرسلها إىل 
ة القطارات واملوظفني الالزمـني     سيتم اإلبقاء على عمال املاكينات الفنيني الالزمني حلرك        - ٢٤

 .هلذه املسألة حىت ذهاب آخر قافلة، وسيتم صرف الرواتب هلم خالل تلك الفترة
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املوجـودين يف   ،  ملرضى أصحاب األمراض الثقيلة الذين ال ميكـن حتـركهم         إىل ا بالنسبة   - ٢٥
  وظهور نتيجة هلـذا    ،املستشفيات، سيتم جتميعهم يف مستشفى أو اثنني حىت يتم عالجهم         

 . فرد منهممئة توفري طبيب وصيديل لكل سبانلعالج، على أن يوضع يف احلا
 سيتم تسليم املتبقي منها بالكامل      لطبية الالزمة للقوافل يف الطريق    بعد توزيع املستلزمات ا    - ٢٦

 .مسلّتالتفتيش الصحية اهلامشية مبضبطة إىل إدارة 
ساء الساخن للمرضى يف     واحل ي واملياه الالزمة من أجل إعداد الشا      حلطبسيكون جتهيز ا   - ٢٧

 من الربد يف الرتل اليت سيرتلون ا مبعرفـة األشـراف            الطريق، ومحاية هؤالء املرضى ليالً    
 .قياداو املكلفني بإدارة القوافل

 .ها وتطبيقهاوبنود يتعهد الطرفان بإجراء أحكام هذه املذكرة - ٢٨
 باللغة التركية، على أن      واحدة باللغة العربية واألخرى    ،يتم عمل نسختني من هذه املذكرة      - ٢٩

  يناير ٧ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٤  يوم الثالثاء  يتم توقيعها يف متام الساعة التاسعة صباحاً      
 .)١( بن احلسنيي علم يف معسكر١٩١٩ )كانون اآلخر(

، وسيتم  نلعثمانيو ا ا  كون أماكن ي   إىل أي  ظهر من البنود السابقة أن جيش احلسني لن يتقدم        يو
 يف املدينـة،    غراض العسكرية  األسلحة واأل  لجتميع ك و،  عليضي املتروكة إىل مندويب      األرا لتسليم ك 

 باشاري   فخ قد طلب ، و )٢( األلغام املزروعة يف األرض    ل بتعطيل ك  ن مبوجب االتفاق  عثمانيوكما قام ال  
 هو   الطلب رفض، وطُلب منه    ذلكستانبول بأسلحتهم، إال أن     إأثناء تلك املباحثات عودة جنوده إىل       يف  

أن نـه رأى    إ إذ   ؛ باشـا  ي مل تعد هناك حيلة أمام فخر      .)٣( ساعة مثاٍن وأربعني نفسه تسليم نفسه بعد     
م مل جيدوا فائدة بعد يف املقاومـة؛        يا الذين كانوا من أكثر من وثق        أولئك األشخاص ذوي الرتب العل    

 ، وبناءً جداًأصبحت سيئة   أن حالته الصحية    خصوصاً   ،)٤(لذا قبل اقتراح االستسالم الذي طرحوه عليه      
كانون  ( يناير ٨ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٥ يف    جنيب بك وكيالً   ي باشا بتعيني عل   ي قام فخر  ذلكعلى  

                                                 
)١(Kıcıman,ss437-444. Kandemir,ss207-213. Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi 

VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914- 1918,ss869-872. 
Kedourie,ss136-137 .                                                                                                           

)٢(  Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s26.  
)٣(Abdullah,Kral. Biz osmanlıya neden isyan ettik. Istanbul,2006,s138. Kandemir,ss 

215-537.  
)٤(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 380.                                                                                        
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ـ       يجنيب بك مد مهلة خروج فخر      يطلب عل و،  )١(م١٩١٩ )اآلخر ه  باشا إىل سبعة أيام بسبب حالت
  .)٢( الطلب رفض أيضاًذلك إال أن الصحية السيئة

 ألن الـيمن وعـسري   كرة جديدة إىل احلكومـة العثمانيـة؛   مذبريطانيادمت  ويف تلك األثناء ق   
أن احلكومة العثمانية   بسبب  تلك املذكرة املذكورة أنه     يف  جاء  ، و دوطرابلس واحلجاز كانت مل تسلّم بع     

 تقرر ضرورة إرساهلا التنبيهات املهمـة الـشديدة         وب منها مبوجب اهلدنة فإنه    مل تتمكن من تنفيذ املطل    
بناًء عليه أعدت الدولة العثمانيـة       و ، باشا ي وعلى رأسهم فخر   ،جة إىل قادا الذين مل يسلموا بعد      الله

 لكل القادة الذين مل ينفذوا أحكام اهلدنة بالرغم من          ليكن معلوماً  ":هحتذير شديد نص  احتوى على   أمراً  
ية اليت فيها منافع الـوطن،      أا كانت معلومة هلم، وجتاسروا بشكل خمالف على عدم تنفيذ األوامر العل           

 األمر مناولة عن طريق موظف كلف        وأرسل ،)٣(" هلم أنه سيتم اامهم بعدم طاعة األوامر       ليكن معلوماً 
  .)٤(املهمة

 أفكار قد تراود     اللهجة هو إعاقة أي     األمر الشديد  ذلككان هدف احلكومة العثمانية من إعداد       
 فـرض تقوم دول احللفـاء ب    من مث   بنود اهلدنة وتعرقلها، و   دول احللفاء بأن احلكومة العثمانية تعارض       

  .)٥( عليها، وهذا يعين أن احلكومة العثمانية كانت تريد إثبات نيتها احلسنةعقوبات أكثر ثقالً
ر ئ باشا إىل بيخرج فخر م١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير٩ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٦يف و

لكنه قبل أن خيرج إىل الطريق مر على احلرم ل احللفاء،  املوقعة مع ممثلي دودرويش مبوجب االتفاقية
ن أجل أن نقوم ما جئت إىل هنا إال م: " كان يقول ملن جبواره إذ؛)٦(النبوي الشريف يف زيارة أخرية له

 وإمنا حدث ،مل متر مرور الكرامارة اليت زار فيها احلرم الشريف لكن تلك الزي. )٧("معاً بزيارة الوداع
 بأنه سيترك املدينة فقرر البقاء فيها تأثر كثرياًالصالة  باشا يبعد أن أدى فخر ف؛ متوقعفيها أمر غري

  :جاء يف أحد املصادر أن فخري باشا إذ ؛جماوراً
                                                 

)١( s26.  Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,   
Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri ve 
Libya Harekatı 1914- 1918,s380.                                                                                       

)٢( Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s26.  
)٣(a. g. e .   
)٤(a. g. e .   
)٥( a. g. e, s27.  
   .!"بطولة طمستها دعاية احللفاء. ري باشافخ "احلريب، )٦(
)٧(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 380.                                                                                  
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 وتوجه ،ت عليه فجأة بدت حلّل حيوية ونشاطعندما انتهت هذه الزيارة وقف هذا القائد على فكرة بك
 األمام بأي لكنه مل يستطع التقدم إىل ، بعض اخلطواتوخطى ،بنظره صوب باب اخلروج املوجود أمامه

 لكن مل يكن بوسعه فعل ، عليه أنه ينوي اخلروج ومن مث مغادرة املدينةشكل من األشكال، وقد كان بادياً
 يف  ووقف متردداً عميقاًوبعد أن أخذ نفساً.  حيث حلت بداخل أعماق روحه ثورة عارمة من التردد؛ذلك

 وقال ، يتضح أنه أخذه منذ فترة التفت ناحية اليمني وكله عزم لينفذ بشكل فوري قراراًان فيهاملكان الذي ك
 بعد عدة  وكانا يقفان على، لكل من مساعده ورفيقه العسكريبصوت أبوي مستأنس كما هي عادته دائماً

 نغادر هذه فجرياننا جواهر ليسوا كأي جواهر، فنحن لن:  وأضاف قائالً،"سنمكث هنا ":خطوات خلفه
 ومن ،لقد كان قرار الباشا هذا قاطعاً .البقعة النبوية املطهرة، وسنحتمي ونلوذ بشفاعته صلى اهللا عليه وسلم

مث جلس القرفصاء على السجاجيد املوجودة أسفل األعمدة املزينة بالقناديل والثريات وكأنه كأي مسلم 
 ورفيقه العسكري وأحضرا مع اجلنود الذين  من كافة الصفات واأللقاب، فأسرع مساعدهعادي متجرداً

 ألنه كان يف طريقه لألسر، وقاموا ؛هرولوا هم اآلخرون سريره وبعض أمتعته الشخصية اليت كانت معدة له
  .)١(بوضع هذا السرير يف أحد الزوايا املناسبة

 ؛تتدهور الصحية ي باشا فخرة جنيب بك بأن حاليوأقام يف إحدى غرف املسجد، وأُخطر عل      
 أن كان من املفترضو. )٢(فترة ومن مث فهو سيمكث هناك ،أثناء الزيارةيف تعرض لوعكة صحية  ألنه

د  وعد جنيب بكي علوترقب تلك اللحظة احلامسة باشا من املدينة يف متام الساعة التاسعة، يخيرج فخر
 إىل قلق استبد م مجيعاً قب، لكن سرعان ما حتول ذلك التر واملنحازون لالستسالممن أركان القيادة

 ماذا :وا يتساءلون وبدؤ، وحار احلسني وأبناؤه يف تأخر خروجه باشا،ي يف أمر فخروا يشكونوبدؤ
 لكلذ وإن كان األمر كذلك ماذا يفعلون؟سيحدث؟ هل هو يستعد من جديد للدفاع عن املدينة؟ 

 يعلواقترح النيب صلى اهللا عليه وسلم،  حول احلرم النبوي الشريف دف محاية قرب  أمنياًفرضوا سياجاً
 الوقت نفسه ألنه مل ينفذ قرار إخالء املدينة، ويف العمل على سجنه؛باشا، وفخري جنيب بك مقابلة 

إعداد تقرير طيب ب ت أمروحىت يكسب بعض الوق،  تنفيذ بقية املواد األخرى لالتفاقيةيطلب من عل
  .)٣(ةه باخلروج يف الوقت الراهن من املدين باشا الصحية ال تسمح لييفيد بأن حالة فخر

وبناء عليه خيمت حالة من احلرية على مقر قيادة حكومة احلسني املوجود خارج حدود املدينة 
عندما وصل ذلك االقتراح إىل علي، وعلى الفور مت تشكيل جملس شوري، ويف ذلك االجتماع الذي 

 مت التوصل إىل قرار فحواه أنه يف حالة عدم استسالم بد اهللا وزيد واملندوب الربيطاينشارك فيه إخوته ع
وبذلك القرار .  وال قبل هلم بتنفيذها،فخري باشا فإن الشروط األخرى من اتفاقية االستسالم غري ممكنة

                                                 
)١( a. g. e,ss 380- 381.            
)٢(.a. g. e,s 381            
)٣(Kiciman,ss 450-455. a. g. e,s 381.             
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ربية كتيبة  االستعدادات من أجل استسالم القوة احل ألنه على الرغم من اكتمال كل؛تأزم الوضع فجأة
؛ ت فإنه مل يتم تنفيذ أي شيء من تلك االستعداداىل أقرب مواقع لقوات احلسنيكتيبة وسرية سرية إ
باشا باملكوث واالنزواء باحلرم الشريف، وأشري إىل تلك احلادثة يف أحد املصادر مبا  بسبب قيام فخري

عدم تنفيذ تلك االتفاقية سيكون له عاقبته الوخيمة، حيث ستحل النكبة عندما تدخل قوات : "هنص
  .)١("قة الدماء يف كافة األحناء منهاارإ عن عدو املدينة وتعمل فيها السلب والنهب، فضالًال

 إال أنه كان اشا حبقيقة ذلك الوضع بشكل مناسبوعلى الرغم من أنه قد مت إخبار فخري ب
مصراً ومصمماً على قرار عدم خروجه من احلرم الشريف، ومن مث فإن حكومة احلسني اجتهت إىل 

 وهي اللجوء إىل حماولة جديدة تتمثل يف إعداد تقرير طيب يوضح وحيدد أن مرض فخري ،خرىفكرة أ
 مكونة من كل من الطبيب كمال باشا بدرجة متنعه حقيقة من اخلروج للرحيل، فتشكلت جلنة طبية

والطبيب صف الدين رئيس أطباء مستشفى اهلالل األمحر باملدينة، إضافة إىل بعض األطباء بك، 
.  إىل احلرم الشريف حيث أرادوا توقيع الكشف الطيب على فخري باشاين، وتوجهت تلك اللجنةاآلخر

نه ال حيتاج إىل أي إ:  وقال،فلما شاهد فخري باشا أولئك األطباء واقفني أمامه تبسم ابتسامة حزينة
لكن !.. معةجلنة صحية جمت!.. ما شاء اهللا! أوه: " مث أردف ساخراً، أي مرض ألنه ال يعاين؛)٢(فحص

  .)٣("من املريض الذي تبحثون عنه؟
 وحاولوا وهم يتصببون عرقاً جعل فخري باشا يتحدث حىت يتسىن ،مل يدخر أولئك األطباء جهداً      

هلم إعداد التقرير املطلوب بشكل مناسب قدر اإلمكان، وذلك على أمل حتسني الوضع الذي يعيش 
 يفيد بأن فخري باشا قد شوهدت عليه بعض األعراض أعدوا تقريراًويف اية املطاف . أكثر فتراته تأزماً

تقرير قد مت إرساله على وإذا كان ذلك ال.  وقاموا بتسليمه،النفسية والعصبية، ووقعوا على ذلك التقرير
 إن  إذ؛ أن جاء منهم فإن الرد عليه كان الرد األول نفسه الذي سبقالفور إىل مقر قيادة حكومة احلسني

ر إذا مل يشرف فخر الدين باشا مق: "ة القائد العام لكل قوات حكومة احلسني قال الذي يعد مبرتلاًعلي
 فإنه ال ميكن بالنسبة لنا بأي حال من األحوال البدء يف تنفيذ البنود قيادتنا كضيف خاص رفيع املستوي

  .)٤("والشروط األخرى من االتفاقية
 ين من املدينة خالي   ا باشا، وملا عاد املذكور    ية ملقابلة فخر   إىل املدين  ي اثنني من معاونيه   أرسل عل 

                                                 
)١(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 381.                                                                                 
)٢(. a. g. e            
)٣(.a. g. e,s 382            
)٤(.a. g. e   



  الفصل الرابع
 

 

٢٠٨

باشا كان يتحصن بقرب النيب صلى اهللا عليـه         ي   ألن فخر  عبد اهللا؛ و يالوفاض تسلل الشك إىل قلب عل     
، ويف النهاية   ها وكان يهدد بأنه إذا ما أُخرج بالقوة من املدينة فإنه سينسف الذخرية املوجودة في              ،وسلم

 جنيب بك وسـأله     ي بعل  هاتفياً  اتصاالً  عمل  قوة معه وذهب إىل جليجلة، ومن هناك       اصطحب عبد اهللا  
باشا املدينة على الفور فإنه      فخري    باشا للمدينة، مث هدده بأنه إن مل يسلم        يعن سبب عدم تسليم فخر    

حـىت   أن ميهله     طلب من عبداهللا    على جنيب بك   لكن،  )١(سيقوم باهلجوم على املدينة بقواته على الفور      
  .)٢( يف اليوم التايلالساعة اخلامسة صباحاً

، وجيعلوا  على املدينةقوات حكومة احلسني جنيب بك ومن معه خيشون من هجوم يكان عل
  جنيب بك ومن معهيعل ومن مث سارع ،مما يعين خطورة الوضع لدرجة حرجة ساحة دماء وينهبوا؛

 ن من إقناع اليت متكّكيفيةحول ال  ونقاش طويلةريكث، وقرروا مباحثات إىل عقد اجتماع يف مقرهم
  ويف صباح ووجدوا أنه ليس هناك حل آخر سوى إقناعه بالذهاب إىل علي،،تسليم نفسه ب باشايفخر
ذهب إىل احلرم الشريف كل  م١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير١٠ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٧  التايلاليوم

كمال بك وبعض اجلنود، وكان وربي بك البغدادي من جنيب بك وعبد الرمحن بك والقائمقام ص
إىل ن ي كان هدف املنحاز.)٣(واختذوا بعض اإلجراءات األمنية يف املدينة باشا،فخري معهم حبال لربط 
  باشا بأي مثن، وعندما دخل املذكورون إىل احلرم الشريف قاموا أوالًيعلى فخر تسليم املدينة القبض

 لقد أديت وظيفتك على : باشاي باشا، مث قال جنيب بك لفخريربشل حركة املوجودين جبوار فخ
إن اهللا : " ما قاله، وكان نص)٤( رقبتك للقدر، وتسلم نفسكأكمل وجه، لكن جيب اآلن أن حتين

 شاهد أنكم أديتم مهمتكم جتاه الوطن واألمة بشكل بطويل قلما جنده إال عند األبطال سبحانه وتعاىل
كأنه مل يسمع أي   صامتاً يف مكانه منتصباًلكن فخري باشا كان ال يزال واقفاً ،)٥("املميزين أمثالكم

. كأنه ال يتنفس وكان يبدو ،كانت شفتاه تزان بابتسامة حزينةن أولئك الذين حتدثوا إليه، وواحد م

                                                 
)١(Abdullah, ss138-139.   
)٢(Abdullah,Kral. "Hatıralar". çev. özcan Erektiren,Hayat Tarih Mecmuasi,sayı 11 

1970,s70.                                                                                                                               
)٣( Kıcıman,ss456-461. Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt 

Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 382.                                
)٤(Kandemir, F."Birinci Dünya savaşında Medine Müdafaası" Resimli tarihi 

Mecmuasi, sayı 10, 1950, s370. el rasul, Mevlana muhammed Fadl-. vesikalarla 
Vehabiliğin iç yüzü, çev . faruk Mayan ,Istanbul, 1976, s401 .                                          

)٥(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 
ve Libya Harekatı 1914- 1918,s 382.                                                                                      
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كأم يريدون أن  بعض ىلإبعضهم األشخاص الذين توسلوا إليه ينظر عند تلك اللحظة بدأ أولئك 
 بااللتفاف حول فخري  أم ال، وقاموا معاًوا هل جاء وقت تنفيذ ذلك القرار الذي مت اختاذه مسبقاًيعرف

 وحاولوا أن ، وامرت دموعهم، واخنرطوا يف البكاء الشديد بصوت خمنوق، اجلهاتباشا من كل
  .)١( وهم يقفون حوله مجيعاًيعانقوا الباشا معاً

 إبداء أي مقاومة، ومن مث خضع وانقاد للمحيطني به قدورهفخري باشا أن ليس مبحينها أيقن 
 من أعلى ن إليه جداًماعية اليت قام ا أولئك املقربو السيما أمام تلك احملاوالت اجل،وسط حزن عميق

ىت ذلك الذين كان يعرف أم كانوا يدينون له بتمام الطاعة واالنقياد اخلالص حرتب األركان احلربية 
نه بعد ساعة من الزمن سيتجرع إ:  يرد أن يردهم خائبني، وفيما بعد قال بنفسهلذلك فإنه مل ؛اليوم
أسرياً أمام حكومة وصفه ل بثُسيضطر بعد ساعة من الزمن أن مي  إذ؛ارة االستسالم ألول مرة يف حياتهمر

  .)٢(احلسني اليت يبغضها بشدة وقاومها بشدة ومل جيعلها تلتقط أنفاسها لشهور
 ٧يـوم  ويف متام الساعة السادسة والنـصف  ،  استسلم باشا  فخري  بأن هاتفياً  عبد اهللا  رمت إخطا 

 يف  دة املوجـو  قوات احلسني مت تسليمه إىل     م١٩١٩ )كانون اآلخر  ( يناير ١٠ /هـ١٣٣٧ربيع اآلخر   
  .)٤( ورد فيه أن الباشا سلم نفسه بنفسه نشر تعميم نفسه، ويف اليوم)٣(جليجلة

 وزارةوصلت األخبـار إىل      م١٩١٩ )كانون اآلخر  (ناير ي ١١ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٨ويف  
 ربيـع اآلخـر     ٧ باشا سلّم املدينة وتركها يف       ي دول احللفاء بأن فخر    ياخلارجية العثمانية بواسطة ممثل   

 يف  ضجة كـربى  ، وكان تسليم املدينة قد أحدث       )٥( م١٩١٩ )كانون اآلخر  ( يناير ١٠ /هـ١٣٣٧
 باشا منذ حلظة توقيع اهلدنة حىت تلـك         ينت تم بأخبار فخر   ستانبول، فقد أوردت الصحف اليت كا     إ

  .)٦( عدة مقاالت عن األخبار الواردة بتسليم املدينةاللحظة
  باشا، وأظهرا له احتراماًيباستقبال فخر )٨( بن راجح وشرف)٧(جليجلة قام حلمي باشا يف

                                                 
)١(.a. g. e            
)٢(.a. g. e,s 383            
)٣(Türk istikalal harbi, s47. Jaschke,G. Kurtuluş savaşı ile ilgili ingiliz belgeleri , 

çev . Cemal Köprülü, Ankara, 1971, s34 . Kıcıman, ss 456-461 .                                       
)٤(Abdullah, "Hatıralar" ss69- 70.  
)٥( .Turk Arap Iliskilerinin Son Kirilma Noktasi: Medine,Nin Tahliyesi,s28   
)٦( a. g. e,ss28- 29.  
  .ترمجة لهالطالبة مل جتد  )٧(
 كـان   وة،كانت له معرفة تامة بشؤون القبائل، واتصف باحلذر والق         من فرع العبادلة،  : بن راجح الشريف  شرف   )٨(
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 ألن حكومة ؛االستسالمنوه يف مذكرة شروط أسري، وذلك وفق ما دوكومل يعاملوه  ،)١(ورعاية
احلسني كانت تعلم متام العلم أن احلالة املزرية اليت مرت ا الدولة العثمانية هي وحدها اليت أدت 

 أن ذلك القائد ما كان ليهزم وجيرب على ترك بـفخري باشا إىل تلك النهاية، وكانت تعلم أيضاً
ب العاملية األوىل من اندحار دول احملور سالحه ويستسلم لوال الظروف الدولية، وما انتهت إليه احلر

  .)٢(ومن ضمنهم الدولة العثمانية
ويف اية املطاف مت استقبال فخري باشا يف مقر قيادة حكومة احلسني املوجود يف بئر درويش يف 

ف شديد القوة ستقبل كضي وقد ا،م١٩١٩ )كانون اآلخر ( يناير١٢ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٩
  :يقول علي يف هذا الصدد، )٣(كال التقدير واالحترام أشواملهابة جدير بكل

 وذلك ألنه شخص غري عادي لدرجة أنه أثبت بشجاعته أنه إنسان ،مل نكن نعلم كيف سنستقبل حضرة الباشا
-  وإن الوقوف أمامه بصفة املنتصر ، وال ميكن له أن يقبل بشيء هكذا على اإلطالق،ال يعرف للهزمية سبيالً

وعلى كل فإنين أعترف  . ألمر من شأنه أن يلحق احلرية والدهشة باإلنسان بشكل جدي-وهذا بفعل القدر
بأننا استقبلنا حضرة الباشا بكل إجالل وتقدير وكأنه مل يكن بيننا أي شيء، حيث اعتربناه قائدنا ومن يعلونا 

 ووفرنا له ،فرشناها حلضرتهوذلك كما كنا يف األيام السالفة، وقد استضفناه يف خيمة بالغة الفخامة أعددناها و
 كما حققنا ملساعديه الذين كانوا معه إمكانية الراحة واالسترخاء بالشكل الذي ،كافة أشكال الراحة

كأم سيل  ود حلّ ضيفا علينا قد تدفقوا إىل بئر درويشكما أن البدو الذين مسعوا بأن حضرة الباشا ق.أرادوه
دو  وال جرم أن هؤالء الب، أرجاء الصحراءمن شىتمنهمر على اهلجن جاؤوا من كل حدب وصوب 

 مل ال وهم ، للشجاعةمنوذجاً) فخر الدين باشا(  كانوا مجيعا يعتربون القائدوشيوخهم الذي كانوا يتقدموم
 منهم يف  أمالً؛ ومل يغمض هلم جفن،شهود على بطوالته غري العادية، ومن مث فإم ظلوا واقفني حىت الصباح

ففي تلك الليلة مل يكن هناك أي صوت يسمع يف شىت .  وجه هذا القائد الكبريارهم بالنظر إىلظأن ميتعوا أن
وعند بزوغ الشفق وطلوع الصبح خرج حضرة الباشا  ..!...فخري..! أرجاء الصحراء سوى كلمة فخري
ئذ قامت  مرفأ ينبع البحر، وعندن يركب السيارة اليت ستذهب به إىلمن خيمته ووقف أمامها من أجل أ

القيامة ومل تقعد، حيث صاح كل هذا العدد الغفري من البدو الذين انتظروا تلك اللحظة منذ ساعات يف 
 الرغم من إبعادهم بشكل كبري عن اخليمة إال أم حينما شاهدوا كب أشبه ما يكون بيوم احلشر، وعلىمو

، وملا نية وكأن الصاعقة قد أخذمثا) فخري... فخري(دون صيحات عالية ويقولون وجه الباشا أخذوا يرد

=                                                      
، ٣ صـفوت، مـج    :راجع. مستشاراً لفيصل و، وكان رئيساً لألركان     عثمانينييف عهد ال   مقام وحاكماً للطائف  قائم
  .٨٣ص
)١(Abdullah, "Hatıralar" ss69- 70.  
)٢(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918, s383.                                                                                       
)٣(.a. g. e            
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حراء مكتظة بعدد هائل من  بشكل ال قبل بوصفه، فلقد كانت الص فروا مجيعاًأدار الباشا وجهه ناحيتهم
  .)١(اج قد فزعت فجأة من صيحام املبعثرين هنا وهنالك وكأم صغار طيور الدرالفارين

 ليتم إرساله إىل معسكر ؛درويش إىل ينبع البحرايل من بئر ل فخري باشا من مقره يف اليوم التحر
 مالطا على أنه جمرم ية تقدر بستة أشهر مت ترحيله إىل، وبعد فترة زمن)٢(األسرى املوجود بالقاهرة

  .)٣(حرب، وقضى عامني معتقالً
 ومتت يف تلك األثناء حماكمته حماكمة عسكرية يف إحدى احملاكم، وحكم عليه فيها غيابياً

غري أن مصطفي كمال أتاتورك أنقذ فخري باشا من ذلك احلكم الذي حكم عليه  ،)٤( شنقاًباإلعدام
قال أتاتورك حبقه كلمات و ، فغادر معتقله يف مالطا عائداً إىل وطنه، ومن مث أطلقت بريطانيا سراحه،به

كل سيتم استقباله بالش و،ف من ذهب على صفحات التاريخإن صديقي كتب امسه بأحر: "جاء فيها
  .)٥("الذي يليق بقدره، كما أنه سيسجل امسه يف احلرب التركية أيضاً

  : وإخالء املدينة دخول قوات احلسني-٤
ملدينة قد انتهى،    يكون دفاع ذلك القائد عن ا      ، وتنفيذ بنود اهلدنة   ، باشا من املدينة   يخبروج فخر 

 كمـا   ،)٧(عاد بعض أهايل املدينة إليها    ومن مث    ،)٦(ن املدينة بالصورة اليت ذكرناها آنفاً     كما مت إبعاده م   
                                                 

)١(a. g. e,s 387.             
)٢( a. g. e,s 383.            
)٣(.a. g. e,s 387            
)٤(.a. g. e            
)٥(. a. g. e,s 388            
)٦(  a.g.e.s383.  
رسالة مـن  .. DH. I- UM 19 -8/14-1. ٨-١/ ١٤ -١٩إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية )٧(

ـ ١٣٣٨ ذي القعدة    ٢٣مدير الديوان اهلمايوين نوري إىل وكالة نظارة الداخلية يف            ١٣٣٦ أغـسطس    ٩/ هـ
. تبة امللك فهد الوطنيـة بالريـاض      وثيقة حمفوظة يف مك   . رومي بشأن رغبة أحد علماء املدينة يف العودة إىل بالده         

رسالة من وكيـل  .. DH. I- UM 19 -8/14-1. ٨-١/ ١٤ -١٩إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية
 ١٣٣٦ أغـسطس  ١١/ هـ١٣٣٨ ذي القعدة ٢٥الناظر مجال بك أفندي إىل املدير العام لشرطة إستانبول يف          

. وثيقة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنيـة بالريـاض         .  بالده رومي بشأن رغبة أحد علماء املدينة يف العودة إىل        
رسالة من وكيـل  .. DH. I- UM 19 -8/14-1. ٨-١/ ١٤ -١٩إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية

ـ ١٣٣٨ ذي احلجة ٢الناظر مجال بك أفندي إىل املدير العام لشرطة إستانبول يف             ١٣٣٦ أغـسطس  ١٧/ هـ
. وثيقة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنيـة بالريـاض         . لماء املدينة يف العودة إىل بالده     رومي بشأن رغبة أحد ع    
رسالة من مدير األمن العـام  .. DH. I- UM 6/80-2. ٨٠/ ٦ -٢إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية

= 
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٢١٢

ـب  ها، ومنع أي عمليـات      في األمن   توفريه عبد اهللا إليها من أجل العمل على         خيأ بإرسال   يقام عل 
، )١(م١٩١٩ )كانون اآلخـر   ( يناير ١٣ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ١٠عبداهللا املدينة يف     دخلو .سلبو

 وبدأت يف   ، املدينة بغري تنظيم   سني دخلت قوات احل   قدوملدينة،  ا لعثمانينيوهو التاريخ احلاسم لفقدان ا    
كـان  و،  ا وختم عليها، وبوا أثاثها كله     باشا قد أغلقه  ي   كان فخر  املنازل اليت بفتح   اجلنود   بها، وقام 

ا يعجبـهم منـها،     ، ويأخذون م   مرتالً عبد اهللا هو ومن معه ممن دخلوا املدينة يتجولون يف املنازل مرتالً           
، حىت املنازل اليت كان      يوماً  اثين عشر  استمرت تلك احلالة  واملنازل اليت تعجبهم منها،     ب وكانوا يقيمون 

 من علميات النهب املذكورة سوى      عمليات النهب املذكورة، ومل ينج     من   تسلم مل   ايقيمون  أصحاا  
  .)٢( من املنازلقليل

باملنطقة الشمالية من املدينة     يةمث جاء الدور على استسالم الوحدات املوجودة عند السكة احلديد         
  .)٣(والوحدات املوجودة يف املدينة وإخالئهم هلا وفق شروط اهلدنة اليت مت حتديدها

ـ ١٣٣٧ ربيع اآلخـر     ١وبناء على ذلك بدأت االستعدادات لعملية اإلخالء يف            ينـاير  ٤/ هـ
 فقد مت تنفيـذ  يةديدم، ففيما يتعلق باستسالم الوحدات املوجودة عند السكة احل       ١٩١٩ )كانون اآلخر (

قبـل استـسالم    : يأ ؛م١٩١٩) كانون اآلخر ( يناير   ٨/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر    ٥عملية اإلخالء يف    
  .)٤(فخري باشا وخروجه

زمرد، مث  نقل وحدات من الشمال إىل حمطة وقد مت تسلم املناطق العسكرية العثمانية عن طريق
 )كانون اآلخر( يناير ٨/ هـ١٣٣٧ر ربيع اآلخ ٥ بعد ذلك حتركت صوب اجلنوب بالقطار يف

 وقد محلوا معهم أغراضهم يف منطقة طويرة بواسطة ذلك القطار ذي الستني حافلة الذي جاء ،م١٩١٩
 ووصلوا أوال إىل مدرِّج متأخرين ست ساعات بسبب صعوبات الطريق، مث ،من هدية إىل بئر جديد

 مث إىل حفرية ،م١٩١٩) كانون اآلخر( يناير ٩ /هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٦ وصلوا بعد ذلك إىل هديه يف
 يطم وصلوا إىل احمل١٩١٩) انون اآلخرك( يناير ١١/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٨ مث يف ،يف اليوم التايل

=                                                      
 املدينة يف    رومي بشأن رغبة أحد علماء     ١٣٣٦ أغسطس   ٢٤/ هـ١٣٣٨ ذي احلجة    ٩إىل نظارة الداخلية يف     

  .وثيقة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض. العودة إىل بالده
)١(Kıcıman, s464 . Bayur, Yüzyüda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki 

Etkileri, s164. Kotay, Cemal. Milli mücadelede öncekiler ve snrakiler. Istanbul, 
1963, s101.                                                                                                                            

)٢( Kedourie,ss137-143 .  
)٣(Birinci Dunya Harbinde Türk Harbi VI,nci Cilt Hicaz,Asîr,Yemen  Cepheleri 

ve Libya Harekatı 1914- 1918,s383.                                                                                  
)٤(.a.g.e,s384   
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أما القطارات األخرى اليت جاءت إىل املدينة عقب ذلك فقد كان بني كل قطار وآخر . ومنها إىل املدينة
ني ومثانني حافلة قطار بالتمام ت أنه مت إخالء منطقة الفرقة باثنأيضاًويتضح . مدة زمنية تقدر بالساعتني

  .)١(والكمال
أن يتحرك ويغادر ولتنفيذ تلك املهمة تقرر  ، إخالء الوحدات اتمعة يف املدينةمث جاء الدور على
اخلامس  فوج اهلجانة الذي كان ال يزال حيتل مناطق حول املدينة، والفوج :يف القافلة األوىل كل من

واخلمسني، والكتيبة الثانية من الفوج مئة ومثانية وسبعني، والسرية الثامنة من الفوج اخلامس واخلمسني، 
 ربيع اآلخر ٩ويف .  الثانيةيةاملتنقلة، وسرية السكة احلديد) الشرطة(السرية الثانية اخلاصة باجلاندرمة و

 الوحدات تبديل مواقعها مع ن تلكصدر أمر يطلب م م١٩١٩) كانون اآلخر( يناير ١٢/ هـ١٣٣٧
ولقد كُلفت كل .  ومها كتيبتان تابعتان للفرقة الثامنة واخلمسني،أول ما حضر من الشمال إىل املدينة

تنفيذ ذلك األمر،  ، من الفوج مئة واثنني وستنيمن الفوج الواحد والعشرين، وسريتنيمن الكتيبة الثالثة 
  .)٢(ة إليهموبالفعل مت تنفيذ تلك املهمة املوكل

م ١٩١٩) كانون اآلخر( يناير ١٩ - ١٦/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ١٦ -١٣صدرت األوامر يف 
 إعداد كشوف ن الثانية والثالثة، كما تضمنت األوامر أيضاًلوحدات اليت ستتكون منها القافلتاموضحة ا

 تلك األوامر اء الرد علىوج. بأمساء القوافل باستثناء من يريدون البقاء يف املدينة من الضباط واملوظفني
 ية ومن سرايا حفر احلصون، وسرية السكة احلديد،مفيداً بأن القافلة الثانية تتكون من هيئة التحصني

  تسع وسبعني وشرطة القيادة، والكتيبة األوىلالثانية، وهيئة املراقبة على اخلط، وسرية البنادق اآللية رقم
  .)٣(حدات املدفعية املوجودة يف املدينة، ومجيع و مئة ومثان وسبعونمن الفوج رقم

، ومقر رسم املواقع، ومقر سبعة عشر رقم ية فتتكون من سرية السكة احلديد،أما القافلة الثالثة
  .)٤(مئة واثنني وستنيقيادة الفرقة، والكتائب الثالثة واحلادية والعشرين من الفوج رقم 

 هيئة التسلم اليت مت واملعدات اليت معهم إىلب منهم البدء بتسليم كل األسلحة  وبعد كل هذا طُل
  .)٥(تكوينها

دون وقوع أي من وحدات القوة احلربيةكل ما صدر إليها من أوامر من القيادة  وقد نفذت
  . حوادث وعلى وجه السرعة

                                                 
)١( a.g.e.  
)٢( a.g.e.  
)٣(a.g.e.s385.   
)٤( a.g.e.  
)٥(a.g.e.   
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 ربيع اآلخر ١٠ من يت أمتت استعداداا للمغادرة بدءاً فإن القافلة األوىل ال،ووفق ذلك
 هيئات ا من معدات وآالت إىلسلمت كل ما معه م١٩١٩) كانون اآلخر(ر  يناي١٣/ هـ١٣٣٧

 م متجهة١٩١٩ً) كانون اآلخر( يناير ١٧/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ١٤تركت املدينة يف والتسلم، 
  .)١( مدة تقدر بأربعة أيامصوب ينبع البحر متأخرةً

رداد جزء من خمافر م مت است١٩١٩) كانون اآلخر( يناير ٢٢/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ١٩ويف 
  .)٢( وهي خمافر باب عوايل، وبساتني الياقي، وصادقية،الشرطة احمليطة باملدينة

حكومة احلسني م سلمت إىل ١٩١٩) كانون اآلخر(ناير  ي٢٦/ هـ١٣٣٧ ربيع اآلخر ٢٣ويف 
ما معها  ويف تلك األثناء سلمت القافلة الثانية كل ،كل املخافر األخرى اليت ظلت حتت احتالل الفرقة

 وأمتت كل استعدادات املغادرة، مث بعد ذلك غادرت املدينة ،من أسلحة ومعدات إىل هيئة التسلم
  .)٣(متجهة صوب ينبع البحر
/ هـ١٣٣٧ األول ى مجاد٤ -٢ يف  فشيئاً باالستعداد شيئاً فقد أخذت أمراً،أما القافلة الثالثة

م ١٩١٩) شباط( فرباير ٤/ هـ١٣٣٧ ىلوى األ مجاد٣ وبداية منم، ١٩١٩) شباط( فرباير ٥ -٣
 وىلاأل ى مجاد٦ ركة مع جنود حكومة احلسني، ويفقامت بأداء خدمات املناوبة يف الثكنة باملشا

م قاموا بإعطاء قوات احلسني كل ما معهم من أسلحة ومعدات ١٩١٩) شباط( فرباير ٧/ هـ١٣٣٧
 أي أا ؛نلما فعلت القافلتان السابقتاعد ذلك فعلوا مث وكذلك ما يف املخازن من مؤن، مث ب،وعتاد

ذهبت يف البداية متجهة صوب ينبع البحر، مث أُرسلت منها بالسفن الربيطانية إىل معسكر األسرى 
  .)٤(املوجود يف مصر

 مرفأ مور اليت كان على تلك القوافل التزامها يف وقت رحيلها عند وصوهلا إىلأما املسائل واأل
 قيادة القوة احلربية قيادات الوحدات على هيئة تعليمات وطُلب تنفيذهااينبع البحر، فقد أبلغت ، 

) شباط( فرباير ٤/ هـ١٣٣٧ وىلاأل ى مجاد٣وذلك من خالل املرسوم الذي أرسلته من املدينة يف 
  .)٥(م١٩١٩
 هنا وهناك خارج احلجـاز،      فرق بعضهم أيضاً   حالتهم الصحية، وت   لسوءتويف بعض اجلنود    قد  و
ط ألسلحة والذخرية اليت بقيت يف املدينة فقد تركت إىل احلـسني، وألنـه مت التخطـي               إىل ا بة  أما بالنس 

                                                 
)١( a.g.e.  
)٢(a.g.e.   
)٣(a.g.e.   
)٤( a.g.e, s386. 
)٥( a.g.e.  
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ها بشكل يتوافق مع االتفاقية إال بعض أوجه الـنقص          ؤمت إخال فقد   إلخالء املدينة بشكل منظم وجيد    
  .)١(البسيطة اليت كانت تظهر بني احلني واآلخر

تسليم املدينة وعروضها، واستمر يف املقاومة       مقترحات   لوهكذا يتضح أن فخري باشا عارض ك      
ار الوضع  يالعقبات، إىل أن ا   من  رغم  على ال والدفاع باختاذ اإلجراءات اليت ساعدت على استمرار ذلك         

ورجـال حاميتـه    هـو    إىل استسالمه     أديا ،قيام معارضة داخلية ضده   الداخلي يف املدينة يف النهاية، و     
كثري من األهايل الذين هاجروا سابقاً       وعودة   ،قلهم كأسرى إىل مصر   وخروجهم من املدينة وإخالئها ون    

  .ودخول حكومة احلسني

                                                 
)١(Kiciman,ss 445-487. Kandemir,ss230- 257.  
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  اخلامتة والنتائج
  

 ، وآثار ذلك احلصار،صار املدينة من ِقبل قوات احلسني بن عليتتبعت هذه الدراسة مراحل ح
لة يئة القوات العسكرية للدفاع  يف مواجهته وحماو، ممثلة يف قائدها فخري باشا،ودور احلامية العثمانية

  . وإجياد احللول لآلثار اليت ترتبت على ذلك احلصار،عن املدينة
 وتوقف ، التموين واإلعاشةنفاد آثار متثلت يف  املدينة احلصار على العثمانيني يففقد نتج من شدة

 ، وانتشار األمراض،راعةال الز وإمه، واخنفاض قيمة العملة الشرائية، وارتفاع األسعار،النشاط التجاري
د من  فقام بعد،ت للتخفيف من حدة ذلك احلصارومن مث اختذ فخري باشا عدة إجراءا،  اجلنودوفرار
 ، وشراء املواد الغذائية من القبائل القاطنة حول املدينة، طلب املؤن من شيوخ القبائل مثل؛جراءاتاإل

ورفع الروح عادة حتقيق االرتباط مع اخلارج، إ والسعي إىل ، وطلب قرض داخلي،وحماولة توفري الذهب
 ، وفتح سجل أحباء احلجاز، وإلغاء تصاريح الغياب، وتدابري حتقيق انضباط اجلنود داخل املدينة،املعنوية

 وذلك للحد من تلك ، ووضع تدابري وقائية للمرضى،والتهجري ، وأكل اجلراد،والتشجيع على الزراعة
  .اآلثار

ن خالل ما قام به من حماوالت لرفع احلصار أن عدم استمرار قواته يف وقد أدرك فخري باشا م
 مما أدى إىل ؛حيول دون حتقيق مساعيه للحفاظ على املدينة املدينة إىل اللحظة األخرية سوف الدفاع عن

 )كانون اآلخر (يناير ١٠/ هـ١٣٣٧ربيع اآلخر  ٧استسالمه يف النهاية وخروج العثمانيني يف 
  . وعاد بعض األهايل الذين هاجروا سابقاًا حكومة احلسنيهتدخلإذ م؛ ١٩١٩

  :ة يف خامتة هذه الدراسة ما يأيتم النتائج اليت توصلت إليها الباحثومن أه
   ما يتعلق حبصار املدينة:أوالً

 أوضحت الدراسة أن أوضاع احلجاز العامة أثرت يف إعادة تشكيل القيادة العسكرية يف -١  
  . فخري باشا قائداً لقوة محلة احلجاز يف املدينة ومت تعيني ،املدينة

ما تأثري أحداث احلجاز يف إعادة : "ابة عن السؤال األول الذي نصه اإلجوهذه النتيجة هي  
تشكيل رئاسة القيادة العسكرية يف املدينة؟ وما الظروف واألسباب اليت أدت إىل تعيني فخري باشا 



  اخلامتــة
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  . "قائداً لقوة محلة احلجاز يف املدينة؟
 من التدابري اليت اًداختذ مبجرد أن وصل إىل املدينة عد أوضحت الدراسة أن فخري باشا -٢  

 ا حكومة احلسني يف البداية، ومع ذلك تكان هلا أبلغ األثر يف إفساد حركة التمرد والعصيان اليت قام
كة وجدة  بفضل املساعدات اليت تلقاها من بريطانيا أن يسيطر على كل من م احلسنياستطاع
بشكل أكرب فيما توسيع دائرة التمرد والعصيان استطاع أن يشدد احلصار على املدينة، و و،والطائف

  . بعد؛ بسبب ضعف االستخبارات العثمانية، والتباطؤ يف اختاذ التدابري الالزمة
ما موقف فخري باشا من الوضع يف املدينة بعد :"وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه  
  ". له مباشرة؟دخو

 العسكرية اليت مكنتهم من تشديد احلصار على  كشفت الدراسة إجراءات حكومة احلسني-٣  
  كل من أبناء احلسني، وأدت يف النهاية إىل تشديداملدينة من خالل العمليات العسكرية اليت قام ا

  . لشرقاحلصار وإحكامه على املدينة من خالل قطع صالت املدينة باجلنوب والشمال وا
 من أجل تشديد ما إجراءات حكومة احلسني":وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه  

  ". احلصار على املدينة؟
لى املدينة أطول فترة ممكنة على الرغم  أثبتت الدراسة أن فخري باشا متكن من احلفاظ ع-٤  

يف إاء احلصار؛ بسبب  إال أنه فشل ،يةسكة احلديدال، وقد ساعده على ذلك وجود خط من حصارها
 مما كان له آثار ؛ل خمططات الربيطانيني يف تدمريها، وإفشا احلديديةعن احملافظة على السكةه قواتعجز 

  . عكسية على القوات يف املدينة
 دور يف االحتفاظ باملدينة يةلسكة احلديدلهل كان :"وجتيب هذه النتيجة عن السؤال الذي نصه  

  ".ول؟ومقاومة احلصار فترة أط
  . ما يتعلق بالتجهيزات العسكرية يف املدينة :ثانياً

 حتصني :املتمثلة يف باشا من أجل الدفاع عن املدينة  أوضحت الدراسة أعمال فخري-١  
 وتوفري احتياجات قوة احلملة، كما عمل على حماولة استمالة القبائل، ، ويئة القوات العسكرية،املدينة

  . وإقامة مستودعات للذخائرومصادرة املواد الغذائية، 
أكانت تنظيمية  سواء ،ما األعمال اليت قام ا فخري باشا: "وهذه النتيجة هي رد عن السؤال  

  . "أم عسكرية؟
نة قد  أثبتت الدراسة أن القوة العسكرية اليت هيأها فخري باشا ألجل الدفاع عن املدي-٢  

 يف النهاية مع اشتداد ضغط احلصار وانسحاب لكن مل يلبث األمر زمنية، لفترةأسهمت يف محايتها 
  .  مما أدى إىل ايار الوضع يف املدينة يف النهاية؛القوات أن تالشى دور تلك القوة العسكرية

هل أسهمت القوة العسكرية يف تكوين جهاز " :لسؤال الذي نصهوهذه النتيجة هي توضيح ل  
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  ".اخلي ومن التهديد اخلارجي؟أمين قوي أسهم يف حفظ كيان املدينة من التفكك الد
لبية القبائل كانت مع احلسني؛ أغلكن رجح القبائل يف والئها للطرفني،  أثبتت الدراسة تأ-٣  

 بسبب اإلغراءات املالية واهلدايا السخية من السالح وغريه اليت بذهلا احلسني ومن خلفه بريطانيا لشيوخ
 فكثري من القبائل ؛تشديد قبضة احلسني حول املدينة يفبارز دور هلم  وأعياا، ومن مث كان القبائل

كانت موالية له من مثل عشائر الردادي والرحيلي واحلوازم من قبيلة حرب، واشتركت مع قواته يف 
أما الدعاية اليت بثها الشريف علي حيدر للعثمانيني من أجل . تشديد اهلجمات على قوات فخري باشا

ن ئل إال عدد قليل ممن كانوا معادي فلم يؤيد فخري باشا من القبا؛جدوىاستمالة القبائل فقد انتهت بال 
  .للحسني
هل كان للدعاية ما موقف القبائل من حصار املدينة؟ و" :وتعد هذه النتيجة إجابة عن السؤال  
 تلك الدعاية  أن للعثمانيني بني القبائل دور يف كسب فخري باشا ود القبائل أوعلي حيدراليت بثها 
  . " بال جدوى؟انتهت

  ما يتعلق باآلثار املترتبة على احلصار :ثالثاً
نقص احلاد يف الطعام، وما كشفت الدراسة اآلثار املترتبة على حصار املدينة واملتمثلة يف ال -١  

   .والضباط من هزالة اجلسد، وتأثر احليوانات من نفاد الغذاء واملؤنه اجلنود عانا
مرار  على املدينة جراء استاآلثار اليت وضحتما : "الذي نصهوهذه النتيجة هي رد عن السؤال   

  ."احلصار عليها من قبل حكومة احلسني؟
قطع سبل اإلمداد باملؤن عن املدينـة عنـدما          على   ملت ع  أثبتت الدراسة أن قوات احلسني     -٢

ديـة،   احلدي وط الـسكة   الوسائل املمكنة للوصول إليها، وذلك بتدمري خط       عزلتها عن حميطها، فقطّعت   
ية وسعة يف نقل البـضائع      ونتيجة لذلك تعطّلت القطارات، وفُقدت وسيلة مواصالت هي األكثر حيو         

 مما قلّص من النشاط التجاري إىل حد كبري، وأدى ذلك إىل فقدان عدد من املواد الغذائية مثل                  ؛التجارية
  .األرز، كما سبب جتميداً للحركة من املدينة وإليها

أثناء احلصار؟ يف هل كانت املؤن تصل إىل املدينة : " عن السؤال الذي نصهوهذه النتيجة هي رد
  ".وكيف كان وضع التجارة يف تلك الفترة؟

 أوضحت الدراسة أن قوة احلملة استطاعت احلصول على مقدار من املؤن ساعد على -٣ 
  .ثبت ذلك وقد وجدت إحصائيات ت،لكن مع الوقت مل تعد تلك املؤن كافية ،ختفيف حدة احلصار

إىل أي مدى استطاعت قوة احلملة أن تدبر : "وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه
احتياجاا من املؤن؟ وهل كان مقدار املؤن املوجودة يف مستودعات املخزن كافية هلم؟ وهل توجد 

  "إحصائية لذلك؟
ني اجلبهـة   يف وضع خطط توزيع الطعام لضمان متـت         أوضحت الدراسة دور فخري باشا     -٤  



  اخلامتــة
 

 

٢١٩

 وحتقيق ، وتوفري الذهب،أكل اجلراد:  مثل،كما حبث عن حلول أخرى لتخفيف وطأة احلصارالداخلية،  
ملؤن إىل املدينة،   إال أن كمية الغذاء بقيت حمدودة يف ظل تدين دخول ا           والتهجري،   ،االرتباط مع اخلارج  

  .وتدمري قوات احلسني للمنافذ اليت متكن من إدخال الغذاء إليها
 ؟ املؤن يف املدينةن نفادما موقف فخري باشا م: "وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه  

  ".وهل متكن من مواجهة ذلك؟
 من احللول اليت تستطيع قهـر   أثبتت الدراسة أن فخري باشا نظر إىل الزراعة على أا حل    -٥  

حتتـاج إىل استـصالح     كانـت   عة  الزرا ألن   ؛يكن جمدياً يف حالة حصار املدينة     احلصار، لكن ذلك مل     
 ممـا أدى إىل صـغر مـساحة األرض          ؛ وهو ما مل يتمكن من القيام به احملاصرون        لألراضي يف البداية،  

اخنفاض معدل إنتاج   اه وارتفاع درجة احلرارة كانا من أسباب        شح املي ملخصصة للزراعة، إضافة إىل أن      ا
ها احلمـاة يف خططهـم      مهلت الزراعة، ومل يعد   ا، فقد أُ  ومن هن  .اصرين يشبع أفواه احمل   حمصول كافٍ 

  . يستطيعون التغلب به على أزمة نقص البضائع التجاريةتيجيستراإالدفاعية بشكل 
  ". هل كان للزراعة دور يف التقليل من وطأة احلصار؟: "وتوضح هذه النتيجة ما ورد يف السؤال  
الحظ أن نقص املاء قد ساهم       ي ستقصي للشؤون الصحية يف املدينة     أوضحت الدراسة أن امل    -٦

زاد انتشار أمراض خمتلفة، كما أن انعدام أنواع من األدوية          من مث   يف تدين مستوى النظافة الشخصية، و     
 أولئك الذين أُكت أجسادهم      خصوصاً ،ةما احل األمراض وارتفاع درجة تأثريها يف     من إمكانية تفشي  
  .بفعل نقص الغذاء

تردي اخلدمات الصحية يف مستشفاها الذي مل يعد يقـدم          كما أن شدة احلصار ساعدت على       
ملوت  مما عرضهم ؛خدمات صحية مالئمة لألفراد الذين كانوا يعانون أمراضاً متنوعة وهزاالً يف األجسام        

  .حمتم، وهذا ما حدث بالفعل مع احلماة من ضباط وجنود
  ". املدينة؟ يفكيف كان الوضع الصحي:" لذي نصهوهذه النتيجة هي رد عن السؤال ا  
إال أن ثبات احملاصرين جعل       أثبتت الدراسة أنه على الرغم من سوء األوضاع املادية وترديها          -٧

، متمـثالً   الح األقوى لدى حكومة احلسني    ، ومن هنا فقد كانت احلرب النفسية هي الس        تأثريها حمدوداً 
 أو االستشفاء من أمراض     ،ار مما دفع بعضهم من ضعاف النفس إىل الفر        ؛نفوس جنود احلامية  يف إضعاف   
، هادفني  لقد عملت قوات احلسني يف حصارها على حتطيم معنويات احملاصرين النفسية واملادية    .أصابتهم

  .إىل إحداث هزمية من داخل املدينة ال من خارجها
 حصاراً نفسياً حكومة احلسنيت هل اتبع: "وتوضح هذه النتيجة ما ورد يف السؤال الذي نصه  

  ." املادي على محاة املدينة؟ جانبإىل
   ما يتعلق بتسليم املدينة:خامساً

ـ              -١ دة  أثبتت الدراسة أنه بعد استسالم الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل وتوقيعها معاه
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 واختذ اإلجراءات الـيت تعمـل   ، بقي فخري باشا يف دفاعه املستميتموندروس اليت أت حالة احلرب   
 وبقي بعدها ، احلسنيالرغم مما القاه من صعوبات، ورفض االستسالم لقواتومة على استمرار املقاعلى 

  . رأشهمدة ثالثة مياطل 
هل استمرت مقاومة فخري باشا بعـد هدنـة         : " وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه       

م، اليت نصت يف إحدى موادها على ضـرورة         ١٩١٨ أكتوبر   ٣٠/ هـ١٣٣٧احملرم   ٢٤موندروس يف   
  ".سليم املدينة؟ت

 املطاف تـشهد     كشفت الدراسة أن العالقة بني فخري باشا وبعض جنوده كانت يف اية            -٢
عـن  ك رئيس األركان الذي أقصي      أمني ب وبني   هاتضح ذلك من خالل سوء العالقة بين      خالفاً كبرياً، و  

على اجلنود منشورات    ووزع   ،منصبه، وبناًء عليه انتهج أمني بك أسلوباً وسلوكاً مضادين لفخري باشا          
  . الوضع برمتهوبيانات توضح

كيف كانت عالقة فخري باشا جبنوده يف األيـام        : "وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه       
  ."األخرية من وجوده يف املدينة قبل استسالمه؟

 انتهت مقاومة فخـري      إذ ؛خلي يف املدينة اار يف النهاية     أوضحت الدراسة أن الوضع الدا     - ٣
سرى إىل مصر، ودخلت    باشا بقيام معارضة داخلية ضده، وباستسالمه ورجال حاميته، حيث نقلوا كأ          

  .  األهايل الذين هاجروا سابقاًمت إخالء املدينة، وعاد بعض وحكومة احلسني
كيف اار الوضع الداخلي يف النهاية؟ وكيـف        " :وهذه النتيجة هي رد عن السؤال الذي نصه       

  ".جروا سابقاً أم ال؟وهل عاد األهايل الذين ه دة؟ وما أثر ذلك يف اتمع؟اجلديدخلت احلكومة 
لدينيـة   من الناحية امكانة مهمة جداً يف تلك الفترة     أوضحت الدراسة أن فخري باشا احتل        -٤

 احلفـاظ   ك الدفاع من حرص وثبات شديدين دف       وذلك ملا أبداه يف ذل     ،وليس من الناحية العسكرية   
كل الظروف حيفـظ    من  رغم  على ال ولة العثمانية، فكان يرى أن بقاءه صامداً يف املدينة          على أراضي الد  

  .هيبة دولته
 مهمة لدى الدولة    ةهل احتل فخري باشا مكان    : "وهذه النتيجة هي إجابة عن السؤال الذي نصه       

  "العثمانية نتيجة ذلك الدفاع؟
 ، عروض إخالء املدينـة    أوضحت أنه عارض كل     إذ ؛كشفت الدراسة حقيقة فخري باشا     -٥

 ال  واستمر حىت اية احلرب يف عز ومشوخ يعلو باملدينة املقدسة فوق كل النظريات اإلستراتيجية الـيت               
 ، القائد العسكري الشريف الذي أدي مهمته العسكرية بكل والء وعقيدة ثابتة           تتغري، ومن مث مثّل دور    

وب يف ساحات املعارك يقرون مبثـل تلـك         ويف واقع األمر أن مجيع خصومه الذين خاضوا ضده احلر         
 آخر  عن املدينة إىل    إذ عد قائداً مهيباً مدافعاً     ؛ حىت بعد استسالمه   االحترام والتقدير ب  فقد حظي  ؛قاحلقائ
  . فيهايوم له
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 فخري باشا بعد     بن احلسني  كيف استقبل علي  : "وهذه النتيجة هي إجابة عن السؤال الذي نصه       
  ".نت نظرة خصوم فخري باشا له؟خروجه من املدينة؟ وكيف كا
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  املراجع و  املصادرقائمة
  :الوثائق: أوالً
  العثمانية  –١   

   .غري املنشورة  -     أ
 :احملفوظة يف األرشيف العثماين

رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
 رومي بشأن رواتب املقيمني يف  ١٣٣١كانون اآلخر ٢٤بصري باشا إىل نظارة الداخلية يف 

 .   املدينة
رسالة من ناظر  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -

 رومي بشأن رواتب ١٣٣١شباط ١١هـ، ١٣٣٤ ربيع اآلخر٢٠األوقاف إىل نظارة الداخلية يف 
 .املقيمني يف  املدينة

رسالة إىل نظارة ..DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / ين، داخليةاألرشيف العثما -
 . رومي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة١٣٣١ شباط ١٤املالية يف 

رسالة إىل نظارة ..DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
 .مي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة رو١٣٣١ كانون اآلخر ٣٠األوقاف اهلمايونية يف 

رسالة إىل نظارة ..DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
 .  رومي بشأن رواتب املقيمني يف  املدينة١٣٣١ شباط ٧األوقاف اهلمايونية يف 

رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
 رومي بشأن رواتب املقيمني يف  ١٣٣١ شباط ١٧وكيل ناظر املالية إىل نظارة الداخلية  يف 

 .       املدينة
رسالة من ناظر  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ -٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -

 .قيمني يف  املدينة رومي بشأن رواتب امل١٣٣١ شباط ٢٠احلربية إىل نظارة الداخلية  يف 
رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
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 رومي بشأن ختصيص رواتب املقيمني ١٣٣١ شباط ٢١نظارة الداخلية إىل السلطة العثمانية  يف 
 .يف  املدينة

رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
 رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام واألرامل ١٣٣١ شباط ١بصري باشا إىل نظارة الداخلية  يف 

 .يف  املدينة
رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -

بائل واأليتام  رومي بشأن رواتب الق١٣٣١ شباط ١١بصري باشا إىل نظارة الداخلية  يف 
 .واألرامل يف  املدينة

رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -
 رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام ١٣٣١ شباط ١٧بصري باشا إىل نظارة الداخلية  يف 

 .واألرامل يف  املدينة
رسالة من  . .DH. I.UM 4 -2/6 -80. ٤ - ٦/ ٢ -٨٠عمومي / األرشيف العثماين، داخلية -

 رومي بشأن رواتب القبائل واأليتام ١٣٣١ شباط ٢٥نظارة الداخلية إىل نظارة املالية  يف 
 .     واألرامل يف  املدينة

رسالة من نظارة الداخلية إىل  . .DH. SFR 59/74. ٧٤/ ٥٩شيفرة / األرشيف العثماين، داخلية -
 .  رومي بشأن قطع الطريق على الربيد١٣٣١ األول  كانون٩حمافظة املدينة  يف 

رسالة من نظارة الداخلية إىل  . .DH. SFR 62/60. ٦٠/ ٦٢شيفرة / األرشيف العثماين، داخلية -
   . رومي بشأن قطع الطريق على الربيد١٣٣٢ مارت ٦حمافظة املدينة  يف 

رسالة من نظارة الداخلية  . .DH. SFR 63/183. ١٨٣/ ٦٣شيفرة / األرشيف العثماين، داخلية -
  رومي بشأن قطع الطريق على الربيد  ١٣٣٢ نيسان ٢٠إىل حمافظة املدينة  يف 

 ١٩حمضر جملس الوكالء  يف  . .M.V 203/38. ٣٨/ ٢٠٣األرشيف العثماين، جملس الوكالء  -
 .  رومي خبصوص ختفيض سعر نقل القمح واملؤن ١٣٣٢ أيلول ٤/ هـ١٣٣٤ذي القعدة 

رسالة من  . .DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ - ٢قلم خمصوص / عثماين، داخليةاألرشيف ال -
 ١٣٣٢مايس ٢٥/ هـ١٣٣٤ شعبان ٩وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف 

 بشأن بدء األشراف يف التعدي على السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائل
رسالة من  . .DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ - ٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -

 ١٣٣٢مايس ٢٦/ هـ١٣٣٤ شعبان ١٠وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف 
  .بشأن دفع أموال للقبائل حلماية  السكة احلديدية
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   :رشيف العسكرييف األاحملفوظة    
 Klasör  nr 164,  Dosya  nr 144/719 ( A.T.A.S.E) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

 . م١٩١٤ نوفمرب ٣٠الرسالة املشفرة املرسلة من القيادة العامة إىل قيادة فرقة احلجاز يف  
 Klasör nr 164, Dosya 144/719,28  (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

Teşrin-i sâni 1330 tarihli şifre. 
 ,Kasör nr. 533, Dosya nr. 52/2085  (A.T.A.S.E )تيجي أرشيف التاريخ العسكري واالسترا -

Vehib Bey'den Başkumandalık'a 9 Eylül1914tarihli şifre 
 Arşivi, Klasör nr 164, Dosya nr (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

144/179, VIII. نوفمرب ٥يادة العامة يف الرسالة املشفرة املرسلة من قيادة الفيلق إىل وكالة الق 
١٣٣٠. 

 Klasör  nr 533,  Dosya  nr 52/2085 ( A.T.A.S.E) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

  .١٣٣١ مارس ٢٤ البيان املرسل من وكيل قائد احلجاز إىل القيادة العامة يف 
 Klasör  nr 533,  Dosya  nr 52/2085 ( A.T.A.S.E) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

 .١٣٣١ يونيو ٢١ الرسالة املشفرة من اجليش الرابع  إىل القيادة العامة يف 
 .Klasör nr 3221, Dosya nr H. 33 (A.T.A.S.E ) أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي   -

f. nr 1-2 
 .Klasör nr3221, Dosya nr H. 33, f (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

nr 3-5  
 nr 6-8446, Klasör nr 1/4953, Dosya (A.T.A.S.E )أرشيف التاريخ العسكري واالستراتيجي  -

nr H-l, f. nr 2-4. 
- A.T.A.S.E. Arsivi, Klasor ne43, Dosya nr202, Baskumandanliktan Yildinma 19- 5- 

1918 tarihli sifre.  
  :     احملفوظة يف مركز حبوث ودراسات املدينة

  (B.D 2 – 1 /4رقم.  رومي١٣٣٣مارس١٧رة الداخلية يف سالة من حمافظ املدينة إىل وزار -
D.H.I.Um)  

  :احملفوظة يف مركز الفرقان باستانبول      
برقية من  . .DH. KMS 1 -44/8 -1. ٤٤ -١/ ٨ -١قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -

 رومي بشأن إسناد اإلدارة العسكرية ١٣٣٣ /٢٠/٣ناظر الداخلية طلعت بك إىل مجال باشا يف 
 .لفخري باشا وتعيينه حمافظاً يف املدينة بالوكالة

برقية من  . .DH. KMS 2 -44/8 -1. ٤٤ -١/ ٨ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -
 رومي بشأن إسناد اإلدارتني العسكرية واملدنية ١٣٣٣/ ٢٠/٣مجال باشا إىل الباب العايل يف 

 .ي باشالفخر
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برقية من  . .DH. KMS 3 -44/8 -1. ٤٤ -١/ ٨ -٣قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -
 رومي بشأن إسناد ١٣٣٣/ ٢٥/٣ناظر الداخلية طلعت بك إىل بصري باشا حمافظ املدينة يف 
 .اإلدارة العسكرية لفخري باشا وتعيينه حمافظاً يف املدينة بالوكالة

رسالة من  . .DH. KMS 1 -39/31. ٣٩/ ٣١ - ١قلم خمصوص / ةاألرشيف العثماين، داخلي -
 رومي ١٣٣٢/ ٢٦/٥ناظر الداخلية طلعت بك إىل إبراهيم بك وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية يف 

 .بشأن اختاذ التدابري الالزمة يف املدينة املنورة
لة من رسا . .DH. KMS 2 -39/31. ٣٩/ ٣١ - ٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -

 بشأن بدء األشراف يف ١٣٣٢/ ٢١/٥وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة الداخلية يف 
 .التعدي على السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائل

رسالة من  . .DH. KMS 3 -39/31. ٣٩/ ٣١ - ٣قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -
 بشأن بدء األشراف يف ١٣٣٢/ ٢٥/٥الداخلية يف وكيل ناظر األوقاف اهلمايونية إىل نظارة 

 . التعدي على السكة وحماولة العثمانيني استمالة القبائل
رسالة من قائد  . .DH. KMS 2 -41/30. ٤١/ ٣٠ -٢قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -

 .  دينة رومي بشأن منح أومسة لبعض أهل امل١٣٣٢/ ١٢/٥اجليش الرابع إىل نظارة الداخلية يف 
رسالة من  . .DH. KMS 5 -41/30. ٤١/ ٣٠ - ٥قلم خمصوص / األرشيف العثماين، داخلية -

 ١٣٣٢ أغسطس ١٦/ هـ ١٣٣٤ شوال ٣٠مدير التشريعات ممدوح  إىل نظارة الداخلية يف 
 . رومي بشأن منح أومسة لبعض أهل املدينة

من إدارة التشريعات إىل ناظر قرار سلطاين . . B.E.O األرشيف العثماين، أوراق الباب العايل -
 رومي بشأن منح أومسة ١٣٣٢ أغسطس ٢٢/ هـ ١٣٣٤ ذي القعدة ٦الداخلية طلعت يف 

 .  لبعض الشيوخ وأقارم
رسالة من نظارة الداخلية إىل حمافظة املدينة املنورة يف . قلم خمصوص/ األرشيف العثماين، داخلية -

 . املشايخ رومي بشأن ختصيص رواتب لبعض ١٣٣٢ نيسان ٣٠
 ٤حمضر جملس الوكالء  يف  . .M.V 203/177. ٢٠٣/ ١٧٧األرشيف العثماين، جملس الوكالء  -

 .   رومي خبصوص ختصيص رواتب١٣٣٢ تشرين األول ١٩/ هـ١٣٣٥حمرم 
 ٦حمضر جملس الوكالء  يف  . .M.V 202/56. ٢٠٢/ ٥٦األرشيف العثماين، جملس الوكالء  -

 .  مي خبصوص ختصيص رواتب رو١٣٣٢ مايو ٢٥/ هـ١٣٣٤شعبان 
 ٦حمضر جملس الوكالء  يف  . .M.V 202/57. ٢٠٢/ ٥٧األرشيف العثماين، جملس الوكالء  -

 . رومي خبصوص ختصيص رواتب١٣٣٢ مايو ٢٥/ هـ١٣٣٤شعبان 
  : احملفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية   
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رسالة . .DH. I- UM 19 -8/14-1. ٨-١/ ١٤ - ١٩إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية -
 ٩/ هـ١٣٣٨ ذي القعدة ٢٣من مدير الديوان اهلمايوين نوري إىل وكالة نظارة الداخلية يف 

 . عودة إىل بالده رومي بشأن رغبة أحد علماء املدينة يف ال١٣٣٦أغسطس 
رسالة . .DH. I- UM 19 -8/14-1. ٨-١/ ١٤ - ١٩إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية -

/ هـ١٣٣٨ ذي القعدة ٢٥الناظر مجال بك أفندي إىل املدير العام لشرطة إستانبول يف من وكيل 
 . عودة إىل بالده رومي بشأن رغبة أحد علماء املدينة يف ال١٣٣٦ أغسطس ١١

رسالة . .DH. I- UM 19 -8/14-1. ٨-١/ ١٤ - ١٩إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية -
/ هـ١٣٣٨ ذي احلجة ٢إىل املدير العام لشرطة إستانبول يف من وكيل الناظر مجال بك أفندي 

 . عودة إىل بالده رومي بشأن رغبة أحد علماء املدينة يف ال١٣٣٦ أغسطس ١٧
رسالة من مدير  . .DH. I- UM 6/80-2. ٨٠/ ٦ -٢إرادة عمومية / األرشيف العثماين، داخلية -

 رومي بشأن ١٣٣٦ أغسطس ٢٤/ ـه١٣٣٨ ذي احلجة ٩األمن العام إىل نظارة الداخلية يف 
  .عودة إىل بالدهرغبة أحد علماء املدينة يف ال

 : احملفوظة عند فايز بن موسى احلريب بالرياض-هـ  
قرار من إدارة التشريعات إىل وزير الداخلية . . B.E.O األرشيف العثماين، أوراق الباب العايل -

رومي بشأن منح النيشان  ١٣٣٣ تشرين اآلخر ٢٨/ هـ ١٣٣٦ صفر ١٢طلعت باشا يف 
 .                  يدي لبعض الشيوخا

رسالة من وزير الداخلية طلعت باشا إىل مجال باشا قائد . قلم خمصوص/ األرشيف العثماين، داخلية -
يدي  رومي بشأن منح النيشان ا١٣٣٣ كانون األول ٥عام سوريا وغرب اجلزيرة العربية يف 

   . لبعض الشيوخ
رسالة من وزير الداخلية طلعت باشا إىل الصدر األعظم . قلم خمصوص/  العثماين، داخليةاألرشيف -

 . يدي لبعض الشيوخ رومي بشأن منح النيشان ا١٣٣٣ تشرين اآلخر ٢٤طلعت باشا يف 
هـ تقديراً ملوقفه ١٣٣٨شهادة للشيخ عساف بن سعد بن جزا األمحدي من احلسني يف عام  -

        . ةلثورودوره يف مساندة ا
  الربيطانية  –

   .غري املنشورة  -     أ
  :Archives The Nationalاحملفوظة يف  -
- FO.371/3044.Arabian Report. 24 January 1917.(NOXXII).      

- FO.371/3080.Eastern Report. 31 January 1917.(NO1).      
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 :  املنشورة -  ب
الوثائق . ــمه يف الوثائق األجنـبيةسريته وفـترة حك.  امللك عبد العـزيز آل سعود -

/ هـ ١٤١٩دار الدائرة للنشر والتوثيق ، : الرياض) . م١٩٢٩  – ١٩٢٤( الربيطــانية
  .٣م ، مج١٩٩٩

 .مطبعة احلجاز) م١٣٩٠ -١٣٠٦ -١٣٠٥ - ١٣٠١( للسنوات والية احلجاز -
 : )مساعاً وكتابةً ( الشفوية الروايات  : ثانياً
  : اعاً معلومات مستقاة مس–  أ 
  : عاصم احلمدان  -  

 .م ٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥الثالثاء  •
 .م٢٠١٠ فرباير ٢/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٨اجلمعة  •

  : عبد اهللا الغامني  -  
 .م ٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥الثالثاء  •

  : عصام اهلجاري  -  
  .م ٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥الثالثاء  •

  : فائز بن موسى البدراين احلريب  -  
  .م ٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥الثالثاء  •

  :  معلومات مستقاة كتابة –ب  
  : عبد اهللا الغامني  -   

  .م ٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥الثالثاء  •
  : فائز بن موسى البدراين احلريب  -  

  .م٢٠١٠ يناير ٢٩/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٥الثالثاء  •
  .م٢٠١٠ فرباير ٢/ هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ١٨اجلمعة  •
  :    الرسائل اجلامعية: ثالثاً 

م دراسة يف األوضاع ١٩٢٦ -١٩١٤/ هـ١٣٤٤ -١٣٣٣احلجاز  .سن حمسنااجلابري، ح -
عربية، جامعة األزهر، كلية اللغة ال:  القاهرة.رسالة ماجستري. السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 . م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧قسم التاريخ، 
/ هـ١٣٤٤ -١٣٣٢ضم احلجاز يف عهد امللك عبد العزيز . آل فائع، أمحد بن حيىي -

جامعة امللك سعود، قسم التاريخ : الرياض.  رسالة دكتوراه).دراسة تارخيية(م ١٩٢٥ -١٩١٤
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 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨واحلضارة، 
 جتاه امللك عبد العزيز يف ضوء املصادر العثمانية سياسة الدولة العثمانية. مفرح، سعيد بن حممد -

جامعة امللك سعود، قسم : الرياض. رسالة دكتوراه. م١٩١٨ -١٩٠٢/ هـ١٣٣٦ -١٣١٩
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧التاريخ واحلضارة، 

موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشريف حسني  . مرمي فريح، املهوس -
، جامعة امللك سعود: الرياض. ماجستريرسالة . م١٩١٩ –١٩١٦/ هـ١٣٣٧ -١٣٣٤

 .  هـ١٤٢٣ -١٤٢٢قسم التاريخ واحلضارة، 
  : )١(كتب ال:رابعاً 

  : العربية-١    

دار : بـريوت . إحسان عباس، ناصر الدين األسـد     : ترمجة. يقظة العرب . أنطونيوس، جورج  -
  .ت.العلم للماليني، د

 .٣م، ج١٩٩٤املؤلف، : املدينة املنورة. ة املنورةالتاريخ الشامل للمدين. بدر، عبد الباسط -
  .  ١٤٦ت، ص.ن، د. د: دمشق. الرحلة اليمانية. الربكايت، شرف بن عبد احملسن -
دار : دمـشق . م١٩١٨ -١٩١٤القضية العربية يف احلرب العاملية األوىل       . برو، توفبق علي   -

  .م١٩٨٩طالس، 
 -١م، ج ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩دار مكة،   : مكة. معجم معامل احلجاز  . البالدي، عاتق بن غيث    -

٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣ -٢.  
 .هـ١٤٢٣دار النفائس، : بريوت. اإلشراف على تاريخ األشراف. البالدي، عاتق بن غيث -
ـ ١٤٠٠. دار اليمامـة  : الرياض. معجم قبائل اململكة العربية السعودية    . محد اجلاسر، - / هـ

  .٢-١م،ج١٩٨٠
 . م١٩٦٧فاء،مطابع الو: بريوت. ذكريات. جودت، علي -
شركة املدينـة املنـورة للطباعـة    : جدة. ٢ط. فصول من تاريخ املدينة املنورة . حافظ، علي  -

  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥والنشر، 
معهـد  : القاهرة. م١٩٠٩ -١٨٤٠الدولة العثمانية وشبه اجلزيرة العربية      . حراز، رجب  -

                              .م١٩٧٠البحوث والدراسات العربية، 

                                                 
  . ل التعريف ، ابن ، أبو ا:  أجبدياً دون اعتبار لـ رتبت الكتب  )١(
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ـ ١٣٧٨ -١٣٣٧(عالقة سلطنة حلج بربيطانيـا      . ريب، دالل بنت خملد   احل -  -١٩١٨/ هـ
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧. مكتبة العبيكان: الرياض. م١٩٥٩

العقود اللؤلؤية يف بعض أنساب األسر احلسنية باململكـة العربيـة           . احلسين، حممد بن علي    -
   م١٩٩٤/هـ١٤١٥ن، .د: م.د. ط.د. السعودية

م، ١٩٦٥دار العلـم للماليـني،      : بريوت. لعربية والدولة العثمانية  البالد ا . احلصري، ساطع  -
  .  ٢٤١ص

الدار املتحـدة   : بريوت. ٢ط. اآلثار الكاملة للملك عبداهللا بن احلسني     . ابن احلسني، عبداهللا   -
  .م١٩٧٩للنشر، 

  . ت.أ، د. م، د.د. مذكرات امللك عبداهللا. ابن احلسني، عبداهللا -
  .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨مكتبة النصر احلديثة، : الرياض. ٢ط. قلب جزيرة العرب. محزة، فؤاد -
البحر األمحر واجلزيرة العربية يف الصراع العثماين الربيطـاين         . احلميد، عبد اللطيف بن حممد     -

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥مكتبة العبيكان، : الرياض. خالل احلرب العاملية األوىل
  .م١٩٨٥ن، .م، د.د. سكة حديد احلجاز احلميدية. الدقن، السيد حممد -
 . ت.أ، د. ن، د. د. حممود عزت: ترمجة. لورنس يف البالد العربية. الدجنتون، رتشارد -
حروب الثـورة العربيـة الكـربى يف احلجـاز وبـالد الـشام              .الروسان، ممدوح عارف   -

       .ت.املؤلف، د: جامعة الريموك. م١٩١٨ـ١٩١٦
  . م١٩٩٨ر الينابيع، دا:  عمان. من تأريخ اجلهاد اهلامشي. الزبن، عدنان ساري -
مولود خملص باشا ودوره يف الثورة العربية الكربى ويف تاريخ العرب           . الزبيدي، حممد حسني   -

  . م١٩٨٩دار احلرية، : بغداد. املعاصر
 م١٩٨٦/ هــ   ١٤٠٦دار العلم للماليـني،     : بريوت. ٨ط.  األعالم .الزركلي، خري الدين   -

  .٢مج
  .م١٩٨٨مطابع الفرزدق، : الرياض. ثةذكريات العهود الثال. زيدان، حممد حسني -
  .٢م، ج١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠نادى مكة الثقايف، : مكة . ٨ط. تاريخ مكة. السباعي،أمحد -
 .١ت، مج.مكتبة مدبويل، د: القاهرة. الثورة العربية الكربى. سعيد، أمني -
احلجـاز  . مذكرات نوري السعيدعن احلركات العسكرية للجيش العـريب       .  نوري السعيد، -

  .م١٩٨٧ الدار العربية للموسوعات، :م.د. ٢ط. م١٩١٨ -١٩١٦وسوريا 
دار :بريوت: لبنان. العرب والسياسة الربيطانية يف احلرب العاملية األوىل. شبيكة، مكي -

  . ٢ت، ج.الثقافة، د
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مكتبـة  : الرياض. مداخل بعض أعالم اجلزيرة العربية يف األرشيف العثماين       . صابان، سهيل  -
  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ امللك عبدالعزيز العامة،

: بريوت. م١٩١٦) جند واحلجاز (اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية      . صفوة، جندت فتحي   -
  . ٣-٢م، مج١٩٩٦دار الساقي،

             .١ دار البالد، ج:جدة. ١ط. حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب. ضياء، عزيز -
  . م١٩٨٧دار طالس، : دمشق. الثورة العربية الكربى. طالس، مصطفى -
/ هــ   ١٤٢٠مكتبة امللك فهد الوطنية،     : الرياض. رجال يف الذاكرة  . الطويان، عبد اهللا زايد    -

  . ٣م، ج٢٠٠٠
ريـاض  : لنـدن . الطريق إىل دمشق. املعارك األوىل. أوراق الثورة العربية . العمري، صبحي  -

  . م١٩٩١الريس، 
  .م١٩٣٩، املؤلف: دمشق. مذكرايت عن الثورة العربية الكربى. الغصني، فايز -
 .م١٩٨٩دار الفكر، : عمان. اململكة اهلامشية احلجازية. غوامنة، هنادي يوسف -
. ٦ط. مؤسـسة الرسـالة   : بريوت. معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة    . كحالة، عمر رضا   -

  .٦- ٥-٢ -١م،ج١٩٩١/ هـ١٤١٢
لنـشر  األهليـة ل  : عمـان  . شعبان بركات : ترمجة. الثورة العربية . لورنس، إدوارد توماس   -

  . م١٩٩٠، والتوزيع
: بـريوت . زياد املال : ترمجة. م١٩١٤ -١٩٠٨احلركة العربية يف املشرق     . ليف، كوتلوف  -

 .م٢٠٠١دار الكنوز األدبية، 
دار النفـائس،   : بريوت. حتقيق إحسان حقي  . تاريخ الدولة العثمانية  . احملامي، حممد فريد بك    -

 . م١٩٨١/هـ١٤٠١
عبد ايد حممـود    : حتقيق. علي أمحد سليمان شكري   : تعريب. مذكرات مجال باشا السفاح    -

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الدار العربية للموسوعات، : بريوت: لبنان. خالد
ـ ١٤٢٨املؤلف،  : املدينة املنورة . طيبة وذكريات األحبة  . مرشد، أمحد أمني   -  م،٢٠٠٧/ هـ

  . ٥ -٢ -١ج
  .ت.املكتب العاملي، د: بريوت. امللوك اهلامشيون. موريس، جيمس -
:  األردن.م١٩١٨ـ ١٩١٦احلرب يف احلجاز.الثورة العربية الكربى. موسى، سليمان -

  . م١٩٨٩املؤلف،: عمان
  . م١٩٧٧دار النهار، : بريوت. م١٩٢٤ -١٩٠٨احلركة العربية . موسى، سليمان -
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: األردن. م١٩١٨ ـ  ١٩١٧احلـرب يف األردن  . مذكرات األمري زيد . موسى، سليمان -
  .  م١٩٩٠مركز الكتب األردين، 

  .١ج ،م١٩٧٣، املؤلف: عمان. املراسالت التارخيية. موسى، سليمان -
املكتبـة العـصرية،    : بغـداد . تاريخ مقدرات العـراق الـسياسية     . املوصلي، حممد طاهر   -

 .٢م،ج١٩٢٥
  .م٢٠٠٠األهلية، : عمان. حممد جنار: ترمجة. لورنس العرب السرية الذاتية. ولسون، جريمي -
 .دراسة يف األوضـاع الـسياسية     ) م١٩٢٥ -١٩١٦(احلجاز  مملكة  . وهيم، طالب حممد   -

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢مركز دراسات اخلليج، : البصرة
. دار الـوراق  : بغداد. ١٩١٨ -١٨٧٦احلجاز يف العهد العثماين     . يوسف، عماد عبدالعزيز   -

  .٢١٨-٢١٧، ص ص)ت.د(
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  : الدوريات  :خامساً 
   : عربية ال -    ا
 .اجلزيرة •

 ربيع ١٦ (١٣٣١٥س، ع. اجلزيرة!" بطولة طمستها دعاية احللفاء. فخري باشا. "احلريب، فايز بن موسى
 )هـ١٤٣٠األول 

 .القبلة •
  .  ٢ص )  هـ ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ٣ (٦٤،ع ١س " احتالل بئر درويش "  -
    ٣ص) هـ١٣٣٥ صفر ٢٩ (٣٨، ع١س" رواية شاهد عيان، حالة األهايل. أخبار املدينة املنورة" -
ـ ١٣٣٥ ربيع األول    ٢٩ (٣٩، ع ١ س "رواية شاهد عيان، حالة اجليش التركي     . أخبار املدينة املنورة  " - ) هـ

    ٢ص
            . ٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل ٧ (٥٧، ع١س" أمثان احلاجيات. أخبار املعسكرات العربية" -
 . ٢ص) هـ١٣٣٥ رجب ٥ (٧٤، ع١س" حركة اليأس.أخبار املعسكرات العربية" -
  .٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل ١٧ (٦٠، ع١س" قطع السكة احلديدية . أخبار املعسكرات العربية" -
  . ٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى اآلخره ٣ (٦٤، ع١س" الالجئون للجيش العريب.أخبار املعسكرات العربية" -
  .٢ص) هـ ١٣٣٥ ربيع اآلخر ١٩ (٥٢،ع١س" االستيالء على ضبا" -
  . ٢ص) ١٣٣٥ ربيع اآلخر ٥ (٤٨،ع١س" االستيالء على از" -
  . ٢ص) هـ ١٣٣٥ ربيع اآلخر ١٩ (٥٢،ع١س" االستيالء على املويلح "  -
           .  ٢ص )  هـ ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ٣ (٦٤،ع ١س " أسرى األعداء "  -
  .٢ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر ١٥(٥١، ع١ س"اضطراب حالة األعداء" -
  .  ٢ص )  هـ ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ٣ (٦٤،ع ١س " ازام األعداء "  -
  .٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ١٣(٦٧، ع ١س "ختريب السكة احلديدية" -
  .٢ص) ١٣٣٥ ربيع اآلخر ٥ (٤٨،ع١س" التضييق على العدو" -
  . ٣ص) هـ١٣٣٥ ربيع اآلخر ٢٢ (٥٣، ع١س "عركة اليت أسر فيها أشرف بكتفصيل جديد عن امل" -
  . ٣ص) هـ ١٣٣٥ ربيع اآلخر ٥ (٤٨،ع١س" نئة احلكومة اهلامشية "  -
  .١ص) هـ ١٣٣٥ رمضان ٢٧ (٩٦،ع١س" الثناء هللا واحلول والقوة له"  -
   ٢ -١ص ص) هـ١٣٣٥ول  مجاد األ٤االثنني  (٥٦، ع١س" جلسة تارخيية يف الديوان اهلامشي العايل" -
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 مجـاد األول    ٤االثنني   (٥٦، ع ١س" خطبة مندوب املدينة املنورة   . جلسة تارخيية يف الديوان اهلامشي العايل     " -
   ٢ص) هـ١٣٣٥

أخبار املدينـة  "     ٣ص) هـ١٣٣٤ ذي القعدة ١٠ (١، س٨  ع"حالة عساكر الترك حول املدينة املنورة" -
    ٣ص) هـ١٣٣٥ صفر ٢٩ (٣٨، ع١س "رواية شاهد عيان . املنورة

     ٢ص) هـ١٣٣٥ صفر ٨ (٣٢، ع١س" حول املدينة املنورة " -
  .٣ص) هـ١٣٣٥ شعبان ٧(٨٢، ع ١ س"حول املدينة املنورة" -
        .٢ص) هـ١٣٣٥ مجادى األوىل ١١ (٥٨، ع١س" حول املنشور اهلامشي الشريف" -
    . ٢ص )  هـ ١٣٣٥ مجادى اآلخرة ٣ (٦٤،ع ١س " خسائر األعداء "  -
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