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Abstract 

This research dealt with the Hashemite-Federal relations in the 

Hijaz during the period 1909-1916, as the roots of relations between 

the Hashemites and the Federalists were discussed and the efforts of 

the two parties to strengthen the relationship, especially since Al-

Hashemi received the Hijaz emirate until 1908. Have negative 

implications for those relations.    
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 المقدمة
 رجاؿ نجاح بعد السيما كبيرة تحوؿ نقطة واألتحادييف الياشمييف بيف العالقات مثمت

 حسيف الشريف ترشيح وقبوليـ الثاني عبدالحميد السمطاف ضد أنقالبيـ في والترقي األتحاد
 بسبب خطيراا  تحوالا  شيد العالقات تمؾ مسار أف إال وشريفيا، المكرمة مكة أمير لمنصب
 خالفة وتولي العرب ممؾ منصب إلى وتطمعاتو وزعامو شيره مف حسيف الشريف إليو ماوصل

 .واألوربية العربية الدوؿ أىتماـ محور أصبح مما المسمميف،
 مف المعمومات أستنباط عمى القائمة التحميمية التاريخية المنيجية أتباع الدراسة حاولت

 .التاريخي أطارىا في المعمومات ىذه وتوظيف الدراسة فترة في أختصت التي األساسية مصادرىا
 (.2926_2909في الحجاز وعالقتهم بجماعة األتحاد والترقي ) (2)الهاشميون 

، تولى اإلمارة الشريف عمي 9995( عاـ 9995_9882)(2)بعد وفاة الشريف عوف الرفيق 
شقيق عوف  (3)بعد منافسة في داخل البيت الياشمي مف قبل الشريف عبدااللو بف دمحم بف عبدهللا

، إال أف (5)( فضالا عف الشريف عمي حيدر9924_9996)(4)الرفيق والشريف حسيف بف عمي
مرسوماا  9995كانوف الثاني عاـ  39أرسل في ( 9999_9876)( 6)السمطاف عبد الحميد الثاني

، وعند أستالـ جمعية ( 7)9998بتعييف الشريف عمي بف عبدهللا وبقي في منصبو حتى عاـ 
أحدػ الجمعيات السرية التي أرتبطت بالحركة القومية التركية، وتأسست نواة وىي  والترقياألتحاد 

ة العسكرية السمطانية في االستانة، وكاف مف قبل طمبة المدرسة الطبي 9889ىذه الجمعية عاـ 
وكاف مؤلفي ىذه الجمعية مف الشخصيات المعارضة لمؤتمر ، 9894أوؿ ظيور عمني ليا عاـ 

خططت الجمعية في االستانة لعممية أنقالب عسكرؼ لألطاحة بحكـ السمطاف باريس، حيث 
 محاولتيا في فشمت لكنيا (،9998_9999)( 8)عبدالحميد الثاني وتنصيب أخيو دمحم رشاد الخامس

 22، حيث أرسل أعضاء الجمعية في (9)ضد السمطاف عبدالحميد الثاني 9998عاـ  األنقالبية
برقية إلى السمطاف عبدالحميد الثاني طالبوا فييا السمطاف بإعادة العمل  9998تموز مف عاـ 
 (99) سعيد باشافوافق السمطاف عمى ذلؾ بعد أف ناقش األمر مع دمحم( 99)9876بدستور عاـ 
 .(93)السابق (92)الصدر األعظـ
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، وحضره كبار رجاؿ الدولة وعمماء 9998كانوف الثاني في عاـ  97فأفتتح البرلماف في  
وحمت الجمعية  الديف، وقد سيطر أعضاء جمعية األتحاد والترقي عمى المجمس منذ بداية األجتماع

محل السمطاف عبدالحميد الثاني في السيطرة عمى األمور وتوجية الحكـ لمصمحتيا الخاصة 
، وسعوا إلى تنفيذ سياسة مركزية تجاه الواليات العربية (94)وأصبحت ليـ الكممة النافذة في البالد

ألنصياع ألوامرىـ ومنيا الحجاز، أعالنيـ إعادة العمل بالدستور رفض الشريف عمي بف عبدهللا ا
لعالقتو المتينو بالسمطاف عبدالحميد الثاني، مما دفع باالتحادييف إلى عزلو فيرب إلى مصر خوفاا 

، فأصدرت األوامر إلى الوالي احمد راتب (95)9949مف بطشيـ والتي بقي فييا حتى وفاتو عاـ 
ي تنفيذه، النو يقيدة ويقمص في الحجاز إال أف الوالي تمكأ ف 9998، بإعالف الدستور عاـ (96)باشا

مف صالحياتو، فصدرت األوامر بعزلو فضالا عف أنو أخطأ في حساب قوة حكومة األتحادييف 
الذؼ لـ  (97)الجديدة عندما تغاضى عف تطبيق أوامرىـ، فأعمنوا قرارىـ بتولية الوالي كاظـ باشا

ف أتيامو بعالقتو مع الوالي . فضالا ع(98)يعمل ىو ايضاا بالدستور فتـ عزلة بأمر مف السمطاف
المعزوؿ سابقاا عمي بف عبدهللا الذؼ تولى اإلمارة لمدة ثالث أعواـ ألتفاقيـ بعدـ إعالنيـ الدستور. 
كما أتيـ الوالي بإلقاء القبض عمى أشخاص يتداولوف بإمور الدستور والحرية مما أدت ىذه 

 .(99)األسباب إلى عزلو
عمى الحكـ في الدولة العثمانية، أخذ أعضاءىا  لترقيوعندما سيطرت جمعية األتحاد وا 

عمى نطاؽ واسع وذلؾ بإحتكار ( 29) العمل عمى تقديس العثمانييف وتطبيق سياسة التتريؾ
الوظائف، ونقل الضباط الذيف الينتموف إلى الجمعية مف مناصبيـ العميا إلى مناصب أقل، 

إلى كسب جميع العثمانييف لجانبيـ، وكذلؾ تشديد  حيث سعوا مف وراء ذلؾ التقديس واألحتكار
الحجاز مف المدينة إلى مكة  (29)قبضتيـ عمى الحجاز مف خالؿ إيصاؿ خط سكة حديد

ومف المدينة إلى ينبع وكاف ىدفيـ الذؼ أعمنوا عنو ىو خدمة الحجاج القادميف إلى  (22)وجدة
وأزداد نشاط  (23)العسكرية إلى الحجازمكة، في حيف أنيـ كانوا ييدفوف إلى تسييل نقل قواتيـ 

الجمعية وأتسع نفوذىا وأخذ األتحادييف يخططوف لألستيالء عمى السمطة والييمنة عمى الدولة، 
مف خالؿ نشر األفكار القومية في الدولة وذلؾ لكسب األتباع. فأعمف السمطاف الدستور عاـ 

ي الموجود ف (24)الجيش الثالث نتيجة أزدياد سيطرة األتحادييف، ولتيديده مف قبل 9998
فأراد األتحاديوف خمعو وتنصيب أخيو بدالا عنو. وفي ضوء ذلؾ حاوؿ السمطاف  (25)سالونيؾ
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التي قاـ بيا ( 26)عبدالحميد وضع حداا لما يقوموف بو، لكنيـ تمكنوا مف أنياء الحركة المضادة

. ونتيجة لييمنتيـ (27)لصالحيـ، وبذلؾ أصبحت الدولة تحت سيطرتيـ 9999السمطاف عاـ 
. مما (28)عمدوا إلى أستبعاد الكثير مف الوالة ومنيـ عمي بف عبدهللا واحمد راتب وكاظـ باشا

يالحع أف قوة السمطاف أصبحت تضعف أماـ قوة األتحادييف مما دفعيـ إلى عزؿ الكثير مف 
 الوالة وتنصيب مرشحيف مف قبميـ إلمارة مكة في والية الحجاز.

المنافسة بيف فرعي ذوؼ عوف وذوؼ زيد مف جديد في سبيل الوصوؿ  وىكذا ظيرت
، لذا أصدر السمطاف عبدالحميد أمراا بتعييف الشريف عبدااللو بف دمحم عـ الشريف (29)لممنصب

حسيف المقيـ في االستانة، إال أنو كاف مريض فتوفي قبيل سفرة إلى الحجاز بثالثة أياـ إلستالـ 
دت وفاة الشريف عبدااللو فراغاا سياسياا أفسح المجاؿ لمشريف حسيف . فأوج(39)منصب األمارة

لمرجوع إلى الحجاز وتسمـ منصب اإلمارة في مكة وفرض سيطرتو عمييا وبيذه الطريقة شعر 
الشريف أف ىذا ىو التعويض المناسب لما عاناه ىو وعائمتو مف ظمـ المتمثل بفرض القرارات 

 والمراقبة المتشددة عميو في االستانة. الصارمة عميو في المجاؿ السياسي
عندئذ نشب صراع بيف الشريف حسيف بف عمي والشريف عمي حيدر، وأستغمت جمعية 

 (39)لتنصيب األخير مكافأة لو عمى والئِة لمبادػء الدستور ىذا الصراع لمصمحتيا فسعت 
لذا  ،(32)مف غيره العثماني، في حيف أف الشريف حسيف رأػ في ىذا المنصب أستحقاقاا لو أكثر

( 9959_9929)(33)قدـ األخير مذكرتيف إلى السمطاف عبدالحميد مف خالؿ نجمو األمير عبدهللا
إلى السمطاف بواسطة الصدر األعظـ ( 34)9998فسممت المذكرة األولى في أوائل حزيراف عاـ 

أميراا عمى مكة بعد وفاة عبدااللو. السيما  ( يطالب فييا بتعيينة9999_9998) (35)كامل باشا
بناٌء عمى وفاة عمي الشريف عبدااللو ''وجاء في مذكرتو  (36)بعد أف أعمف والئو لمبادػء الدستور

بف دمحم أمير مكة وبعد عزؿ أبف عمي الشريف عمي بف عبدهللا بف دمحم وخمو مقاـ اإلمارة، 
بمقاـ اآلباء. فأسترحـ جاللة السمطاف أف يتكـر ولكوني أكبر العائمة الياشمية سناا وأحقيا 

. وىذا يدؿ عمى أنو (37)''بإيصالي إلى حقي الذؼ اليخفى عمى جاللتو مع صداقتي واخالصي
 أحق بيذا المنصب لكبر سنو وآخر ماتبقى مف العائمة الياشمية.

ى إل 9998بعدىا رفع األمير عبدهللا المذكرة الثانية في منتصف شير حزيراف عاـ 
نظراا لخمو ''السمطاف عبدالحميد الثاني مباشرةا مف غير اؼ وساطة، نيابةا عف والده وقاؿ فييا 
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مقاـ اإلمارة الجميمة بمكة المكرمة ولكوني صاحب الحق فأنني أنتظر مف األعطاؼ السنية 
وعنونيا بثالثة عناويف لعرضيا عمى  ''السمطانية عدـ حرماني حقي وتعييني في مقاـ أبائي

،  (39)، ورئيس كتاب القصر السمطاني((38)سمطاف )بواسطة الصدر األعظـ، وشيخ األسالـال
بتنصيبو  (49)وأماـ ىذا تـ أستدعاء الشريف حسيف والتوجو إلى القصر السمطاني ألستالـ الفرماف

وقد أصدر السمطاف فرماف آخر منحة فيو الشريف حسيف منصب الوزارة في  (49)أميراا عمى مكة
 . مما عزز سمطة الشريف حسيف وقوػ مكانتو.(42)9998الثاني عاـ تشريف 

أبتدأ الشريف حسيف يعد العدة مع عائمتو لمسفر مف االستانة إلى مكة بحراا. وقابل 
أسأؿ أف يجازؼ مف وقف بيني وبيف أستفادة ''الشريف السمطاف عبدالحميد الثاني، الذؼ قاؿ لو 

ا أكتسب الشريف واوالدة مف سمعة حسنة وأتباع ومتنفذيف في . تبعاا لم(43)''مف مواىبؾ الياشمية
. ويبدو أف العالقة المتميزة بيف السمطاف (44)الدولة العثمانية خالؿ فترة إقامتيـ في االستانة

 والشريف حسيف كانت سبباا في عداء رجاؿ األتحاد والترقي لو.
إف ''ة توديعية يقوؿ فييا وجاء الصدر األعظـ كامل باشا مودعاا لمشريف وقدـ لو مذكر 

الخطة الحجازية مربوطة رأساا بمقاـ الخالفة العظمى، وأنو اليسرؼ عمييا بمناسبة الدستور 
الجديد مايخالف الحقوؽ المقدسة القائمة بيف اإلمارة الشريفة والسدة السمطانية وأف أعتماد 

، وبعدىا غادر (45))''إلى تأكيدالحضرة المموكية والباب العالي عمى ذاتكـ الياشمية مما اليحتاج 
ورجاؿ حاشيتو في أواخر شير تشريف الثاني عاـ ( 46)الشريف حسيف واألمير عبدهللا واألمير زيد

، في حيف لـ يغادر (47)عمى متف الباخرة )طنطا( وىي أحدػ البواخر الخديوية المصرية 9998
مع والدىـ، تبعاا لخططو في مراقبة األوضاع  االستانة( 49) وشقيقة األمير فيصل( 48)األمير عمي

 .(59)إثناء تركيـ العاصمة العثمانية
وعمى اية حاؿ فقد وصل الشريف إلى الحجاز في الثاني مف كانوف األوؿ مف العاـ نفسو 

وبحضور األشراؼ  (59)وتـ أستقبالو مف قبل أىالي الحجاز أستقباالا كبيراا يميق بمقامو ومكانتو
ومشايخ القبائل، وفي يـو الخامس مف كانوف األوؿ غادر الشريف جدة إلى مكة وتـ أستقبالو 
فييا مف قبل وكيل اإلمارة ووالي الحجاز حاـز باشا وكبار أشرافيا وشيوخيا يأمموف أف تكوف 

 .(52)باعوإمارتو إمارة أمف وأزدىار، بعدما عانوا الكثير في عيد الشريف عوف الرفيق وأت
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الذؼ كاف ضمف الوفد  وفي المقابل رحب رئيس وفد حزب األتحاد والترقي عبدهللا قاسـ

جئنا نرحب باإلمير الدستورؼ الذؼ يؤمل ''الذؼ تشكل لمقياـ بأستقباؿ شريف مكة وأميرىا قائالا: 
الشريف  مف سيادتو أف يضرب صفحاا عف األحوؿ األدارية القديمة وعف الظمـ الذؼ كاف يرتكبة

. ويرجع قبوؿ األتحادييف بتنصيب الشريف إلى الوعود التي (53)''عوف الرفيق والشريف عمي
قدميا في سبيل خدمة الدولة واألتحادييف وتطبيق مبادػء الدستور والسير عمى سياستيـ فضالا 

 عف أنيـ كانوا بحاجة إلى شخص يقضي عمى المعارضيف ليـ في شبو الجزيرة العربية.
حقاا لقد حظيت بمقاـ أسالفي وأف ىذه بالد هللا ال تقـو ''شريف حسيف عميو قائالا: ورد ال

. غضب أعضاء (54)''فييا غير شريعة هللا المشتممة عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر...
الوفد مف رد الشريف الذؼ يعتبر بمثابة صفعة موجية لألتحادييف، وأف الشريف حسيف اليعمل 

لجديد، وظير عمى حقيقتو وأف والئة في بادػ األمر كاف مجرد أجراء لتيدئة بالدستور ا
األوضاع، وكانت ىذه النقطة مف أسباب الخالؼ الرئيسية بيف الشريف حسيف وبيف األتحادييف. 
وبذلؾ أعمف الشريف حسيف منذ وصولة مكة معارضتو لمسياسة المركزية التي ىدؼ األتحادييف 

نيا شأف بقية الواليات، إال أنو سعى لترسيخ مركزه وسيادتو في البالد، لتطبيقيا في الحجاز شأ
. ويبدو أف خطة الشريف حسيف في الوصوؿ لمغاية المنشودة كانت (55)تبعاا لما يطمح اليو

تتطمب منو ذلؾ األجراء، فنالحع أف موقف الشريف حسيف منذ البداية ىو معارض لسياسة 
 الييـ لينقمب ضدىـ عندما وصل لمنصب األمارة.األتحادييف فيو لـ يكف قد أنضـ 

بدأ الشريف حسيف بمباشرة أعمالو قبيل وصولو إلى الحجاز حيث أرسل إلى مكة كتاباا  
( وعندما وصل إلى مكة في 9996_9999) (56)بتعييف نائبو في المدينة المنورة شحاد بف عمي

الثامف مف كانوف األوؿ عقد مجمس لمنظر في أمور العامة لمناقشة أحواليـ، سامعاا لشكاوييـ 
التي ترفع اليو، األمر الذؼ جعل لو شعبية كبيرة مابيف األىالي فسرعاف ماسيطر عمى األمور 

يف في مكة وشؤونيا ألنيـ كانوا . ووضع حد لتدخل أتباع األتحادي(57)في الحجاز بشكل عاـ
يتمتعوف بنفوذ كبير في الحجاز، وأرادوا التخمص منو بعزلو عف منصبو بأستغالؿ موسـ الحج 

الذؼ أوضح عاـ  (58)في مياجمتو مف خالؿ أمير الحج الشامي عبدالرحمف باشا اليوسف
مف تعرض القبائل أف الطريق البرؼ بيف المدينة المنورة ودمشق ليس آمناا وأنو يخشى  9999

، إال أف (69)عف طريق البحر مف جدة إلى سواحل الشاـ (59)ليـ لذلؾ أراد الرجوع بمحمل الشاـ
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الشريف حسيف رفض ىذا األمر، ألنو فسر عدـ قدرتو عمى توفر األمف واألستقرار في البالد 
راا عف طريق بعدـ قدرتو عمى إدارة منصب اإلمارة. لذلؾ تعيد الشريف بتأميف وصوؿ الحجاج ب

المدينة المنورة_دمشق في حيف رفض األمير عبدالرحمف باشا اليوسف وأتباعو الرجوع براا 
 شقيقة إلى الشامي المحمل الشريف حسيف . بعد ذلؾ سمـ(69)وفضموا رجوعيـ عف طريق البحر

 المدينة إلى وأيصاليـ مكة الذيف خرجوا مف الحجاج لحماية عبدهللا األمير ناصر ونجمو الشريف
 وعمى القبائل عمى وسيطرتو قدرتو بياف الخطوة تمؾ مف الشريف فأراد دمشق، إلى ومنيا المنورة
عامة، وأنعكس ذلؾ عمى فشل خطة األتحادييف في مياجمة الشريف  الحجاز أوضاع
 .(62)حسيف

كاف الشريف حسيف يفكر بنقل عائمتو إلى المدينة المنورة وذلؾ ليكونوا لو سنداا فييا 
، الف األتحاديوف قاموا بفصل المدينة (63)رتكز عميو في بداية حكمة إال أف ذلؾ لـ يحدثي

، محاولة منيـ الضعاؼ مكانة 9999المنورة عف الحجاز وجعميا تابعة لالستانة منذ عاـ 
الشريف حسيف، فأرسل أتباعو والمتعاونيف معو في المدينة المنورة برقيات يخبرونو بأف متصرؼ 

، (64)لمدينة المنورة الذؼ تـ تعيينو مف قبل الحكومة المركزية عمي رضا باشا الركابي)محافع( ا
عمل عمى جمع الناس وأخبرىـ بأف اليحق لمشريف التصرؼ في شؤوف المدينة المنورة بعد 

( 9999_9999) (65)اآلف، لذلؾ كتب األمير عبدهللا لمصدر األعظـ ابراىيـ حقي باشا
، في حيف (66) منو عف حق تصرؼ مف يجمس عمى إمارة مكة في المدينة المنورة األستفسار

كاف رد الوالي حاـز باشا أف الفصل ىو قرار رسمي وكاف دليمو برقية أرسميا الصدر األعظـ 
ابراىيـ حقي اليو، وبرر الوالي موقفو بأف األمر تـ مف غير عممو وبعد ىذه المقابمة مابيف 

ل جواب الصدر األعظـ عمى أستفسار األمير يخبره فييا، أف ربط المدينة األمير والوالي، وص
المنورة بمركز السمطة في دمشق وثـ في االستانة، بالخطوط التمغرافية وسكؾ الحديد، اليؤثر 

نما ليؤمف ذلؾ السرعة في األتصاؿ والمخابرات (67)عمى مسؤليات اإلمارة وحقيا في التصرؼ ، وا 
رة والعاصمة، ونتيجة ليذا أصبحت المدينة المنورة مرتبطة بوزارة الداخمية مابيف المدينة المنو 

كمتصرفية مستقمة، اما مايتعمق باألمور الداخمية فييا، فيي تصدر مف إمارة مكة المكرمة كما 
. في حيف يبدو واضحاا مثل ىكذا أجراء، ىو إلضعاؼ قوة الشريف حسيف في (68)كانت سابقاا 

 ة الحجاز.األمارة وتمزيق والي
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 (69)وأستمر األتحاديوف في حربيـ العمنية ضد الشريف حسيف عندما عينوا فؤاد باشا   

والياا عمى الحجاز، وطمبوا منو أف يدخل في صداـ مباشر مع الشريف، حيث عمل  9999عاـ 
الوالي عمى إتياـ إتباع الشريف في الطائف بمحاولة تدبير ثورة ضد الحكومة األمر الذؼ نفاه 

لشريف ببرقية أرسميا إلى الحكومة المركزية في االستانة، وضح فييا أف األمر مجرد إشاعة ا
أتخذىا الوالي ذريعة ألحداث فتنة في الحجاز، مما دفع بالحكومة إلى عزؿ الوالي، كونو كشف 

 .(79)سر حكومتو بتحريضو الذؼ أنكرتو ضد الشريف حسيف
دييف والشريف حسيف، إال أف األخير بذؿ وعمى الرغـ مف تعدد الخالفات بيف األتحا

جيوداا كبيرة في محاربة الثائريف والخارجيف عمى السمطة العثمانية فأصدرت أوامرىا ألخضاعيـ 
( في عسير الذؼ أنتيز 9929_9996)(79)ضد حكميا، ومنيـ اإلماـ دمحم بف عمي االدريسي

عثمانية بالحالة السياسية المتدىورة وأنشغاؿ الدولة ال 9998فرصة وقوع األنقالب العثماني عاـ 
في الداخل فأراد األنفصاؿ، في الوقت التي كانت فيو الدولة غير قادرة عمى أخضاعو، حيث 
أرسمت الدولة العثمانية قواتيا إال أنيا عادت بخسارة كبيرة فمـ يكف أماميا إال أف تستعيف 

بيرة قادىا بنفسو ومعو األمراء ، الذؼ لبى طمبيا وجيزة حممة ك9999بالشريف حسيف في عاـ 
الذيف جاءوا مف االستانة بعد فترة مايقارب ثالثة أشير مف مجيء والدىـ  (72)عمي وفيصل

لمحجاز، وبعد مواجيتيـ مع االدارسة ومحاصرتيـ قضى األمير عمي عمى قوتيـ في أبيا وعاد 
العثماني والتف حولة إلى الحجاز، لكف اإلدريسي أخذ يرتب أموره مجدداا لمتمرد ضد الحكـ 

الكثير مف أىالي عسير المناوئيف لمحكـ والساعيف لألنفصاؿ وذلؾ نتيجة لسوء تصرفات 
الحكومة العثمانية في عسير، ولقوة شخصيتو فضالا عف تدىور أوضاع الدولة العثمانية 

ت ترغب التي كان ألنشغاليا بالحرب مع أيطاليا، وقد أغتنـ اإلدريسي الفرصة وأتفق مع ايطاليا
بأحتالؿ طرابمس الغرب فنشبت حرب مابينيا وبيف الدولة العثمانية، وكاف اإلتفاؽ مابيف 
اإلدريسي وايطاليا يقـو عمى إنزاؿ الجيوش اإليطالية عمى سواحل البحر األحمر ألشغاؿ الدولة 

اني ، فجيز في تشريف الث9999العثمانية فييا، لذلؾ لجىء العثمانيوف مجدداا لمشريف في عاـ 
مقاتل بقيادة األمير فيصل وبمساعدة األمير عمي، فعادت  9999حممة مكونو مف  9999عاـ 

في العاـ التالي مف غير أف تشتبؾ مع اإلدريسي، نظراا لمظروؼ الطبيعية والمناخية الصعبة 
. لكف الدولة العثمانية عادت وطمبت التدخل مف الشريف حسيف (73)وقمة المياه وأنتشار األوبئة
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مجدداا إلنياء تمرد اإلدريسي عمييا، فأعد الشريف في كانوف األوؿ حممة قادىا بنفسو، أسفرت 
. ويالحع أف موافقة الشريف (74)المواجية بيف الطرفيف عف أنتصار الياشمييف عمى األدارسة

 ي، كاف اليدؼ منيا كسب ود ورضى الدولة العثمانية.حسيف عمى تجديد حممتو ضد اإلدريس
في حيف شاع في الحجاز أف الشريف حسيف قد قتل في عسير، وكاف وراء تمؾ اإلشاعة 
الشريف ناصر بف محسف أحد كبار شيوخ بني غالب. ويمكف تفسير خبر اإلشاعة بتحريض مف 

ندما عمـ الشريف حسيف بذلؾ جاءه الحكومة العثمانية وذلؾ إلرباؾ قوة الياشمييف وأضعافيا. وع
والي الحجاز احمد بيؾ مع وفد أعد ألستقبالو في الطائف وكاف مف ضمف الوفد الشريف ناصر 

تقميل مف شأف السمطاف  (75)بف محسف، فمـ يستقبمو الشريف حسيف فأعتبر الوالي ىذا التصرؼ
أمر الشريف حسيف  ( إلى أف9993_9992دمحم الخامس ممادفع الصدر األعظـ كماؿ باشا )

باإلعتذار عما فعمو، في حيف رفض األخير اإلعتذار وأستمر عمى موقفو. فأستمرت القطيعة 
بينيـ طيمة شير كامل إلى أف زار قائد الجندرمة األمير عمي وأخبره بأف الوالي احمد بيؾ أمره 

في مدة إقامتو أكثر  بزيارة الشريف حسيف وتقديـ اإلعتذار لو فتـ لو ماأراد. لكف الوالي لـ يطل
. (76)مف شيريف بسبب سيطرة الشريف عمى شؤوف البالد مما أدػ إلى عزلة مف قبل األتحادييف

ومف ذلؾ نستطيع القوؿ أف سياسة الدولة العثمانية أتسمت باألزدواجية تجاة الشريف حسيف، 
مييا، ومف جية فمف جية تموح لو بموافقتيا عمى تعيينو لتستعيف بو لمقضاء عمى المتمرديف ع

 أخرػ تحيؾ المؤامرات ضده وضد أتباعو.
تعييف  9993وبناء عمى مايطمح اليو األتحادييف مف سياسة مركزية، تـ في نياية عاـ  

( والياا عمى الحجاز. وىو رجل عسكرؼ معروؼ بشدتو، جمع 9995_9993)(77)وىيب باشا
لوالي الجديد في االستانة قبيل سفره إلى ، وقد أجتمع ا(78)بيف يديو السمطتيف السياسية والعسكرية

وأرادوا عزؿ الشريف حسيف  (79)الحجاز لتسمـ منصبو مع الشريف عمي حيدر وأخيو جعفر باشا
نظراا لمنافسة الشريف عمي حيدر لمشريف حسيف عمى توليو منصب اإلمارة وأخبروا االخوه 

وىدفوا مف ذلؾ التوضيح أف ، (89)وىيب باشا بما تيدؼ اليو السمطة األتحادية مف تغيير
األتحادييف ىـ أصحاب السمطة الفعمية وأف التعييف والعزؿ مف صالحياتيـ فقط، فضالا عف 
أعالف أستعداد الشريف عمي حيدر لتنفيذ أوامر الحكومة في االستانة اذا رفض الياشميوف 

 .(89)األذعاف ليا
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از ومعو قوػ مؤلفة مف سبع غادر الوالي الجديد االستانة عمى ظير باخرتو إلى الحج 

كتائب مشاة وكتيبة مف المدفعية، وكاف متحمساا لتطبيق مبادغ حزب األتحاد والترقي وزود 
بالعدد مف التعميمات مف قبل األتحادييف بأضعاؼ نفوذ الشريف حسيف والقبض عميو اذ أمكف، 

عف مد سكة حديد مف ولجعل الحجاز تفقد أمتيازاتيا السياسية واألقتصادية والدينية، فضالا 
رغاـ أىل الحجاز عمى دفع ضرائب مثل باقي الواليات، وتطبيق التجنيد  المدينة إلى مكة، وا 

 (83). مستنديف لقانوف الواليات(82)األلزامي عمييـ وأف تصبح الحجاز والية كغيرىا مف الواليات

 .(84)، وىو تاكيد لمسياسة المركزية التي ييدفوف الييا9993الصادر عاـ 
تحديداا إلى  9994وبوصوؿ الوالي الجديد وىيب باشا لمحجاز في كانوف الثاني مف عاـ  

وصرح بأنو جاء لتطبيق  (85)جدة، أعتدػ عمى بعض قوافل التجار وعمى زورؽ في ميناء جدة
قانوف الواليات وسياسة األتحادييف. فمـ يكف ذلؾ مقبوؿ مف قبل عرب الحجاز، فأحتج األىالي 

لغاء األمتيازات التي تتمتع بيا بالدىـ منذ زمف طويل، وعارضوا مد خط سكة حديد ألنو أراد إ
إلى مكة وجدة، ألنيـ كانوا يحصموف عمى األمواؿ مقابل حمايتيـ لقوافل الحجاج التي تسمؾ ىذا 
الطريق وعدـ التعرض ليا، فضالا عف قياميـ بتأدية بعض الخدمات لمحجاج كإدالء ليـ وبيع 

 .(86)مييـبعض المواد ع
لكف الحكومة العثمانية ىدفت مف تعييف وىيب باشا جعل األمور األدارية والعسكرية 
والمالية في البالد تحت تصرفو، في حيف تبقى األمور الدينية تحت تصرؼ الشريف حسيف، 
لذلؾ ومنذ وصولو حصل نزاع مابيف األثنيف خاصةا في مسألة التجنيد األجبارؼ الذؼ تـ رفضيا 

دفع بالقبائل إلى التعرض لمقوات العثمانية ومحاصرتيا مابيف  الشريف واألىالي، مما مف قبل
. وقد تجمع الكثير مف العامة أماـ دار الحكومة وطالبوا بعدـ الغاء (87)مكة والمدينة المنورة

األمتيازات مستنكريف وبشدة مد سكة الحديد وخاصة بعد أف وضح الشريف لموالي، رأؼ العامة 
 (88)تمؾ األمتيازات التي حصمت عمييا البالد منذ زمف السمطاف سميـ األوؿبخصوص 

(، ناصحاا الوالي بالتراجع عف أعمالو، وفي الوقت الذؼ أرسل فيو الشريف 9529_9592)
حسيف كتاباا إلى الباب العالي يخبرىـ فيو بما تمر بو الحجاز مف أوضاع صعبة نتيجة لسياسة 

 .(89)الوالي الجديد
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وفي ضوء وضع الحجاز المضطرب مف فوضى وأنعداـ األمف، وتزايدت عمميات السطو 
والنيب التي شرعت قبائل البدو بممارستيا في الطرؽ المؤدية لممدف. وأصبحت بشكل مستمر 
ولـ تنفع عرائض الشكاوؼ التي قدميا كبار مشايخ الحجاز لمحكومة، مع شعور الوالي وىيب 

تو وعدـ تمكنو مف السيطرة عميو، عمى الرغـ مف الصالحيات باشا بتدىور الوضع وخطور 
الواسعة التي كاف يتمتع بيا لتنفيذ قانوف الواليات، فضالا عف القوة العسكرية التي كانت تحت 

، خصوصاا بعد أف أمرتو، فطمب التفاوض مع الشريف حسيف لغرض تسوية األمر ولو مؤقتاا 
مكة وجدة فأصبح مف أجراء ذلؾ وضع البالد سيئاا أخذ البدو يقطعوف خطوط التميغراؼ بيف 

 .(99)جداا، إال أف الشريف تجاىل ذلؾ تبعاا لما لو مف قوة نفوذ في الحجاز
ونتيجة لتجاىل أمر التفاوض تجدد الصراع مابيف الشريف حسيف ووىيب باشا، الذؼ  

ة في االستانة لطمبو، ولـ تستجب السمط (99)أخذ يطالب األتحادييف بإرساؿ حممة تأديبية لمشريف
حيث وقف الوالي عاجزاا عف السيطرة  (92)خوفاا مف إثارة مؤيدؼ الياشمييف ضدىـ في الحجاز

ثناء ذلؾ كاف األمير عبدهللا في عاصمة الدولة العثمانية لحضور جمسات  عمى األوضاع. وا 
مع الصدر . وخالؿ تواجده ىناؾ أجرػ أتصاالت 9994آيار عاـ  94في  (93)مجمس المبعوثاف

، وقد تباحث األمير نيابة (95)لبحث مسائل الخالؼ (9996_9993)(94)األعظـ سعيد حميـ باشا
عف والده حوؿ الخالؼ بشأف مد سكة الحديد وطمب األمير بتأجيل ىذا األمر، إال أف الصدر 
األعظـ رفض الطمب وبعد مناقشات طويمة فيما بينيـ، صرح وزير الداخمية طمعت 

( أنيـ مستعدوف لتغيير الوالة في الحجاز كل شير وذلؾ لتحقيق 9997_9999)(96)باشا
ماييدفوف اليو، وىو مد سكة الحديد مف المدينة المنورة إلى مكة فإذا وافق الشريف عمى ذلؾ 

. بعدىا قرر وزير الداخمية (97)سينتيي خالؼ مد السكة واذا حدث العكس فال ود والبقاء بينيـ
التي طمبيا الوالي منو لكف الصدر األعظـ حذره مف خطورة مايقـو بو. بسبب تنفيذ تمؾ الميمة 

قوة الشريف حسيف فضالا عف كثرة مسانديو مف األىالي. فقدـ الصدر األعظـ سعيد حميـ أقتراحاا 
يقتضي بأرساؿ جماعة مف المقربيف لمشريف حسيف لمتباحث معو حوؿ مد سكة الحديد إال أف 

 مقترحاا لألمير عبدهللا لحسـ الداخمية وزير في التوصل إلى أتفاؽ. ثـ قدـ محاوالتو باءت بالفشل
 :تضمف الياشمييف مع الخالفات
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 .الخاصة حسيف الشريف لميزانية الحديد سكة خط واردات أف تخصص ثمث .9
 .لو وراثية وجعميا لمشريف الحجاز إمارة تبقى .2
 .السكة خط لتأميف كافية عسكرية قوة الشريف منح .3
 .(98)البدو العرباف عمى ينفقو الماؿ مف مبمغ الشريف إعطاء .4

وبالفعل . والده عمى األقتراحات وعرض لمحجاز بالسفر عبدهللا األمير باشا طمعت أمر
 ،أستمالة لو وأعتبرىا رفضيا الشريف أف إال ،9994 عاـ حزيراف شير أواخر في األمير غادر

طمعت باشا  وأبمغ العثمانية العاصمة إلى شير تموزفي نياية  عبدهللا األمير عاد بناءاا عمى ذلؾ
 .(99)بجواب والده

( العمل عمى التدبير 9998_9994)(999)وعمى أثر ذلؾ أخذ وزير الحربية أنور باشا
تتولى ىذه الميمة إال أف  (999)لخمع الشريف حسيف، حيث أرسل فرقة عسكرية مف أزمير

االستانة، تصدت ليذة القوة ففشل ايضاا، مما الجماعات التي كانت تساند الشريف حسيف في 
دفع بالحكومة إلى التخمي عف قرارىا بعد أف أعمف الصدر األعظـ سعيد حميـ تراجع الحكومة 

ليرة في حاؿ عـز الحكومة العثمانية في  3599999الفرنسية عف أقراضيا مبمغ مف الماؿ يبمغ 
 .(992)القياـ بأؼ تحرؾ ضد الشريف حسيف في الحجاز

ويرجع سبب أمتناع فرنسا ىو قرارىا في الدخوؿ بحرب عظمى في أوربا، مما دفع  
الصدر األعظـ بإرساؿ برقية لمشريف بأحتفاظ اإلمارة بحقوقيا كاممة، وتأجل تنفيذ مشروع مد 

. ومما يدؿ عمى أف المسؤوليف العثمانييف (993)الخط الحديدؼ مف المدينة المنورة إلى مكة
ى تسوية المشاكل ودياا بيف الشريف حسيف والوالي وىيب باشا بسبب الظروؼ أستقرت آرائيـ عم

 الدولية.
أعمنت الحرب العالمية األولى والتي دخمت فييا الدولة  9994تموز عاـ  28وفي 

العثمانية في مطمع تشريف الثاني مف العاـ نفسو إلى جانب المانيا مع دوؿ المحور )المانيا 
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مفاء )بريطانيا وفرنسا وروسيا ثـ ايطاليا(، ويرجع سبب دخوليا الحرب والنمسا والمجر( ضد الح
إلى جانب المانيا، ىو تأييد األخيرة ليا ومساندتيا في حربيا البمقانية، فضالا عف إستيالء 
الحكومة البريطانية عمى طراديف طمبتيما الدولة العثمانية مف المصانع البريطانية، األمر الذؼ 

كر في إستردادىما، وفي المقابل أبحر طرادييف المانييف إلى مضيق الدردنيل اغضبيا وجعميا تف
بعد أخذ الموافقة مف الحكومة العثمانية، عندىا صرحت األخيرة بأمتالكيا ليذيف الطرادييف مع 

 . وىذا يفسر فكرة الحرب ضد الحمفاء.(994)العمـ وجود البحارة األلماف في الدولة العثمانية
ة العثمانية الحرب العالمية األولى، أصدر شيخ األسالـ مصطفى خيرؼ وبدخوؿ الدول 
( فتوػ بالجياد، في حيف أظير الشريف حسيف معارضتة لممشاركة 9996_9994)(995)افندؼ

 إلى السمطاف دمحم الخامس، 9994في الحرب، التي تمثمت ببرقية أرسميا في كانوف االوؿ عاـ 

ثـ أف الوالي وىيب باشا زار الشريف حسيف وأخبره  (996)يحذره مف الدخوؿ في الحرب العظمى
بوصوؿ برقية اليو مف الحكومة في االستانة لمعرفة رأؼ اإلمارة في الدخوؿ لمحرب، فكاف رد 

 (997)الشريف حسيف أنو قد أرسل برأية سابقاا لمحكومة وأنو لـ يكف ضدىا في رفضو بالمشاركة
( التي 9993_9992عد الحرب البمقانية عاـ )بل أشار فييا إلى ضعف الدولة خصوصاا ب

جعمتيا منيكة وغير مستعدة لخوض حرب جديدة قبل أف تستعيد قواىا، وبيف وضع دوؿ أوربا 
ومابينيا مف إتفاقيات، واف دخوليـ الحرب إلى جانب األلماف سيجعميـ يواجيوف خطراا كبير، 

مانيا مف إمداد الجيوش العثمانية وذلؾ لعدـ وجود حدود برية مشتركة فيما بينيـ لتتمكف ال
بالمعدات التي تحتاجيا، فضالا عف قوة نفوذ البريطانييف في المناطق المحاطة بالدولة العثمانية 

. وىذا يدؿ عمى الحنكة السياسية التي تمتع بيا الشريف حسيف والمكانة (998)او القريبة منيا
بيا صراحةا، إال أنيـ أعمنوا بطريقة غير المتميزة لدػ العثمانييف حتى وأف كانوا اليعترفوف 

 مباشرة، عندما طمبوا منو إبداء المساعدة والمشاركة في حالة دخوؿ بالدىـ الحرب.
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لـ يثِف ذلؾ عـز الدولة العثمانية عف الوقوؼ إلى جانب المانيا، فأخذت تمارس ضغوطاا 
بوف مف الشريف إعالف شديدة عمى الياشمييف وذلؾ لحصوليـ عمى تأييد لمجياد، فأخذوا يطم

رساؿ المجاىديف لإلشتراؾ في الحرب. ففي البدء كانت ردود الشريف تدؿ  الجياد في الحجاز وا 
عمى أنو مؤيد لمجياد، وبيف ليـ بأنو لـ يصرح بذلؾ عمناا خوفاا مف األسطوؿ البريطاني بالسيطرة 

سيؤدؼ إلى اإلضطراب عمى السفف الحجازية الموجودة في البحر األحمر آنذاؾ، األمر الذؼ 
. وأتخذ ذلؾ حجة لمتيرب مف ضغوط الحكومة العثمانية، إال أنو في نياية األمر (999)في البالد

وافق الشريف حسيف، عمى إرساؿ خمسيف متطوعاا بقيادة األمير فيصل إلى دمشق عاـ 
العربية . وأثناء وجود األمير ىناؾ أتصل مباشرةا بمجموعة مف قادة الحركة (999)9995

المناوئيف لمحكـ العثماني وتباحث معيـ، وفي األخير أتفقوا جميعاا عمى أف تكوف الحركة العربية 
  .(999)تحت إمرة الشريف حسيف وأف يصبح ىو المطالب بحقوؽ العرب وحريتيـ

تقدـ نستطيع القوؿ أف الصداـ بيف الشريف حسيف والعثمانييف كاف أمراا اليمكف  مما 
اف إرساؿ األمير فيصل إلى دمشق كاف أحد خطط الشريف حسيف لمثورة، وذلؾ تجنبو، لذا ف

تفاقيـ عمى قياـ الثورة ضد األتحادييف وأنفصاليـ  عبر تواصمو مع الجمعيات العربية ىناؾ، وا 
عف الدولة العثمانية ىذا مف جانب، ومف جانب آخر أراد مسايرة األتحادييف حتى تكتمل 

 أف يشوبيا اؼ عائق.إستعدادات الثورة مف غير 
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 الخاتمة
 الثورة لقياـ تمييدية فترة كانت واألتحادييف الياشمييف مابيف العالقة تمؾ أف ذلؾ مف نستنتج. 9

 .9996 عاـ في الكبرػ  العربية
 وأف وديو عالقة حسيف بالشريف الثاني عبدالحميد السمطاف عالقة أف عمى الدراسة برىنت. 2

 المكرمة، مكة إمارة منصب يستمـ الذؼ المناسب الشخص أنو عمى الشريف إلى ينظر السمطاف
 عف بالتنازؿ ويجبرونو السمطاف عمى يثيروف  األتحادييف جعل الشريف تعييف أمر أصدار وأف

 .الخامس دمحم أخيو إلى إلى منصبو وتسميـ العرش
 مف وذلؾ مستقرة تكف لـ العثمانية الدولة في الداخمية األوضاع أف الدراسة خالؿ مف نالحع. 3

 في أشير تكوف  قد قصيرة مدة وخالؿ والي مف ألكثر الحجاز والية لمنصب تسميميـ خالؿ
 أستقالؿ حسيف الشريف دفع الذؼ األمر السياسية الحنكة ضعف عمى يدؿ وىذا األحياف، بعض
 .لمصمحتو ذلؾ
 فرض خالؿ مف سيادتيـ تحت حسيف الشريف جعل ىو األتحادييف ىدؼ الدراسة بينت. 4

 عامة الحجاز بالد عمى سيطرتو فرض خالؿ مف وجوده أثبت قد أنو إال أمارتو، عمى سيطرتيـ
 .تطبيقيا أرادوا التي المركزية سياتيـ فرض وعدـ

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 549 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ملحق

 الهاشميون في الحجاز وعالقتهم بجماعة االتحاد والترقي  

 الهوامش

 9993مف عاـ ( حكموا مكة مىالنبي دمحم )ص نسل مف العائمة المنحدرة مف مجموعةـ ىواشـ: يال (9)
واشـ عمى يقب اللويطمق  دمحم )صمى(، اشـ جد الرسوؿبف ىوينحدروف مف عمرو  9925حتى عاـ 

لممزيد مف التفاصيل ينظر:  ـ مف حكموا مكة.ىحفاد الحسف أوأف  ،(عحفاد الحسيف )أحفاد الحسف و أ
ىرة، ترجمة: دمحم شياب، مراجعة: دمحم عمي، د.ط، مكتبة مدبولي، القاجيرالد دؼ غورؼ، حكاـ مكة، 

 .342صد.ت، 
 فييا ودرس مكة في 9849 عاـ ولد شريف، عوف  بف عبدالمعيف بف دمحم بف: الرفيق عوف  الشريف (2)

 إلى توجو ثـ حسيف شقيقو عف إمارتيا في ناب مكة، إمراء مف حسني وىو والعمماء لمعمـ محباا  نشأ حيث
 ترؾ بعد 9882 عاـ إمارتيا وتولى مكة إلى وعاد الوزارة، لقب عمى وحصل 9877 عاـ االستانة
 رتبة ومنيا العثمانية الدولة مف األوسمة مف العديد عمى وحصل مكانتو، غالب بف عبدالمطمب الشريف
 سيطر مكة إلى عوف  الشريف وبعودة اسعد، احمد بنت فاطمة مف وتزوج ،9867 عاـ الروممي إمراء
 الطائف، إلى سمطانو وأمتد العامة عمى حكمة في متسمطاا  وكاف شؤونيا جميع وعمى كاممة سيطرة عمييا
 االعالـ الزركمي، خيرالديف: ينظر التفاصيل مف لممزيد .9995 عاـ السكر داء أثر الطائف في وتوفي

 لممالييف، العمـ دار ،95 ط ،5 مج ،(والمستشرقيف والمستعربيف العرب مف والنساء الرجاؿ الشير)
  .97ص ،2992 بيروت،

شراؼ ذوؼ عوف، االبف األصغر لمشريف دمحم بف عوف، أو مف ىو  9845ولد عاـ عبدااللو بف دمحم:  (3)
بعد  (9899_9882) ف نورؼ باشااعثمالعثماني عمى الحجاز مف قبل الوالي  أف عيف شريفاا  وسبق ل

عمى  (، وعيف عبدااللو أميراا 9882_9889) الثالثة ومارتإأف عزؿ الشريف عبدالمطمب بف غالب عف 
مر ألـ يصادؽ عمى  الثانيف عبدالحميد الكف السمط مكة بالوكالة مف قبل الوالي عثماف نورؼ باشا

بعد عزؿ  9998الشرعي في الشرافة عاـ  وستعاد حقأثـ  عوف الرفيق، وخيأ إلى مارةتعيينة بل منح اإل
ينظر: جيرالد دؼ  . لممزيد مف التفاصيل9998، توفي في االستانة عاـ عمي بف عبدهللا وخيأابف 

 .97صغورؼ، المصدر السابق، 
 والده وتوفي فييا، يقيماف وجده والده وكاف االستانة، في 9853 عاـ ولد: عمي بف حسيف الشريف (4)

 فترة وأستقروا الحجاز إلى جده   مع مره مف أكثر وسافر الشريفي، قصره في جده مع وعاش 9879 عاـ
 القبائل، عف خبره لديو وأصبحت فييا تعميمو أكمل وخالليا عاماا  خمسيف إلى أربعيف مايقارب الزمف مف
 مكة إلى عاد بعدىا عبدااللو والشريف عمي الشريف عمو مع 9858 عاـ االستانة إلى بعدىا وعاد
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 باخرة ظير عمى العقبة إلى بنفية أدػ الذؼ األمر السياسي المسار حسيف الشريف وسمؾ إمارتيا وتسمـ
 إلى 9939 أواخر في عاد المرض عميو أشتد أف إلى أعواـ ستة فييا وبقي قبرص إلى ومنيا الرضوؼ 
 عويدات، جميل: ينظر التفاصيل مف لممزيد .9939 عاـ حزيراف في وفاتو حتى فييا وبقي عماف،
 رسالة وأدواره، شخصيتة في والغربييف الشرقييف وآراء الكبرػ  العربية الثورة في دورة لورنس ادوارد توماس

 .28ص ،9999 لبناف، يوسف، القديس جامعة األنسانية، والعمـو االداب كمية منشورة، غير ماجستير
( 9882_9889في دار جده الشريف عبدالمطمب بف غالب ) ،9866ولد في عاـ  عمي حيدر: (5)

أىتماماا ووالده الشريف عمي جابر مف فرع آؿ زيد. ومنذ طفولتو أصبح مف المقربيف إلى جده الذؼ منحو 
خاصاا وكاف يصطحبة في زياراتو لكبار المسؤوليف مف الوزراء في الدولة وعندما أنيى دراستو األبتدائية 

ودخل  ، إال أنو لـ يستمر فييا طويالا حيث عاد إلى االستانة،9879في االستانة غادرىا إلى مكة عاـ 
أعتبر  9995، وفي عاـ 9887في المجاؿ السياسي حيث أصبح عضواا في مجمس شورػ الدولة عاـ 

وفي عاـ  ،9998 ف عاـاعيصبح عضو في مجمس األنفسو الخميفة الشرعي إلمارة مكة وبعدىا أ
وأشترؾ في الثورة العربية إلى  مارةخذ اإلأتنافس مع الشريف حسيف عمى  وقاؼ.عيف وزير لأل 9999

صيل ينظر: فيد امسمـ زغير لممزيد مف التفا في بيروت. 9935توفي عاـ جانب الدولة العثمانية، 
مارة مكة ) (، مجمة األستاذ، كمية تربية، جامعة 9999_9866واخروف، الشريف عمي حيدر باشا وا 

 .243، ص2994 ، بغداد،299 ، العدد9المستنصرية، مج 
 تيرؼ  امو عبدالمجيد اوالد ثاني وىو 9842 عاـ أيموؿ 22 في ولد: الثاني عبدالحميد لسمطافا (6)

 امو أعتبار عمى العرش أستالمو لعدـ شرعي غير بإنو األشاعات مف الكثير عميو أطمقوا قاديف، موجغاف
 والفطنة بالذكاء السمطاف يتميز الشابسوغ، قبيمة فرع مف شركسية كانت أنيا حيف في ارمنية، جارية
 والدتو وفاة بسبب صباة منذ العزلة يحب كتوماا  حذراا  كاف فقد تحقيقو في اليو ماييدؼ مايخفي وكثير
 الدستور إعالف إلى وأضطر 9999 عاـ حتى 9876 عاـ السمطنة تولى عمره، مف العاشرة في وىو

 عف األسالمية الخالفة إحياء وسعة مافي كل في وحاوؿ ،9998 عاـ والثانية 9878 عاـ األولى مرتيف
 ،9999 عاـ الحكـ عف خمعو وتـ مراده تحقيق مف يتمكف لـ لكنو األسالمية، الجامعة حركة طريق
 ج ،9996_9793 مكة في العممية الحياة رمضاف، اماؿ: ينظر .9998 عاـ شباط مف العاشر توفي

 العربية المممكة القرػ، اـ جامعة األسالمية، والدراسات الشريعة كمية منشورة، غير دكتوراة اطروحة ،9
 .42ص ،2996 السعودية،

 .59، ص2995، دار الفكر، عماف، 2الياشمية الحجازية، ط يوسف غوانمة، المممكة  ىنادؼ (7)
ونشأ فييا وتسمـ السمطة  9844دمحم رشاد الخامس: بف السمطاف عبدالمجيد، ولد في االستانة عاـ ( 8)
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، وكاف وقتيا كبير السف حيث سيطر عميو األتحادييف 9999بعد عزؿ السمطاف عبدالحميد الثاني عاـ 

. ينظر: 9998لتغمب عمييـ، إال أنو أستمر في السمطة حتى وفاتو عاـ سيطرة كاممة ولـ يستطع ا
، المكتب األسالمي لمنشر، بيروت، 4، ط 8محمود شاكر، تاريخ األسالمي )العيد العثماني(، ج 

 .299، ص2999
 .28ص ،9987دمشق،  لمنشر، طالس دار ،9 ط الكبرػ، العربية الثورة مصطفى طالس،( 9)
 9876 عاـ األوؿ كانوف  23 في باشا مدحت أعمنو الذؼ الدستور ىو :9876دستور عاـ ( 99)

 كاف لما تبعاا  نيابي مجمس تشكيل تـ وبموجبة. الثاني عبدالحميد السمطاف قبل مف صادر ممكي بمرسـو
 بالحفاظ والقضاء والبرلماف والوزراء السمطاف مف كالا  عمى الدستور وأكد اوربا في مجالس مف موجود
 المبعوثاف مف يتكوف  عمومي مجمس تكويف عمى الدستور ونص. األفراد وحقوؽ  المقاطعات إدارة عمى

 يجمبو بما وال باشا بمدحت اليثق بأنو إلعالنو تبعاا  وذلؾ الدستور بتعطيل السمطاف أمر. واألعياف
 دار ،9 ط تركيا، في السياسي النظاـ النعيمي، نورؼ  احمد: ينظر .لمدولة حضارية منجزات مف الدستور
 .49ص ،2999 االردف، لمنشر، زىراف

في أيالة ارضرـو في الدولة العثمانية وأكمل دراستو فييا وأصبح  9839دمحم سعيد باشا: ولد عاـ ( 99)
(، وناظر الداخمية ثـ محافع عمى مدينة 9999_9876السكرتير األوؿ لمسمطاف عبدالحميد الثاني )

وتولى ىذا المنصب سبع مرات في عيد  9879لصدر األعظـ عاـ بورصة إلى أف وصل إلى منصب ا
( وكاف 9998_9999السمطاف عبدالحميد الثاني ومره واحده في عيد خميفتو السمطاف دمحم الخامس )

لجأ إلى السفارة البريطانية  9896معروفاا بمعارضتو لتوسع النفوذ الغربي في الدولة العثمانية وفي عاـ 
لرغـ مف التأكيد عمى حريتو الشخصية، إال أنو أعتكف في داره إلى أف عاد إلى في االستانة وعمى ا

أستقاؿ مف المنصب وىرب مف المسؤولية،  9992وفي عاـ  9998منصب الصدارة مؤقتاا إثناء ثورة 
. ينظر: احمد صدقي عمي شقيرات، اوراؽ النقد العثماني خالؿ الحرب 9994توفي في االستانة عاـ 

، 2995، دار خالد الحياني لمنشر، المممكة العربية السعودية، 9، ط 9998_9995ولى العالمية األ
 .99ص
الصدر األعظـ: نائب السمطاف العثماني ورئيس الوزراء، ولو السمطة العميا في شؤوف السمطنة،  (92)

لدولة وىو منصب رفيع يأتي مف حيث الترتيب في المقاـ الثاني بعد السمطاف وىو رئيس الحكومة في ا
، دار الثقافة لمنشر، القاىرة، 9العثمانية. ينظر: حسيف مجيب المصرؼ، معجـ الدولة العثمانية، ط 

 .83، ص2994
 عماف، االردف، تاريخ لجنة منشورات ط،.د والخالفة، حسيف الشريف الموني، داود نضاؿ (93)
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 .32ص ،9969
 عماف، ف،.د.د ،9 ط ،(عاـ نصف مرور ذكرػ ) الكبرػ  العربية الثورة واخروف، زيادة نيقوال (94)

 .9،ص9966
 .59ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص (95)
ف يعو لمبحرية  اا عمل ناظر وىو ابف شقيق الشريف عوف الرفيق  9846ولد عاـ  احمد راتب باشا: (96)

فيو ضابط عسكرؼ  ،9998 عاـ تـ عزلة فيو  وزيررتبة  إلىورفع  9893عمى الحجاز في عاـ  والياا 
أوكمت اليو بعض المياـ التفتيشية ألحواؿ الجيش والبحرية، وعيف والياا عمى الحجاز وبنفس الوقت قائداا 

تقرير احمد راتب  ف،ااحمد صاب :لممزيد مف التفاصيل ينظر .االستانةفي  9993توفي عاـ  لمجيش.
نشر ضمف بحث  ،9899 باشا حوؿ ردة فعل القبائل العربية عمى مسألة الغاء الرؽ في الحجاز عاـ

المممكة  جامعة الممؾ سعود، عمادة البحث العممي، مركز بحوث كمية االداب، ابحاث الكتاب التذكارؼ،
 .5_4ص ،2999العربية السعودية، 

وقد تسمـ السمطة  9998كاظـ باشا: وىو أوؿ والي دستورؼ لمحجاز، قدـ إلى مكة في عاـ ( 97)
. 9999مف قبل السمطاف العثماني عبدالحميد الثاني في عاـ  األمنية والعسكرية، إال أنو عزؿ سريعاا 

ينظر: حمد عبدالكريـ دواح الحسيني، مكة المكرمة في الفكر األسالمي في القرنيف الرابع عشر 
 .945، ص2999والخامس عشر اليجرييف، د.ط، دار الكتب العممية، بيروت، 

 ،2ط  ،2ج ، ف(اجتماع والعمر العمـو واأل)دراسات في السياسة و  تاريخ مكة احمد السباعي،( 98)
 ،مصدر السابقال مصطفى طالس، ؛569ص، 9999 مكة، نة العامة لممممكة العربية السعودية،اماأل
 .92ص
 لمموسوعات، العربية الدار ،9 ط ،9925_9996طالب دمحم وىيـ، تاريخ الحجاز السياسي ( 99)

 .57السابق، ص؛ عماد عبدالعزيز، المصدر 26ص ،2997 بيروت،
دمحم يونس العبادؼ، الرحمة الممموكية الياشمية مف مكة المكرمة إلى عماف والبيعة الكبرػ ( 29)

 .22، ص9996، الناشر وزارة الثقافة، االردف، 9بالخالفة لمشريف حسيف بف عمي، ط 
(، وذلؾ 9876_9869يرجع أىتماـ الدولة العثمانية بسكؾ الحديد إلى عيد السمطاف عبدالعزيز )( 29)

مف أجل الوصوؿ إلى جميع األراضي الواقعة تحت سيطرتيا بأقصر الطرؽ، فربطت الدولة بشبكة سكؾ 
الحديد مابيف حمب وبغداد ودمشق والمدينة المنورة ولـ تكتفي بذلؾ بل أرادت إيصاؿ السكة إلى األراضي 

ة وأنشأ العديد مف السكؾ منيا المقدسة في الحجاز وأىتـ السمطاف عبدالحميد الثاني بالسكؾ الحديدي
أضنة_دمشق_المدينة المنورة، ويرجع ىذا األىتماـ بالسكؾ لما لو مف مردود أقتصادؼ لمدولة فضالا عف 
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الفوائد العسكرية والسياسية لمدولة. لممزيد مف التفاصيل ينظر: متيف ىوالكو، الخط الحديدؼ الحجازؼ 

 .8، ص2999، دار النيل، القاىرة، 9مة: دمحم صواش، ط )المشروع العمالؽ لمسمطاف عبدالحميد(، ترج
اسعد داغر )عضو جمعية عربية سرية(، الثورة العربية الكبرػ، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، ( 22)

 .32؛ طالب دمحم، المصدر السابق، ص25، ص9996عماف، 
 .69ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص (23)
الدولة العثمانية تأسس في البمقاف ومركز قيادتو العامة في الجيش الثالث: ىو أحد جيوش  (24)

تـ نقمو مف مركزه إلى حماية الحدود الشمالية والشرقية لمدولة العثمانية  9999سالونيؾ، وفي عاـ 
تقدـ نحو األراضي  9997وحارب عمى الجبية الروسية إثناء نشوب الحرب العالمية األولى، وفي عاـ 

الثورة البمشفية وسيطر عمى جميع األراضي التي سبق وأف خسرتيا الدولة  الروسية عمى أثر قياـ
(. لممزيد مف التفاصيل ينظر: احمد صدقي عمي 9878_9877العثمانية في الحرب الروسية العثمانية )

، د.ط، دار خالد الحياني لمنشر، 9998_9864شقيرات، تاريخ األدارة العثمانية في شرؽ االردف 
 .55، ص2996ة السعودية، المممكة العربي

سالونيؾ: مدينة يونانية تقع جنوب بالد مقدونيا عمى بحر األرخبيل، وكانت تسمى ترما ثـ اطمق  (25)
الف شخص مابيف اسباف وييود الدونمة المتظاىريف باألسالـ، وفي القرف  949عمييا سالونيؾ ويسكنيا 

تشة واخروف، السالطيف األوائل عصر التاسع عشر وقعت تحت الحكـ العثماني. ينظر: حسيف جوك
، 2996، دار النيل لمنشر، القاىرة، 9تأسيس الدولة العثمانية، ترجمة: سمير عباس زىراف، ط 

 .296ص
آذار وكميا  39او حادثة  الحركة المضادة: تسمى في التاريخ العثماني بػ الفتنة األرتجاعية (26)

. ينظر: عماد حمد الجبورؼ، موقف بريطانيا مف 9999نيساف  93\92تسميات لما حدث في ليمة 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االداب، 9999_9998أنقالب األتحادييف في الدولة العثمانية 

 .942، ص2996جامعة بغداد، 
، د.ط، المطبعة 9ية الحديثة تاريخ ومذكرات وتعميقات، ج دمحم عزه دروزة، حوؿ الحركة العرب (27)

 .98، ص9959المصرية لمنشر، صيدا، 
)دراسة تاريخية(،  9929_9998ىشاـ سوادؼ ىاشـ السوداني، العالقات األمريكية العثمانية  (28)

المصدر  طالب دمحم،؛ 59، ص2992اطروحة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية، جامعة الموصل، 
 .26ص ،السابق

  .329صالمصدر السابق،  جيرالد دؼ غورؼ، (29)
 .59؛ ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص92ص ،مصدر السابقال مصطفى طالس، (39)
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 في المبعوثاف ومجمس األعياف مجمس وحق البرلماف أماـ مسؤولة لمدستور عدة مبادغ منيا الوزارة (39)
 جميع فضالا عف مساواة، المبعوثاف مجمس قبل مف األعياف مجمس أعضاء ثمثي وأنتخاب القوانيف تشريع

، المصدر السابق، دمحم عيود: ينظر مف التفاصيل حوؿ المبادػء لممزيد .القانوف  أماـ المواطنيف
 .59ص
 دات،يدار النشر والتوزيع والتع د.ط، الحسيف بف عمي والثورة العربية الكبرػ، ف موسى،اسميم (32)

 .98ص د.ت، االردف،
 عمومو وتمقى 9882 في مكة المكرمة عاـ ولد الشريف، أوالد ثاني: حسيف الشريف بف عبدهللا( 33)

 بعدىا ىيا واألميرة طالؿ األمير فأنجبت مصباح الشريفة عمو ابنة مف تزوج الحجاز مف نفييـ عند
 لمشاركتو 9998 عاـ مكة إلى عاد ومنيرة، مقبولة واألميرتيف نايف األمير أنجبت تركية أمرأة مف تزوج

 ،9929 في عسكرية قوة رأس عمى معاف إلى وذىب الفترة تمؾ في والثورات السياسية الحياة في الفعالة
 وأصبح 9946 عاـ آيار 25 في التاـ أستقاللة وناؿ نيض االردف لشرؽ  أميراا  عيف 9929 عاـ وفي
 أف إلى الغربية، والضفة االردف شرؽ  مابيف الوحدة عقد عمى عمل 9959 عاـ وفي ،9946 عاـ ممكاا 
 بيف االردف وشرؽ  عبدهللا ولسف، مارؼ : ينظر التفاصيل مف لممزيد .فمسطيف في 9959 عاـ في اغتيل

 لمنشر قدمس شركة ،9 ط ولسف، مارؼ : مراجعة جراح، فضل: ترجمة الصييونية، والحركة بريطانيا
 .29ص ،2999 بيروت، والتوزيع،

المذكرة إلى الصدر األعظـ كامل باشا الذؼ وعده بإف منصب األمارة سيكوف سمـ األمير عبدهللا ( 34)
لوالده وبعدىا خرج األمير بعد أف قدـ الشكر لمصدر األعظـ وأخبر والده بما جرػ. لممزيد مف التفاصيل 

 .29ت، ص.د عماف، لمنشر، األىمية دار ط،.د ينظر: عبدهللا بف الحسيف، مذكراتي،
نيا ازار بريطو رة ىدرس في القاو ، 9832ولد في قبرص عاـ مق عميو كميل باشا ويط كامل باشا:( 35)

، وتولى مناصب عدة لغاتعدة متمؾ خبرة ويتقف أ ووبرجوع رفي مص أعواـ ةقضى عشر و  9859عاـ 
حيث أصبح والياا عمى حمب وازمير وأصبح مف المقربيف لمسمطاف عبدالحميد الثاني وتولى منصب 

(، والمرة 9999_9998(، والمرة الثانية )9895_9895الصدر األعظـ ثالثة مرات المرة األولى )
ر في عيد السمطاف (، حيث أستمر في آخر مرة لو في الصدارة لمدة ستة شيو 9993_9992الثالثة )

مذكرات  جماؿ باشا،ينظر:  .9993عاـ في قبرص  يتوف( إلى أف 9998_9999دمحم رشاد الخامس )
 .52ص ،2993 بيروت، دار الفارابي، ،9ط  دمحم السعيدؼ، :اعداد جماؿ باشا،

د.ط،  ،9998_9998والعثمانييف  حسيف الشريف بيف المراسالت المتبادلة الفواز،سعود كميب ( 36)
 .69ص، 9997دمشق،  ،المطابع العسكرية لمنشر

 . 29ص ،المصدر السابق بف الحسيف، عبدهللانقالا عف:  (37)
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: لقب ظير في أوؿ عيد الدولة العثمانية كاف صاحب أعمى رتبة عممية وكاف يعرؼ شيخ األسالـ( 38)

بقاضي العسكر، وفي عيد دمحم الفاتح كاف يعرؼ بالفتى وكما جاء في قانوف نامو الذؼ أصدره دمحم 
الفاتح ىو رأس العمماء، وكاف شيخ األسالـ أعمى مكانو عند السمطاف وىو مرجع السمطاف الذؼ يأخذ 

معجـ المصطمحات العثمانية التاريخية، تحقيق: عبدالرزاؽ دمحم حسف، ط  يو. ينظر: سييل صاباف،برأي
 .69، ص2999، مطبوعات الممؾ فيد، الرياض، 9
 . 59؛ ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص29ص ،المصدر السابق بف الحسيف، عبدهللا (39)
عنى األمر وتصدر عف األدارة السمطانية التي وكذلؾ بم د الواليةيكممة فارسية تعني ع ف:االفرم (49)

يصدرىا السمطاف بتعييف شخص او منحو شي بطريقة رسمية وأحياناا يسمى )برات( وقد حل محميا 
مصدر ال ف موسى،اسميم ؛999مايعرؼ بػ )اإلرادة(. ينظر: ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص

 .99ص ،السابق
بيكر، مممكة الحجاز )الصراع بيف الشريف حسيف وآؿ سعود(، ترجمة: صادؽ عبد عمي  رانداؿ (49)

 .39، ص2995، دار األىمية، عماف، 2الركابي، ط 
، 9الويس موسيل، آؿ سعود )دراسة في تاريخ الدولة السعودية(، ترجمة: سعيد فايز السعيد، ط  (42)

 . 78ص السابق، المصدر عبدالعزيز، دعما ؛938، ص2993الدار العربية لمموسوعات، بيروت، 
 دمشق، طالسدار، ،9 ط ،9998_9994 األولى العالمية الحرب في العربية القضية برو، توفيق (43)

  .39ص ،المصدر السابق الحسيف، عبدهللا؛ 299ص ،9989
 .29المصدر السابق ص ،داود نضاؿ (44)
 .53نقالا عف: ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص (45)
 مكة إلى وأنتقل ،9898 عاـ االستانة في ولد حسيف الشريف اوالد رابع: حسيف الشريف بف زيد( 46)

 9997 عاـ وفي السياسي المسار في وسار معارؾ عدة وقاد العربية الثورة في وشارؾ وتعمـ، فييا ونشأ
 وذلؾ الشمالي الجيش مف أفواج ثالث قيادة زيد األمير تولى 9998 عاـ أوائل وفي العقبة إلى أنتقل

 ودخل تاماا  نجاحاا  الحممة وأحرزت والطفيمة الدراويش جرؼ ومحطة والشوبؾ موسى وادؼ نحو لمزحف
 األمير التحق العربية، القوات بأنتصار أنتيت ألستردادىا عماف في العثمانية القوات مع وتواجو طفيمة،

 بعد دمشق غادر حتى جانبة إلى وظل اوربا إلى سافر عندما عنو وناب دمشق إلى فيصل باألمير زيد
 بالممؾ التحق 9923 عاـ وفي أعواـ، أربعة بعد إال مكة إلى يعود ولـ 9929 عاـ ميسموف  معركة
 عاـ حتى قبرص في بوالده التحق وبعدىا بريطانيا في الدراسة مف فترة أمضى بعدىا العراؽ إلى فيصل
 عاـ وفي وبريطانيا والمانيا تركيا في لمعراؽ سفيراا  تعيينو وتـ العراؽ، إلى عاد والده وفاة وبعد 9939
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 مف لممزيد .9979 عاـ األوؿ تشريف شير منتصف في وفاتو حتى السياسي المجاؿ ترؾ 9958
 رسالة والسياسي، العسكرؼ  ودورة حسيف الشريف بف زيد األمير يوسف، حسف دمحم: ينظر التفاصيل
 .29ص ،2997 البصرة، جامعة بنات، تربية كمية منشورة، غير ماجستير

 .39عبدهللا بف الحسيف، المصدر السابق، ص (47)
ورافق عائمتو أثناء  9879عمي بف الشريف حسيف: أكبر أوالد الشريف ولد في مكة المكرمة عاـ  (48)

 9998مختصيف، وجاء إلى بالد الحجاز عاـ  نفييـ إلى االستانة حيث درس وتعمـ فييا عمى يد أساتذه
وأشترؾ بالعديد مف الحمالت التي شنيتيا األمارة الياشمية في الحجاز عمى العديد مف المناطق المجاورة 

أصبح قائداا لمقوات النظامية المحاصرة لممدينة المنورة،  9996ليا، ولما قامت الثورة العربية عاـ 
، 9924أف أستمـ عرش الحجاز وأصبح ممكاا عمييا بعد تنازؿ والده عاـ وأستمر في السمؾ العسكرؼ إلى 

لكنو لـ يستمر طويالا في ىذا المنصب بسبب حدة النزاع القائـ مع السمطاف عبدالعزيز بف سعود 
ورحل إلى العراؽ وعاش في بغداد إلى  9925( فتنازؿ عف العرش في نياية عاـ 9932_9926)

. ينظر: نجدة فتحي صفوة، الجزيرة 9935( حتى وفاتو عاـ 9933_9929جانب شقيقو الممؾ فيصل )
 .82، ص9996، دار الساقي، بيروت، 9، ط 2العربية في الوثائق البريطانية )نجد والحجاز(، مج 

 إثناء عائمتو رافق ،9883 عاـ الطائف في ولد الشريف اوالد ثالث: حسيف الشريف بف فيصل (49)
 خاض 9998_9998 أعواـ مابيف مختصيف أساتذة يدػ عمى فييا ودرس وتعمـ االستانة إلى نفييـ
 وذىب الحديثة، السورية الدولة وأسس. والمعارؾ الجيوش وقيادة السياسية المجاالت في متعددة أدوار
 وغادرىا سوريا إلى بعدىا عاد العرب عف ممثالا  باريس في السالـ مؤتمر في ليشترؾ 9999 عاـ بوفد
 أتصاؿ لو وأصبح 9929 عاـ ميسموف  معركة في العرب خسارة أثر عمى الفرنسيوف  أنذره أف بعد

 المساواة سياسة عمى وسار ،9929 عاـ آب 23 في العراؽ عمى ممكاا  وعيف السرية بالجمعيات
 عاـ وفاتو حتى أمتو يخدـ وأخذ وحدتو، وتثبيت ألستقراره والسعي بالعراؽ النيوض في واألعتداؿ
 الخارجية السياسة في فيصل الممؾ دور شنافة، نعاس صباح: ينظر التفاصيل مف لممزيد .9933
 .299ص ،2993 بغداد، جامعة السياسية، العمـو كمية ،9933_9929 العراقية

 .45صعبدهللا بف الحسيف، المصدر السابق، ( 59)
 .36صالمصدر نفسو، ( 59)
 .57المصدر السابق، ص؛ ىنادؼ يوسف، 29ص ،مصدر السابقال ف موسى،اسميم( 52)
 .37نقالا عف: عبدهللا بف الحسيف، المصدر السابق، ص( 53)
 .299؛ توفيق برو، المصدر السابق، ص33نقالا عف: نضاؿ داود، المصدر السابق، ص( 54)
 .44؛ رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص76ص ،مصدر السابقال كميب سعود،( 55)
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يعتبر مف األشراؼ الحسينييف مف نسل اإلماـ  9877بف عمي: ولد في المدينة المنورة عاـ  شحاد( 56)

الحسيف )عميو السالـ( وىو أحد كبار الحجاز ونشأ في المدينة المنورة ولو عالقة طيبة مع الشريف 
جانب أصبح قائمقاـ المدينة المنورة وشارؾ في الثورة العربية إلى  9998حسيف واوالده، وفي عاـ 

أصبحت عالقتو أكثر رسوخاا مع األمير عمي حيث أصبح نائب  9999القوات الحجازية، وفي عاـ 
لألمير في المدينة المنورة وأخذ عمى مساعدة األمير في إعادة األمف واألستقرار ليا، وظل موالياا 

ؤوؼ البحراني في المدينة المنورة. ينظر: رؤوؼ البحراني، مذكرات ر  9939لمياشميف حتى توفي عاـ 
، تحقيق: دمحم حسيف 9963ولغاية عاـ  9929لمحات عف وضع العراؽ منذ تأسيس الحكـ الوطني عاـ 

 .29، ص2999، دار فارس لمنشر، بيروت، 9الزبيدؼ، ط 
 لمنشر، خضير مكتبة ،9 ط ،9 ج ،(عمي بف الحسيف) وحاضرىا الحجاز ماضي دمحم، بف حسيف (57)
 .78سعود، المصدر السابق، ص ؛ كميب25ص ت،.د ـ،.د
في بالد الشاـ، ويعتبر مف أعيانيا وتدرج عبدالرحمف  9858عبدالرحمف باشا اليوسف: ولد عاـ ( 58)

في مناصب مختمفة مما منحو نفوذاا في عضوية مجمس إدارة الوالية، وأنتخب نائباا عف دمشق في 
اف عبدالحميد الثاني كاف سموؾ مجمس األمة ثـ عيف عضواا في مجمس الشيوخ، وفي عيد السمط

عبدالرحمف السياسي واألجتماعي والفكرؼ تبعاا لمايرغب بو السمطاف ومعادياا لمفكر الحر وفي عيد 
األتحادييف وجو سموكو حسب رغبتيـ، وعند مجيء األمير فيصل إلى سوريا وقف إلى جانبة وتـ تعيينة 

نظر: جماؿ باشا، المصدر السابق، . ي9929في رئاسة مجمس الشورػ، وقتل في حوراف عاـ 
 .249ص
اؼ في زمف  9597محمل الشاـ: ىي قوافل الحجاج والتي أبتدأ مجيئيا إلى الحجاز في عاـ ( 59)

(، وقيل أنو أبتدأ مجيئيا قبل ذلؾ التاريخ بإربعة أعواـ وأستمر 9529_9592السمطاف سميـ األوؿ )
، وكاف المحمل محمل باليدايا والحرير 9994تى عاـ محمل الشاـ بمجيئة إلى مكة والمدينة المنورة ح
 وعالقتو الرفيق عوف  الشريف الحسني، عبدهللا حمدؼ واألحجار الكريمة إلى الكعبة. ينظر: سمير

 الشريعة كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،(9995_9889) الحجاز في ووالتيا العثمانية بالدولة
 .94، ص2995 السعودية، العربية المممكة القرػ، اـ جامعة األسالمية، والدراسات

 .49؛ رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص79عماد عبدالعزيز، المصدر السابق، ص( 69)
، د.ط، 9اميف سعيد، الثورة العربية الكبرػ تاريخ مفصل جامع لمقضية العربية في ربع قرف، ج  (69)

 .994مكتبة مدبولي، القاىرة، د.ت، ص
 .79عبدالعزيز، المصدر السابق، صعماد ( 62)
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 .49رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص( 63)
، تمقى 9886في االستانة ونشأ في دمشق منذ عاـ  9859عمي رضا باشا الركابي: ولد عاـ ( 64)

تعميمة األبتدائي في المدرسة الرشيدية العسكرية، أرسل إلى المدرسة الحربية في االستانة لتعمـ الشؤوف 
ية وتخرج منيا برتبة رئيس أركاف حرب بعدىا عيف قائداا لمجيش العثماني في فمسطيف ووكيالا العسكر 

عيف رئيساا لمشعبة الخاصة في االستانة بعدىا أنتقل إلى المدينة  9998لمتصرفية القدس، وفي عاـ 
د الشاـ وتقمد المنورة وعيف محافظاا فييا وأصبح آمر لواء، ومنيا غادر إلى العراؽ ومنيا ذىب إلى بال

، ورحل إلى 9929_9999العديد مف المناصب السياسية وتسمـ رئاسة الوزراء لممرة األولى في عاـ 
 9924(، وفي عاـ 9959_9929الحجاز ومنيا إلى االردف وتسمـ منصب مستشار الممؾ عبدهللا )

أف توفي في عاـ  شكل وزارة في االردف وبقي فييا سنتيف ثـ أستقاؿ وأنتقل لمعيش في فمسطيف، إلى
. لممزيد مف التفاصيل ينظر: محمود صافي، سوريا مف فيصل األوؿ إلى حافع االسد 9942
 .38، ص2999، دار التقدمية لمنشر، لبناف، 9، ط 2999_9998

، أكمل دراستو األبتدائي فييا حتى دخل كمية 9863ابراىيـ حقي باشا: ولد في االستانة عاـ ( 65)
جة التحق في القسـ الخارجي في الباب العالي ثـ عيف مترجماا في قصر السمطاف الحقوؽ وعمى أثر تخر 

(، ورافق أمبراطور المانيا القيصر وليـ الثاني إثناء زيارة االستانة وتـ 9999_9876عبدالحميد الثاني )
ي روما وكاف ، ثـ تـ تعيينة سفيراا لمسمطاف عبدالحميد الثاني ف9998تعيينة وزيراا لمتربية والتعميـ عاـ 

مقرباا لو وشارؾ في مفاوضات لندف لتسوية وضع المصالح العثمانية في الكويت والبصرة واليمف، وتـ 
لممشاركة في مشاورات توقيع معاىدة بريست ليتوفسؾ، وبقي في برليف  9997أرسالة إلى برليف عاـ 

 .953. ينظر: جماؿ باشا، المصدر السابق، ص9998حتى وفاتو عاـ 
 .74؛ رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص53هللا بف الحسيف، المصدر السابق، صعبد(66)
 .59ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص (67)
 .37، ص9994، د.ط، د.د.ف، المدينة المنورة، 3عبدالباسط بدر، التاريخ الشامل لممدينة، ج ( 68)
الشريف حسيف، فطمب األخير مف  ، توترت العالقة بينو وبيف9999فؤاد باشا: والي الحجاز عاـ ( 69)

الحكومة في االستانة عزؿ الوالي، وبالفعل أمرت الحكومة الوالي بترؾ منصبة والعودة إلى االستانة. 
ىػ، د.ط، دار 9497ىػ_9لممزيد مف التفاصيل ينظر: عارؼ احمد عبدالغني، تاريخ أمراء المدينة المنورة 

 .438، ص9996كناف لمنشر، دمشق، 
 .89؛ عماد عبدالعزيز، المصدر السابق، ص25داود، المصدر السابق، صنضاؿ  (79)
في صنعاء ونشأ فييا وأصمو مف فاس، ويعتبر  9876دمحم بف عمي بف احمد االدريسي: ولد عاـ ( 79)

في صنعاء حيث توجو بعدىا إلى  9894ىو مؤسس دولة االدارسة في صبيا وعسير وظل حتى عاـ 
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مكة وأقاـ بيا ستة أشير ومنيا ذىب إلى مصر ألكماؿ دراستو في جامعة األزىر الشريف وبقي فييا 

أعواـ وخالؿ ىذه المدة جمع حولو دعاة السياسة المسمميف وقسـ منيـ مف االيطالييف الذيف أكسبوا ستة 
جانبو وأخذوا يحرضونة ضد الدولة العثمانية، وبينوا لو أنيا ظالمة بحق اليمف ورغبت الدولة العثمانية 

في شرؽ ليبيا وعاد بعدىا في التخمص منو إال أنيا لـ تتمكف مف ذلؾ، التحق بقبيمة السنوسي األصولية 
إلى صنعاء وأخذ ينشر الدعاية لنفسو وكرس أىتمامة في تحرير عسير مف السيطرة العثمانية، توفي عاـ 

. ينظر: شرؼ عبدالمحسف البركاتي، الرحمة اليمانية، د.ط، المكتب االسالمي لمنشر، بيروت، 9929
 .83ص السابق، المصدر سعود، ؛ كميب99_6د.ت، ص

 . 54؛ رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص59يوسف، المصدر السابق، ص ىنادؼ(72)
 .23سميماف موسى، المصدر السابق، ص: ينظر اإلدريسي دمحم اإلماـ ثورة عف لممزيد( 73)
عبدالعظيـ ميدؼ احمد حميدة، الثورة العربية وتطور األوضاع في الحجاز بيف عامي ( 74)

، 9999ة، كمية االداب، جامعة المنيا، مصر، ، رسالة ماجستير غير منشسور 9924_9996
 .33_32ص
 .72رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص( 75)
 .88_87كميب سعود، المصدر السابق، ص( 76)
في عائمو تركي، تخرج مف الكمية العسكرية  9877ولد عاـ ني اضابط مف أصل ألب يب باشا:ىو ( 77)

والتحق بالجيش الرابع المرابط في اليمف وشارؾ في بعض المعارؾ ضد القبائل في اليمف،  9999عاـ 
حاد تدػء األايؤمف بمبعمل في وزارة حربية بعدىا أصبح  9999بعدىا تـ نقمو االستانة وفي عاـ 

مكة،  إلى لمحجاز لتخمص مف الشريف حسيف ويكمل مشروع السكة الحديديةأرسل و  تاماا  ناا ايمإوالترقي 
، وتـ نقمو إلى غاليبولي شبو جزيرة تقع في تراقيا الغربية في الجزء األوربي مف فشل في خططة ولكن

تركيا وبعدىا تولى قيادة الجيش في القوقاز ومنيا إلى اثيوبيا، عاد بعدىا إلى االستانة، حتى توفي فييا 
 ضة العربية الحديثةيلمن األولى)المرحمة  الحركة العربية ف موسى،اسميم. ينظر: 9949ـ عا

 .75ص ،9986 بيروت، ار لمنشر،يدار الن ،3ط  (،9924_9998
 .76سميماف موسى، الحركة العربية...، ص( 78)
الشريف األصغر شقيق  والشخصية سوػ أن هذىلـ تذكر المصادر التاريخية عف  جعفر باشا:( 79)

ط  ،9مج  )نجد والحجاز(، نيةاالجزيرة العربية في الوثائق البريط نجدة فتحي صفوة،. ينظر: عمي حيدر
 .435ص ،9996 بيروت، دار الساقي، ،9
 .64؛ عبدالعظيـ ميدؼ، المصدر السابق، ص246صالمصدر السابق  مسمـ،اد يف( 89)
 .39طالب دمحم، المصدر السابق، ص( 89)
 . 32ص ،نفسو المصدر( 82)
، والذؼ أعادت فيو ترتيب 9864قانوف الواليات: ىو القانوف الذؼ أصدرتو الدولة العثمانية عاـ ( 83)
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إيالة إلى وحدات أكبر يطمق عمييا  49_32الوحدات األدارية فشكمت بدالا مف اإلياالت البالغ عددىا 
والية وذلؾ ألصالح وتنظيـ األدارة  27القانوف بػ الواليات، وقسمت الواليات وفق الترتيب الجديد إلى

الحكومية فييا وأحكاـ قبضة الدولة وسيطرتيا عمييا، وأف ىذا القانوف قسمت فيو والية الحجاز إلى عدد 
مف المتصرفيات التي قسمت بدورىا إلى الوية واأللوية إلى أقضية واألخيرة إلى نواحي، وبذلؾ أصبح في 

ية متصرفية المدينة المنورة. جميل موسى النجاز، األدارة العثمانية في والية الحجاز متصرفية جدة والثان
، مكتبة مدبولي، 9، ط 9997_9869والية بغداد مف عيد مدحت باشا إلى نياية الحكـ العثماني 

 .929، ص9999القاىرة، 
 .98ص ،مصدر السابقال مصطفى طالس،( 84)
دراسة في الفكر السياسي لمثورة  اشمييف الضة الشرييسالمي في نتجاة األاأل اسامة يوسف، (85)

 .929ص، 9994د.ط، مركز المغات، الجامعة االردنية،  ،العربية الكبرػ وثائق ونصوص وأسانيد

 .978ص ،...العربية الحركة موسى، سميماف( 86)
 لمدراسات العربية ، المؤسسة2، ط 9929_9998خيرية قاسمية، الحكومة العربية في دمشق ( 87)

 .95، ص9982 االردف، والنشر،
كاف والده يرغب في تولية سميـ والية العيد فخمد نفسو ووالة الخالفة  9479سميـ األوؿ: ولد عاـ ( 88)

( حاكـ بالد 9524_9592وتوفي بعدىا بعشروف يوماا وقد القى معادات السمطاف اسماعيل الصفوؼ )
(، وقاتل في معركتي سيل جالديراف 9596_9599ايراف والسمطاف قنصوة الغورؼ حاكـ مصر والشاـ )

ومرج دابق وسيطر عمى كل مف تبريز ودخل مصر وأخضع الحجاز وعاد إلى القسطنطينية وىو يحمل 
فخمفو ابنو السمطاف  9529لقب أمير المؤمنيف ووضع خطة لفتح جزيرة رودس، إال أنو توفي عاـ 

وسوعة تاريخ العالـ )تاريخ العرب والمسمميف منذ سميماف األوؿ )القانوني(. ينظر: أنور دمحم زناتي، م
 .49، د.ط، مكتبة لساف العرب، مصر، د.ت، ص2ظيور األسالـ وحتى العصر المعاصر(، ج 

 .87عماد عبدالعزيز، المصدر السابق، ص(89)
 .46؛ رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص77سميماف موسى، الحركة العربية...، ص( 99)
 نجيب االرمنازؼ،: ترجمة ،(مذكرات الجنراؿ التركي عمي فؤاد)كيف غزونا مصر  عمي فؤاد،( 99)

 .78ص ،9962د.ط، منشورات دار الكتاب الجديد، د.ـ، 
 .المصدر نفسو( 92)
 مجمس المبعوثاف:( 93)
أصبح  أوربا في ودرس القاىرة في 9863 عاـ ولد، مصر والي عمي دمحم حفيد سعيد حميـ باشا:( 94)

 مجمس في العثمانية ثـ العاصمة في الدولة شورػ  مجمس في عضواا  وعيف الواسعة بثقافتو معروفاا 
 اغتياؿ أثر عمى لمخارجية وزيراا  وبعدىا والترقي األتحاد لحزب عاـ سكرتير وأصبح العثماني األعياف
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 الهاشميون في الحجاز وعالقتهم بجماعة االتحاد والترقي  
 العالمية الحرب في العثمانية الدولة دخوؿ نتيجة أستقالتو وقدـ ،(9993_9856)شوكت  محمود الوزير
 سمطات وعممت 9996 عاـ في الوزارة مف خرج لكنو منصبو ترؾ عدـ عمى األتحادييف وأصر األولى
 وفي نفس العاـ أ غتيل ،9929 عاـ روما إلىوغادرىا  مالطا جزيرة إلىنفية  عمى 9998 عاـ الحمفاء
 جعفر ، مذكراتينظر: جعفر العسكرؼ  .فييا ودفف االستانة إلىجثمانة  ونقل االرمف أحد يد عمى

 .54ص، 9988، لندف، الػػػالـ دار، ط.د، صفوة فتحي نجدة :وتقديـ تحقيق، العسكرؼ 
 .89ص ،...الحركة العربية ف موسى،اسميم( 95)
، وىو سياسي في ادرنة 9874طمعت باشا: ىو دمحم طمعت باشا أشتير بأسـ طمعت باشا ولد عاـ ( 96)

ضد  9998مف أصل بمغارؼ، وتدرج في وظائف العسكرية وكاف مف أبرز منظمي األنقالب عاـ 
، وعيف وزيراا لمداخمية 9999السمطاف عبدالحميد الثاني وبعدىا أصبح نائباا في مجمس المبعوثاف عاـ 

، ىرب إلى 9998تـ تعيينة صدراا أعظـ وفي عاـ  9997وبأستقالة الصدر األعظـ سعيد حميـ عاـ 
أغتيل عمى يد شاب ارمني في برليف. ينظر: احمد  9929أوربا مع أنور باشا وجماؿ باشا، وفي عاـ 
 .93صدقي عمي، اوراؽ النقد العثماني...، ص

 .88عماد عبدالعزيز، المصدر السابق، ص(97)
 .78؛ رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص69_69ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص( 98)
 .34؛ طالب دمحم، المصدر السابق، ص89_79سميماف موسى، الحركة العربية...، ص( 99)
 إلى أنضـو دخل الكمية الحربية اكمل دراستو فييا ثـ  االستانة،في  9882ولد عاـ  أنور باشا: (999)

ىا عاد بعدو ناؾ ى صبح ضابطاا أثـ ومف ف العسكرؼ في برليف اخدـ في الميدكذلؾ جمعية تركيا الفتاة 
عيف  9994عاـ الثاني، وفي  ف عبدالحميداالسمط ضد 9998شترؾ في أنقالب عاـ أو  االستانة إلى
، قتل 9998وأستمر في منصبو حتى غادر البالد إلى أوربا بعد أنتياء الحرب العالمية األولى عاـ  وزيراا 

 .979. ينظر: جماؿ باشا، المصدر السابق، ص9922في بخارػ عاـ 
د ثالث مدينة األكثر سكاناا في تركيا مف بعد االستانة وأنقرة، تعتبر ميناء تركي ومركز أزمير: تع (999)

كـ جنوب غربي االستانة وأىـ ميناء  329تجارؼ عمى الساحل الشرقي لبحر أيجة وتقع عمى بعد 
صمة لمتصدير، حيث تتنوع صادراتيا مف الكرـو والتبغ والفواكة المجففة والقطف وزيت الزيتوف، وىي عا

، دار العمـو لمنشر، د.ـ، 9اقميـ ازمير. ينظر: حساـ الديف ابراىيـ عثماف، موسوعة مدف العالـ، ط 
 .95، ص2992

 .77رانداؿ بيكر، المصدر السابق، ص( 992)
 .35_34ص ،المصدر السابق : طالب دمحم،ينظر التفاصيل مف لممزيد( 993)
 .93عبدالعزيز، المصدر السابق، ص؛ عماد 87_86صالمصدر السابق،  ،طالب دمحم( 994)
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في مدينة توقاد شماؿ تركيا التي ينسب الييا وحفع  9869مصطفى خيرؼ افندؼ: ولد عاـ ( 995)
القرأف الكريـ وىو في العاشرة مف عمره وأرسمو والده إلى مدينة قيصرية أحدػ مدف تركيا لمتابعة تعميمو، 

مع السمطاف دمحم الفاتح وأكمل تعميمو لمعمـو الشريعة، وبعد ثـ أنتقل إلى االستانة ألستكماؿ تعميمو في جا
تخرجو عيف في التدريس في الجامع نفسو وبعدىا عيف في الدرس السمطاني الخاص الذؼ يحضره 

( مع كبار أعوانو والعمماء وقد عيف عضواا في 9999_9876السمطاف العثماني عبدالحميد الثاني )
رئيساا لمجمعية العممية األسالمية، وأستمر في التدرج  9992تعينة عاـ مجمس األعياف العثماني وكما تـ 

. لممزيد مف التفاصيل ينظر: ابو اسراء، شيخ 9954في المناصب حتى وفاتو عاـ في القاىرة عاـ 
 .7، ص2998، فمسطيف، 258األسالـ مصطفى خيرؼ، مجمة الوعي، العدد 

، المكتب االسالمي، د.ـ، 3قاتيا الخارجية، ط عمي حسوف، تاريخ الدولة العثمانية وعال( 996)
 ،مصدر السابقال اسامة يوسف، ؛99ص ،المصدر السابق بف الحسيف، عبدهللا؛ 359، ص9994

 .378ص
 .68ىنادؼ يوسف، المصدر السابق، ص (997)
جيل الفداء يوماا بيـو مع كامل األسماء  9925_9996قدرؼ قمعجي، الثورة العربية الكبرػ ( 998)

 .938، ص9994، شركة المطبوعات لمنشر والتوزيع، بيروت، 2والوثائق واألدوار، ط 
ف مف الشريف الحسيف بف عمي حتى الممؾ عبدهللا الثاني، ط اشميو يالمموؾ ال جيمس موريس،( 999)
 .34، ص2996، الدار العربية لمموسوعات، لبناف، 9
 .229ص ،مصدر السابقال توفيق برو، (999)
 .69صالمصدر السابق،  ف ستورت،رسكيا( 999)

 


